
ILLUSTRATIONSKARTA

Denna karta med bestämmelser och beskrivning

Markägarförteckning, separat handling

Grundkarta, separat handling (om sådan upprättats)

Underliggande detaljplaner V70 och V32, separat handling

(om det är en tilläggsplan)

PLANUPPDRAG

Byggnadsnämndes arbetsutskott uppdrog 2012-XX-XX §

XXX åt planavdelningen att ...

PLANENS SYFTE

Syftet med planändringen är att  ...

AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN

Förslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens 3, 4 och

5 kapitel.

PLANDATA

Läge och markägoförhållanden

Fastigheterna är belägna väster om Tulla Lagom och norr

om Håkullavägen i Onsala och är privatägda.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktliga planer

Området är i kommunens antagna översiktplan beläget

inom utvecklingsområde för bebyggelse.

Detaljplan

För området gäller Tp59, laga kraft 2009-05-04.

BEHOVSBEDÖMNING ENLIGT MKB-FÖRORDNINGEN

För detaljplanen har en behovsbedömning gjorts för att ta

reda på om förslag- ets genomförande kan antas medföra

betydande miljöpåverkan eller inte. Kommunen ska göra

sin bedömning enligt de kriterier som anges i bilaga 4 till

förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.

· Detaljplanen bedöms inte medge användning som

innebär betydande påverkan på miljön. (PBL 4 kap 34

§)

· Detaljplanen bedöms inte innehålla verksamheter som

kan påverka ett Natura 2000-område negativt.

· Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande

miljöpåverkan utifrån sina karaktäristiska egenskaper

eller sina befintliga värden och typen av påverkan.

· Området berörs inte av strandskydd.

Texten nedan läggs in i de fall planen ligger väster om

motorvägen:

Planområdet omfattas av de särskilda

hushållningsbestämmelserna enligt 4 kap 2 och 4 §§

miljöbalken samt av förordnande enligt 6 kap 5 § PBL.

Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande

miljöpåverkan.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Planändringen innebär att den gällande plankartan

bibehålls, men bestämmel- sen om utnyttjandegrad ändras

från 140 + 40 kvm till total byggnadsarea om 250 kvm

varav komplementbyggnad är max 50 kvm. En

bestämmelse om högsta nockhöjd på 5 meter har införts.

Bestämmelse om att byggnader  inom området får uppföras

med högst en våning har upphävts. Planbestämmelserna

bibehålls i övrigt enligt gällande detaljplan.

Ex på text som kan skrivas då strandskyddet

återinträder när ny detaljplan upprättas.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT UPPHÄVA

STRANDSKYDDET

Planområdet omfattas idag inte av något strandskydd. I

samband med antagandet av aktuell detaljplan återinträder

dock det utökade strandskyddet. Planförslaget innehåller

som en följd av detta en bestämmelse om att strandskyddet

upphör.

Till stöd för upphävandet åberopas följande skäl:

· Området har genom gällande plan och befintlig

bebyggelse tagits i anspråk på ett sätt som gör att det

saknar betydelse för strandskyddets syften.

· Området är genom ett grönområde avskilt från området

närmast strandlinjen.

· Detaljplanen innebär att den befintliga

markanvändningen bibehålls.

GENOMFÖRANDE

De åtgärder som blir aktuella genom planändringen berör

endast kvartersmark, således är inga genomförandefrågor

aktuella.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga

kraft.

Genomförandetiden för de underliggande detaljplanerna

har gått ut.

KONSEKVENSER

ORIENTERINGSKARTA

PLANKARTA

TECKENFÖRKLARING GRUNDKARTA

Fastighetsgräns

Traktnamn, kvartersnamn

Registernummer, tomtnummer

Bostadshus fasad, resp tak

4.5

1

5

Uthus fasad, resp tak

Skärmtak

Höjdpunkt

Höjdkurva 1 m

Höjdkurva 5 m

Vägkant, mindre väg

APELSINEN

2:14          5

Vägkant, matarväg

Vägkant, större väg

Gång- / Cykelväg, infart, stig

Storgatan

Gatunamn

Plankostnads-

avtal

Beslutsdatum Instans

BN §XX

BN/KF§X

Ja

Detaljplanen är upprättad enligt

Detaljplan för verksamhetsområde

Varla 3:22 med flera

i Kungsbacka

Kungsbacka kommun

Ida Lennartsson

Verksamhetschef Plan

Upprättad 2020-11-16

Maria Brink

Planarkitekt

PBL 2010:900 med standardförfarande

OPXXX

Samrådshandling

Samrådsbeslut

åååå-mm-dd

Granskning

åååå-mm-dd

Antagande

åååå-mm-dd

Laga kraft

åååå-mm-dd

Diarienr

2016-00046

BN §XX
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