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 Dnr 2015-00148 Dpl 537 

§ 164 Bollnäs Resecentrum, ny bussterminal - 
antagande av detaljplan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta detaljplanen för Bollnäs Resecentrum enligt 5 kap. 27 § plan- och 

bygglagen.  

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett nytt Resecentrum i Bollnäs som kan 

kombineras med centrum- och kontorsanvändning. Planuppdraget gavs i juni 

2015 av miljö- och byggnämnden och upprättat planförslag var föremål för 

samråd under juni-juli 2017, för granskning under december-januari 2017-

2018 och för en ytterligare granskning under juli 2018.  

Planområdet omfattas av området vid Bollnäs stationshus och busstation och 

avgränsas i väst av järnvägen, i söder av Wilhelminapassagen, i öster av 

Järnvägsgatan och i norr av korsningen Järnvägsgatan-Älggatan. 

Planområdets yta är cirka en hektar.              

I och med detaljplanen ges förutsättningar att förnya Bollnäs Resecentrum 

med ökad säkerhet, kapacitet, en tydligare stadsmiljö och plats för ett större 

antal kollektivtrafiknära arbetsplatser.                   

 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-09-19, § 115, att godkänna 

granskningsutlåtandet, att föreslå kommunstyrelsen, att föreslå 

kommunfullmäktige att anta detaljplan för Bollnäs Resecentrum enligt 5 kap 

27 § Plan- och bygglagen. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-09-27, § 138, hemställa att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen 

för Bollnäs Resecentrum enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

att anta detaljplanen för Bollnäs Resecentrum enligt 5 kap. 27 § plan- och 

bygglagen.  

Yrkanden 

Marie Centerwall (S) yrkar, med instämmande av Johan Toll (MP), Jan 

Lahenkorva (S) och Peter Nordebo (L) bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Handlingar 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-11, § 157 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-09-27, § 138 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-09-19, § 115 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande daterat 2018-06-11 

Granskningsutlåtande daterat 2018-08-13  

Kommunstyrelsens protokoll 2015-05-07, § 118 

___________________________________________________________ 

 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnämnden, akt 

 


