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Samhällsbyggnadsnämnden
2016-10-18

Dnr sbf/2016:106

18
Motion - Modernisera detaljplanerna i Tumba (M)
(sbf/2016:106)
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avslå Moderaternas motion - Modernisera detaljplanerna i Tumba.
Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
att senast 2017-02-28 återrapportera uppdraget om moderniseringsplaner i
norra Botkyrka.
Sammanfattning

Arbetet med moderniseringsplanerna för norra Botkyrka pågår. Planerna innehåller tillägg till 21 detaljplaner. Det är ett stort och komplext arbete som
innehåller svårlösliga juridiska frågor.
Att påbörja liknande planarbeten i andra delar av kommunen innan samhällsbyggnadsförvaltningen bedömt om det går att lösa dessa juridiska frågor vore olämpligt.
Nämnden bedömer att det är ett mycket resurskrävande arbete att förnya
gällande detaljplaner. Dessutom behöver resurser omprioriteras om förvaltningen ska ta fram moderniseringsplaner samtidigt som målet om 1000 bostäder per år ska uppfyllas.
Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-29, utgör
underlag för beslutet.
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Samhällsbyggnadsnämnden
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Motion - Modernisera detaljplanerna i Tumba (M)
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse som svar på Moderaternas motion.
Sammanfattning

Arbetet med moderniseringsplanerna för norra Botkyrka pågår. Planerna innehåller tillägg till 21 detaljplaner. Det är ett stort och komplext arbete som
innehåller svårlösliga juridiska frågor.
Att påbörja liknande planarbeten i andra delar av kommunen innan samhällsbyggnadsförvaltningen bedömt om det går att lösa dessa juridiska frågor vore olämpligt.
Förvaltningen bedömer att det är ett mycket resurskrävande arbete att förnya
gällande detaljplaner. Dessutom behöver resurser omprioriteras om förvaltningen ska ta fram moderniseringsplaner samtidigt som målet om 1000 bostäder per år ska uppfyllas.
Yttrande

Arbetet med moderniseringsplanerna för norra Botkyrka pågår. Planerna
innehåller tillägg till 21 detaljplaner varför stora krav ställs på att de nya
planbestämmelserna är generellt tillämpbara över ett mycket stort område i
kommunen.
Det är ett stort och komplext arbete som innehåller svårlösliga juridiska frågor. Det beror dels på att detaljplanerna är olika utformade och dels på de
generella lättnader i plan- och bygglagen som tillkommit sedan arbetet påbörjades, de så kallade attefallsreglerna. Redan idag får tillbyggnader om 15
kvm utföras utan bygglov. Om ett tillägg till de befintliga detaljplanerna ska
göras måste det både samspela med de 21 befintliga detaljplanerna och med
attefallsreglerna. Dessutom ska redan utförda tillbyggnader hanteras inom
ramen för arbetet.
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Att påbörja liknande planarbeten i andra delar av kommunen innan samhällsbyggnadsförvaltningen bedömt om det går att lösa dessa juridiska frågor vore olämpligt. Förvaltningen bedömer att det är ett mycket resurskrävande arbete att förnya gällande detaljplaner. Det är en mycket stor mängd
sakägare som ska hanteras och svåra avvägningar att göra när man går in
och reglerar i befintlig bebyggelse.
I motionen framgår önskemål om att kommunen ska förenkla bygglovsreglementet samt införa ett särskilt ramverk med tydliga regler och riktlinjer
som ska leda till att det endast krävs en anmälan för byggnadsåtgärder. En
översyn över delegationsordningen pågår. Kommunen har inte möjlighet att
införa egna regler och riktlinjer avseende bygglovplikt utan måste förhålla
sig till plan- och bygglagen.
I den situation som nu råder med ett bostadsbyggnadsmål på 1 000 bostäder
per år och verksamhetsområden som behöver planläggas bedömer förvaltningen att det krävs en omprioritering av resurser om fler moderniseringsplaner ska tas fram.
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