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Handlingar

– Tillägg till plankarta och bestämmelser
– Tillägg till planbeskrivning
– Tillägg till genomförandebeskrivning
– Fastighetsförteckning med utdrag ur registerkarta (separat)
– Särskilt utlåtande

Planändringens
syfte

Planändringen syftar till att medge en ökad byggrätt för tomterna
söder om lokalgatan samt att justera bestämmelser för en mer
flexibel utformning.

Förenlighet med 3, 4 De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en ur
allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresursoch 5 kap. MB
erna enligt bestämmelserna i MB 3, 4 och 5 kap.
Gällande
översiktsplan

För området gäller översiktsplan för Hedemora kommun från
1991.

Gällande detaljplan

För området gäller detaljplan för Hedemora Mälby 1:1 m.fl,
lagakraftvunnen 2009-12-02.

Kommunala beslut

Miljö- och byggnämnden i Hedemora kommun har 2010-10-06
beslutat att planändring får ske genom enkelt planförfarande.
Beslut om godkännande för samråd har tagits 2010-11-10.

Detaljplaneändring
Utökad byggrätt

Planändringen innebär en utökning av byggnadsarea från 15 %
till 20 % för tomterna söder om lokalgatan.

Utökat stängselkrav

Kravet på stängsel har utökats för tomterna söder om lokalgatan
mot allmän plats/NATUR. Syftet med bestämmelsen är att
reglera anordning för inhägnad av tomterna mot allmän plats
genom till exempel staket, häck eller dylikt.
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Placering och
utformning av
byggnader

Bestämmelsen Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från
tomtgräns upphävs och ersätts med Huvudbyggnad ska placeras
minst 4 meter från gräns mot granntomt. Huvudbyggnad ska
placeras minst 2 meter från gräns mot allmän platsmark.
Bestämmelsen Byggnader ska ansluta till karaktärsdrag hos den
omgivande bebyggelsen som anges i planbeskrivningen upphävs
och ersätts med Byggnader ska ansluta till karaktärsdrag hos
den omgivande bebyggelsen i enlighet med kap 3 § 1 PBL.
Bestämmelserna i kap 3 § 1 PBL (Plan och bygglagen) har
följande lydelse:
Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och
kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och
färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som
sådana och som ger en god helhetsverkan.

Miljökonsekvensbeskrivning

Behovsbedömning gjordes i samband med gällande detaljplan. I
denna bedömdes behov av att upprätta miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte föreligga.

Behovsbedömning

Rubricerad planändring innebär en mindre ökning av byggnadsarea och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt av Länsstyrelsen genom beslut 200908-17 för bostäder (B) inom kvartersmark. Strandskyddet
kvarstår inom friluftsområde (N1).

Medverkande
tjänstemän

Planändringen har upprättats av planeringsarkitekt FPR/MSA
Karin Casslén, Sweco Architects i Falun.
Samråd angående detaljplanens utformning har skett med
stadsarkitekt Kia Visén samt planingenjör Kristin Hedman,
Hedemora kommun.

Karin Casslén
Planeringsarkitekt FPR/MSA
SWECO Architects
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Tidplan

Detaljplanen beräknas kunna antas av kommunen januari 2011.

Genomförandetid

Genomförandetiden för underliggande detaljplan löper ut 201912-31. Tillägg till detaljplanen erhåller samma genomförandetid.

Huvudmannaskap

Kommunen är inte huvudman för allmän plats inom
planområdet.

Fastighetsredovisning

Fastighetsförteckning med utdrag ur registerkarta har upprättats
av Hedemora kommun.

Ekonomiska frågor

Respektive fastighetsägare svarar för kostnader inom sin
fastighet.

Medverkande
tjänstemän

Planändringen har upprättats av planeringsarkitekt FPR/MSA
Karin Casslén, Sweco Architects i Falun.
Samråd angående detaljplanens utformning har skett med
stadsarkitekt Kia Visén samt planingenjör Kristin Hedman,
Hedemora kommun.

Karin Casslén
Planeringsarkitekt FPR/MSA
SWECO Architects
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