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§ 134 Planbesked för Trumpetaretorp, del av 
Finnsta 2:5 m.fl. 

 Dnr KS 17/0322 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram 

förslag till detaljplan för Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5, m.fl.), 

inkluderande rastplats med information om kommunen och parkering för 

besökare till naturreservatet. 

__________ 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram 

förslag till detaljplan för Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5, m.fl.) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), 

Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) föreslår att anta 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut men med tillägget …, 

inkluderande rastplats med information om kommunen och parkering för 

besökare till naturreservatet. 

Sammanfattning 

Verksamheterna McDonald´s och OKQ8 har 2017-10-31 inkommit med en 

ansökan om planbesked för att planlägga del av fastigheterna Finnsta 2:5 samt 

2:6 för att etablera sina verksamheter på, i anslutning till kommunens nya 

trafikplats Kockbacka. Inom det område som verksamheterna vill etablera sig 

på ligger det utökade strandskyddet för Lejondalssjön. Byggnaderna kommer 

hamna utanför det strandskyddade området men det kommer bli nödvändigt att 

upphäva skyddet i samband med planläggning. Med fördel skulle det område 

som går in i strandskyddet kunna nyttjas som parkeringsplatser i anslutning till 

naturreservatet Lejondal och därmed öka tillgängligheten till reservatet för de 

bilburna medborgarna.  

Beslutsunderlag 

 Denna tjänsteskrivelse 

 Ansökan om planbesked Finnsta 2:5 och Finnsta 2:6, den 20 oktober 

2017 

 Förhandsbedömning Finnsta 2:5 och Finnsta 2:6 
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Beslutsgång 

Jan Stefanson (KD), Rolf Nersing (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S), 

Hibo Salad Ali (S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP) och Lisa  

Edwards (C) ansluter sig till Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), Marcus 

Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) 

förslag. 

Beslutet skickas till: 

 Svenska McDonald’s AB 

 OK-Q8 AB 
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