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Begäran om planbesked Grebo IK 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till begärt planbesked och beslutar att ge 
förvaltningen uppdrag att pröva detaljplaneläggning av ny idrottsanläggning för 
Grebo IK. 

Kommunstyrelsen beslutar att medge samhällsbyggnadsförvaltningen att ådra 
sig utgifter för planbesked och detaljplan. Dessa utgifter ska betalas av Grebo 
IK enligt gällande taxa. Även anslutningsavgift och planhyra ska erläggas enligt 
fastställd taxa. I det fall Grebo IK inte har ekonomiska möjligheter att stå för 
utgifterna direkt kan en amorteringsplan upprättas alternativt kan del av avgiften 
nedsättas vid en senare diskussion efter reglering av markområdena.  

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 17 april 2020 en begäran om 
planbesked för delar av fastigheterna GREBO PRÄSTGÅRD 1:43 och 
MELSKOG 1:1, belägen vid Ängsvägen i Grebo. Sökande har för avsikt att 
upprätta ny detaljplan med huvudsakligt syfte att möjliggöra för ny 
idrottsanläggning för fotboll då dagens idrottsanläggning som ägs av Grebo IK 
belägen nära riksväg 35 i Redinge kommer drabbas av ombyggnationen av 
riksväg 35 med planerat byggstart 2022.  

Kommunens behandling av planbesked har överstigit 4 månader efter muntlig 
överenskommelse med Grebo IK, Håkan Johansson, per telefon 12 augusti 
2020.  

I det nya området som föreslås är Åtvidabergs kommun ägare av Grebo 
Prästgård 1:43. Melskog 1:1 är en privat fastighet. Det är exploatören Grebo IK 
själv som har varit i kontakt med den privata fastighetsägaren om ärendet.  

Eventuellt planarbete för att möjliggöra för den sökandes syfte om 
idrottsanläggning bedöms vara möjligt att färdigställa under hösten 2021. 

Planbeskedet innebär en bekräftelse på att kommunen har gjort en preliminär 
avvägning huruvida ett detaljplanförfarande är lämpligt. Planbeskedet är inte ett 
slutgiltigt eller bindande besked om att en detaljplan ska upprättas. 

Ärendet föredras av Mari Solbrekken, tillförordnad enhetschef för 
samhällsplanering på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Tommy Aarna (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta enligt planerings- 
och ekonomiutskottets förslag, med följande tillägg till andra stycket: 
”Dessa utgifter ska betalas av Grebo IK enligt gällande taxa. Även 
anslutningsavgift och planhyra ska erläggas enligt fastställd taxa. I det fall 
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Grebo IK inte har ekonomiska möjligheter att stå för utgifterna direkt kan en 
amorteringsplan upprättas alternativt kan del av avgiften nedsättas vid en senare 
diskussion efter reglering av markområdena.” 

Thomas Lidberg (S) yrkar bifall till Tommy Aarnas tilläggsyrkande. 

Beslutsgång  
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut vilket är 
förslaget från planerings- och ekonomiutskottet med tilläggsyrkande från 
Tommy Aarna, samt finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 111 Planerings- och ekonomiutskottet  
Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-27 
Begäran om planbesked med bilagor, Grebo IK 

 
Beslutet skickas till 
Akt  
Grebo IK  
Samhällbyggnadsförvaltningen  
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