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INFORMATION OM ÄNDRING AV 
DETALJPLAN 
 
Ändring för detaljplan del av bosebygd 1:347 
 
Denna detaljplan redovisas med rött ändringar till en gällande 
detaljplan. Planbeskrivningen för den underliggande planen ska 
läsas tillsammans med planbeskrivningen för de ändringar som 
har gjorts. 

Planbestämmelser  

Egenskapsbestämmelser 
kvartersmark 

 

Administrativa bestämmelser 
 
Genomförandetiden för ändringarna  
är 5 år från och med den dag ändringen av  
detaljplan (ÄDP) vinner laga kraft. 

Granskning  
2021-04-15 
 
Antagande 
2021-06-22

Ofelia Singfjord 
Planarkitekt  
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Beslutsdatum Instans

Ändring av detaljplan (ÄDP) för del av

Bosebygd 1:347

Mullsjö kommun Jönköpings län

Dnr: 2021/ 2010                          Ritningsformat A3

Ofelia Singfjord                           Lina Helgegren

Planarkitekt                                Samhällsbyggnadschef   

Samråd

2021-02-04  BN
Granskning

BN
Antagande

  KF
Laga kraft

Till ändring av detaljplan hör:
Gällande detaljplan
Fastighetsförteckning

Samrådsredogörelse Granskningsutlåtande

Denna planändring berör delar av fastigheterna Gyljeryd 1:347,1:164,
1:524 och 1:527. Dessa ingår i detaljplanen "detaljplan för del av
Bosebygd 1:347 som blev lagakraftvunnen 1991-06-24. Gällande
detaljplan gäller jämsides och ska läsa tillsammans med detta tillägg.

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Planändringens syfte
Syftet med att ändra en del av detaljplan ”för del av Bosebygd 1:347
är att dels möjliggöra för ny bebyggelse i området, dels att legalisera
befintlig bebyggelse i området.

Plandata
Planändringen berör del av fastigheterna Bosebygd 1:347, 1:527, 1:524
och 1:641. Planändringen berör stora delar av gällande detaljplan.

Planändringens innehåll
Planbestämmelsen "bostäder" läggs in på de områden som idag saknar
planbestämmelse.

Planbestämmelsen om nyttjandegrad som regler "största tillåtna
sammanlagda byggnadsarean i kvadratmeter på e1,3200 tas bort från
plankartan. På ett av områderna utan planbestämmelser läggs e1,1500 till.

Planbestämmelsen om prickmark "marken får inte bebyggas" tas bort på två
ställen i plankartan då prickmarkens syfte inte gäller idag. Marken där
prickmarken är utpekad var då inte inte möjlig för byggnation på grund av
dåliga markförhållanden, men det har idag gjorts åtgärder för detta. Se
bifogad bilaga för en geoteknisk undersökning som har gjorts på området.

Bestämmelser som reglerar utformningen tas bort i avseendet om taklutning
och högsta byggnadshöjd i meter för hela detaljplanekartan. I planen läggs
"max antal våningar" in i de områden som saknar planbestämmelser i den
gällande planen.

Ställningstaganden
Förslaget till detaljplaneändring har upprättats på kommunstyrelsens
uppdrag, KS 2021-01-13. Detaljplaneändringar som innefattar att öka
nyttjandegraden i området samt legalisering av befintlig bebyggelse.

Miljöbedömning
De föreslagna ändringarna av detaljplanen bedöms inte påverka miljön på
ett negativt sätt eller leda till betydande påverkan på miljö, hälsa eller
hushållning för mark, vaten eller andra resurser då planändringen endast
innebär en mindre justering av befintlig byggrätt och legalisering av planen.
En särskild miljökonsekvensbeskrivning behövs därför inte.

TILLÄGG TILL GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Ekonomiska frågor
Kostnad för planarbetet tas ut som planavgift. Denna betalas i
samband med att bygglov söks.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum planändringen vunnit laga
kraft.

Organisatoriska frågor
Planärendet avses handläggas enligt reglerna för standardförfarande,
PBL 2010:900.

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER
Följande bestämmelser ändras:

3.                  ANVÄNDNING AV KVARTSMARK
                     B        Bostäder

4. UTNYTTJANDEGRAD
e1 000 Största tillåtna sammanlagda byggnadsarea

  i kvadratmeter

                     e1 000 Största tillåtna sammanlagda byggnadsarea
  i kvadratmeter

5.                  BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Marken får inte bebyggas

7. UTFORMNING

Högsta byggnadshöjd i meter

Största taklutning i grader

 II Högsta antal våningar

                          
 

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är 5 år efter det att denna 
handling vinner laga kraft.

Utdrag ur gällande detaljplan (DP del av Bosebygd 1:347). Det är kvartersmark för bostäder inom
planområdet som berörs av ändringen. Markeringar i rött redovisar de bestämmelser som läggs till
respektive tas bort från plankartan.

TILLÄGG TILL PLANKARTAN
Ändring av detaljplan för del av
Havstenshult 1:1, Mullsjö tätort, Mullsjö kommun

ORIENTERINGSKARTA
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Högsta totalhöjden är 8 meter för byggnad. 
 
Största sammanlagda byggnadsarea i kvadratmeter 

Största sammanlagda byggnadsarea i kvadratmeter upphör 
gälla

Byggnadshöjd som är överkryssade upphör att gälla 
 
Taklutning som är överkryssad upphör att gälla

Prickmark som är överkryssad upphör att gälla 
 
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar, 
kvartersmark 

Stenmur är biotopskyddat objekt. Åtgärder får inte vidtas 
som kan skada objektet

planområde som föreslås ändras 
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