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PLANBESKRIVNINGPLANBESKRIVNING
Denna planändring har upprättats på uppdrag av kommunstyrelsen och i samarbete 
med plan- och exploateringschefen.
 Ärendet har handlagts med s.k.begränsat förfarande.

Upprättad i september 2017
L I Knutsson arkitektkontor
   
Bilagor: Planbeskrivning
          Plankarta med ändringen markerad
          Illustrationer

UNDERLIGGANDE DETALJPLANUNDERLIGGANDE DETALJPLAN
Den hittills gällande detaljplanen för berörd del av kvarteret Violen antogs av kommun-Den hittills gällande detaljplanen för berörd del av kvarteret Violen antogs av kommun-
fullmäktige 2016-04-25 och vann laga kraft 2017-03-08. Genomförandetiden bestämdes fullmäktige 2016-04-25 och vann laga kraft 2017-03-08. Genomförandetiden bestämdes 
till femton år och utgår 2032-03-08.till femton år och utgår 2032-03-08.
 Detaljplanen är avsedd för bostäder. Detaljplanen är avsedd för bostäder.

FÖRESLAGNA ÄNDRINGARFÖRESLAGNA ÄNDRINGAR
Ägaren till marken inom planområdet har ansökt om att gällande varsamhetsbestäm-Ägaren till marken inom planområdet har ansökt om att gällande varsamhetsbestäm-
melse om bevarande av byggnadernas karaktärsdrag ska tas bort. Motiveringen är att melse om bevarande av byggnadernas karaktärsdrag ska tas bort. Motiveringen är att 
bebyggelsen anses sakna sådana karaktärsdrag som motiverar en särskild varsamhets-bebyggelsen anses sakna sådana karaktärsdrag som motiverar en särskild varsamhets-
bestämmelse.bestämmelse.

BESLUTBESLUT
 Kommunstyrelsens utvecklingsutskott har beslutat föreslå att den gällande detaljpla- Kommunstyrelsens utvecklingsutskott har beslutat föreslå att den gällande detaljpla-
nen ska ändras genom att den berörda planbestämmelsen tas bort.  nen ska ändras genom att den berörda planbestämmelsen tas bort.  

ÄNDRINGAR I PLANHANDLINGARNAÄNDRINGAR I PLANHANDLINGARNA
Plankartan:Plankartan: Bestämmelsen om varsamhet vid om- och tillbyggnad har tagits bort. Bestämmelsen om varsamhet vid om- och tillbyggnad har tagits bort.
Planbeskrivningen:Planbeskrivningen: De i planområdet ingående fastigheterna Violen 1, 2, 3, 19, 20 och  De i planområdet ingående fastigheterna Violen 1, 2, 3, 19, 20 och 
21 har sammanlagts till Violen 22 (sidan 3). Andra stycket under rubriken Planbestäm-21 har sammanlagts till Violen 22 (sidan 3). Andra stycket under rubriken Planbestäm-
melser (sidan 4) är inte längre aktuellt.melser (sidan 4) är inte längre aktuellt.
 I övriga avseenden gäller den underliggande detaljplanen. I övriga avseenden gäller den underliggande detaljplanen.
 Planbeskrivnngen har dessutom komletterats med fastighetsägarens illustrationer  Planbeskrivnngen har dessutom komletterats med fastighetsägarens illustrationer 
över planerade åtgärder.över planerade åtgärder.
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UNDERLAGUNDERLAG
Underliggande detaljplan (se ovan)Underliggande detaljplan (se ovan)
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Vy från sydost

Vy från nordväst

Illustrationer 
Asp Fastighetsförvaltning HB / Amnehärad Byggkonsult AB

- Yttertak av betongpannor och falsad plan plåt
- Fasader med skivor av fi bercement
- Aluminiumklädda träfönster, alternativt kompositfönster


