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Göteborg 2015-08-21

Ändring av detaljplan 4955 för
Lindholmspiren 3 och 7

Fastighetsgräns

Planområdesgräns

Befintlig byggnad,

fasadliv

Befintlig byggnad,

takkontur

- tilläg till plankarta med bestämmelser
- tillägg till planbeskrivning

BN antagande
Laga kraft

Tillägg till

PLANBESKRIVNINGEN

Planändringen omfattar detaljplan

1480K-II- 4955, lagakraftvunnen år

2008.

Syftet med ändringen är att göra det

möjligt att byggnaderna ska kunna ha

sju våningar.

Befintliga förhållanden

Planområdet omfattar del av

fastigheten Lindholmen 30:3 och hela

fastigheten Lindholmen 30:5 som

båda ligger längs med

Lindholmspiren. Tillåten användning

enligt gällande detaljplan akt nr 4955

är kontor, konferens och handel.

Antalet våningar är begränsat till 6,

största tillåtna takvinkeln är 5 grader

och högsta nockhöjd är + 41 meter

över nollplanet. Ovan högsta

byggnadshöjd får 200 kvadratmeter

med tekniska anläggningar uppföras

per fastighet. Önskemål finns om att

utöka byggrätten på taken med

ytterligare 100 kvadratmeter avsett

för konferenslokal.

Översiktsplanen för Göteborg anger

verksamhetsområde som användning

för planområdet.

Innebörd och konsekvenser

Planändringen innebär att det blir

möjligt att uppföra en sjunde våning

och att byggnadsarean över högsta

byggnadshöjd ökar till totalt 300 kvm

per fastighet. Genom att kombinera

de tillkommande 100 kvadratmetrarna

med ytorna för de tekniska

anläggningarna i en indragen våning

minskas intrycket av ytterligare en

våning. För att tillkommande yta på

den sjunde våningen ska bli så bra

som möjligt behöver takvinkeln för

den delen av byggnaden ökas.
Högsta tillåtna nock- och
byggnadshöjd behöver inte ändras.

Planändringen medför inga

kommunala kostnader.

Tillägg till

PLANBESTÄMMELSER

Beteckningar på plankartan

De fullständiga bestämmelsetexterna

finns i detaljplanen 1480K-II-4955.

Bestämmelserna nedan gäller inom

hela området. Endast angiven

användning och utformning är tillåten.

1. BESTÄMMELSER SOM UTGÅR

Inom området gäller inte längre

följande planbestämmelser:

7 punkten tredje stycket. Ovan högsta

byggnadshöjd får fläktrum m.m.

anordnas, med största byggnadsarea

200 kvm per fastighet och högsta

nockhöjd + 41,0 meter över

nollplanet.

2. BEGRÄNSNING AV MARKENS

BEBYGGANDE

Ovan högsta byggnadshöjd får

tekniska anläggningar kombineras

med konferenslokal med en total

byggnadsarea av 300 kvadratmeter

per fastighet. Våningsplanet ska vara

indraget och största takvinkel är 30

grader på den delen av byggnaden.

Högsta nockhöjd är + 41,0 meter över

nollplanet.

3. ADMINISTRATIVA

BESTÄMMELSER

Genomförandetiden för tillägget till

planbestämmelser är fem år från den

dag ändringen av planen vinner laga

kraft.


