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Gällande plan 
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Syftet med detaljplanen är att utreda lämpligheten i en utökad 
byggrätt. 
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Gällande detaljplan, antagen 10:e mars 1970 anger fristående 
bostäder i ett plan. Byggrätt i detaljplan uppgår till en femtedel av 
fastighetens totala yta. 



Bakgrund 

Planerad utbyggnad 

Planärende 

Ekonomi 

Tidplan 
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Sökande önskar utökad byggrätt i förhållande till gällande 
detaljplan. Gällande detaljplan beviljar byggrätt som uppgår till en 
femtedel av fastighetens yta. 
Sökande önskar bygga ut bostadshuset med ett uterum. 

Ärendet är prövat i bygglov, men fick avslag på grund av att 
tillbyggnaden inte stämde med bestämmelserna i detaljplanen. 

I 

- 00 I --

Ursprungligt bostadshus med samman byggt garage upptar 24% av 
totala fastighetsytan, ursprunglig byggnad upptar alltså större 
byggyta än detaljplan medger. 
I nuläget finns två stycken förråds byggnader. Med dessa inräknade 
uppgår nuvarande byggytan till 25% av totala fastighetsytan. 

Planerad utbyggnad i form av uterum har en byggyta av 32m2. Detta 
tillägg av byggyta innebär att totala framtida byggytan blir 28% av 
fastighetens yta. 

Fastighetsägare önskar att byggrätt utökas till 30% av totala 
fastighetsytan. Planen bedrivs under KSLU :s ledning med 
standardförfarande. 

Planen finansieras genom plankostnadsavtal. 

Fastighetsägare har anlitat egen konsult för utrednings- och 
detaljplanearbete. 

9juni2015 

16 juni 2015 
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Planchef 
Lena Steffner 
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Beslut om samråd 
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Handläggande planarkitekt 
Märta Alsen 
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