PLANBESTÄMMELSER
Underliggande detaljplan Svanesunds tätort, Änghagen norra
(1421-P93/6) från 1993 gäller jämsides med ändringen.

GRÄNSBETECKNINGAR
Gräns för ändring av detaljplan
Egenskapsgräns

BESTÄMMELSER SOM UTGÅR
Vind får ej inredas i byggnad med suterrängvåning.
0.0

00-00

Högsta byggnadshöjd i meter. Utöver angiven höjd får, där
byggnadsnämnden så prövar lämpligt, mindre takkupor uppföras.
Minsta resp. högsta taklutning i grader.

Högsta byggnadshöjd för uthus/garage är 3,0 meter.
Bygglov får inte lämnas förrän vatten- och avloppsanläggningar är utbyggda inom
aktuellt område.

BESTÄMMELSER SOM KVARSTÅR
B

Bostäder

UTNYTTJANDEGRAD

B

e3

Största byggnadsarea per fastighet 250 m2

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
Marken får inte bebyggas

fril e3 h1 o1 o2

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Högsta taklutning för uthus/garage är 27 grader.
Bef. byggnad som vid lagakraftvinnandet har från bestämmelsen avvikande takvinkel
får byggas om och till med befintlig takvinkel.
fril

Endast frilligande hus. Huvudbyggnad skall placeras minst 4,0 meter från tomtgräns.
Garage eller annan uthusbyggnad skall placeras minst 1,5 meter från tomtgräns.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

ÖVERSIKT GÄLLANDE PLAN, 1421-P93/6

Kommunen är inte huvudman för allmänna platser.
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BESTÄMMELSER SOM TILLKOMMER
EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
HÖJD PÅ BYGGNADER
h1

Högsta nockhöjd är 37 meter över angivet nollplan, enligt höjdsystem RH2000.
( PBL 4 kap 16 § punkt 1)

UTFORMNING
o1

Lägsta takvinkel är 27 grader. (PBL 4 kap 16 § punkt 1 )

o2

Högsta takvinkel är 38 grader. (PBL 4 kap 16 § punkt 1 )

Sprängning för husbyggnation medges endast för varsam inpassning i terräng. (4 kap 10 §

PBL)

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden för tillägget till planbestämmelser är 5 år från det datum planen vinner laga
kraft. (PBL 4 kap 21 §)
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TILLÄGG TILL PLANKARTA
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TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN
Till planändringen hör planhandlingar för underliggande detaljplan Svanesunds tätort, Änghagen norra
(1421-P93/6) som fortsätter att gälla. Denna planändring ska därför läsas tillsammans med underliggande
detaljplan (1421-P93/6).

Syfte och huvuddrag
Syftet med planändringen är att ge byggrätt åt ett nytt bostadshus på fastigheten Svanesund 3:40, samt
möjliggöra avstyckning för det nya bostadshuset. Marken är idag planlagd som kvartersmark för bostäder, dock är
befintlig byggrätt fullt utbyggd och resten av fastigheten får ej bebyggas. Inom fastigheten finns idag ett
bostadshus samt fem komplementbyggnader.

Planförfarande
Planarbetet bedrivs med s.k. standardförfarande vilket innebär att förslaget till detaljplan skickas ut för samråd och
efter justering skickas ut för granskning innan den tas upp för antagande.

Geotekniska förhållanden
Enligt framtaget geotekniskt PM, utfört av Bohusgeo AB i januari 2021, bedöms släntstabiliteten vara
tillfredsställande, och risk för berg eller blocknedfall bedöms ej föreligga. Efter sprängning ska slänt sydväst om
planområdet rensas och kvarstående slänter ska göras långsiktigt stabila. Beroende på grundläggningsnivå och
grundläggningssätt kan behov finnas av att utreda byggnadsläget i ett senare skede. Mätning av markradon bör
utföras på plats i samband med grundläggning.

En volymstudie har tagits fram för att utreda siktförhållanden för bakomliggande fastighet. Planförslaget är
anpassat utifrån att påverkan på havsutsikten för berörd fastighet ska bli begränsad. Detta säkerställs genom
byggrättens placering.

