PLANBESKRIVNING
ändring av detaljplan
KV LÄKAREN (södra delen)
VÄSTERTULL, FALKÖPING
FALKÖPINGS KOMMUN
(lagakraftvunnen 1990 05 23)

genom tillägg till planbestämmelsen om
högsta tillåtna bruttoarea

Stadsbyggnadsavdelningen
2011-12-22
Antagandehandling

BESKRIVNING
HANDLINGAR
Planförslaget består av plankarta i skala 1:1 000 med bestämmelser (samma som
antagen och lagakraftvunnen plan från 1990) med tillägg till planbestämmelsen om
högsta tillåtna bruttoarea. Till förslaget hör planbeskrivning, genomförandebeskrivning och miljöbedömning.
Planförslaget kommer att handläggas med enkelt planförfarande

SYFTE och FÖRSLAG
Allmänt/Bakgrund
Fastigheterna Läkaren 2 och 3 är bebyggda i överensstämmelse med gällande detaljplan. Falköpings hyresbostäder har framfört önskemål om att
få uppföra ytterligare ett flerbostadshus i 5 våningar, norr om befintliga
byggnader och inom den obebygggda
delen på fastigheten Läkaren 3.

Syfte
Föreliggande förslag till ändring av
detaljplanen syftar till att möjliggöra
en komplettering av bebyggelsen genom ett tillägg till bestämmelsen om
tillåten bruttoarea från 14.000 m2 till
16.000 m2.
RIKSINTRESSE/FORNMINNEN
Planområdet ligger inte inom område
av riksintresse för natur- eller kulturminnesvård. Inga kända fornlämningar har påträffats inom planområdet.

Odengatan
gatangatan

Den totala byggrätten om 14.000 m2
BTA (bruttoarea) är i princip fullt utnyttjad.
S:t Olofsgatan

Dotorpsgatan

NYTT
BOSTADSHUS

MILJÖBEDÖMNING
Enl. förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar skall genomförandet av detaljplaner enligt 6 kap. PBL
som enbart avser användningen av
små områden på lokal nivå antas
medföra en betydande miljöpåverkan
endast om myndigheten eller kommunen finner att så är fallet.
Slutsats:
Genomgången av bedömningskriterierna samt att området är begränsat
har lett fram till slutsatsen att planförslaget inte bedömts medföra någon
betydande miljöpåverkan varför någon ytterligare miljöbedömning inte
kan anses nödvändig.

Trädgårdsgatan
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PLANDATA / TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Läge, areal och markägoförhållande
Kv. Läkaren ligger mitt i staden mellan S:t Olofsgatan, Trädgårdsgatan,
Dotorpsgatan och Odengatan. Fastigheterna Läkaren 3 ägs av Falköpings
Hyresbostäder AB och Läkaren 2 ägs
av Falköpings kommun.

Förordnanden/Gällande planer
Fastigheterna omfattas av detaljplan
upprättad 1990 02 22 och lagakraftvunnen 1990 05 23. Gällande detaljplan medger byggrätt för bostäder och
vård i 5 våningar med en total BTA
(bruttoarea) om 14.000 m2.
Användningen för bostäder och vård
överensstämmer med angiven markanvändning i gällande översiktsplan.

Planområdet omfattar ca: 2 ha.
Fastigheterna Läkaren 4 och 5 ägs av
Collegium Park i Falköping AB resp.
Kungsleden Vårdfastigheter Götaland AB.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Markanvändning, bebyggelse
Som framgått ovan innebär planändringen endast en ändring av planbestämmelsen beträffande tillåten byggrätt med 2.000 m2 BTA (bruttoarea).
Övriga planbestämmelser liksom
planbeskrivningen och övriga handlingar i underliggande detaljplan skall
fortsätta att gälla (se kopia nedan).

Trafik/parkering
Planförslaget medför ingen förändring
beträffande angöringen av fastigheten
till det allmänna gatunätet.
Bilplatsbehovet bedöms öka endast
marginellt och bör kunna täckas inom
befintlig fastighet.
Naturvärden
Befintliga större träd inramar byggnaderna och gården på ett tilltalande
sätt och bör i möjligaste mån bibehållas.

Diskussioner förs mellan Falköpings
Hyresbostäder AB och socialförvaltningen om uppförande av servicelägenheter. Den utökade byggrätten innebär en möjlighet att komplettera
den befintliga bebyggelsen med ytterligare ett bostadshus i 5 våningar.

Inne på gården finns en stensättning
som inramar en liten vattenspegel. En
pergola i anslutning till vattenspegeln
skapar en rumskänsla som känns
mycket tilltalande. Ett konstverk
"Stendansen" fullbordar den lilla oasen. Det är viktigt att anläggningen
bibehålls och integreras i den nya miljön eller möjligen flyttas ut från den
nya byggnaden.

Fastigheten Läkaren 3 har tidigare,
varit bebyggd med 3 byggnader, bl.a.
ett krematorium, inom den del som
nu är aktuell att bebygga. Jämfört
med den tidigare exploateringen innebär den utökade byggrätten endast
en marginell utökning av fastighetens
bebyggda del.
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Ledningar
Inom området har Skanova två ledningar som kan tas bort i samband
med byggnationen.

Radon
Området ligger inom riskområde för
radon. Inom sådana områden skall
bostadsbyggnader uppföras med radonsäker grundläggning.
Förorenade områden
Den tidigare markanvändningen, bl.a.
krematorium, kan ha medfört att det
finns risk för förorenade områden. I
samband med bygglovprövningen och
exploateringen bör frågan undersökas.
ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetiden är 5 år från den
dag planen vunnit lagakraft.

Lennart Krook
Stadsarkitekt
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GÄLLANDE DETALJPLAN

Planbestämmelse
som ändras till
16.000 m2 BTA
bruttoarea

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Tidplan
Detaljplanen kommer att handläggas
som enkelt planförfarande och beräknas, efter samråd, kunna antas under
våren 2012.

KOSTNADER
Kostnaden för detaljplanens upprättande belastar kommunen och kommer att tas ut som planavgift i samband med bygglovprövningen.

Fastighetsbildning m.m.
Någon förändring i gällande fastighetsindelning är inte aktuell

Genomförandetid
Genomförandetiden skall vara 5 år
från det datum planen vunnit laga
kraft.

Lennart Krook
Stadsarkitekt

Checklista miljöbedömning

FAKTORER

PÅVERKAN
stor

liten

Internationella konventioner

KOMMENTARER

ingen

x

(NATURA 2000, Världsarv, CW-område)

Miljöbalken 3, 4, 7 kap
Byggnadsminne el. fornlämning

Höga naturvärden

x
x
x

Överensstämmelse med ÖP

x

Miljömål
Miljökvalitetsnormer
Förorenad mark
Risk för störningar (buller, lukt mm)
Risk för föroreningar
Risk för olyckor
Den befintliga miljöns känslighet
Projektets omfattning
Projektets förening med andra projekt
Projektets utnyttjande av mark, vatten
och andra resurser
Projektets alstrande av avfall
Effekternas omfattning

x
x
x
x

Berörs inte
Inga kända lämningar
I gällande ÖP har området avsatts för
bostadsändamål, vård.
Påverkas inte
Påverkas inte
Från trafik på kringliggande gator

x
x
x
x

Begränsad
x
x
x
x
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Kopia av: TIDIGARE PLANBESKRIVNING SOM FORTSÄTTER ATT GÄLLA
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