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Upphävande av del av detaljplan LF17
och LF17b inom Frillesås-Rya 1:192 m fl
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Beslutsdatum

Skala 1:1000  i A1, skala 1:2000 i A3

Detaljplanen är baserad på koordinatsystemet
SWEREF 99 1200 och höjdsystemet RH 2000

Instans

ORIENTERINGSKART

HANDLINGAR
Denna karta med bestämmelser och beskrivning, 2022-09-21.
Undersökning av miljöpåverkan, 2022-04-08

DETALJPLANEUPPDRAG OCH SYFTE
Byggnadsnämnden gav 2019-06-20, § 202, Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till
upphävandeplan för Frillesås-Rya 1:192 och del av Frillesås-Rya 1:71.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för prövning av bygglov för ett enbostadshus inom del av Frillesås-Rya
1:71 respektive ett inom Frillesås-Rya 1:192, genom ett upphävande av gällande detaljplaner inom dessa delar.
I samband med detta arbete upphävs också områden för allmän plats inom Frillesås-Rya 1:190 och Frillesås-Rya
1:193. Syftet med ett upphävande här är att möjliggöra för en fortsatt användning av hela fastigheterna Frillesås-
Rya 1:190 och Frillesås-Rya 1:193 för bostadsändamål.

AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN
Förslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel.

PLANDATA

Läge och markägoförhållanden
Planområdet ligger i Frillesås och utgörs av fastigheten Frillesås-Rya 1:192, samt del av fastigheterna Frillesås-Rya
1:71, 1:190 och 1:193. Marken är i privat ägo.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktliga planer
Fastigheterna ligger enligt kommunens översiktsplan inom utvecklingsorten Frillesås.

Detaljplan
Inom detaljplaneområdet finns två gällande detaljplan, LF17 och LF17b. Detaljplanen LF17 antogs som
avstyckningsplan och vann laga kraft 1946-08-20. Den del av planområdet som ligger inom detaljplan LF17 har
idag användningen Allmän plats, öppen plats. Detaljplanen LF17b vann laga kraft 1999-12-03. Den del av
planområdet som ligger inom detaljplan LF17b har användningen Allmän plats, naturområde.

UNDERSÖKNING OM MILJÖPÅVERKAN
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplaneändringen inte ger upphov till
betydande miljöpåverkan (som avses i Miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och Miljöbalkens 6 kap).
Motivet till ställningstagandet grundas på den analys som redovisas i miljöchecklistan. Någon
miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap 34§ PBL behöver därför inte upprättas.

BESKRIVNING AV PLANÄNDRINGEN
Planändringen innebär att detaljplan LF17 och LF17b upphör att gälla inom område för planändringen. Genom ett
upphävande av detaljplanen möjliggörs en prövning av bygglov för två enbostadshus.

Upphävandet innebär också att två fastigheter som i nuvarande plan LF17 omfattas av både kvartersmark för
bostäder och allmän plats, istället kommer att omfattas enbart av kvartersmark för bostäder. En mindre del av
dessa fasigheter kommer att ligga utanför planlagt område. Detta möjliggör en fortsatt användning av hela
fastigheten Frillesås-Rya 1:190 och Frillesås-Rya 1:193 för bostadsändamål, vilket stämmer med fastigheternas
nuvarande användning.

Kommunen gör bedömningen att planändringen i sin helhet är förenlig med översiktsplanen, inte är av av
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Genom detaljplaneändringen möjliggörs för prövning av bygglov för ett enbostadshus inom den del av Frillesås-Rya
1:71 där detaljplanen upphävs. Fastighetsägaren ansöker och bekostar erforderliga bygglov, tillstånd och
lantmäteriförrättningar.

Genom detaljplaneändringen möjliggörs för prövning av bygglov för ett enbostadshus inom Frillesås-Rya 1:192, där
detaljplanen upphävs. Fastighetsägaren ansöker och bekostar erforderliga bygglov och tillstånd.

Område inom vilket detaljplan LF17 har
upphävts genom antagande av detaljplan
LF17a (1999-09-30).

Plankarta för detaljplan LF17b med område för upphävande av detaljplan markerat med rött.

Plankarta för detaljplan LF17 med område för upphävande av detaljplan markerat med rött.

Område inom vilket detaljplan LF17
och LF17b upphör att gälla.
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