Fornminnen

2019-06-10 lämnade Kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling ett positivt planbesked och gav sektor
samhällsutveckling i uppdrag att upprätta ändring av detaljplan (Svanesunds tätort, Änghagen norra). För området
gäller en detaljplan lagakraftvunnen 1993-07-01 som för gällande byggrätt anger bostäder. Gällande
planbestämmelser reglerar markanvändningen för området till bostadsändamål i friliggande hus, med största
byggnadsarea per fastighet till 250 kvm. Byggnadshöjden regleras till 4,6 m. Bortsett från byggrättens yta samt ett
område längs med angränsande väg som regleras med kryssmark, regleras huvuddelen av planområdet med
prickmark vilket innebär att marken ej får bebyggas.

Planförslaget innebär att bestämmelsen som reglerar mark som ej får bebyggas minskar vilket möjliggör
uppförande av ytterligare en huvudbyggnad vid avstyckning av fastigheten. Byggnadens omfattning regleras
genom största tillåten byggnadsarea, högsta tillåten nockhöjd och genom ett intervall för tillåten takvinkel.
Byggrätten är begränsad i sin placering för att undvika intrång på fornlämning och minimera påverkan på
havsutsikten för bakomliggande fastighet. Planförslaget innebär att byggrätt för befintligt bostadshus inskränks i
söder, också med anledning av att minimera påverkan på havsutsikt för bakomliggande fastighet. Planförslaget
innebär att VA-ledningar kommer att dras igenom fornlämningsområdet, vilket kräver sökning och tillstånd enligt 2
kap 12 § kulturmiljölagen. Länsstyrelsen har låtit meddela att tillstånd kan medges för ingrepp i fornlämning.
Planändringen medför inga kommunala kostnader.

Befintliga förhållanden
Planområdet omfattar del av fastigheten Svanesund 3:40 som ligger vid Farlösvägen, i norra delen av
Svanesunds tätort. Fastigheten är på ca 1,2 ha, och bebyggelsen består av ett mindre bostadshus och fem
komplementbyggnader. Ägaren av fastigheten önskar möjligheten att stycka av sin fastighet samt att den
avstyckade delen medgör för en byggrätt om 250 kvm.

Angöring föreslås ske från befintlig väg, som ingår i Svanesund ga:1. Fastigheten kommer att anslutas till
gemensamhetsanläggningen, och exploatören ansvarar för anmälan till aktuell vägförening. Möjlig yta för
parkering samt möjlig fastighetsgräns och dragning av VA-ledning redovisas i illustrationskarta. Fastigheten
kommer anslutas till befintligt kommunalt VA. Anslutning föreslås ske öster om befintligt bostadshus och nyttja
befintliga VA-ledningar för Svanesund 3:40, för att undvika intrång i fornlämningen.

Fastighetsrättsliga frågor
Rätt till utfart, parkering och VA bör lösas vid kommande avstyckningsförrättning. Detta servitut kan komma att
belasta fastigheten Svanesund 3:40.

Övriga handlingar:
- Fastighetsförteckning
- Geotekniskt PM
- Volymstudie

Änghagen norra delen"

I direkt anslutning till planområdet finns en känd fornlämning. Inom fornlämningen får inte byggnader uppföras,
och vid ingrepp i fornlämningsområdet krävs sökning och tillstånd enligt 2 kap 12 § kulturmiljölagen.

Innebörd och konsekvenser

Ansökan bedöms förenlig med kommunens översiktsplan 2009 samt gällande detaljplan då syftet är att tillskapa
byggrätt för bostadshus inom befintligt bostadsområde.

Planhandlingarna består av:
- Plankarta med bestämmelser, denna handling
- Illustrationskarta
- Planbeskrivning, denna handling
- Grundkarta
- Fortsatt gällande detaljplan, "Svanesunds tätort,

Siktförhållanden

Tidigare ställningstaganden

Fastigheten Svanesund 3:40 är stor i relation till omkringliggande fastigheter. Att uppföra ett nytt hus och stycka
av fastigheten bedöms möjlig med hänsyn till bebyggelsestrukturen i området.

GRANSKNINGSHANDLING

Ändring av detaljplan för

Svanesunds tätort,
Änghagen norra
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Fornlämning (skraffering) och fornlämningsområde (röd linje) samt
gräns för planändring (svart linje)
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