PLANBESTÄMMELSER
Underliggande byggnadsplan för del av Henån, Äng norra
(14-RÖR1253) från 1983 gäller jämsides med ändringen.

GRÄNSBETECKNINGAR
Gräns för ändring av detaljplan
Användningsgräns
Egenskapsgräns

BESTÄMMELSER SOM UTGÅR
I

Antal våningar

§ 7. Mom 1

På tomtmark som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad
och ett uthus uppföras. Med uthus förstås här även med huvudbyggnad
sammanbyggd garage- och förrådsdel.

§ 7. Mom 2

På tomtmark som omfattar med F betecknat område får högst 200 m2 bebyggas.

BESTÄMMELSER SOM KVARSTÅR
B

Område för bostadsändamål

Övriga beteckningar
Mark som inte får bebyggas
F

Fristående hus

BESTÄMMELSER SOM TILLKOMMER

e1 h1

Z

Verksamheter (PBL 5 kap 21 § )

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Utnyttjandegrad

BZ
h2

e1

B
F

Största byggnadsarea på tillbyggnad får vara max 40 % av den befintliga
byggnadens byggnadsarea. (PBL 4 kap 11 § )

Största byggnadsarea inom planändringen är 350 m2. (PBL 4 kap 11 §

SKALA 1:3000 (A1)

ÖVERSIKT GÄLLANDE PLAN, 14-RÖR-1253

h1

)

Höjd på byggnader
h1

Högsta nockhöjd är 8 meter. (PBL 4 kap 16 § punkt 1 )

h2

Högsta nockhöjd är 8,5 meter. (PBL 4 kap 16 § punkt 1 )

Utformning, och uppförande av byggnadsverk
Minsta respektive högsta taklutning är 20 och 40 grader. (PBL 4 kap 16 § punkt 1 )
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Byggnadens exteriör ska underhållas så att dess
kulturhistoriskt värdefulla och tidstypiska särart bevaras och så att byggnadens karaktär inte
förvanskas. Varsamhet ska särskilt iakttas avseende byggnadens proportioner, takmaterial,
fasadmaterial, fasadkulör samt befintlig fönster- och dörrsättning.
Vid ersättning av befintlig byggnad som rivits eller på annat sätt förstörts får den tidigare
byggnaden återuppföras motsvarande befintlig byggnads placering, utformning och utseende.
(PBL 4 kap 16 § punkt 3)

Tillbyggnader och komplementbyggnader ska underordnas huvudbyggnad i placering och volym
samt anpassas i arkitektoniskt uttryck. (PBL 4 kap 16 § punkt 3)

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden för tillägget till planbestämmelser är 5 år från det datum
planen vinner laga kraft. (PBL 4 kap 21 §)
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TILLÄGG TILL PLANKARTA
0

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN
Till planändringen hör planhandlingar för underliggande byggnadsplan för del av Henån, Äng norra
(14-RÖR-1253) som fortsätter att gälla. Denna planändring ska därför läsas tillsammans med
underliggande byggnadsplan (14-RÖR-1253).

Syfte och huvuddrag
Syftet med planändringen är att öka byggrätten på fastigheten Röra Äng 1:35 och möjliggöra en
utbyggnad för bostadsändamål på ett av de befintliga bostadshusen, möjliggöra bostadsändamål i
befintlig lada samt möjliggöra utbyggnad av veranda på det andra bostadshuset. Marken är idag
planlagd som kvartersmark för bostäder, dock är befintlig byggrätt fullt utbyggd och befintlig lada ligger
inom mark som ej får bebyggas. Inom fastigheten finns idag två bostadshus, en lada samt ett uthus.

Planförfarande
Planarbetet bedrivs med s.k. standardförfarande vilket innebär att förslaget till detaljplan skickas ut för
samråd och efter justering skickas ut för granskning innan den tas upp för antagande.

