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3Ändring genom tillägg till detaljplan för Dammängen
LAGA HANDLING

PLANBESKRIVNING

VAD ÄR EN DETALJPLAN?

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som bestämmer hur mark- och 
vattenområden, kallat planområden, får användas och utformas. Vanligtvis utgörs 
detaljplanen av en plankarta och en planbeskrivning. Ett planområde kan omfatta allt mellan 
enskild bostadsfastighet till hela stadsdelar. Detaljplanen är beslutsunderlag för senare 
åtgärder inom planområdet, t ex bygglovsprövning, och bestämmer därmed planområdets 
framtida utveckling. Kommunen har planmonopol, vilket innebär att endast kommunen 
har rätt att planera – upprätta detaljplaner – och styra användningen av mark- och 
vattenområden. En detaljplan kan komma till baserat på allmänna eller enskilda intressen, 
men ska alltid godkännas på demokratiskt vis – av allmänheten. 

Planprocess är en demokratisk process för att ta fram en ny eller ändra en befintlig 
detaljplan. Planprocessen kan föras med olika planförfaranden, vilket väljs med stöd av 
Plan- och bygglagens 5e kapitel baserat på hur omfattande och betydande detaljplanens 
syfte är för allmänheten och miljön. Den demokratiska processen syftar säkerställa att 
planområdet används för ändamål som det ur allmän synpunkt är bäst lämpat för. 

Planändring innebär att en befintlig och redan gällande detaljplan ändras. Planändringar 
innebär oftast mindre justeringar och får endast göras inom de ramar som anges av 
detaljplanens syfte. Det går t ex inte att ändra en detaljplan som medger bostadsbebyggelse 
till att möjliggöra industriell verksamhet, utan då måste en ny detaljplan tas fram och 
markens lämplighet prövas på nytt. Planändring kan göras om kommunen gjort ett misstag 
i planen, eller att en planbestämmelse visar sig vara olämplig för att uppfylla planens syfte.

En planändring kan ske genom ändring, att plankartan justeras genom att t ex stryka en 
planbestämmelse. Ändring kan även ske genom tillägg, vilket innebär att det läggs till en 
eller flera planbestämmelser som inte fanns med när plankartan vann laga kraft. 

Planbestämmelser används likt förkortningar på plankartan. Varje bestämmelse har egen 
betydelse med stöd ur Plan- och bygglagens 4e kapitel. Med planbestämmelser regleras 
t ex hur mycket som får byggas inom planområdet. Planbestämmelser bör säkerställa 
detaljplanens syfte och samtidigt ha en flexibilitet för framtida utveckling. Det är viktigt 
för kommunen att beakta vilken följd viss planbestämmelse får, då det är plankartan som 
vinner laga kraft. 

ANTAGANDEPLAN-
UPPDRAG

SAMRÅD LAGA
KRAFT

11/2-2015 14/4 - 30/4-2015 21/5-2015 22/6-2015
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ÄNDRING genom tillägg till detaljplan för 

  DAMMÄNGEN 
  Karlskoga kommun 
  Örebro län 
 
  Ursprungligen upprättad 2006-11-03 

av Samhällsbyggnadsförvaltningen Karlskoga kommun 
Ändring upprättad 2015-02-11 

 Antagen (SBN) 2015-05-21 
  LAGA KRAFT 2015-06-22 
 
  TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 
 
HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och ändringar 
  Plan- och genomförandebeskrivning med tillägg 

Samrådsredogörelse   
Fastighetsförteckning 

 
BAKGRUND I gällande detaljplan för den södra delen av Dammängen 

(antagen av SBN 2007-04-20) finns en planbestämmelse för 
bostadsbyggnaders minsta respektive största taklutning i grader. 
Bestämmelsen skulle enligt samrådsredogörelsen ha tagits bort 
från plankartan före det att detaljplanen vann laga kraft. 
Bestämmelsen finns kvar av misstag och begränsar urvalet av 
hus därmed möjligheterna att bygga i området. 

 
SYFTE Syftet med planändringen är att ta bort utformningsbestämmelsen 

för bostadsbyggnaders minsta respektive största taklutning i 
grader. Planändringen syftar underlätta byggnation i området.  

 
VAL AV PLAN- Detaljplanen handläggs med ett begränsat planförfarande 
FÖRFARANDE  enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 7 §, vilket är möjligt fr.o.m. 

