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Detaljplan för INGELSTAD 6:48 m fl i Västra Ingelstad                          Planbeskrivning 2005-01-21, rev. 2005-05-27 och 2006-02-24 

 
Antagen av Kommunfullmäktige i Vellinge kommun 2006-05-31, laga kraft 2006-06-30 

 
Detaljplan för INGELSTAD 6:48 m fl i Västra Ingelstad 
Vellinge kommun, Skåne län 
 
 
PLANBESKRIVNING  
 
 
PLANHANDLINGAR Program 
 Plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan 
 Denna planbeskrivning 
 Genomförandebeskrivning 
 Samrådsredogörelse 
 Utlåtande nr 1 
 Utlåtande nr 2 
 Grundkarta 
 Fastighetsförteckning 
 
SYFTE OCH Detaljplanens syfte är att inom området möjliggöra  
HUVUDDRAG uppförandet av 17 st enbostadshus och en handelsbyggnad 

med god tillgänglighet från väg 101. 
 

Planen innebär att en ny infartsgata till planområdet ansluts 
till väg 101. 

 
Planen förutsätter att erforderliga åtgärder vidtas på väg 101 
så att vägen får en trafiksäkerhetsmässigt och miljömässigt 
god utformning. 

 
Planen är utformad med hänsyn tagen till omgivande 
bebyggelse och planerat bostadsområde norr om 
planområdet. 

 
PLANDATA Planområdet är beläget i norra delen av Västra Ingelstad. Det 

omfattar del av väg 101 samt den obebyggda marken mellan 
befintlig bostadsbebyggelse och Västra Ingelstads skola. 
Planområdet begränsas i söder och öster av befintlig 
bebyggelse, i norr av befintligt bostadshus på fastigheten 
Västra Ingelstad 6:3 och i väster av ett parkområde och 
befintlig bostadsbebyggelse. 

 
 Planområdets areal är ca 3,3 ha. 
 
 Ingelstad 6:48 är privatägd. Ingelstad 6:1 ägs av kommunen. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Översiktliga planer I den fördjupade översiktsplanen för Västra Ingelstad, 

antagen av kommunfullmäktige 2006-02-01, föreslås området 
användas för bostäder och handel och Norra Stationsvägen 
föreslås anslutas till väg 101. En ombyggnad av väg 101 till 
miljöprioriterad genomfart föreslås också i planen. 

 
Allmänna intressen Planen är förenlig med miljöbalken (MB). Miljökonsekvens-

beskrivning erfordras ej då planens genomförande inte 
innebär betydande påverkan på miljön, hälsan eller 
hushållningen med naturresurser. 

 
Detaljplaner och ”Detaljplan för del av Västra Ingelstad 6:1”, lagakraftvunnen  
förordnanden 1992-07-22, gäller för större delen av planområdet (plan 12). 

Planens genomförandetid har gått ut.  
 
 ”Byggnadsplan för Ingelstad 6:1 m fl”, fastställd av 

länsstyrelsen 1983-12-15, gäller för nordvästra delen av 
planområdet (plan 8). Samma plan gränsar i väster och 
sydost.  

 
 ”Byggnadsplan för Ingelstad 6:1 m fl”, fastställd av 

länsstyrelsen 1973-05-02 (plan 5) gränsar i söder. Områdena 
norr och öster om planområdet är inte detaljplanelagda. 

 
 Väg 101 har, enligt vägverkets bestämmelser, 30 m 

byggnadsfritt område utanför detaljplanelagt område. 
 
Planprogram Planprogram för detta planarbete är upprättat 2004-02-27 och 

godkänt av kommunstyrelsen 2004-03-09.  
 
 Detaljplanen avviker från planprogrammet på några punkter. 

Cirkulationsplatsen är ersatt med en fyrvägskorsning. Norra 
Stationsvägen förlängs inte österut och ansluts därmed inte 
till väg 101. Mark för handel redovisas endast söder om den 
nya infartsgatan och handelstomten har utvidgats. Gränser för 
kvartersmark och lokalgatornas sträckning har ändrats. Fler 
enbostadshus kan byggas, 17 st mot planprogrammets 
skisserade 14 st. 

