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Plats och tid Rådhussalen, klockan 08:15 – 11:30, ajournering 09:25 – 09:40  

Beslutande Jan Bremberg Ordförande (S) 
Mats Bondesson 1:e vice ordf. (C) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Kennet Bengtsson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Stefan Sörensson Ledamot (L) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Lennart Lindqvist (S) 
Johan Wolgast (MP) 

 Magnus Olsson (M) 
Gitte Ejdetjärn (S) 

 

 

Närvarande 
ersättare 

Catarina Flod 
 

(M) 
 

 

Övriga Emina Kovacic 
Lena Jarl Hellgren 
Christina Svensson 

Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt 
Planarkitekt 
Sekreterare 

 

Paragrafer § 299  

Utses att justera Lars Hasselgren (M) 

Justeringsdatum  2021-11-24 

   
Sekreterare Christina Svensson  
   
   
Ordförande Digitalt signerad  
 Jan Bremberg  
   
Justerande Digitalt signerad  
 

 Lars Hasselgren 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Byggnadsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-11-24 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-11-25 

Tillkännages t.o.m.: 2021-12-16 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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§ 299 Detaljplan för Stampens Trädgård 2 m.fl. - Remiss till Teknik- och 

fritidsnämnden angående trafiklösning 2018/1543 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att remittera till teknik- och fritidsnämnden att yttra sig om trafiklösning i detaljplan 
för Stampens Trädgård 2 m.fl. (Best Western) 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Jäv 
 
Gitte Ejdetjärn (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan om planläggning inkom 2018-04-16 från Nytäppets fastighets AB genom  
XXX och beslut om positivt planbesked togs i byggnadsnämnden 2018-06-27. 
Planens syfte är att möjliggöra etablering av en ny snabbmatsrestaurang med 
drive-in och uteservering på fastigheten Stampens trädgård 2. Utöver detta ska 
planen medge ytterligare på två våningar på befintlig hotellbyggnad och plats för 
utomhusaktivitet, exempelvis en boulebana, tennisbana eller padelbana.  
 
Detaljplanen var ute på samråd mellan den 9 september och 27 september 2019. 
Teknik- och fritidsnämnden framförde då i sitt yttrande att de var skeptiska till 
placeringen av snabbmatsrestaurangen på föreslagen plats. Efter samrådet har 
sökande tagit fram trafikutredning, dagvattenutredning, miljöteknisk utredning och 
riskutredning. Förslaget har också omarbetats ett flertal gånger. 
 
Under planprocessen har trafikfrågan utretts i flera steg och alternativa lösningar 
har utvärderats. I nuvarande förslag från sökande är infarten till planerad 
snabbmatsrestaurang förlagd från Jannebergsvägen. Då infarten korsar befintlig 
gång- och cykelväg blir lösningen inte trafiksäker om inte GC-vägen flyttas/ersätts. 
I samtliga tidigare förslag på trafiklösningar har det ingått att gång- och cykelvägen 
på något sätt skulle ersättas. Detta för att inte bryta det befintliga 
sammanhängande gång- och cykelvägnätet, som kopplar till busshållplats och 
många andra målpunkter i området.  
 
Enligt beslut i KS 2021-10-26 bör GC-vägen tas bort ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
Kommunstyrelseförvaltningen fick även i uppdrag att inleda diskussioner med 
Blekingetrafiken rörande ny placering av busshållplatsen. 
 
Enligt plan- och bygglagen 2 kap. ska kommunen vid detaljplanläggning väga 
allmänna intressen mot enskilda intressen för att finna lösningar så att planens 
syfte kan uppnås på ett ändamålsenligt sätt. I planarbetet har därför synpunkter 
inhämtats från kommunens tekniska verksamhet, Trafikverket och 
Blekingetrafiken. Samtliga har inkommit med synpunkter på föreslagen 
trafiklösning.  
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Tekniska verksamhetens ställningstagande är att GC-nätet snarare behöver 
förstärkas än monteras ner i det här området. Vidare framförs att busshållplatsen, 
som måste vara sammanbunden med en GC-väg, inte kan flyttas då det inte finns 
någon ny lämplig plats i närheten. Kommunstyrelsens beslut att inte lägga kostnad 
för ny GC-väg på entreprenören, gör att den befintliga måste vara kvar, vilket är 
svårt/omöjligt med tanke på planerad infart till Burger King. 
 
Trafikverket anser att en bedömning av påverkan på det statliga vägnätet är möjlig 
först när pågående åtgärdsvalsstudie har genomförts. Vidare uppges att 
hanteringen av oskyddade trafikanter, gående och cyklister, särskilt kopplat till 
barns skolväg, vilket här är fallet, är av yttersta vikt att möjliggöra på ett 
trafiksäkert sätt. Sammanhållna stråk är att föredra för att minska olycksrisker. Vid 
ny- och ombyggnation ska hänsyn tas till åtgärder som främjar kollektivtrafikens 
konkurrenskraft. Kollektivtrafikens framkomlighet ska särskilt beaktas liksom 
bekväma övergångar mellan trafikslag. 
 
Blekingetrafiken framför att framtida byggnationer väster om hållplatsen torde ge 
ännu större behov av att hållplats och GC-stråk finns kvar på nuvarande plats. 
Infart mellan cirkulationsplats och befintlig hållplats kan störa trafiksäkerheten för 
kollektivtrafiken. Risken finns att resande från och till hållplats genar över nya 
tilltänkta infartsvägen. 
 
Innan detaljplanen tas vidare till granskning bör trafikfrågan ha utretts och lösts på 
ett tillfredsställande sätt. Huvudregeln är att kommunen endast kan göra mindre 
justeringar av planförslaget efter granskning.  
 
Med hänvisning till inkomna synpunkter bedöms nuvarande förslag på 
trafiklösning, där gång- och cykelvägen tas bort, vara osäker ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. Planering enligt förslaget går inte linje med mål och 
visioner i kommunens översiktsplan, riktlinjer och vägledande dokument, i vilka 
hållbara transporter förespråkas. Förslaget riskerar också att strida mot plan- och 
bygglagen, 2 kap.  
 
Med anledning av ovanstående remitterar härmed byggnadsnämnden frågan om 
trafiklösningens lämplighet till teknik- och fritidsnämnden med begäran om 
yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-18 
Protokollsutdrag KS § 324/2021-10-26 
Samrådsyttrande från Teknik- och fritidsnämnden, daterat 2019-09-25 
Utlåtande från Trafikverket, daterat 2021-10-18 
Utlåtande från Blekingetrafiken, daterat 2021-11-20 
 
Beslutet skickas till 
 
Teknik- och fritidsnämnden 
Stadsarkitekt/Stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 


