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Detaljplan för Bäcklösa 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplan för Bäcklösa. 

Ärendet 
Plan- och byggnadsnämnden har 3 juli 2014 (bilaga) med hänvisning till planhandlingarna, 
miljökonsekvensbeskrivningen samt samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet överlämnat 
detaljplan för Bäcklösa till kommunfullmäktige för antagande. Antagandehandlingarna omfattar 
plan- och genomförandebeskrivning, plankarta med bestämmelser, 
miljökonsekvensbeskrivning, samrådsredogörelse samt utlåtande efter granskning.  

Exploateringsavtal ska vara tecknat innan detaljplanen antas. Det beräknas ske vid MEX-utskottets 
sammanträde den 16 september 2014.  

Samrådsyttranden utsänds ej digitalt. Finns i akten. 

Föredragning 
Planen syftar till att möjliggöra nya bostäder och lokaler för verksamhet i ett attraktivt läge. 
Detaljplanen möjliggör byggande av 550 till 600 bostäder i form av flerfamiljshus i mellan 
två och sex våningar. Syftet med detaljplanen är också att skapa ett nytt parkområde med 
höga kvaliteter samt förskola i bostadsnära läge. Utmed Gottsunda allé ges möjlighet att ha 
lokaler för verksamhet i bottenvåningen på bostadsbebyggelsen. 

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanens intentioner, där Dag Hammarskjölds-
stråket pekas ut som ett område som bör koppla samman universitetsverksamheter och andra 
institutioner med tät stadsbebyggelse och parker. Det är särskilt viktigt med en samman-
länkning i söder mellan Gottsunda, Ultuna och Sunnersta. Enligt översiktsplanen bör 
områdets utveckling läggas fast i ett eller flera områdesprogram eller i en fördjupad 
översiktsplan. Detta programarbete pågår, men är inte slutfört.  
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Föreliggande detaljplan har utformats så att den strukturellt kan kopplas ihop med en större 
helhet och bedöms inte försvåra en ändamålsenlig struktur i det större sammanhanget som 
utvecklas i programarbetet för Dag Hammarskjöldsstråket. Plan- och byggnadsnämndens 
delegation att anta planer som är förenliga med översiktsplanen gäller inte i detta fall, 
eftersom programarbetet ännu inte är färdigställt. Ärendet tillställs därför 
kommunfullmäktige.  

Kommunledningskontoret 

Joachim Danielsson Jan Malmberg 
Stadsdirektör Tf chef kommunledningskontoret 
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