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§ 220

Viksberg 3:1 

Diarienr: SBN-2021-00390 

Planbesked för Viksberg 3:1 (Golfklubb) 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

1. Nämnden lämnar positivt planbesked för Viksberg 3:1.

26 (32) 

2. Nämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att återrapportera till nämnden vilka åtgärder
som vidtagits eller planeras vad gäller säkra skolvägar och hantering av kollektivtrafikfrågor.

3. Nämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att återrapportera till nämnden om det i
anslutning till det nu beviljade planbeskedet finns anledning att överväga om mark för grönytor 
och omhändertagande av dagvatten i området kan vara möjliga att tillskapa i samråd med 
sökande.

4. Nämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att återkomma med förslag till tidplan för
planarbetet.

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser upprättande av ny detaljplan för bostäder i området runt Viksberg Golfklubb. Förslaget är 
indelat i två etapper, varav den första etappen redovisar ett bostadsområde med ca 20 parhus och den 
andra etappen redovisar ca 9 parhus. Nuvarande golfklubbhus föreslås att eventuellt flyttas till 
parkeringsytan mot Ladviksvägen för att ge plats till bostäderna. 

Samhällsbyggnadskontoret har bedömt att föreslagen exploatering bär på stora projektrisker i form av 
höga naturvärden, riksintressen och andra restriktioner som inte är förenliga med god hushållning av 
mark enligt 2 kap. 2-3 § plan-och bygglagen. Kontoret bedömer att ansökan inte heller har stöd i 
kommunens gällande översiktsplan 2013-2030 avseende principer för förtätning. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att planläggning för aktuellt område inte ska inledas. Kontoret anser 
att förutsättningarna på platsen inte har förändrats sedan stadsbyggnadsnäm nden 2017-05-30 § 113 
beslutade att avsluta detaljplanearbetet för Viksberg 3:1 m.fl. (område c), där aktuellt område ingick. 

Besluts underlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-30 
Ansökan om planbesked, inkom 2021-05-31 
Detaljplan för del av Viksberg 3:1 m.fl., område C (diarienummer: SBN-2009-00036) 

Yrkande 

Ordförande Håkan Buller (S) yrkar bifall till skrivelsen från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, 
Centerpartiet och Miljöpartiet, se bilaga 9. 

Ann Westerberg (L), Mats Siljebrand (KD), Tommy Hansson (SD), Leif Ahlin (C), Per Holmgren (M), 
Ammi Wohlin (MP) och Joakim Granberg (RP) yrkar bifall till skrivelsen från Socialdemokraterna, 
Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet, se bilaga 9. 

Särskilt yttrande 

Eva Bjurholm (V) anmäler och inkommer med ett särskilt yttrande, se bilaga 10. 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2021-10-18 
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