 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
 
Mark och vegetation Området är obebyggt och består av åker och ohävdad mark 

med en damm i den nordvästra delen. I den södra delen har 
tidigare funnits en gård. Spår av denna finns i form av höga 
träd. Marken varierar mellan nivåerna + 38 m och + 34 m. 
Området sluttar från väg 101 mot väster. Dammen, som 
ligger i lågpunkten, är omgiven av högre vegetation.  
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 Detaljplanen är utformad så att befintlig högre vegetation kan 
sparas i möjligaste mån. Dammen med omgivande mark har 
stort rekreationsvärde och ingår i detaljplanen som natur-
område. Befintliga miljömässigt värdefulla träd vid dammen 
skall sparas. De flesta träden på den f d gårdsplatsen ingår i 
detaljplanen på kvartersmark för bostäder, som inte får 
bebyggas. Planbestämmelse reglerar att träd med 
stamdiameter 300 mm eller större skall bevaras och att 
trädfällning kräver marklov. 

 
Arkeologi Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Skulle 

fornlämningar påträffas i samband med markarbeten, skall 
arbetena omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas i 
enlighet med bestämmelserna i fornminneslagstiftningen.  

 
Geotekniska förhållanden Geotekniska undersökningar har under 1980- och 90-talen 

utförts för området i samband med tidigare detaljplane-
läggning. Dessa visar att organiska jordar förekommer och att 
grundvattennivån är hög, vilket ställer speciella krav på 
grundläggningen. 

 
 GeoSyd AB har 2004-11-07 utfört en kompletterande 

geoteknisk undersökning. Samtidigt gjordes mätning av 
markradon. Grundläggningsförhållandena för planerad 
bebyggelse är normalt goda Inom två områden påträffades 
organiska jordlager till större djup. Grundläggning föreslås 
ske frostfritt med utbredda plattor som nedföres till naturlig 
mark av morän och sand. Undersökningen innehåller 
rekommendationer om golvkonstruktion, dränering, 
schaktarbeten mm.  

 
 GeoSyd AB har i PM 2004-11-26 över utförd markradon-

mätning bedömt att marken kan betraktas som normalradon-
mark, varvid enklare radonskyddande åtgärder bör vidtagas.  

 
Bebyggelse – bostäder Planområdet innehåller sammanlagt 17 enbostadshus, 

grupperade i två områden. Det norra området innehåller fyra 
hus i 1,5 plan närmast dammen och fyra hus i 2 plan närmast 
väg 101. Det södra området innehåller nio hus i 1,5 plan. 
Bostadsanknuten verksamhet som inte är störande för 
omgivningen får förekomma, såsom frisersalong, 
hantverkslokal, kontor o dyl. 

 
 Illustrationsplanen, som utförts av Jan-Christer Ahlbäck, 

VillaArkitektur, visar förslag till avgränsning av tomtplatser 
och placering av hus och carportar/garage.  

 
 Detaljplanen innebär att området bebyggs med enbostadshus 

istället för 30 parhuslägenheter i 1 – 1,5 våning, vilket 
gällande plan medger. Gränserna mellan kvartersmark och 
allmän platsmark ändras i förhållande till gällande plan. Mark 
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i planområdets östra och nordvästra delar, som i gällande 
plan utgör naturområde och park, läggs ut som 
byggnadskvarter. 

 
 Planutformningen är vald med hänsyn tagen till omgivande 

bebyggelse. Norr om planområdet ligger på fastigheten 
Ingelstad 6:3 ett äldre kulturhistoriskt värdefullt 
korsvirkeshus med brant halmtak. Byggrätten för tomten 
söder därom har begränsats så att ett fritt utrymme skapas 
söder om korsvirkeshuset. 
 
Öster om planområdet ligger utmed väg 101 äldre 
landsvägsbebyggelse med putsade enbostadshus i 1,5 plan 
med varierad utformning av fasader och tak, vilka också har 
ett kulturhistoriskt värde liksom skolbyggnaderna i rött tegel 
med röda tegeltak. Villorna från 1970- och 80-talen söder om 
planområdet är i  1 och 1,5 plan med gula tegelfasader och 
bruna takpannor. De senare uppförda bostadshusen väster om 
planområdet är i 1 och 1,5 plan med putsade fasader i vitt och 
gult och röda takpannor.  

 
Gemensamt för de nya enbostadshusen gäller att de skall 
uppföras friliggande, dvs minst 4,0 m från tomtgräns, och att 
högst 25 % av fastighetsarean får bebyggas. Fasader skall 
utföras i puts eller tegel. Endast källarlösa hus får uppföras 
och särskilda grundläggningskrav gäller. 

