
Samråd  1 - 22 december 2021

Samrådet är ett skede där du som medborgare 
kan tycka till om förslaget. När samrådstiden 
är slut bearbetas dina synpunkter och ett fär-
digt detaljplaneförslag tas fram och ställs ut 
för granskning. Du måste lämna skriftliga syn-
punkter senast i granskningsskedet annars kan 
du förlora rätten att överklaga beslut att anta 
detaljplanen. 

Skriv till Byggnadsnämnden, Box 2554,  
403 17 Gbg,  E-post: sbk@sbk.goteborg.se  
eller på goteborg.se/planochbyggprojekt

Ange diarienummer 0195/21 
Senast 22 december 2021

Har du synpunkter?

Vad är ett samråd?

Detaljplan för

Utbyggnad av bostäder vid Kopparåsen
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Här är vi nu

 Allt om detaljplanen finns        
   tillgängligt på vår webbplats:

 www.goteborg.se/planochbyggprojekt

 Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
 Linda Bergström   031-368 17 91
 Emily Eidevåg    031-368 16 53
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med
nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning
är tillåten. Där beteckning saknas
gäller bestämmelsen inom hela
planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Egenskapsgräns
Sekundär
egenskapsgräns
Kombinerad
egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH
VATTEN
Kvartersmark

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses
med byggnad
Marken får endast förses
med komplementbyggnad

Placering

p1 Byggnad ska placeras
minst 4.5 meter från
fastighetsgräns

Utformning

f1 Endast en-och
tvåbostadshus får
uppföras

Höjd på byggnadsverk

h1 Högsta totalhöjd är 29
meter över angivet
nollplan

h2 Högsta totalhöjd är 31
meter över angivet
nollplan

Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1 Markreservat för
allmännyttiga
underjordiska ledningar

Utnyttjandegrad

e1 Största bruttoarea är 720
m² inom
användningsområdet

Ändrad lovplikt

Marklov krävs även för att höja och
sänka marken mer än 0,5 meter

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
SEKUNDÄR EGENSKAPSGRÄNS
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Andreas Jonsson
Avdelningschef

Elisabeth Charléz

Skala 1 :1000 (A1)

10 0 50 100m Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning

Antagande
Laga kraft

Planstart
Diarienummer 0195/21

2021-02-10

Samrådshandlingarna består av:
- plankarta med bestämmelser och grundkarta (preliminär)
- planbeskrivning
- samrådskrets
- fastighetsförteckning

Skala 1 :500 (A1)
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