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Planbesked samt uppdrag för 
järnvägsområde med mera i Lärje 
(Gamlestaden 740:163) inom stadsdelen 
Gamlestaden  

§ 320, 0273/20 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 

järnvägsområde med mera i Lärje inom stadsdelen Gamlestaden  

2. Planarbetet påbörjas år 2020  

3. Detaljplan för järnvägsområde med mera i Lärje inom stadsdelen 

Gamlestaden ersätter i startplan 2020 det ospecificerade ärendet 

Samhällsviktig funktion 3/4  

4. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för 

järnvägsområde med mera i Lärje inom stadsdelen Gamlestaden med utökat 

förfarande  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-25, med bilaga.  

Yrkanden 
Jan Jörnmark (D) yrkar avslag till förvaltningens tjänsteutlåtande.  

Mats Arnsmar (S) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande.  

Jäv  
Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 

överläggning eller beslut.  

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla 

tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-06-23 



 

 

[Byggnadsnämnden] 
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Protokollsanteckning 
Jan Jörnmark (D) lämnar följande protokollsanteckning:  

Beslutet är ett exempel på de många kostnadsdrivande och destruktiva effekter som 

Västlänksprojektet får och skulle därför aldrig ha genomförts. De starkt negativa 

följderna demonstreras i Lärjefallet av den omfattande miljöpåverkan och på 

koloniområdet. De ekonomiska kostnaderna är därtill både mycket stora och helt 

onödiga.   

Dag för justering 

2020-06-29 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Stina Petersson Moberg 
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Samråd om detaljplan för järnvägsområde 
med mera i Lärje inom stadsdelen 
Gamlestaden  
§ 352, 0732/20 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Genomföra samråd om detaljplan för järnvägsområde med mera i Lärje inom 
stadsdelen Gamlestaden.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-07-06, med bilagor.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

Dag för justering 
2021-09-06 

 

Vid protokollet 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

Sekreterare 
Alex Andersson 
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Granskning av detaljplan för järnvägsområde 
med mera i Lärje inom stadsdelen 
Gamlestaden 
§ 181, 0732/20 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för järnvägsområde med mera i Lärje inom stadsdelen 
Gamlestaden.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-23, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

Dag för justering 
2022-05-03 

Vid protokollet 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-04-22 

Sekreterare 
Linnéa Karlsson 
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