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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 1012/20 
Senast 18 augusti 2022
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Byggstart 

Här är vi nu

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

 Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
 Irén Forsberg    031-368 16 59     
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Tillägg till
PLANBESTÄMMELSER

BESTÄMMELSER SOM UPPHÄVS
I DETALJPLAN II-3773

Inom egenskapsområdet som berör
fastighet Fgh A gäller inte
längre följande bestämmelser:

Underliggande detaljplan ska läsas
jämsides. Fullständiga planbestäm-
melser finns i detaljplan II-3773.
Följande gäller inom område med
nedanstående beteckningar.

Minsta tomtstorlek är
800 kvm. På varje tomt
får endast en huvud-
byggnad uppföras. Högst 
en fjärdedel får bebyggas 

Högsta byggnadshöjd i meter

EGENSKAPSBESTÄMMELSER
FÖR KVARTERSMARK

Områdets indelning i
fastigheter Fgh A,
Fgh B och Fgh C ska
bildas med de gränser
som anges på kartan

Fastighetsindelning

e 1

varav garagebyggnad
högst 40 kvm.

BESTÄMMELSER SOM TILL-
KOMMER I DETALJPLAN II-3773

Inom planområdet gäller inte
längre följande bestämmelser:

I       Högsta antal våningar

Fastighetsindelningsbestämmelse
antagen år 1993 som fastighetsplan
III-8314 upphävs inom planområdet

Höjd på byggnadsverk

e2 Största byggnadsarea är
100 m2 för huvudbyggnad

e3 Största byggnadsarea är 40
m2 för komplementbyggnad

h1 Högsta nockhöjd på
huvudbyggnad är 36.2
meter över angivet
nollplan

Utnyttjandegrad

o1 Minsta takvinkel för
huvudbyggnad är 27.0
grader

Takvinkel

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Egenskapsgräns

Fastighetsindelningslinje
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