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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplaneförslaget för del av Härnevi 1:71 med
flera (Köpmanvägen) sänds ut på samråd enligt reglerna om normalt
planförfarande (SFS 2010:900)
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplaneförslaget för del av Härnevi 1:71 med
flera (Köpmanvägen) sänds ut på samråd enligt reglerna om normalt
planförfarande (SFS 2010:900)

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Tillväxtkontorets förslag till beslut.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 5 november 2014 (KF § 158) att ge
Tillväxtkontoret i uppdrag att pröva möjligheten till planändring i enlighet med
AB Upplands-Brohus har ansökan om planändring för del av fastigheten
Härnevi 1:71. Syftet med planändringen är att utreda möjligheten att bebygga
den södra delen av Härnevi 1:71 (Härneviparken) och fastigheten Härnevi 31:1
för bostäder.
Området föreslås enligt liggande planförslag bebyggas med bostäder i upp till
fyra våningar. Planförslaget avses sändas ut på samråd.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

ÖP 2010, Kf den 15 november 2011, §162
Beslut om planuppdrag, KS den 8 oktober 2008, §123
Plankarta, den 18 april 2016 rev den 24 maj 2016
Planbeskrivning, den 18 april 2016, rev den 24 maj 2016
Genomförandebeskrivning, den 18 april 2016, rev den 24 maj 2016
Behovsbedömning, den 4 november 2015
Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2016
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Fortsättning § 85

Protokollsanteckningar
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) tillåts lämna följande
protokollsanteckning:
”Nya byggnader ska smälta in i den befintliga bebyggelsen och ha
mjuka övergångar mellan olika hustyper med olika våningshöjder.
Då det är möjligt ska flexibla lösningar tillåtas som kan ha andra
byggnadshöjder, exempelvis som landmärke.
Kommunen ska inte avhända sig möjligheter till framtida allmänna
parkeringsplatser nära Bro stationsområde, eftersom de kommer att
behövas när bebyggelsen kring Bro växer.”
Johan Tireland (SD) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna ser gärna att kommunens nybyggnationer ska
vara estetiskt vackra och väl anpassade till närområdet.”
Beslutet skickas till:
•
•

Samhällsbyggnadskontoret
AB Upplands-Brohus
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