
Samråd  6 maj - 27 maj 2020

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   0242/20  
Senast 27 maj 2020

Har du synpunkter?

Vad är ett samråd?

Ändring av detaljplan för

flerbostadshus i Brunnsbo  
(vid Poesigatan och Klassikergatan)

Enligt PBL 
2010:900 Uppdrag 
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Byggstart 

Här är vi nu

 Allt om detaljplanen finns            
 tillgängligt på vår webbplats:
 
 www.goteborg.se/planochbyggprojekt

 Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
 Emily Eidevåg   031-368 16 53      

f1
a

2   -

2   -

Andreas Jonsson
Avd.chef

Sonja Johansson

Tillägg till PLANBESTÄMMELSER

Underliggande detaljplan ska läsas
jämsides. De fullständiga
planbestämmelserna finns i
detaljplan II-2963.
Planbestämmelserna nedan gäller i
hela planområdet. Där beteckning
saknas gäller bestämmelsen inom
hela området.
Endast angiven användning och
utformning är tillåten.

Bestämmelser som upphävs i
detaljplan II-2963

Inom planområdet gäller inte längre
följande planbestämmelser

§ 5.  Byggnads höjd
Mom. 2
Inom med rektangel betecknat
område får byggnad uppföras till
den höjd i meter, som angives
inom rektangeln.

§ 6.   Antal Våningar
Inom med romersk siffra
betecknat område får byggnad
uppföras med högst det antal
bostadsvåningar, som angives av
siffran.

Bestämmelser som tillkommer i
detaljplan II-2963

EGENSKAPSBESTÄMMELSER
FÖR KVARTERSMARK

         f1  Utkragande
byggnadsdelar så som
balkonger, terrasser etc.
får kraga ut över mark
som inte får bebyggas.
4 kap. 16 § 1 st 1 p

Högsta nockhöjd i meter
över nollplanet.
4 kap. 11 § 1 st 1 p

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden för tillägget till
planbestämmelser är 5 år från den
dag ändringen av planen vinner laga
kraft.                                     4 kap. 21 §

         a Planbestämmelse om
fastighetsindelning,
fastställd 1962 som
tomtindelning akt III-5371,
upphävs inom
planområdet

   4 kap.

SAMRÅDSHANDLING