 
 För den norra husgruppens redovisas varierande tomt-

storlekar. De fyra husen närmast dammen skall ha en minsta 
fastighetsarea på 650 m2, vilket innebär en byggrätt på 162,5 
m2. De fyra husen närmast väg 101 skall ha en minsta 
fastighetsarea på 800 m2, vilket innebär en byggrätt på 200 
m2.. Beroende på placeringen och utformningen av de fyra 
husen närmast väg 101 och på trafikhastigheten på vägen 
kommer bullerskydd mot trafikstörningarna att behöva 
anordnas. 

 
 I den södra husgruppen skall de tre husen längst i väster ha en 

minsta fastighetsarea på 650 m2 och 162,5 m2 byggrätt. De 
övriga sex husen skall ha en minsta fastighetsarea på 750 m2 
och 187,5 m2 byggrätt. 

 
 Husen i 1,5 plan får uppföras med högst 3,5 m byggnads-

höjd. Till högre byggnadshöjd får frontespiser och takkupor 
uppföras till högst 1/3 av takfallets längd. Taklutning skall 
vara mellan 38 och 45 grader.  

 
 Tvåvåningshusen får uppföras med högst 6,6 m byggnads-

höjd. Taklutning skall vara mellan 22 och 38 grader. 
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 Illustrationsplanen visar hus i 1,5 plan med 3,3 m 
byggnadshöjd, 38 graders taklutning och 6,7 m totalhöjd. 
Den sammanlagda byggnadsytan för huvudbyggnad och 
garage/carport är 150 m2. De illustrerade tvåvåningshusen har 
5,7 m byggnadshöjd, 22 graders taklutning och 7,5 m 
totalhöjd. Den sammanlagda byggnadsytan för 
huvudbyggnad och garage/carport är 110 m2.  

 
 Komplementbyggnader såsom förråd, uthus, garage, carport 

och liknande får byggas med högsta byggnadshöjd 2,5 m och 
högsta totalhöjd 3,5 m. Dessa får byggas i tomtgräns eller 1 
m från tomtgräns. Garage och carport skall dock placeras 
minst 5 m från gata för att möjliggöra en bilplats mot gatan. 

 
Bebyggelse – handel Den fördjupade översiktsplanen anvisar området mittemot 

skolan och längs stråket mellan skola och framtida 
pågatågsstation som lämpligt för handelsetablering. En 
handelstomt kräver en lättillgänglig tillfart som kan samla 
upp trafikantströmmar. Föreslagen anslutning av ny lokalgata 
till väg 101 medför en ombyggnad av väg 101 så att 
handelsetableringen blir möjlig och attraktiv. 

 
 Detaljplanen redovisar en handelstomt söder om lokalgatans 

anslutning till väg 101. I del av handelsbyggnaden får kontor 
finnas. Fastighetsarean är ca 3 000 m2 och högst 25 % av 
fastighetsarean, dvs ca 750 m2 får bebyggas.  

 
 Byggnaden får uppföras i 1,5 plan med en högsta 

byggnadshöjd på 3,5 m. Till högre byggnadshöjd får 
frontespiser och takkupor uppföras till högst 1/3 av takfallets 
längd. Taklutning skall vara mellan 38 och 45 grader. 
Fasader skall utföras i puts eller tegel. Endast källarlös 
byggnad får uppföras och särskilda grundläggningskrav 
gäller. 

 
 Parkering skall ske norr om byggnaden med infart från 

lokalgatan i norr. Illustrationsplanen visar 30 bilplatser, vilket 
motsvarar parkeringsbehovet för denna typ av och storlek på 
handelsetablering.  

 
 Detaljplanen innebär att mark, som i gällande detaljplan är 

avsedd för bostadsändamål och naturområde, läggs ut för 
handelsändamål. 

 
Lek och rekreation  Grönområden med fria ytor, träd- och buskvegetation, stigar 

och lekplatser anordnas inom planområdet. Områden för lek 
och rekreation finns även inom till planområdet gränsande 
områden.  

 
 Dammen läggs ut som vattenområde i enlighet med gällande 

detaljplan. 
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 Då Norra Stationsvägen inte förlängs österut mot väg 101 

skapas ett sammanhängande grönområde mellan befintliga 
och nya bostadsområden. 

