ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR
STÖTEN CENTRUM Lägenhetshotell
ÄNDRINGENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Ändringens syfte är att flytta fram genomförandetiden för obebyggda
delar inom detaljplan för Stöten centrum Lägenhetshotell som omfattar
del av fastigheten Transtrands Kronopark 1:127.
Parallellt med nu aktuell planändring pågår planläggning vid Soltorget
öster om Stöten centrum (detaljplan för Ski Lodge vid Soltorget i Stöten)
som syftar till att möjliggöra anläggandet av en ny Ski Lodge. Den nya
Ski Lodgen kommer att medföra ett ökat behov av vattenförsörjning.
Planläggning pågår även för att möjliggöra uppförande av en livsmedelsbutik på parkeringen direkt väster om Stöten centrum (detaljplan för
Handelsområde i Stöten centrum), vilket också kommer att medföra ett
visst ökat behov av vatten. Idag finns begränsad kapacitet i vattenverket
att ansluta ny bebyggelse utöver nollalternativet (utbyggda planer + fastställda planer) för Stötenanläggningen.

a1

Med anledning av ovanstående föreslås genomförandetiden för
obebyggda delar inom detaljplan för Stöten centrum lägenhetshotell
flyttas fram (KS/2019:522) till en tidpunkt då en ny förstärkt vattenförsörjning kan tas i bruk. Återstående byggrätt inom detaljplanen uppgår
till ca 2000 m² byggnadsarea med möjlighet att bygga tre plan (6000 m2
bruttoarea). I gällande detaljplan som omfattar Soltorget där ny Ski Lodge
planeras, detaljplan för Stöten södra - tomtområde (T105), finns också
en byggrätt på 2000 m2 bruttoarea som kan tillgodoräknas, när befintlig
restaurangbyggnad vid Soltorget rivs för att ge plats åt den nya Ski
Lodgen. Återstående byggrätt inom detaljplan för Stöten centrum lägenhetshotell samt inom detaljplan för Stöten södra - tomtområde bedöms
sammantaget täcka upp för ökningen av byggrätt för den nya Ski Lodgen
samt livsmedelsbutiken. På detta sätt bedöms inte behovet av vatten öka
jämfört med nollalternativet för Stötenanläggningen innan en förstärkning
skett av vattenförsörjningen.
NY PLANBESTÄMMELSE
a1 Planändringens genomförandetid börjar 2028-01-01 och slutar
2032-12-31. (PBL 4 kap. 21§)
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