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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Emma Bäcklund 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-03-08   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2022KS166 210 

 

 

Planavtal för detaljplan Slamby 1:27, i Landvetter 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Planavtal mellan Härryda kommun och RZ 
MF i Slamby AB för Slamby 1:27. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt verksamhetschefen för plan och bygglov att 
underteckna avtalet.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2020 § 46 om positivt 
planbesked för del av Slamby 1:24, numera Slamby 1:27.  
Detaljplanen genomförs som en exploatörsdriven detaljplan enligt Härryda 
kommuns modell. Planavtalet upprättas enligt denna modell.  
 
Planavtalet reglerar bland annat planens ungefärliga geografiska 
avgränsning, inriktningen på detaljplanen, tidplan, hur samarbetet ska se ut 
exploatör och kommun emellan, vem som betalar vad samt äganderätter till 
framtaget material.  

Planavtalet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner 
uppdrag om planstart för Slamby 1:27, i Landvetter samt ramavtalet mellan 
Härryda kommun och RZ MF i Slamby AB, vilket är en grund för 
kommande exploateringsavtal. Ett exploateringsavtal ska sedan tecknas 
mellan kommunen och exploatören i samband med antagandet av 
detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 8 mars 2022 
• Kommunstyrelsens beslut den 6 februari 2020 § 46  
• Planavtal med bilagor 

 
 
 
Anders Olsson Mariana Andersson  
Samhällsbyggnadschef Plan- och bygglovschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 46        Dnr 2017KS317 

Planbesked för del av Slamby 1:24  

  
Fastighetsägaren till Slamby 1:24 tillsammans med företaget TK Development inkom den 24 
mars 2017 med en begäran om planbesked för utveckling av ett bostadsområde med olika 
bostadstyper och till dem erforderlig närservice. Exploateringen omfattar cirka 350 bostäder i 
flerbostadshus och cirka 100 småhus. Ansökan har kompletterats i flera omgångar. 
 
I budgeten för 2020 antagen av kommunfullmäktige 17 juni 2019 § 93 ges kommunstyrelsen i 
uppdrag att fatta beslut om positivt planbesked för rubricerat ärende samt i uppdrag att arbeta 
in området i bostadsförsörjningsprogrammet. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad gör bedömningen att ansökan om planbesked för del av Slamby 
1:24 kan godkännas under förutsättning att ett föravtal, som reglerar kostnadsfördelningen för 
nödvändiga investeringar i infrastruktur och övriga kostnader, tecknas mellan kommunen och 
exploatör innan en detaljplan startas. Detta i ljus av budgeten för 2020 och av det som 
framkommit under prövningen av planbeskedsansökan. Föravtalet går till kommunstyrelsen 
för beslut under våren 2020. Ett antal sakfrågor såsom ledning för vatten och avlopp, 
bullersituationen, geotekniska förutsättningar, utbyggnad av gång- och cykelväg, säker 
passage över Gamla Partillevägen/Boråsvägen samt placering och utformning av tillfart till 
området måste lösas i detaljplanen. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 16 januari 2020. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för del av 
Slamby 1:24 enligt 5 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Under förutsättning att 
ett villkorat föravtal mellan Härryda kommun och exploatör och/eller markägare tecknas 
innan detaljplanearbete startas. Detaljplanearbete kan inledas under 2021. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen avslår 
ansökan om planbesked för del av Slamby 1:24. 
  
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa proposition på Per Vorbergs och Patrik 
Lindes yrkanden. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
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Sammanträdesdatum 
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Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
  
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per Vorbergs 
yrkande röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så 
att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 3 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för del av Slamby 1:24 enligt 5 kap. 5 § 
plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Under förutsättning att ett villkorat föravtal mellan 
Härryda kommun och exploatör och/eller markägare tecknas innan detaljplanearbete startas. 
Detaljplanearbete kan inledas under 2021. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulrika Öst (S) och Roland Jonsson (MP). 
 

---------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-02-06  

 

Voteringslista: § 46 
Ärende: Planbesked för del av Slamby 1:24,  2017KS317 
 
Bilaga 3. Voteringslista. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Ulrika Öst (S), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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