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PLANBESKRIVNING        

PLANENS NAMN, DATUM:  Förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen Norrböle, kvarter 3, 

tomterna 3 och 10 samt tomtindelning för stadsdelen Norrböle, kvarter 3, 

tomt 12, (stplnr 1145) av den 11.11.2022. 

 

PLANÄNDRINGEN  HAR  INITIERATS  AV   markägaren. 

 

PLANÄNDRINGEN  BEAKTAR  GÄLLANDE  GENERALPLAN  ENLIGT  FÖLJANDE 

Planändringen är i enlighet med generalplanens intentioner.  

Ökningen av byggnadsrätten är större än 200 m2 våningsyta varför anhållan fyller kriterierna för en 

komplex planprocess. 

PLANÄNDRINGEN  INNEBÄR  ATT  

 - markanvändningen; Planändringen innebär att tomterna Norrböle-3-3 och  

    Norrböle-3-10 sammanslås och en ny tomt bildas, tomt nr 12.  

    Den nya tomtens markanvändning är samma som för tomt  

    nr 10 dvs. FAH, ”Kvartersområde för icke miljöstörande  

    småindustri, affärer och hantverk. 

  - byggnadsrätt; Den nya tomtens exploateringstal blir 0.6 vilket innebär att  

    exploateringstalet ökar för den gamla tomten nr 3 från 0.5  

    och exploateringstalet för den gamla tomten nr 10 kvarstår  

    som 0.6. Byggnadsrätten för den nya tomten blir 5965 m2  

    våningsyta, en ökning på 413 m2 våningsyta.  

  - antal våningar; Ingen ändring. 

  - övrigt;  Befintliga servitut för ledningar som används flyttas inom  

    tomten och i bestämmelse regleras att staden kan påverka 

    placering och utformning av kommunaltekniska ledningar 

     inom byggnadsyta. 

 

 

 

     

PLANÄNDRINGENS  KONSEKVENSER 

  - naturmiljön;  Andelen naturmiljö minskar då andelen ytor som får  

    bebyggas ökar. Tomten är hårt exploaterad vilket ställer krav  

    på hanteringen av dagvattnet varför planen kräver att vissa  

    tomtytor ska planteras eller förses med vattengenomsläppligt  

    ytmaterial 

 - stadsbilden;  Påverkas inte.  

  - trafikmiljön;  Planändringen innebär att trafiken ökar. 

TOMT MARK-   AREAL      BYGGNADSRÄTT                      E-TAL 

 ANVÄNDNING   m2        m2 våningsyta  

Norrböle-3-12       FAH 9938      5965  0.6 
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 - antal bostäder; Påverkas inte. 

 - antal arbetsplatser; Antalet arbetsplatser ökar då byggnadsrätten ökar och  

    byggnadsytorna förstoras. 

 - samhällsekonomi; Möjligheten att utöka tomtens verksamhet stöder  

    samhällsekonomisk tillväxt. 

 

PLANÄNDRINGENS   MILJÖPÅVERKAN 

Miljöpåverkan är ringa.  

 

 

Stadsarkitektkansliet 11.11.2022  

 

 

Sirkka Wegelius  

stadsarkitekt  


