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Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på Bua 1:21. 

 

Förslag till beslut 

 

Byggnadsnämnden föreslås besluta: 

- Att åtgärden kan tillåtas enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL, på 

den sökta platsen. 

 

Sökanden vill på egen mark, ägd sedan generationer, till sin familj avstycka ytterligare tre 

tomter på samma sätt som gjordes 2014. Man fick redan då ett erbjudande om att göra 

ytterligare avstyckningar, men ekonomi och praktiska förutsättningar gjorde att man valde att 

vänta. Handläggaren på Stadsbyggnadskontoret ska vid detta tillfälle yttrat att det inte skulle 

vara några problem med att avstycka några ytterligare tomter ‘i ett lager’ utanför befintlig 

bebyggelse.  

 

Sökande ansökte om förhandsbesked 2017 som avslogs i nämnden. M-L-KD la då ett 

yrkande om att ansökan skulle bifallas dock gick den dåvarande majoriteten på avslag. 

Beslutet överklagades av sökanden till Länsstyrelsen som beslutade att avslå 

överklagandet.  

Skälen som hänvisas till är den planerade åtgärden inte överensstämmer med 

rekommenderad markanvändning enligt översiktsplanen samt att området bör 

detaljplaneläggas. Avsteg från översiktsplan bör endast göras i undantagsfall och detta ser 

vi som ett sådant samt att ny översiktsplan nu håller på att tas fram.  

  

Om dessa tre tomter, som varit planerade från början, styckas av så är platsen för 

bebyggelse fulltecknad. Bakom tomterna reser sig ett berg och naturområde. Antalet träd 

som planeras fällas är ringa och övriga ingrepp i mark begränsade. Man har också i 

ansökningshandlingarna lämnat plats för en 9 meter bred mellan området och den tidigare 

bebyggelsen, planlagt område 4802. Allt för att inte på ett annat sätt idag störa eller hamna 

för nära befintlig bebyggelse. 

 

Då platsen redan har bebyggelse, det finns ett gatunät och utbyggnaden är ringa, endast tre 

hus, innebär det en mycket litet tillskott av trafik i området. 

 

Trafikkontoret, Miljöförvaltning, Kretslopp och vatten och Kulturmiljöförvaltning har beretts 

tillfälle att yttra sig över den planerade åtgärden och har inte några invändningar.  

 

Med tanke på det begränsade ingreppet och ovan nämnda yrkar vi på att åtgärden bör 

godkännas och positivt förhandsbesked ska ges.  

 

 


