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Detaljplan för Älta 30:5, Sigfridsborgsvägen 3 i Älta 

Beslut 
Detaljplanens genomförande kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta beslut 
fattas med stöd av punkt S40 i miljö- och stadsbyggnadsnämndens delegationsordning. 
 
Planförslaget ställs ut för granskning. Detta beslut fattas med stöd av punkt 2 i miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag den 13 maj 2020, § 115.  

Ärendet 
Ett förslag till detaljplan har upprättats för rubricerat område. Detaljplanen syftar till att 
fastigheten Älta 30:5 kan delas in i två fastigheter. Planområdets areal är 2060 kvadratmeter. 
Planförslaget anger en minsta fastighetsstorlek på 720 kvadratmeter. Respektive fastighet får 
inrymma ett friliggande bostadshus med högst två bostadslägenheter. 
 
Planenheten gör bedömningen att detaljplanen är av begränsad omfattning och saknar 
större allmänintresse. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens 
bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 
 
Inga synpunkter i sak har framförts under samrådet. Mellan samråd och granskning har 
endast ändringar av redaktionell karaktär gjorts. 

Skäl till beslut 
Planområdet utgörs av fastigheten Älta 30:5 och är av begränsad omfattning. Detaljplanens 
syfte, att möjliggöra att fastigheten Älta 30:5 kan delas i två fastigheter, är en liten 
förändring jämfört med dagens markanvändning.  
 
Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Planförslaget bedöms inte strida 
mot några kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller förordningar. Planförslaget berör 
inte områden som har erkänd skyddsstatus nationellt, inom Europeiska unionen eller 
internationellt. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra betydande påverkan 
på miljön, natur- eller kulturvärden eller människors hälsa. 
 
Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning enligt miljöbalken behöver därför inte göras 
för detaljplanen. De miljöfrågor som har betydelse för projektet undersöks under 
planarbetet och redovisas i planbeskrivningen. 
 
Samråd har skett med länsstyrelsen som instämmer i kommunens bedömning att 
detaljplanen inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan.  
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade om planuppdrag den 13 maj 2020, § 115. Ett 
förslag till detaljplan har varit på samråd mellan den 8 december 2020 till och med den 27 
januari 2021. Planförslaget har justerats efter samrådet och är nu färdigt för granskning.  
 
 
Planenheten 
 
 
Angela Jonasson   
Biträdande planchef   
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