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TILLÄGG TILL PLAN- OCH 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
HANDLINGAR 
Till denna planändring hör följande handlingar: 
– Förslag till ändring av detaljplan (tillägg till plan- och genomförandebeskrivning samt 
tillägg till planbestämmelser på plankarta) 
– Gällande detaljplan med tillhörande handlingar, ”Detaljplan för Nyvång 1:308 ”Lejdgatan”, 
laga kraft 2011-01-20 
– Fastighetsförteckning 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 
Bakgrund 
Fastighetsägaren och tillika sökande av gällande detaljplan önskar ändra ett antal kvarter inom 
gällande detaljplan som idag är begränsade till att endast kunna bebyggas med enbostadshus 
så att de kan bebyggas med såväl enbostadshus som parhus.  Kommunstyrelsen beslutade 
2018-06-07 att bevilja planbesked för den sökta åtgärden. 
 
Syfte 
Syftet är att med planändring möjliggöra en tätare bebyggelse än den begränsning som 
detaljplanen har idag, från endast enbostadshus till enbostadshus och parhus. 
 
Planförfarande 
Planändringen avses hanteras med begränsat standardförfarande. Gällande detaljplan vann 
laga kraft 2011-01-20 och har en genomförandetid om 10år, vilket gör att önskad ändring 
kommer ske inom genomförandetiden. För att ändringen ska kunna genomföras krävs således 
att ingen sakägande granne motsätter sig förslaget varför ett begränsat standardförfarande bör 
var tillämpligt. Ärendet bedöms inte strida mot gällande översiktsplan eftersom platsen redan 
är planlagd för bostadsändamål samt kommer inte medföra en betydande miljöpåverkan. 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
Gällande detaljplan vann laga kraft 2011-01-20 och heter Detaljplan för Nyvång 1:308 
”Lejdgatan”. Detaljplanen reglerar markanvändningen för de aktuella kvarteren till 
bostadsändamål. Föreslagen ändring avser de kvarter som har beteckningen B2 – bostäder, 
enbostadshus inom fastigheten Nyvång 1:342. Platsen är idag ännu obebyggd. 
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Utdrag ur plankartan från gällande detaljplan med aktuellt område markerad med röd 
streckad linje. 
 
Ägarförhållanden 
Fastigheten Nyvång 1:342 ägs av Fastighetsbolaget Nyvång 1:308. 
 
FÖRESLAGEN ÄNDRING 
Ändringen är ett tillägg till befintlig detaljplan inom avgränsat område genom att: 
 

• Planbestämmelsen B2 – bostadsändamål, enbostadshus ersätts med planbestämmelsen 
B4 – bostadsändamål, enbostadshus eller parhus. 

• Bestämmelse om utnyttjandegrad tillhörande parhus, e7 – Vid parhus är minsta 
tomtstorlek 400m2, största tomtstorlek 1000m2, tillförs de ändrade kvarteren. 

• Detta gör att slutlig bestämmelse för kvarteren blir B4 f3 e1 e4 e5 e7. 
 
KONSEKVENSER 
Planändringen bedöms vara förenlig med detaljplanens syfte och lokaliseringen är förenlig 
med översiktsplanens ställningstagande att nya bostäder ska placeras i närhet till skola, 
rekreation och kollektiva kommunikationer. 
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Planförslaget innebär en möjlighet till en tätare bebyggelse än förslaget i gällande detaljplan 
vilket innebär ett effektivare utnyttjande av marken i samband med ianspråktagandet av 
jordbruksmark. 
Planförslaget möjliggör bebyggelse med något mindre tomtstorlek än de intilliggande 
kvarteren i de fall de bebyggs med parhus. 
Planändringen bedöms inte medföra påverkan på rådande trafikmiljö relativt den bebyggelse 
som är möjlig i gällande detaljplan. 
Gällande detaljplan tar hänsyn till Nyvångs kulturhistoriska värden, vilket gäller fortsatt med 
denna föreslagna planändring.  
 
GENOMFÖRANDE 
Organisatoriska frågor 
Förslaget till ändring av detaljplanen avser genomföras med begränsat standardförfarande. 
Förfarandet består av samråd, samrådsredogörelse och antagande innan planen kan vinna laga 
kraft. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från det att planen vunnit laga kraft. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Detaljplanen ger inte upphov till behov av fastighetsrättsliga förändringar. 
 
Ekonomiska frågor 
Enligt upprättat plankostnadsavtal står Fastighetsbolaget Nyvång 1:308 för alla kostnader i 
samband med ändringen av detaljplan och de kostnader som ändringen av detaljplan ger 
upphov till. 
 
 
 
 
 
 
Ola Eriksson   Camilla Eriksson 
planarkitekt    chef för samhällsbyggnadsförvaltningen 
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