
En idrottshall planeras i anslutning till Raketskolan. Hallen

planeras på kvartersmark som är avsedd för allmänt

ändamål. Enligt gällande detaljplan får berörd mark med

beteckningen prickmark inom allmänt ändamål inte

bebyggas. Kvartersmark med allmänt ändamål stöder det

planerade bygget av en idrottshall. Kommunens önskemål

är att få till stånd byggstart under sommarhalvåret. För att

möjliggöra start av byggprocessen ändras del av

detaljplan 25-P78/1 genom tillägg så befintlig prickmark,

bestämmelsen x1 samt in/utfartsförbud slutar gälla i

befintlig plan, se plankarta. När prickmarken slutar gälla

får bygglov prövas i vanlig ordning med stöd av

detaljplanen och dess bestämmelse allmänt ändamål.

Området omfattas av gällande undersökningstillstånd,

Lappmalmen nr 2, som är giltigt till 2017-01-15.

Planförfarande

Ändringen genom tillägg kommer att genomgå enkelt

planförfarande. Det innebär att ändringen kan antas av

Miljö- och byggnämnden efter samråd och underrättelse

med berörda sakägare.
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Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för Lombolo

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunala beslut

Miljö- och byggnämnden beslutade 2014-02-26 att ge

plan- och bygglovskontoret i uppdrag att påbörja

planläggningen samt att skicka ut förslaget på samråd. En

behovsbedömning är upprättad där kommunen bedömer

att planförslaget inte kommer innebära betydande

miljöpåverkan och därav behöver inte en MKB upprättas.

Länsstyrelsen har fått behovsbedömningen för samråd

och delar kommunens bedömning om att ingen MKB

behöver upprättas.

Genomförandetid

Genomförandetiden för befintlig detaljplan 25-P78/1 har

löpt ut.

Redovisning

Denna planändring med handlingar skall läsas jämsides

med gällande plan och bör även redovisas på gällande

detaljplan för att tydliggöra tolkningen av planen vid

framtida bygglovshandläggning.

Tillägg till planbestämmelser

För planbestämmelsen "II" gäller en högsta nockhöjd på

15 meter. Detta då den planerade hallen ska utföras med

snedtak vilket den tidigare byggnadshöjden inte tillåter.

Ändringens genomförande och

konsekvenser

Bestämmelsen "Mark som inte får bebyggas" markerat

med punktprickning i gällande plan slutar att gälla inom

markerat område på plankartan. Bestämmelsen X

1

 som

reglerar mark som ska vara tillgänglig för allmän gång-

och cykeltrafik samt det utfartsförbud som gäller längs

med Tarfalavägen upphör att gälla inom markerat

område. Bestämmelsen X

1

 är inte genomförd. Högsta

byggnadshöjd för bestämmelsen "II" på 6,5 meter

slutar att gälla.

Underliggande detaljplan gäller jämsides med

detta dokument.

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

Följande tillägg gäller inom det särskilt avgränsade området.

Underliggande detaljplan, 25-P78/1 Förslag till ändring och utvidgning av

stadsplan för LOMBOLO (området söder om Forskarevägen) fastställd

1978-01-01, gäller jämsides med detta dokument.

Gränser

UTGÅENDE PLANBESTÄMMELSER

Bestämmelser som i och med tillägget utgår i markerad

del av detaljplan 25-P78/1 Förslag till ändring och

utvidgning av stadsplan för Lombolo (området söder

om Forskarevägen).
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