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 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 14.05 – 14.15 

  
Beslutande (S) Arvid Eklund 

 (S) Jan-Åke Löfgren 

 (M) Pär-Erik Johansson, tjänstgör för Ulf Eriksson (L) 

 (M) Rolf Skarin 

 (KD) Per-Åke Älvebrandt 

 (SD) Bo Kindström, tjänstgör för Lennart Svensson (SD) 

 (C) Pontus Johansson 

   

Övriga närvarande  Tjänstemän 

  Malin Bexell, förvaltningschef 

  Sara Åkesson, verksamhetsutvecklare 

  Victoria Bengtsson, enhetschef plan 

  Afshin Ghafoori, planarkitekt  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

Utses att justera Rolf Skarin 

  

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, onsdagen den 8 april 2020, kl 14.50 

  

Underskrifter Sekreterare  § 37 

  Sara Åkesson   

     

 Ordförande    

  Pontus Johansson   

     

 Justerande    

 Rolf Skarin 
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Plan- och byggnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2020-04-08 

 

Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-04-09 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2020-05-01 
 

 

 

Förvaringsplats för 
protokollet

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna 

 

Underskrift   

 Sara Åkesson
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               Innehållsförteckning 

§ 37/2020     Beslut till antagande för detaljplan gällande Ytterås 5 och  

del av Kinna 24:121 4 
 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 4(6) 
 Plan- och byggnadsnämnden 

 2020-04-08 

 

 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 37/2020    
 
Beslut till antagande för detaljplan gällande Ytterås 5 och del av 
Kinna 24:121 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om att Kommunstyrelsen antar  
detaljplan för Ytterås 5 med flera, Kinna 24:121 i enlighet med upprättat  
förslag. 
 
Ärendet förklaras omedelbart justerat. 
 
 
 
_________________  _________________ 
Pontus Johansson   Rolf Skarin 
Ordförande    Justerare 
 

Ärendet 

Detaljplanens syfte är att i samband med avstyckning och fastighetsreglering 
av stamfastighet Ytterås 1 skapa möjlighet till förtätning inom nya fastigheten 
Ytterås 5.  
 
Detaljplanen syftar till att ändra tidigare område för centrumändamål som 
delvis utnyttjats till markparkeringar av närliggande fastigheter till ändamålet 
bostäder, kontor och detaljhandel.  
 
Syftet är att utveckla kvarteret med hänsyn till närliggande kulturmiljö. Fler-
bostadshus anpassar sig till befintlig kulturmiljö längs Boråsvägen. Den  
befintliga in- och utfarten till fastighet Ytterås 5 och Ytterås 2 flyttas österut 
för att förbättra och anpassa angöring till föreslagen bebyggelse.  
 
Beredning 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked den 20 juni 
2018, § 84/2018 
 
Plan- och byggnadsnämnden via delegation beslutade om samråd den 13 maj 
2019 
 
Detaljplanen var på samrådsutställning under perioden 15 maj till 26 juni 
2019. 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade om granskning den 11 december 
2019, § 171/2019.  
 
Detaljplanen var på granskningsutställning under perioden 23 december 2019 
till 11 februari 2020. 
 
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett  
granskningsutlåtande. 
 

Dnr 2018-133 214 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 5(6) 
 Plan- och byggnadsnämnden 

 2020-04-08 

 

 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Efter granskning har följande ändringar, utöver redaktionella, gjorts i  
planförslaget: 
• En fastighetsreglering har utförts vilket resulterat i att den tidigare  
benämnda fastigheten Ytterås 1 ändrats till Ytterås 5. Revideringar har utförts 
i såväl plankarta som planbeskrivning 
 
• Planbestämmelser har införts i plankartan för att säkerhetsställa  
människors hälsa och säkerhet 
 
• Planbestämmelser har införts i plankartan för att säkerhetsställa  
dagvattenhantering inom kvartersmark 
 
• Planbestämmelse har införts i plankartan för att säkerhetsställa angöring 
för fastighet Ytterås 2 

Motivering av beslut 

Förslag till detaljplan är förenligt med Marks kommuns översiktsplan via för-
stärkning av bebyggelsestrukturen och utnyttjandet av befintlig infrastruktur 
kring Kinna centrum. 
 
Detaljplanen innebär ett tillskott om cirka 65 lägenheter i centrala Kinna vilket 
motsvarar ca 11% av bostadsbehovet fram till 2030 i enlighet med  
Bostadsförsörjningsprogrammet. 
 
Detaljplanen ger möjlighet till att upprätthålla en ändamålsenlig struktur och 
förutsättning för en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och 
råvaror. Detaljplanen innebär inte att några miljökvalitetsnormer överskrids.  
 
En klimatanpassad bostadsbebyggelse med goda förutsättningar till service, 
infrastruktur och hållbart resande ersätter tidigare mark som utnyttjats till 
markparkering.  
 
I samband med genomförandet ändras centrala delar av Kinna vilket  
resulterar i att parkeringsplatser längs Boråsvägen försvinner till förmån för 
ny bostadsbebyggelse. De ändrade förhållandena påverkar främst  
detaljhandelns parkeringsförutsättningar. Ett genomförande innebär även att 
viss kommunal infrastruktur behöver optimeras och byggas ut.  
 
Bedömningen är att fördelarna av bostadsbebyggelse i centrala Kinna  
överväger nackdelarna med sämre förutsättning för parkering som främst 
nyttjas av en till två fastigheter. Dessutom finns goda möjligheter till  
parkering i närliggande parkeringshus Kinna centrum.  
 
Ett antagande av detaljplanen kommer innebära genomförandekostnader för 
Teknik- och servicenämnden i form av kostnader för utbyggnad av vatten och 
avlopp. Kostnaderna uppskattas bli 1 miljon kronor. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-08. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen antar detaljplan 
för Ytterås 5 med flera, Kinna 24:121 i enlighet med upprättat förslag.  
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Dagens sammanträde 

Planarkitekt Afshin Ghafoori redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

________________ 

 


