
Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 79 KS.2015.0364

Antagande av detaljplan för kvarteret Rådjuret 1 med flera samt 
godkännande av tillhörande exploateringsavtal 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren till Rådjuret 1 har ansökt om en ändring av gällande detaljplan för 
fastigheten Rådjuret 1 med flera. Ett planförslag har upprättats, varit på samråd, 
reviderats och varit på granskning under tiden 3 maj 2019 till 19 maj 2019. Planen 
syftar till att i två etapper bygga ut 150 plus 150 bostäder. Planhandlingarna och 
därtill hörande exploateringsavtal är färdiga att antas respektive godkännas.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §90, 2019 Förslag till antagande av detaljplan för 

kvarteret Rådjuret och godkännande av tillhörande exploateringsavtal
 Antagandebeslut detaljplan för Rådjuret 1 m.fl.
 Plankarta Rådjuret granskning 190529 (ingår även som bilaga till 

exploateringsavtal)
 Planbeskrivning Rådjuret 1 med flera antagande (ingår även som bilaga 2 till 

exploateringsavtal)
 Granskningutlåtande Rådjuret 190523
 Exploateringsavtal Rådjuret 20190604
 Bilaga 3 Åtgärder på allmän plats
 Bilaga 4 Huvudtidplan
 Bilaga 5 Överenskommelse om fastighetsreglering
 Bilaga 5 Kartbilaga
 Bilaga 5 Ersättningsutredning Eslöv Rådjuret 1 (2019-03-26)
 Bilaga 6 Servitutsavtal

Beredning
Planförslaget har varit utsänt på samråd och granskning till myndigheter och 
sakägare för att ge möjlighet till att lämna synpunkter. Få synpunkter på 
planförslaget har inkommit varför planhandlingar ligger klara för antagande. 
Synpunkter och kommunens kommentarer redovisas i granskningsutlåtandet med 
samrådsredogörelse. För att säkerställa genomförandet av detaljplanen har ett 
exploateringsavtal tagits fram i enlighet med kommunens riktlinjer för 
exploateringsavtal vid kommunalt huvudmannaskap. Exploatören har godkänt 
exploateringsavtalet.
Synpunkter på den underliggande värderingen har under processen framförts varför 
kommunen låter göra en översyn av värderingen inför ett slutligt undertecknande av 
fastighetsregleringen.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Beslut
- Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet för Rådjuret 1 med flera.
- Kommunfullmäktige antar detaljplan för Rådjuret 1 med flera.
Beslutet skickas till 
BA Bygg- och fastighetsbolag, Box 256, 24124 Eslöv
Länsstyrelsen
Kommunledningskontoret, Tillväxtavdelningen för vidare expediering av 
besvärshänvisning
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