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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 0987/20 
Senast 6 april 2022

Har du synpunkter?

Vad är ett samråd?

Ändring av detaljplan för

vindsinredning inom Kommendantsängen

Enligt PBL 
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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     
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Cadritad av: Katarina Tellow

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

Ändring av detaljplan för vindsinredning för 
delar av stadsdelarna Annedal och 
Kommendantsängen
Göteborg 2022-03-10

.

- plankarta med bestämmelser
- planbeskrivning
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Ändring eller tillbyggnad av befintlig
byggnad skall utföras varsamt så
att hänsyn tas till byggnadens
karaktärsdrag

Takkupor och takfönster
får tillkomma och räknas
ej in i byggnadshöjden
eller våningsantalet

f1

Tillkommande takkupor
och takfönster ska
placeras med hänsyn till
underliggande fasads
komposition.

f3

Antal takkupor och
takfönster får ej vara
större än antal
fönsterkolumner i
underliggande fasad.

f4

Takterrass får endast
anordnas in mot gård

f5

Takkupor får ej placeras
över hörn

f6

Takkupor ska i sin
utformning och storlek
stämma överens med
taklandskapets karaktär
och arkitektur

f2

Taklyft får endast
anordnas in mot gård

f7

Takkupor och takfönster
mot gården får
tillkomma och räknas ej
in i byggnadshöjden
eller våningsantalet

f10

Takkupor mot gården
ska i sin utformning och
storlek stämma överens
med taklandskapets
karaktär och arkitektur

f11

Tillkommande takkupor
och takfönster mot
gården ska placeras
med hänsyn till
underliggande fasads
komposition.

f12

Takfönster får anordnas
mot gata

f9

Takkupor får inte
anordnas mot gata

f8