Tidigare ställningstaganden
2017-08-16 lämnade Kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling ett positivt planbesked och gav
sektor samhällsutveckling i uppdrag att upprätta ändring av detaljplan (Byggnadsplan
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UTSNITT GÄLLANDE PLAN, 14-RÖR-1253
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20 m

för del av Henån, Äng norra). För området gäller en detaljplan lagakraftvunnen 1983-07-17 som för gällande
byggrätt anger bostäder. Gällande planbestämmelser reglerar markanvändningen för området till
bostadsändamål i fristående hus på 1 våning, med största byggnadsarea per fastighet till 200 kvm. Bortsett från
byggrätternas yta och gårdsytan mellan bostadshusen, regleras huvuddelen av planområdet med prickmark
vilket innebär att marken ej får bebyggas.

Ansökan bedöms förenlig med kommunens översiktsplan 2009 samt berörda riksintressen.

Befintliga förhållanden
Planområdet omfattar del av fastigheten Röra Äng 1:35, som ligger vid Matrosvägen, i norra delen av Henåns
tätort. Bebyggelsen består av två bostadshus, på vardera 112 och 47 kvm, en lada på 152 kvm och ett uthus.
Ägaren av fastigheten önskar att möjliggöra tre bostäder inom fastigheten varav en inom befintlig lada, med en
total byggrätt för fastigheten på 350 kvm.

Kulturhistoriskt värde
Enligt utlåtande från Bohusläns museum har gården ett kulturhistoriskt värde. Det är en gård som härstammar
från tiden innan Henån växte, och området utgjordes av landsbygd. Husen är förändrade men har en del fina
detaljer kvar som bör skyddas. Ladans pedagogiska syfte är stor då den är viktig för att förstå gårdsmiljön och
bör därför skyddas. Planförslaget har stämts av med ansvarig handläggare på Bohusläns museum.

Siktförhållanden
En volymstudie har tagits fram för att utreda siktförhållanden för bakomliggande fastighet. Planförslaget är
anpassat utifrån att påverkan på havsutsikten för berörd fastighet ska bli begränsad.

Geotekniska förhållanden
Enligt framtaget geotekniskt PM, utfört av Bohusgeo AB, 2021-03-01 bedöms stabiliteten vara
tillfredsställande. Utfyllnader och byggnation mellan synligt berg i dagen och mot norra
fastighetsgränsen, bör inte utföras utan att grundläggningsförhållandena och stabiliteten kontrolleras.
Inga särskilda restriktioner med hänsyn till berg och blocknedfall behöver införas. Tillbyggnader bedöms
kunna utföras direkt i mark inom delar med berg eller fyllning på berg. Möjligen kan det finnas fyllning i
anslutning till befintliga byggnader som kan behöva kontrolleras och eventuellt behöva grävas bort.
Mätning av markradon på berg kan med fördel utföras i samband med bygglov på de ytor som avses
bebyggas.

Innebörd och konsekvenser
Planförslaget innebär att fastighetens totala byggrätt ökar, och bestämmelsen som reglerar mark som ej
får bebyggas justeras, vilket gör det möjligt att bygga ut befintliga bostadshus och bygga om ladan.
Samtidigt skyddas gårdens disposition då gårdsytan regleras med prickmark. Bestämmelsen som
reglerar antalet våningar byts ut mot bestämmelse om en högsta nockhöjd för byggnaderna. För att
möjliggöra ytterliga användning av ladan har det i planförslaget även tillkommit ett Z (verksamheter med
begränsad omgivningspåverkan) för de delar av tomten där ladan är placerad. Planförslaget innebär
även att byggnaderna, på grund av deras kulturhistoriska värde, får ett ökat skydd med
varsamhetsbestämmelser. Planändringen medför inga kommunala kostnader.

ANTAGANDEHANDLING

Planhandlingarna består av:
- Plankarta med bestämmelser, denna handling
- Illustrationskarta
- Planbeskrivning, denna handling
- Grundkarta

Övriga handlingar:
- Fastighetsförteckning
- Geotekniskt PM
- Volymstudie
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