2015-01-01. Planändringen bedöms inte vara av intresse för 
allmänheten eller kunna medföra betydande miljöpåverkan. 
Planändringen är förenlig med kommunens översiktsplan och 
syftar uppfylla detaljplanens ursprungliga syfte. Begränsat 
förfarande innebär att ändringen kan godkännas vid samråd med 
berörda och därefter gå till antagande och vinna laga kraft (se 
samrådsredogörelse 2015-04-27).  
 

 
PLANDATA   
Läge Planområdet är beläget öster om Österviksvägen i den sydöstra 

delen av Karlskoga. 
 
Omfattning  Ändringen avser den, enligt gällande detaljplan, södra delen av 

Dammängen. Den norra delen styrs sedan år 2011 av egen 
detaljplan; Dammängen norr nr. 567. 

 
Areal Planområdet är ca 8,1 hektar, där all mark inom planområdet är i 

privat ägo. 
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TIDIGARE STÄLL- 
NINGSTAGANDE 
Detaljplan För området gäller detaljplan nr. 523, Dammängen, fastställd 

2007-05-24, akt 1883-P 10/3. Fastställd detaljplan forsätter att 
gälla kompletterad med de ändringar som utförs genom detta 
planförslag. 

       
Antagande Gällande detaljplan för området (se ovan) antogs 2007-04-20.  

I planbeskrivning står att ”husen i norra delen ska ha en takvinkel 
på lägst 6 och högst 22 grader”. Misstag har skett då plan-
bestämmelsen för takvinkel enligt plankartan, - som är juridiskt 
bindande, även gäller i den södra delen av Dammängen. 

 
Program Ett program upprättades år 2006 för att pröva lämpligheten för 

bostadsbebyggelse i området. Miljö- och byggnadsnämnden 
beslutade 2006-08-22 att förslaget är i kommunens intresse för 
att skapa attraktiva boendetomter, och att en exploatering för 20-
40 fristående enfamiljshus bör prövas i detaljplan. 

 
Beslut om  Samhällsbyggnadsnämnden beslutade genom ordförandebeslut  
planändring 2015-02-10 (SBN 2015.0052) att uppdra Samhällsbyggnads-

förvaltning att upprätta förslag till ändring av detaljplan för 
Dammängen i syfte att ta bort utformningsbestämmelsen för 
minsta respektive största taklutning. 

 

Dammängens läge i förhållande till Karlskoga tätort. 
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BEFINTLIGA 
FÖRHÅLLANDEN 
Övergripande   Gällande detaljplan medger bostadsbebyggelse i två plans höjd, 
Användning uppförd till högst 300 m2, 350 m2 eller 400 m2 bruttoarea ovan 

mark. Byggnaderna ska ha träfasad och vara målade i dova 
jordfärger. Samtliga bostäder ska utformas med minst 6 och 
högst 22 graders taklutning. I planområdets norra del får byggnad 
för verksamhet upprättas i två plan och 1000 m2 byggnadsarea. 
 

Bebyggelse Sedan gällande detaljplan vann laga kraft har planområdet, del av 
fastigheten Valåsen 2:1, avstyckats till 8 bostadsfastigheter. 
Bygglov för bostadshus har beviljats mellan år 2007 och 2015, 
och 4 fastigheter är idag bebyggda. 

 
Trafik och parkering Området nås via Österviksvägen med koppling till Galoppvägen. I 

samband med framtagandet av gällande detaljplan bildades en 
samfällighetsförening som är ansvarig för Dammängsvägen som 
ska ansluta till befintliga och kommande villafastigheter.  
 
 
 

För övrig beskrivning av befintliga förhållanden se planbeskrivningen för gällande detaljplan 
Nr. 523 Dammängen. Planområdet används och exploateras på det sätt som avsågs när 
planen upprättades. 
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FÖRÄNDRINGAR - ÄNDRING AV DETALJPLAN GENOM TILLÄGG 
 
