
1

Antagandehandling 
2020-06-03 
Dnr: 2020:1

Samrådsredogörelse

Upphävande av bestämmelse om 
fastighetsindelning för Månen 10 och 
Mångården 5

Ändring av Stadsplan : Månen mfl.
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Hur samrådet har bedrivits
Ett planförslag har upprättats över fastigheterna Månen 10 och Mångården 
5. Då ärendet gäller ett upphävande av bestämmelse om fastighetsindelning
har ett så kallat förenklat förfarande kunnat användas i enlighet med vad som
anges i PBL 5 kap. 38 §. Stadsbyggnadsnämnden har informerats i ärendet
vid beslut om planbesked och planchef har sedan delegation att besluta om
samråd. Planförslaget har varit på samråd under tiden 2020-05-05 till 2020-05-
25. Samrådshandlingarna har skickats till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten
och berörd sakägare inom planområdet. Informationen har funnits tillgänglig
på kommunens hemsida.

Inkomna skrivelser
Vid samrådstidens slut har nedanstående skriftliga synpunkter/svar inkommit.

1. Länsstyrelsen 2020-05-25 
2. Lantmäterimyndigheten 2020-05-12, ingen erinran

Inkomna yttranden med kommentarer
Nedan redovisas inkomna yttranden i sin helhet tillsammans med kommunens 
kommentarer. De som inte haft någon erinran redovisas inte nedan.

1. Länsstyrelsen

Kulturmiljöaspekten behandlas inte i planhandlingarna. Föreslaget upphävande 
av fastighetsindelningsbestämmelsen kan påverka kulturmiljövärdena i området.

Området karaktäriseras av en blandad bebyggelse som tillkommit successivt 
med utgångspunkt i ett äldre bebyggelsebestånd som uppförts under 1900- 
och 1910-talen. Tillkommande byggnaders placering, byggnadshöjd och 
byggnadsvolym men också fönstersättning och fasadmaterial har betydelse för 
en god helhetsverkan.

Gröna värden i området bidrar till kulturmiljövärdet, till exempel trädens 
betydelse för områdets estetiska uttryck. Även gatunätets struktur och dess 
förhållande till den lokala topografin utgör en värdefull dimension i området. 
Ett sådant exempel är förekomsten av småvägar och gångar som sträcker sig 
mellan olika gator och kvarter.

En förtätning som möjliggörs med avstyckningar kan påverka planerade och 
framvuxna strukturer som sammantaget utgör platsens kulturmiljövärden.

Kommentar:

Fastigheterna är inte särskilt utpekade i de kommunala underlag som finns 
angående kulturmiljö. Månen 11, som ligger precis väster om fastigheterna, 
är däremot utpekad i översiktsplanen som särskilt 
värdefullt kulturmiljöområde. Det finns även utpekat samt beskrivet i 
”Kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeprogram Gräshagen, 
Haga, Hagaberg, Kettilstorp, Mariebo och 
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Torpa villastad”från 1988.

Information om kulturmiljö har lagts till planbeskrivningen, aktuellt förslag till 
ändring av detaljplan bedöms dock inte påverka de värden som finns beskrivna 
angående Månen 11.

Byggnaders placering, byggnadshöjd och volym kommer att fortsatt vara 
reglerat genom gällande detaljplan. Övriga frågor bedöms kunna hanteras 
vid ett kommande bygglov. Enligt PBL 2 kap 6§ ska, i ärenden om 
bygglov, bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras med bland 
annat hänsyn till de kulturhistoriska värdena på platsen. Det så kallade kravet 
på varsamhet gäller oavsett om det finns planbestämmelser som preciserar 
detta eller ej.  

Åtgärden har endast bedömts lämpligt i det specifika ärendet, 
fler liknande åtgärder inom närområdet skulle kunna innebära en annan 
påverkan och är därför inget som utan vidare utredning kan antas vara 
lämpligt.

Stadsbyggnadskontoret

Liselott Johansson Louise Petersson 
Planchef Planarkitekt
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