PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott

2013-09-18

KS SBU § 38 Detaljplan för del av Bro-Önsta 2:10, Klöv
och Lilla Ullevi 1:7, m.fl. (Kraftvärmeverk
och biogasanläggning vid Högbytorp) Beslut om samråd
Dnr 2011-000835
Sammanfattning
Syftet med planen är att möjliggöra för E.ON Värme Sverige AB och E.ON
Gas Sverige AB att bygga en kraftvärmeanläggning vid Högbytorp för
samtidig produktion av fjärrvärme och el samt en biogasanläggning för
produktion av fordonsgas.
Planområdet avgränsas av E18 i sydväst och väg 269 samt fastigheten Klöv
och Lilla Ullevi 1:10 i öster. Norr om planområdet ligger Ragn-Sells avfallsoch kretsloppanläggning och skog gränsar mot planområdet i väster.
Planområdets totala areal är ca 43 ha.
Planområdet är utpekat i kommunens översiktsplan, ÖP 2010 (antagen 201112-15 § 162) som ett föreslaget verksamhetsområde.
Anläggningen kommer att uppfattas som ett tydligt landmärke från E18.
En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för planen.
Parallellt med planprocessen har E.ON sökt och fått tillstånd från Mark- och
miljödomstolen i Nacka för uppförande och drift av anläggning för produktion
av el, fjärrvärme och fordonsgas i Högbytorp (dom daterad 2012-12-14 med
ändring 2012-12-18)
Beslutsunderlag
x

ÖP 2010

x

Beslut om planprogram, Kommunstyrelsen, 2009-10-07 § 110

x

Planprogram, godkänt Kommunfullmäktige 2011-06-16 § 59

x

Plankarta, 2013-09-04

x

Planbeskrivning, 2013-09-04

x

Genomförandebeskrivning, 2013-09-04

x

Gestaltningsprogram, 2013-09-04

x

Miljökonsekvensbeskrivning, 2013-09-04

x

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 2013-09-04

Tillväxtkontorets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att detaljplaneförslaget del av Bro-Önsta
2:10, Klöv och Lilla Ullevi 1:7 m.fl. ska skickas ut för samråd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslut
Detaljplaneförslaget del av Bro-Önsta 2:10, Klöv och Lilla Ullevi 1:7 m.fl. ska
skickas ut för samråd.
_______________
Protokollsanteckning
Anna Norberg (MP) medges göra följande protokollsanteckning:
”Miljöpartiet har samma inställning som vi tidigare gett uttryck för under
planprocessens gång; vi är således positiva till planerna på biogasproduktion
men ser en rad problem kring sopförbränningsanläggningen.
Vi anser att det är dags för modernare och hållbarare system för
energiproduktion.”
Camilla Janson (S) och Conny Thiman (S) medges göra följande
protokollsanteckning:
”Vi Socialdemokrater tar inte ställning till innehållet i planförslaget. Vi väljer
att invänta de yttranden som inkommer i samband med
granskningen/utställningen innan vi tar politisk ställning till förslaget.”
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