
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-11-29 

 

Kommunfullmäktige  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 131    KS.2017.0479 

Antagande av detaljplan för Stenbocken 14 och 15 i Eslöv  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav vid sitt sammanträde den 16 januari 2018 
fastighetsägarna ett positivt planbesked för att genom en detaljplaneprocess pröva 
om den aktuella marken är lämplig för ett varierat kvarter innehållande bostäder och 
handel. Kommunledningskontoret har nu genomfört detaljplaneprocessen och 
kommunstyrelsen föreslår nu kommunfullmäktige att anta detaljplan för Stenbocken 
14 och 15, i Eslöv, Eslövs kommun. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 222, 2021 Antagande av detaljplan för Stenbocken 

14 och 15 i Eslöv 
 Förslag till beslut; Antagande av detaljplan för Stenbocken 14 och 15 i Eslöv 
 Granskningsutlåtande för detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Planbeskrivning, detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Plankarta, detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Illustrationskarta, detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Trafik och parkeringsutredning från Sweco 
 Bullerutredning Kvarteret Stenbocken från Sweco 
 Dagvattenutredning för kvarteret Stenbocken från Sweco 
 Översiktligt projekterings-PM Geoteknik från Sweco 
 Översiktlig miljöteknisk markundersökning från Relement 
 Miljöundersökning bensinstation för kv. Stenbocken 14-15 
 PM dagsljus Kv Stenbocken 14-15 
 Samrådsredogörelse för detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 

Beredning 
Detaljplanen har varit på samråd och granskning. Under samråd och granskning har 
sakägare och allmänhet fått tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Framförda 
synpunkter och kommunens kommentarer till dessa redovisas i samrådsredogörelsen 
och granskningsutlåtandet. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 26 oktober 2021 
kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

Yrkanden 
Ted Bondesson (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras, i andra hand 
avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. Fredrik Ottesen (SD) instämmer i 
yrkandet. 
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Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. David 
Westlund (S) och Johan Andersson (S) instämmer i yrkandet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först proposition på Ted Bondessons (SD) m fl återremissyrkande 
och finner att ärendet ska avgöras på sammanträdet. 

Ordförande ställer sedan proposition på Ted Bondessons (SD) m fl 
andrahandsyrkande mot Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande. 

Beslut 
- Detaljplan för Stenbocken 14 och 15, i Eslöv, Eslövs kommun, antas. 

Reservation 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Beslutet skickas till  
Fastighetsägarna för Stenbocken 14 och 15 
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