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Syftet med planen är att möjliggöra ändring av markbegränsning 
längs fastighetens östra gräns mot allmänning, från prickmark till 
plusmark, samt möjliggöra för två uthus på tomten. 
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Gällande detaljplan för området Hagaberg, antagen i maj 1974, anger 
att fastigheten ska inneha friliggande bostadshus med en våning och 
en byggnadshöjd på 3,5m. I augusti 2009 utfördes en ändring av 
detaljplanen för aktuell fastighet, för att det befintliga bostadhuset 
skulle kunna bevaras. Bostadshuset är en äldre byggnad som inte 
uppfyllde detaljplanens bestämmelser vad gäller våningsantal och 
byggnadshöjd(takfotshöjd). Ändringen avsåg beteckningen BFII och 
byggnadshöjd 6,0m . 
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Ekonomi 
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Förslag till beslut 
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På tomten står idag ett gammalt uthus med kulturhistoriskt värde. 
Huset står idag på prickad mark vilket gör att det inte går att 
försäkra eller återuppbygga. Sökande vill bygga ett nytt uthus för att 
kunna använda det till sin bolagsverksamhet Nuvarande uthus är i 
ett sådant skick att det inte går att använda till verksamheten, men 
dess bevarande berikar fastigheten. För att kunna uppföra 
ytterligare en byggnad behöver den totala byggytan på tomten ökas 
till300 m2. Sökande har varit i kontakt med 
Samhällsbyggnadskontorets byggenhet, vilka anser att området tål 
den förtätning av bebyggelse som planerat uthus skapar. Dels tack 
vare fastighetens relativt stora area samt att bostadshuset är högt 
beläget vilket innebär att planerat uthus inte skymmer detsamma. 

Utformning av uthuset ska ske in samråd med kommunen. 
J samband med planändringen 2009 utfördes en miljö bedömning. 
Vid detta tillfälle bedömdes inte genomförd detaljplaneändring 
kunna innebära betydande miljöpåverkan. 
Om en behovsbedömning för aktuellt ärende fastställer att en 
miljöbedömning eller MKB behövs för ändringarna kommer detta att 
utföras. 

Planförfarand e: Enkelt 

Fastighetsägare har anlitat en konsult för utrednings- och 
detaljplanearbete. 

Kommunens handläggnings kostnader kommer att fastställas genom 
tecknande av plankostnadsavtaL 

Planavgift tas ut genom tecknande av plankostnadsavtaL 

Enheten för Planering- och utveckling föreslår att ett 
detaljplanearbete ska påbörjas för fastigheten Trädgården 4. Detta 
för att möjliggöra ändring av markegenskap från prickmark till 
plusmar k, samt tillåta en större byggyta och ytterligare en 
komplementbyggnad på tomten. 

att upprätta detaljplan. 

Karin Nyberg Andreas Karlsson 
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Byggnadsingenjör- konsult 