PLANBESTÄMMELSER SOM UPPHÖR ATT GÄLLA  
PLACERING, UTFORMNING OCH UTFÖRANDE  
 
Utformningsbestämmelsen för byggnaders minsta respektive största taklutning i grader 
upphör att gälla inom hela planområdet - södra delen av Dammängen. I övrigt fortsätter laga 
kraftvunnen detaljplan nr. 523 att gälla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utformningsbestämmelsen för lägst 6 respektive högst 22 graders taklutning är 
konstruktionsmässigt olämplig för sådana hus byggrätten i övrigt tillåter. Utbudet av hus som 
möter bestämmelsen är begränsat. Det är även klart att bestämmelsen finns kvar av 
misstag. I samrådsredogörelsen (2007-02- 22) för gällande detaljplan står:  
 
”Efter samråd med exploatören för det södra delområdet kommer regleringen av takvinkel 
att tas bort vilket medger att ett större urval av hustyper kan väljas. Medgivande av högre 
takvinklar bedöms inte påverka områdets karaktär negativt”. 
 
 
 
Administrativa frågor I och med att denna ändring av detaljplan vinner laga kraft upphör 

de bestämmelser i detaljplan för Dammängen nr. 523 att gälla, 
enligt vad som markerats med rött på plankartan. 

 
 
 
 
 
 
 
MEDVERKANDE Underliggande och gällande detaljplan är upprättad av 
TJÄNSTEMÄN planarkitekt Bosse Björk, i samarbete med plansekreterare Hans 

Bohlin och stadsarkitekt Ann Dakovic.  
 
Ändring genom tillägg för gällande detaljplan har upprättats av 
Johan Mood, fysisk planerare, i samarbete med tjänstemän på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlskoga kommun. 
 

 
 
  SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
  Johan Mood 
  Fysisk planerare 
 

Utformningsbestämmelsen för byggnaders  
minsta respektive största taklutning i grader. 

Utformningsbestämmelsen upphör att gälla. 
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ÄNDRING genom tillägg till detaljplan för 
  DAMMÄNGEN 
  Karlskoga kommun 
  Örebro län 
 

Ursprungligen Upprättad 2006-11-03  
av Samhällsbyggnadsförvaltningen Karlskoga kommun 
Ändring upprättad 2015-02-11 

 Antagen (SBN) 2015-05-21 
  LAGA KRAFT 2015-06-22 
 

TILLÄGG TILL GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
 

Tidplan Planen handläggs med ett begränsat planförfarande, vilket 
innebär att både samrådstid och samrådskretsen begränsas. 
Planförfarandet har endast ett kommunikationssteg – 
samrådsskedet, vilket hålls under våren år 2015. Under samrådet 
ges samtliga berörda av planändringen möjlighet att godkänna 
förslaget. Om samtliga berörda godkänner planändringen kan den 
gå vidare till antagande och sedan vinna laga kraft. Godkänns 
inte planförslaget övergår planförfarandet från begränsat till 
normalt, vilket innebär ytterligare kommunikationssteg innan 
planen eventuellt kan gå till antagande.  

 
Detaljplanen väntas vinna laga kraft under sommaren 2015.  

 
Antagande Då detaljplanens inriktning och syfte överensstämmer med 

kommunens översiktsplan, gällande detaljplan och tidigare beslut 
föreslås att planen kan antas av Samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Genomförandetid Genomförandetiden är den tidsrymd inom vilken en detaljplan är 

tänkt att genomföras. Genomförandetiden för gällande detaljplan, 
nr 523, Dammängen, är 10 år efter att planen vunnit laga kraft 
(2007-05-24).  

 
Om en detaljplan ändras, ska planens genomförandetid gälla 
också för den del som ändras. Genomförandetiden har inte löpt ut 
sedan detaljplan vann laga kraft, och förnyas därför inte i, enlighet 
med Plan- och bygglagen 4 kap. 22 §. 

 
Huvudmannaskap  Ansvarig för planens genomförande är fastighetsägarna för  
ansvarsfördelning respektive del av planområdet. Ansvarig för åtgärder på de 

senare avstyckade villafastigheterna är respektive blivande 
fastighetsägare. Kommunen ansvarar för att en gång- och 
cykelväg byggs längs Österviksvägen. En samfällighet är 
ansvarig för Dammängsvägen. 

  
Fastighetsägaren, eller av denne anlitad byggherre/entreprenör, 
är ansvarig för eventuella tekniska utredningar inför byggande 
eller andra åtgärder på respektive fastighet. 
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EKONOMISKA 
FRÅGOR 
Planekonomi Kostnader för ändring av detaljplanen bekostas av Samhälls-

byggnadsförvaltningen, Karlskoga kommun, då det tydligt gått att 
peka ut att misstag begåtts i planhandlingarna.  