 
Service Den kommersiella servicen är koncentrerad till Vellinge 

tätort. I Västra Ingelstad finns viss offentlig service, såsom 
daghem, skola, bibliotek, idrottshall och äldreboende. Kyrka, 
församlingshem och pizzeria finns också i byn. 

 
Gator och trafik Väg 101 har ändrat karaktär i och med att 1-9 skola, bibliotek 

och idrottsanläggning etablerats öster om vägen under senare 
år. Vägen trafikeras idag av ca 4600 fordon/dygn, varav 6 % 
tung trafik. Hastigheten inom planområdet är idag begränsad 
till max 50 km/h. 

 
 År 2010 beräknas trafiken ha ökat till ca 5200 fordon/dygn, 

varav 7 % tung trafik. År 2025 beräknas trafiken uppgå till ca 
6300 fordon/dygn, varav 8 % tung trafik.  

 
 Väg 101 betecknas GENOMFART inom planområdet. 

Miljömässiga och trafiksäkerhetsmässiga skäl motiverar att 
vägen byggs om i enlighet med intentionerna i förslaget till 
fördjupad översiktsplan för Västra Ingelstad. 

 
 Tyréns AB har 2004-11-03 skisserat en lämplig utformning 

av lokalgatans anslutning till väg 101 med hänsyn tagen till 
nuvarande och planerade trafikflöden i korsningen väg 101-
lokalgatan-Lillsjövägen.  

 
 Lokalgatans anslutning till väg 101 är en ändring i 

förhållande till gällande detaljplan, som inte medger en sådan 
anslutning. Genom anslutningen, skapas god förbindelse till 
väg 101 för det nya bostadsområdet och handelsområdet. 

 
 Norra Stationsvägens vändplats i västra delen av planområdet 

redovisas i enlighet med gällande detaljplan. 
 
 Lokalgatan har bredden 7,5 m med plats för en 4,5 m bred 

körbana med 1,5 m breda gångbanor på ömse sidor. Gårds-
gatan, vars trafik sker på fotgängarnas villkor, har bredden 
5,5 m med plats för en 4,5 m bred körbana med 0,5 m breda 
sidoremsor. 

 
 Det avsnitt där lokalgatan övergår till gårdsgata norr om den 

södra bostadsgruppen bör markeras särskilt. Detta kan t ex 
ske med en gatuplantering så som illustrationsplanen 
redovisar. 

 
 Den nord-sydliga lokalgatan kan i en framtid förlängas norrut 

till planerat bostadsområde norr om planområdet, vilket är en 
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ändring i förhållande till gällande detaljplan. Innan vägen till 
det planerade bostadsområdet är byggd kan en provisorisk 
vändplats för nu aktuell bebyggelse anordnas strax norr om 
planområdet i enlighet med illustrationsplanen. 

 
Det sydostligaste hörnet, ca 18 m2, av fastigheten Ingelstad 
6:47 läggs till kvartersmark för bostäder, vilket är en ändring 
i förhållande till gällande detaljplan, som anger allmän 
platsmark, park. 

 
Parkering och angöring Två parkeringsplatser skall ordnas per tomtplats. 

Utfartsförbud föreskrivs, med vissa undantag, utmed 
lokalgatan och del av gårdsgatan. Utfarterna från 
bostadstomterna till lokalgatan skall samordnas i princip 
enligt illustrationsplanen. Utfarten från handelsområdet till 
lokalgatan regleras också.  

 
Gång- och cykeltrafik Nya gång- och cykelvägar anläggs inom planområdet och 

knyts till befintliga gång- och cykelvägar inom och utom 
planområdet.  

 
 Detaljplanen föreskriver att gång- och cykelväg skall finnas 

inom naturområdet längs väg 101. 
 
 Gång- och cykelväg föreskrivs också öster om vändplatsen på 

Norra Stationsvägen för att möjliggöra gång- och cykeltrafik 
mellan befintliga och nya bostadskvarter. 

 
 Gång- och cykelvägar på kvartersmark i den södra 

bostadsgruppen anges som x- områden. 
 
Kollektivtrafik Västra Ingelstad har kollektivtrafikförbindelse med såväl 

Vellinge centrum som Malmö och Trelleborg. Busslinje 144 
har hållplatser på väg 101 nära den tilltänkta bebyggelsen. 
Befintlig hållplatslägen behålls vid ombyggnaden av väg 101. 
 
