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Datum: 2015-05-12 

Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr: 1177/07-315 

Till: Kommunstyrelsen 

 

Beslutet skall expedieras till: 
Carina Ericsson – Samhällsbyggnad, Plan 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
KS protokoll 2007-12-05 § 275 Detaljplan för Eskilstorp 5:6 – ansökan om upprättande 

 
Samråd har skett med: 

 Lisa Rönnberg – Samhällsbyggnadschef 
 Fredrik Jönsson – Projektingenjör 
 
 

Detaljplan för Eskilstorp 5:6 – Begäran om förnyat planbesked 
 
Ärende 
Förnyat planuppdrag för upprättande av detaljplan inom Eskilstorp 5:6 i Eskilstorps by.  
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Bakgrund 
KS gav 2007-12-05 § 275, planuppdrag för upprättande av detaljplan för fastigheterna 
Eskilstorp 5:6, 5:5 och 5:4. Ett planförslag påbörjades och utredningar för arkeologi samt geo-
teknik genomfördes. Arbetet avstannade dock när skyddsområdet för Eskilstorps vattentäkt 
skulle revideras eftersom dess framtida omfattning kunde få konsekvenser för detaljplanen. 
Det nya skyddsområdet för vattentäkten är nu fastställt och det är därmed möjligt att fortsätta 
planläggningen. Revideringen av skyddsområdet resulterade i att Eskilstorp 5:6 och 5:5 place-
ras inom sekundärt skyddsområde medan Eskilstorp 5:4 placeras inom primärt skyddsom-
råde. Mark inom primärt skyddsområde är inte lämplig att planlägga för bostäder medan mar-
ken inom sekundärt skyddsområde kan planläggas om det görs med krav på att vissa skydds-
åtgärder vidtas.  
 
Det ursprungliga planuppdraget omfattade Eskilstorp 5:6, 5:5 och 5:4. Eskilstorp 5:4 är inte 
lämpligt att planlägga då det ligger inom primärt skyddsområde. Fastighetsägaren till 
Eskilstorp 5:5 har blivit tillfrågad om att delta i planläggningen men avböjt. Därmed återstår 
enbart Eskilstorp 5:6, vilket även den ursprungliga planförfrågan rörde.  
 

Aktuellt 
Det finns redan ett befintligt planuppdrag för att upprätta detaljplan inom Eskilstorp 5:6. PBL 
2010:900 har dock reviderats 2015-01-01 med nya förenklade planförfaranden. För att Sam-
hällsbyggnad ska kunna hantera denna detaljplan enligt den reviderade lagstiftningen måste 
ett nytt politiskt beslut om planuppdrag tas.  
 

Övervägande 
Med anledning av den reviderade lagstiftningen anser Samhällsbyggnad att ett nytt planbesked 
ska ges i syfte att möjliggöra ett planförfarande enligt den nya lagstiftningen. 
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Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att:  
 

1. Förslag till detaljplan för Eskilstorp 5:6 i Eskilstorps by får upprättas samt att samråd 
får hållas. 

2. Detaljplanen upprättas på fastighetsägarens bekostnad.  
3. Detaljplanen inordnas med prioritet 3 i samhällsbyggnads prioriteringslista. 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbe-

skrivning (MKB) ej behöver upprättas. 
 
 
Båstad 2015-05-12 
 
 
 
Henrik Eliasson 
Planarkitekt 
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