 
Planavgift får, med hänvisning till finansiering av underliggande 
detaljplan, inte tas ut inom planområdet i samband med 
bygglovsgivning. 

 
 
 
 
          

MEDVERKANDE Underliggande och gällande detaljplan är upprättad av 
TJÄNSTEMÄN planarkitekt Bosse Björk, i samarbete med plansekreterare Hans 

Bohlin och stadsarkitekt Ann Dakovic.  
 
Ändring genom tillägg för gällande detaljplan har upprättats av 
Johan Mood, fysisk planerare, i samarbete med tjänstemän på 
samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlskoga kommun. 
 

 
 
  SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
  Johan Mood 
  Fysisk planerare 
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SKALA 1:

Höjdsystem Rikets Epok 1900
Mätklass II

Grundkartan framställd genom uttag från kartdatabasen

Ledningsrätt

Koordinatsystem SWEREF 99 15 00

Använd gräns, Plangräns

Kvarterstrakt
Traktgräns

Vägkant
Staket

Fastighetsgräns

Fastighetsbeteckningar2:71 4

Traktnamn, Kvartersnamn
Gatunamn

Lr

Serv Servitut

LAGA KRAFTSBN

TECKENFÖRKLARING GRUNDKARTA

BOFORS, MALLEN

Hultmansgatan

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden som har nedanstående beteckning. Där beteckningen saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

DETALJPLAN
Denna detaljplan reglerar vad marken (och vattnet) får användas till och hur den får bebyggas. Regleringen
sker med stöd av plan- och bygglagen, PBL, och omfattar de på denna plankarta angivna bestämmelser.
Därutöver finns i PBL generella bestämmelser som skall iakttas vid byggande. Till planens laga handling
finns en beskrivning som är ett tolkningshjälpmedel till planens formella innebörd.

......................................................................
Johan Mood, Fysisk planerare

.......................................... ..........................................

Stödmur
Slänt

Spår

Träd

Rutnätspunkt

Industribyggnad

Bostadshus, Uthus
Allmän byggnad, Kyrka
Transformator, Skärmtak

KARLSKOGA KOMMUN

KoordinaterX    6579400
Y    125100

1000 (A1)

2015-05-21 2015-06-22

BEGRÄNSAT
PLANFÖRFARANDE

2015-02-11

Dammängen

0 20 40 60 80

Meter

ÄNDRING

ÄNDRING

LAGA HANDLING
1:500 (A3)

PLANBESTÄMMELSER

GRÄNSER
Gräns för planområdet, belägen 6 m utanför planområdet
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser

Gång-, cykel- och mopedväg

Kvartersmark
Bostäder kombinerat med viss djurhållning och mindre verksamheter
Teknisk anläggning, transformatorstation
Hotel, restaurang. Verksamheter får kombineras med omgivande djurhållning

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER
x1 Marken skall vara tillgänglig för allmän körtrafik

UTNYTTJANDEGRAD
e1 000 Största bruttoarea i m² ovan mark och exklusive suterrängvåning
e2 0000 Största byggnadsarea i m²

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
Marken får inte bebyggas
Marken får endast bebyggas med uthus för djurhållning

g Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning
u1 Marken skall vara tillgänglig för underjordiska ledningar
u2 Flödet i avvattningsdiket får inte hindras
x1 Marken skall vara tillgänglig för allmän körtrafik
interngata Marken ska vara tillgänglig för trafik till och från fastigheterna i bostadskvarteret

MARKENS ANORDNANDE
Mark och vegetation
n1 Markens höjd ska så långt möjligt hållas oförändrad. Terrasieringar ska begränsas

till åtgärder för att göra fastigheter tillgängliga. (Gäller hela planområdet)
n2 Endast lätta stängsel för djurhållning, låga gärdesgårdar samt stengärdesgårdar 

med en högsta höjd på 70 cm. Murar, plank, staket får inte förekomma.
parkering Parkeringsplats ska finnas
skog Skogsdungen ska bevaras och vidmakthållas
öppet Området ska hållas öppet
förråd Förråd för gemensam fastighetsskötsel

PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE
Utformning

Högsta byggnadshöjd i meter
Minsta respektive största taklutning i grader

II Högsta antal våningar
v1 Suterrängvåning får anordnas utöver angivet högsta antal våningar

Utseende
f1 Byggnader ska ha träfasad som kan kompletteras med naturstenspartier.

