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Dnr KS/KF 2012:342.214

Detaljplan för del av N N m.fl. i Lomma – godkännande av samrådsredogörelse och godkännande för granskning
Ärendebeskrivning
Då behov finns för en idrottshall i Lomma för både skolans behov och föreningslivet
gav kommunstyrelsen 2011-04-06 uppdrag till tekniska nämnden och miljö- och
byggnadsnämnden att inleda projekteringsarbete resp. upprätta detaljplan för idrottshall på Statoiltomten i Lomma under förutsättning av barn- och utbildningsnämndens
tillstyrkan. 2011-05-19 tillstyrkte barn- och utbildningsnämnden uppdraget. Vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2011-10-25 erhöll plan- och byggkontoret
planuppdrag för upprätta detaljplan med koppling till Fladängsskolan.
Planledningsgruppen gav 2012-02-01 plangruppen i uppdrag att skyndsamt genomföra en översiktlig och jämförande studie av placering av idrottshall på Statoiltomten
respektive inom kvarter 52 mellan Fladängsskoletomten och Hamntorget. 2012-0613 beslutade planledningsgruppen att det ursprungliga uppdraget återtas och beslut
om samråd erhölls vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2012-08-28.
Enligt Lomma kommuns översiktsplan 2010 är området utpekat som utredningsområde byggnation. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för idrottshall inom
planområdet.
Detaljplan har upprättats och den har varit föremål för samråd under tiden 13 september - 16 oktober 2012. Samrådsmöte har hållits 9 oktober 2012. Under samrådet
inkom synpunkter som har sammanställts i en samrådsredogörelse daterad 2013-0220. Inkomna synpunkter har föranlett ändring av planförslaget, till exempel har förtydligande genomförts under översvämning, vidare har planhandlingarna kompletterats med en bullerutredning och vidareutvecklats vad gäller utformning.
Planeringsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta att samrådsredogörelsen godkänns och detaljplanen godkänns för granskning enligt PBL 5:18.
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Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-02-20 från planeringschefen och planarkitekt Linnea Qvarnström
- Plan- och genomförandebeskrivning
- Plankarta med planbestämmelser
- Bullerutredning 2013-02-20
- Samrådsredogörelse
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Samrådsredogörelsen godkännes och detaljplanen för del av N N m.fl. i Lomma
godkännes för granskning enligt PBL 5:18.
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Samrådsredogörelsen godkännes och detaljplanen för del av N N m.fl. i Lomma
godkännes för granskning enligt PBL 5:18.
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