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SBN § 44  Dnr SBN/2016:225-214 
 

Järpen 1 m.fl. samt Strängnäs 3:1 del av, ”Järpen”, 
detaljplan, beslut om samråd 

Beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
 
1. sända ut detaljplaneförslag för Järpen 1 m.fl. samt Strängnäs 3:1 del av, 

”Järpen”, Strängnäs, på samråd. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir 
samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har, från fastighetsägaren, fått förfrågan om 
planändring för fastigheterna Järpen 1 m.fl. i Strängnäs. Beståndet av 
hyresrätter är fullt uthyrt och det finns efterfrågan på fler bostäder i 
området.  
 
Förslaget innebär att området kompletteras med ny bostadsbebyggelse 
mellan infartsvägen och de befintliga bostadshusen i området. Den 
tillkommande bebyggelsen ska bidra till att åstadkomma ett tryggt och 
attraktivt gaturum.  
 
Behovsbedömning i samverkan med länsstyrelsen genomfördes 2016 med 
resultat att ingen betydande miljöpåverkan kunde förväntas och att 
miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behövs.  
 
Förslaget som framarbetats och som föreslås samrådas med allmänheten är 
framtaget i samverkan med fastighetsägaren. Det innehåller cirka 150 bostäder 
fördelade i flerbostadshus på 4-5 våningar. Inom fastigheten Järpen 1 finns en 
liten centrumbildning med dagligvaruhandel i ett plan som kompletteras med ett 
flerbostadshus på åtta våningar med centrum/handel verksamhet i 
bottenvåningen.  
 
Inom Järpen 1 finns även en mindre paviljongbyggnad uppförd under 1990-talet, 
ursprungligen som samlingslokal för äldre. Idag hyr kommunen byggnaden för 
caféverksamhet som drivs av en LSS-enhet som en daglig verksamhet. 
Planförslaget förutsätter att paviljongbyggnaden rivs.   
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SBN § 44 forts. 
 
Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Planarbetet finansieras genom planavtal med exploatören. 
 
Uppföljning 
Detaljplanens syfte och intentioner följs upp vid bygglovsprövning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2017-03-20 
Plankarta, 2017-03-20 
Planbeskrivning, 2017-03-20 
Geoteknisk undersökning, 2016-03-20 
Bullerutredning, 2017-03-02 
Riskutredning för att bygga bostäder i närhet av befintlig bensinstation, 2016-08-
23 
____________________ 
 
Beslutet skickas till 
Planenheten 
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