Fasad, inklusive byggnadsdetaljer, ska målas i dova jordfärger, grå eller svart. 
Taken ska ha dova kulörer. Huvudbyggnad får inte ha korrugerad plåt.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft

Ändringar jämfört med gällande detaljplan är markerat med rött. Utöver ändringar markerade med rött
gäller laga kraftvunnen detaljplan Nr. 523, Dammängen, fastställd 2007-05-24, akt 1883-P 10/3.

  Den norra delen av Dammängen styrs sedan år 2011 av egen detaljplan, Dammängen norr nr. 567. 
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bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

DETALJPLAN
Denna detaljplan reglerar vad marken (och vattnet) får användas till och hur den får bebyggas. Regleringen
sker med stöd av plan- och bygglagen, PBL, och omfattar de på denna plankarta angivna bestämmelser.
Därutöver finns i PBL generella bestämmelser som skall iakttas vid byggande. Till planens laga handling
finns en beskrivning som är ett tolkningshjälpmedel till planens formella innebörd.
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Marken får endast bebyggas med uthus för djurhållning

g Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning
u1 Marken skall vara tillgänglig för underjordiska ledningar
u2 Flödet i avvattningsdiket får inte hindras
x1 Marken skall vara tillgänglig för allmän körtrafik
interngata Marken ska vara tillgänglig för trafik till och från fastigheterna i bostadskvarteret

MARKENS ANORDNANDE
Mark och vegetation
n1 Markens höjd ska så långt möjligt hållas oförändrad. Terrasieringar ska begränsas

till åtgärder för att göra fastigheter tillgängliga. (Gäller hela planområdet)
n2 Endast lätta stängsel för djurhållning, låga gärdesgårdar samt stengärdesgårdar 

med en högsta höjd på 70 cm. Murar, plank, staket får inte förekomma.
parkering Parkeringsplats ska finnas
skog Skogsdungen ska bevaras och vidmakthållas
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PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE
Utformning

Högsta byggnadshöjd i meter
Minsta respektive största taklutning i grader

II Högsta antal våningar
v1 Suterrängvåning får anordnas utöver angivet högsta antal våningar

Utseende
f1 Byggnader ska ha träfasad som kan kompletteras med naturstenspartier.

Fasad, inklusive byggnadsdetaljer, ska målas i dova jordfärger, grå eller svart. 
Taken ska ha dova kulörer. Huvudbyggnad får inte ha korrugerad plåt.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft

Ändringar jämfört med gällande detaljplan är markerat med rött. Utöver ändringar markerade med rött
gäller laga kraftvunnen detaljplan Nr. 523, Dammängen, fastställd 2007-05-24, akt 1883-P 10/3.

  Den norra delen av Dammängen styrs sedan år 2011 av egen detaljplan, Dammängen norr nr. 567. 

GCMVÄG

B1

E1

KH1

00-00

0,0

PLANKARTA
Ej skalenlig
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Hur påverkar planbestämmelse om takvinkel din byggnad? 
 
 
Takvinkel styr i grader vilken lutning ett tak får ha. I detaljplanen – som styr vad och hur som får byggas - kan 
bestämmelsen vara reglerad till en lägstanivå, som gör att taket inte kan bli platt, och/eller en högstanivå, som styr 
hur brant taket får vara. Förenklat uttryckt kan huset bli högre desto brantare takvinkel som tillåts. Illustrationen 
nedan visar hur en byggnadsvolym, med samma grundmått, succesivt skiljer i höjd som svar på att taken getts olika 
vinklar. Systemet fungerar likadant oavsett vilken typ av tak byggnaden har, exempelvis sadeltak eller pulpettak. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur brant taket är styr även vad som kan göras i byggnaden. När byggnadsvolym 
beräknas, till exempel av mäklare inför försäljning, ska ett utrymme vara mätvärt – 
användbart för att räknas in. Ett mätvärt utrymme ska ha en rumshöjd av minst 1,90 m. 
När rumshöjden varierar – såsom med pulpett- eller sadeltak, ska utrymmet vara minst 
0,6 m brett. 
 
