SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-10-25

§ 151

Ny detaljplan för området Torpa 1:2, Kretsloppspark
KS 2013/288
Beslut
Kommunfullmäktige antar Detaljplan för del av Torpa 1:2 Kretsloppspark m.m.
Bilaga 3
Bilaga 3: Omröstningslista
Noteras
Noteras att Gunnar Lidell (M), Lena Eckerbom Wendel (M), Henrik Josten (M), Ola
Wesley (SD), Kerstin Andersson (L) och Jonathan Axelsson (M) anmälde att de avstod
från att delta i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande återvinningsstation på Holmängen saknar förutsättningar för ytterligare
expansion. Emellertid föreligger ett behov av att utöka verksamheten.
Samhällsbyggnads-förvaltningen har mot denna bakgrund hemställt om att det ska tas
fram en detaljplan som möjliggör anläggande av en ny kretsloppsanläggning. Begäran
föregicks av en loka-liseringsutredning som pekade ut ett läge söder om Tenggrenstorps
industriområde som det mest strategiska med hänsyn till behovet av yta, tillgänglighet
och omgivningspåverkan. Kommunstyrelsen gav genom beslut den 9 oktober 2013, §
214, byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för en dylik
anläggning inom det aktuella området.
Planområdet är beläget i anslutning till den sydöstra spetsen av Tenggrenstorps industriområde, och avgränsas i öster av Tegelbruksvägen och i väster av Göta älv (en del av
planområdet sträcker sig ut i vattnet). Detaljplanens syfte är att möjliggöra anläggning
av en kretsloppsanläggning. Genomförande av planförslaget innebär att en stor del av
området hårdgörs för trafik, upplag och uppställning av magasin/containers, att en plattform med ramper anläggs, samt att byggnader för återvinning och personalutrymmen
uppförs.
Inom ramen för planarbetet har det genomförts utredningar med avseende på geoteknik,
markföroreningar och buller. Sammanfattningsvis visar resultaten av dessa att marken
inom planområdet kan användas för det avsedda ändamålet och att verksamheten kan
bedrivas utan överskridande av Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller.
Genom planbestämmelse om en lägsta marknivå – 47,0 meter över nollplanet –
motverkas risken för framtida översvämningar.
Byggnadsnämnden har i beslut den 20 juni 2017, § 80, godkänt granskningsutlåtandet
samt föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att anta föreliggande detaljplaneförslag.
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Bedömning
Kommunstyrelsen har under samråds- och granskningsskedena inte haft något att erinra
mot förslaget. Inte heller nu föreligger anledning att framställa invändning eller
synpunkt vare sig av formellt eller materiellt slag. Med detta sagt överlämnas
planförslaget till kommunfullmäktige för antagande.
Det ska till ovanstående tilläggas att plankartan, efter det att byggnadsnämnden den
20 juni 2017, § 80, godkänt planförslaget, genomgått tre smärre redaktionella ändringar.
Beteckningen mi har strukits från plankartan eftersom denna bestämmelse efter
granskningen utgått till förmån för en bestämmelse om att bullerskärm ska uppföras.
Vidare har på det avsnitt där gränsen för den administrativa bestämmelsen al
sammanfaller med en egenskapsgräns gjorts ett förtydligande i form av en kombinerad
gräns (Boverkets allmänna råd BFS 2014:5 DPB 1). Slutligen har på plankartan gjorts
tillägget "ANTAGANDEHANDLING".
Nämnda ändringar saknar betydelse med avseende på planens innehåll men har alla av
tydlighetskäl varit påkallade. Eftersom det således rör sig om renodlat redaktionella
ändringar har det inte funnits anledning för byggnadsnämnden att ånyo underställas
planförslaget.
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-10-11
Peter Göthblad (L) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. I yrkandet instämde Marika
Isetorp (MP), Benny Augustsson (S) och Bo Carlsson (C).
Lena Eckerbom Wendel (M), Jeanette Dahlbom (M) och Henrik Josten (M) meddelar
att de avstod från att delta i beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-11, § 164
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2017-10-02, § 132
Utvecklingskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-04
Reviderad plankarta
Detaljplan för del av Torpa 1:2 kretsloppspark
Byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-31
Byggnadsnämndens protokoll 2017-06-20, § 80
Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Kärvling (V) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet instämde Bo
Carlsson (C), Marika Isetorp (MP), Benny Augustsson (S) och Bengt Wallin (L).
Henrik Harlitz (M) yrkade avslag.
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Beslutsgång
Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut, nämligen kommunstyrelsens
förslag samt Henrik Hartlitz (M) avslagsyrkande.
Ordföranden föreslog följande propositionsordning, som godkändes av
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förslag ställs mot Henrik Harlitz (M)
avslagsyrkande.
Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag mot Henrik Harlitz (M) avslagsyrkande,
och fann att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning. Den som anser att
kommunstyrelsens förslag ska bifallas, röstar ja. Den som anser att Henrik Harlitz (M)
avslagsyrkande ska bifallas, röstar nej.
Med 32 ja-röster mot 4 nej-röster hade kommunfullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag. Noteras att 14 ledamöter avstod från att delta i omröstningen
och att en plats för Sverigedemokraterna var tom. Se bilaga.
Sändlista
Utvecklingskontoret
Byggnadsnämnden
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