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Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-04-26  

§ 84 
Detaljplan för Cementen 1 och Cementen 2 samt del av 
Nykvarn 1:74 m.fl. – beslut om granskning 
Diarienummer: KS/2018:155 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planförslaget för Cementen 1 och Cementen 2 samt 
en del av Nykvarn 1:74 m.fl. och låta förvaltningen ställa ut detaljplan på granskning.   

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett större sammanhängande område för idrottsändamål 
och ett nytt bostadsområde med cirka 280 nya bostäder i form av kedjehus, radhus och stadsvillor. 
Detaljplanen prövar även möjligheten för uppförandet av en ny förskola. Inom den nordvästra delen 
av planområdet möjliggörs natur- och parkmark. En mindre del i norr möjliggör för odling. 
Detaljplanen bedöms ligga i linje med kommunens översiktsplan och är strategiskt viktig för 
kommunens framtidsplanering för idrott.   

Samrådet av detaljplaneförslaget genomfördes mellan 2021-05-11 och 2021-06-08. Under 
samrådsperioden inkom totalt 17 yttranden. Inkomna synpunkter handlar framförallt om riksintresset 
och påverkan på järnvägen, miljökvalitetsnormer för vatten i recipienter, buller, markföroreningar och 
risk för olyckor med hänsyn till järnvägen.  

Efter samrådet har justeringar gjorts utifrån inkomna synpunkter vad avser säkerhetsavstånd till 
järnvägen, en minskning i antal bostäder inom planområdet från cirka 292 till 280 bostäder. 
Utredningarna för trafik, geotekink, dagvatten, markmiljö, risk för olyckor, buller har reviderats efter 
samråd med hänsyn till inkomna synpunkter. En arkeologiskutredning har tagits fram för att klargöra 
status på fornlämningsliknande lämningar inom den norra delen av planområdet. En 
efterbehandlingsplan med ett gestaltningsförslag inriktade på landskap har tagits fram för den 
planerade naturparken (den f.d. tippområdet) inom den nordvästra delen av planområdet. 
Detaljplanen bedöms kunna skickas ut på granskning. 

Förslag till beslut 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten (NP, M och MP) bifall till förslag till beslut i 
tjänsteskrivelsen. 

Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 
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Beslutsgång 
  
Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 
  
Reservationer och protokollsanteckningar 
  
(SD) lämnar en skriftlig reservation: 
  

"Sverigedemokraterna reserverar sig mot detaljplanen av flera orsaker, bl.a 
Trots att vi påtalat flera gånger tidigare är det fortfarande sakfel i undersökningen av soptippen, det var 
huvudtipp för Turinge kommun och alla typer av avfall kastades där, även miljöfarligt. 
Det finns ingen färdig tanke hur trafiken ska gå till och från området, det blir mycket fordon och 
människor som ska utnyttja vägen samtidigt, framförallt morgon och eftermiddag. Dåligt med p-platser och 
stor risk att boende och gäster parkerar på Furuborgshallens P-platser. 
Sverigedemokraterna har sagt det förut och säger det igen, innan detaljplaner och byggen beviljas för större 
centrum nära områden MÅSTE det tas fram en trafikplan som omfattar HELA kommunen och framförallt 
centralorten. Trafiksituationen lämnar på sina ställen redan idag mycket att önska. 
Vi kan dessutom inte förstå tanken med att bygga ihop ett fritids och bostadsområde på det sätt som görs 
vid Furuborg, det är stor sannolikhet att det blir störningar åt båda håll." 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-02-23  
Plankarta 2022-03-21 
Plan- och genomförandebeskrivning 2022-03-21 
Samrådsredogörelse 2022-02-10 
Dagvattenutredningen utförd av Norconsult, 2021-11-26  
Kompletterande miljöteknisk markundersökning utförd av Sweco, 2021-12-14  
PM geoteknik utförd av Sweco, 2019-04-12, rev 2022-01-26 
Miljöteknisk markundersökning av den f.d. tippen, utförd av Geosigma AB 2020-05-08  
Efterbehandlingsplan för Cementen, utförd av Ensucon AB, 2021-10-14 
Gestaltningsförslag Nykvarns Naturpark, utförd av Systra AB, 2021-10-08  
Trafikanalyser, utförd av Trivector, 2021-10-13 
Bullerutredning omgivningsbuller, utförd av Structor 2021-11-16 
Furuborg- Gestaltning och identitet, Arkvist 2022-02-22 
Arkeologisk utredning, utförd av Arkeologistik AB, 2021 
Förslag till exploateringsavtal 2022-02-28 
 

Beslutet skickas till 

Akten 
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