Står det inget angivet i detaljplanen får vind inredas i bostadshuset. Beroende på vilken 
taklutning – och takstol byggnaden har, kan dock vinden komma att räknas som en 
våning. Detaljplanen kan exempelvis tillåta en våning, men om vind inreds kan huset 
räknas som två våningar – och därigenom bryta mot detaljplanens bestämmelser. Viss 
takvinkel ger liksom detaljplanen både skyldigheter och rättigheter. 
 
Begreppet vind är inte definierat i Plan- och byggförordningen, men i 1 kap 4 § står att en vind ska anses vara en 
våning om  

1. ett bostadsrum eller en arbetslokal kan inredas i utrymmet, och  
2. byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för vindbjälklagets översida. Det är enbart om båda 

dessa två saker uppfylls som en vind ska räknas som en våning. 
 
Anledningen till att det finns ett sådant mått är för att även på en byggnad med något förhöjt väggliv upplevs 
vinden fortfarande som en vind. Men om det förhöjda vägglivet blir för markerat och om det förses med fönster 
ändras upplevelsen och vinden upplevs istället som en mer fullvärdig våning. 
 
 

Läs mer i Boverkets Uppdrag att utreda definitioner på termerna byggnadshöjd (2014), Svensk Standard SS 21054:2009. 



12Ändring genom tillägg till detaljplan för Dammängen
LAGA HANDLING

Ordlista
 

 
 
Allmän platsmark 

Allmänna intressen 

Antagande/Antagandebeslut 

Avrinningsområde 

Bruttoarea – BTA 

Byggnadsarea - BYA 

 

Bygglov/Bygganmälan 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Byggrätt 

 
Dagvatten 

Detaljplan – DP 

Fastighet 

Gemensamhetsanläggning 

Kvartersmark 

Lantmäteriförrättning 

 
Laga kraft 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Markanvändning 

Planbestämmelse 

Radon 

 
Samfällighet/Samfällighetsförening 

Samrådshandling 

 
 
Servitut 

Överklaga 
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 19

Sammanträdesdatum
2015-05-21

Justerande Utdragsbestyrkande

SBN § 73 SBN 2015.0052

Dammängen - ändring av detaljplan- beslut om 
antagande

Sammanfattning
I sydöstra Karlskoga ligger bostadsområdet Dammängen, som är uppdelat i 
två exploateringsfastigheter, en i söder och en i norr, med 10-15 villatomter i 
vardera. I planbeskrivningen står att husen i norra delen ska ha en takvinkel 
på lägst 6 och högst 22 grader. Utformnings-bestämmelsen gäller till följd av 
misstag även i den södra delen. Förslag till ändring genom tillägg till 
detaljplan för Dammängen har varit på samråd under perioden 14 april 2015 
till 30 april 2015. Planändringen innebar att stryka utformningsbestämmelsen 
för bostads-byggnaders minsta respektive största taklutning i grader. 
Bestämmelsen fanns på plankartan av misstag när den vann laga kraft 2007-
05-24 och har sedan dess begränsat urvalet av hus och möjligheten av få 
beviljat bygglov i området. 

Detaljplanen har handlagts med ett begränsat planförfarande, vilket innebär 
att kommunikationssteg och sakägarkrets begränsas. Förfarandet var möjligt 
då detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan, inte är av intresse 
för allmänheten eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Planförslaget godkändes under samrådsskedet av samtliga berörda och kan, i 
enlighet med valt planförfarande, gå till antagande.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse – beslut om antagande den 
29 april 2015
Samrådsredogörelse 27 april 2015
Detaljplan ”Förslag till ändring genom tillägg till detaljplan för 
Dammängen”, antagandehandlingar: plankarta, plan- och 
genomförandebeskrivning 11 februari 2015
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse – beslut om uppdrag att 
ändra detaljplan genom tillägg 30 januari 2015

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslaget till Ändring 

genom tillägg till detaljplan för Dammängen, antagandehandling.

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att det som detaljplanen medger 
inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och kungör 
härmed detta beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 20

Sammanträdesdatum
2015-05-21

Justerande Utdragsbestyrkande

Forts. SBN § 73 SBN 2015.0052

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att anta förslaget till ändring 

genom tillägg till detaljplan för Dammängen, antagandehandling.

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att det som detaljplanen medger 
inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och kungör 
härmed detta beslut.

Expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen


