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Hur samrådet har bedrivits
Ett förslag till ändring av detaljplan EII488 har upprättats över fastigheten Skeppet 
1 och Skeppet 2. Stadsbyggnadsnämnden har informerats i ärendet och beslutat 
att skicka ut planförslaget på samråd under tiden 23 oktober - 14 november 2019. 
Samrådshandlingarna har skickats till Länsstyrelsen, berörda förvaltningar och 
myndigheter samt berörda fastighetsägare. Handlingarna har funnits tillgängliga 
i kommunens utställningslokal i Juneporten. Informationen har dessutom funnits 
tillgänglig på kommunens hemsida.

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

1. Länsstyrelsen   2019-11-11 
2.    2019-11-10 
3. PostNord   2019-10-30

4. Trafikverket   2019-11-14, ingen erinran 
5. Räddningstjänsten  2019-11-13, ingen erinran 
6 Lantmäterimyndigheten 2019-11-06, ingen erinran 
7. Tekniska kontoret  2019-11-04, 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
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor 
Bestämmelsen om störningsskydd bör ses över eftersom obrännbar fasad inte tas 
upp.

Råd enligt PBL 2 kap.

Kulturmiljö
För att främja arbetet med God bebyggd miljö så kan kommunen överväga att införa 
planbestämmelser som vägledning för hanteringen av de bebyggelsekvaliteter 
som Skeppet 1 och 2 besitter samt för ytterligare styrning av de komplement som 
planen avser att möjliggöra.

Byggnaderna har trots ändringar karaktärsbärande delar som de slätputsade 
fasaderna, fönstersättning, balkonger och taktäckning m.m. När det gäller de 
förändringar som planeras är det särskilt viktigt hur takfot och fasad utformas vid 
höjning av byggnaden samt takkupornas utformning.

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.
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Kommentar

Bestämmelsen om störningsskydd har redigerats. Nu inrymmer bestämmelsen 
både tak och fasad. 

Ytterligare krav på utformning har införts i plankartan för att säkerställa att 
byggnadernas arkitektoniska kvalitéer och karaktärsdrag tas till vara i samband 
med genomförandet. Utformningsbestämmelserna säkerställer att hänsyn tas till 
respektive byggnads utförande och utseende vid ombyggnation.

Planbestämmelsen f2, som berör Skeppet 1 och reglerar utformning av takkupor, 
har kompletterats med krav på bågformat tak. Detta för att ta hänsyn till det 
formuttryck som finns hos befintliga takkupor inom kvarteret. 

2. 

Hej,

Jag har synpunkter inför eventuellt ändrande av detaljplan för skeppet 1 och 2.

Skeppet 2 har redan idag fullt utbyggd vind med fler lägenheter än vad som anges. 
Dessutom har det byggts uteplats, planteringyta och plank på parkeringsplatser 
och innergård vilket omöjliggör för räddningstjänsten att komma intill. Se bilagor 
3 stycken. Jag rekommenderar er en platsbesiktning.

Jag är också klart positiv till att blomsteraffären och bageriet får fortsätta som 
tidigare.

Jag undrar också var förrådsutrymmen för de befintliga lägenheterna i skeppet 
1 kommer finnas vi eventuell ombyggnad samt varför det planeras för balkong i 
vindsplan, men inte på övriga våningar. Jag skulle gärna se balkonger även på de 
platser som idag har franska balkonger idag både för funktion, estetik och säkerhet.

Kommentar

Bygglovsavdelningen och Räddningstjänsten, som ansvarar för tillsynsbesök och 
utrymning vid olyckor, har blivit informerade om eventuell överträdelse. Deras 
utredning är ett separat ärende som kan pågå parallellt med arbetet att ändra 
detaljplanen. 

Vad beträffar uteplats, upphöjd terrass, staket eller annan byggnation under en 
meter så infaller ingen anmälningsplikt eller bygglovsplikt utan fastighetsägaren 
ansvarar själv för att säkerställa framkomligheten för räddningstjänsten till 
samtliga bostäder. Kan samtliga lägenheter i huset utrymmas från en annan del 
av byggnaden behöver inte heller räddningstjänsten nå fram till byggnadens alla 
sidor.

Förrådsutrymme kan förslagsvis flyttas från vind ned till källaren. Andra utrymmen 
som cykelförråd kan inrymmas i komplementbyggnad som kan byggas på gården 
inom utpekat område med korsmark i detaljplanen. 
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Detaljplanen hindrar inte byggnation av balkong för övriga lägenheter. Det betyder 
att fastighetsägaren kan ansöka om bygglov för byggnation av balkong och att 
fallet då prövas hos kommunens avdelning för bygglov. 

3. PostNord

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten 
vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och 
standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord 
samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området.

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till 
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i 
praktiken behöver utdelningen standardiseras.

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i 
en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i 
en fastighetsbox på entréplan.

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog 
gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation.

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen.

Kommentar

Informationen är noterad och förmedlas till respektive fastighetsägare.

Sammanfattning
Förslag till Ändring av detaljplan EII488 för kvarteret Skeppet som var utställd 
för samråd 23 oktober-14 november 2019 har i granskningsförslaget genomgått 
mindre ändringar.

Följande revideringar har gjorts efter samrådsskedet och är att betrakta som 
mindre ändringar.

Tillägg av egenskapsbestämmelse:

• f2 ” […] Samtliga takkupor ska utformas med bågformat tak i samma kulör som 
taket,”

• f4 ” Byggnad ska förses med sadeltak och röda tegelpannor. Fasad och takfot 
ska utformas med hänsyn till befintligt byggnads utförande och utseende ”.

• f6 ” Byggnad ska förses med valmat tak och med röda tegelpannor.  Fasad 
och takfot ska utformas med hänsyn till befintligt byggnads utförande och 
utseende”. 
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Förtydligande:

• m1 ” Tak ska utföras med obrännbar takkonstruktion alternativt obrännbar 
taktäckning. Mot Kortebovägen ska byggnad utföras med obrännbar fasad. 
Friskluftsintag ska riktas bort från Kortebovägen”.

Stadsbyggnadskontoret,

 
Liselott Johansson  Solveig Lönnervall 
Planchef   Planarkitekt