Pågatågstrafik med stationsläge väster om planområdet och 
befintlig bebyggelse är planerad till år 2011. Detta kommer 
att innebära en avsevärd förbättring av kollektivtrafiken med 
korta restider till bl a Malmö och Trelleborg. 

 
Störningar Området närmast väg 101 är idag påverkat av trafikbuller 

från vägtrafiken. Översiktlig bullerberäkning har utförts 
2004-11-03 av Tyréns AB. Beräkningen anger hur långt från 
vägmitt som gränsen för 55 dBA ligger, riktvärdet för god 
boendemiljö, och är utförd i syfte att finna lämpliga 
placeringar av husen närmast väg 101. Avståndet är idag 29 
m vid hastigheten 50 km/h. 2010 och 2025 beräknas 
avstånden uppgå till 32 resp. 34 m vid hastigheten 50 km/h. 



                                                                                                                           8(9) 
  

 

Detaljplan för INGELSTAD 6:48 m fl i Västra Ingelstad                          Planbeskrivning 2005-01-21, rev. 2005-05-27 och 2006-02-24 

 Om bullerskydd anordnas utmed väg 101, kan husen placeras 
närmare vägen utan att riktvärdena 55 dBA ekvivalent- och 
70 dBA maximalnivå vid fasad överskrids. Bullerskyddet kan 
utföras som vall eller plank eller kombination av vall och 
plank. Erforderlig höjd på bullerskyddet varierar med hur 
husen placeras och utformas och med tillåten max. hastighet 
på väg 101. Om t ex tvåvåningshusen förläggs 27 m från 
vägmitt, krävs det en bullervall, vars krön ligger 0,6 m över 
väg 101, för att år 2025 klara ljudkraven på bottenvåningens 
fasad om trafikhastigheten är 50 km/h. Om vallen 
kompletteras med ett 0,9 m högt plank, som ställs på vallen, 
klaras även ljudkraven på andra våningens fasad. Bullerskydd 
för andra våningens fasad kan alternativt ordnas med 
bullerreducerande åtgärder i fasad eller genom att 
ljudkänsliga utrymmen förläggs mot väster och ej 
ljudkänsliga utrymmen förläggs mot öster och väg 101. 

 
 Detaljplanen redovisar ett område på kvartersmark närmast 

väg 101 där erforderligt bullerskydd skall utföras. 
Detaljplanen innehåller krav på att gällande riktvärden för 
trafikbuller inte får överskridas, dvs 30 dBA ekvivalentnivå 
inomhus, 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid, 55 dBA 
ekvivalentnivå utomhus vid fasad och 70 dBA maximalnivå 
vid uteplats i anslutning till bostad. 

 
Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer överskrids inte genom denna detaljplan. 
 
Teknisk försörjning Den nya bebyggelsen kan anslutas till kommunalt vatten och 

avlopp.  
 
 Ledningsdragning på kvartersmark i den södra 

bostadsgruppen möjliggörs genom u-områden. 
 
 Jordbruksverket har 2004-11-11 utfört en utredning av 

avvattningen av det planerade exploateringsområdet. I 
utredningen lämnas rekommendationer om hur dagvattnet 
kan tas omhand efter exploateringen. Befintlig 
lantbruksledning inom planområdet måste läggas om när 
området exploateras. Den nya ledningen kan t ex läggas i den 
östvästliga lokalgatan och gårdsgatan. Dammen kan utnyttjas 
för dagvattnet som fördröjningsmagasin. 

 
 Området förses med el från E.ON Sverige AB:s elnät. 
 
Administrativa frågor Planens genomförandetid är 5 år efter det att planen vunnit 

laga kraft. 
 
 Bygglov får ej ges förrän erforderlig infrastruktur kommit till 

stånd, såsom vägar, VA-system och grönområden. 
 

Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark. 
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Det ankommer på markexploatören att stå för grönområden 
och vägutbyggnad genom bildande av vägförening enligt 
anläggningslagen. 

 
 Beslut om lokal trafikföreskrift för gårdsgatan tas av tekniska 

nämnden. 
 
 Vägverket är väghållare för vägområdet för väg 101. Aktuellt 

avsnitt av väg 101 ligger inom tätbebyggt område och 
kommunen fattar beslut om ev. hastighetssänkning. 

 
Medverkande konsulter Torsten Brodin, GeoSyd AB, Jan-Christer Ahlbäck, 

VillaArkitektur, Per Eneroth, Tyréns AB och Christina 
Olsson, Jordbruksverket, har utfört underlagsmaterial till 
detaljplanen. 

 
Medverkande tjänstemän Planen har utarbetats i samråd med stadsbyggnadsdirektör 

Madeleine Brandin och planarkitekt Pia Transe-Pedersen. 
 
Samråd Samråd har skett med Per Wisenborn, vägverket, angående 

erforderliga åtgärder på väg 101. 
 

 
 
Upprättad 2005-01-21, reviderad 2005-05-27 och 2006-02-24 
 

ArkitektBolaget 
DAHLQUIST - LARSSON 
 
 
 
Britta Dahlquist 
Arkitekt SAR/MSA 
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Antagen av Kommunfullmäktige i Vellinge kommun 2006-05-31, laga kraft 2006-06-30 

 
Detaljplan för INGELSTAD 6:48 m fl i Västra Ingelstad 
Vellinge kommun, Skåne län 
 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING  
 

 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 
Tidplan Normalt planförfarande tillämpas. 
 

Efter utställning beräknas detaljplanen bli antagen av 

kommunfullmäktige och vinna laga kraft under 2006. 

 

Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år räknat från den dag planen vunnit 

laga kraft. 
 
Markägare Ingelstad 6:48 är privatägd. Ingelstad 6:1 ägs av kommunen. 

 
Ansvarsfördelning Aktuellt avsnitt av väg 101 ligger inom tätbebyggt område 

och kommunen fattar beslut om ev. hastighetssänkning. 

 

 Beslut om lokal trafikföreskrift för gårdsgatan tas av tekniska 

nämnden.  

 

 Markexploatören ansvarar för anläggning av gator, 

gatubelysning, gång- och cykelvägar mm. Markexploatören 

ansvarar också för att befintlig lantbruksledning läggs om, att 

kvartersmark ställs i ordning och bebyggs, att bullerskydd 

utförs samt att naturmark och vattenområde iordningsställs. 

 

 Bygglov får ej ges förrän erforderlig infrastruktur, såsom 

vägar, VA-system och grönområden, kommit till stånd. 

 

 Området kommer att införlivas i kommunens VA-

verksamhetsområde och kommunen ansvarar således för 

utbyggnad och drift av VA-anläggningen. 

 
Huvudmannaskap Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark. 

 

 Vägverket är väghållare för väg 101. 

 

För detaljplanen gäller enskilt huvudmannaskap för allmänna 

platser. En vägförening blir således huvudman för allmän 

platsmark, dvs lokalgata, gårdsgata, naturområden och 

vattenområde.  
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Avtal Plankostnadsavtal är upprättat 2004-08-23 mellan Sofiero 

VillaPark AB, som är markexploatör, och kommunen. 

 

Exploateringsavtal skall upprättas mellan markexploatören 

och kommunen.  

 

Ett finansierings- och genomförandeavtal skall tecknas 

mellan kommunen och Vägverket angående erforderliga 

åtgärder på väg 101 innan detaljplanen antas. 

 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 

Fastighetsbildning Fastighetsreglering mellan Ingelstad 6:48 och 6:1 erfordras 

för genomförandet av planen. 
 

Genom avstyckning bildas angivna tomter för bostads-

ändamål och handelsändamål. 

 

Vägföreningens avgränsning och omfattning beslutas enligt 

anläggningslagen, som handläggs av lantmäterimyndigheten. 

 

Ledningsrätter eller servitut krävs för u-områden. Servitut 

eller nyttjanderättsavtal krävs för x- områden. 

 

Fastighetsplan Fastighetsplan erfordras ej. 
 

EKONOMISKA FRÅGOR 
 
Planekonomi Samtliga kostnader för planens genomförande åvilar 

markexploatören. 

 

Planavgift Planavgift skall inte tas ut för de nybildade fastigheterna i 

samband med bygglovgivningen. 

 
MEDVERKANDE  Genomförandebeskrivningen har utarbetats i samråd med 

TJÄNSTEMÄN stadsbyggnadsdirektör Madeleine Brandin,  

planarkitekt Pia Transe-Pedersen och  

mark- och exploateringsingenjör Sven Gustafsson. 
 

 

 

Upprättad 2005-01-21, reviderad 2005-05-27 och 2006-02-24 

 

ArkitektBolaget 
DAHLQUIST - LARSSON 

 

 

 

Britta Dahlquist 

Arkitekt SAR/MSA 


