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TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER 

Ändring av detaljplan Kv Länsmannen, Östertull, Falkö-
pings stad, Falköpings kommun 
genom tillägg till planbestämmelser 

Ändringen av den nu gällande detaljplanen Kv. Länsmannen, Östertull, Falköpings stad, 
Falköpings kommun, laga kraftvunnen 2012-03-14 (den underliggande detaljplanen) innebär 
att planbestämmelse S-Skola ändras till SD1- Skola, kortidsboende/avlastningsboende. 
Planhandlingarna från den underliggande detaljplanen kvarstår i övriga delar 
och skall läsas tillsammans med de ändringar (tillägg) som nu föreslås. 

Handlingar 

- Detta tillägg till planbestämmelser
- Plankarta (befintlig)
- Planbeskrivning (befintlig)

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med planändringen är att tillåten markanvändning inom fastigheten Länsmannen 2 
ska vara i överensstämmelse med faktisk nyttjande och att denna ska ha möjliget att utveck-
las. Verksamheten i form av korttidsvistelse, korttidstillsyn och boende för barn med någon 
funktionsnedsättning pågår inom befintliga lokaler (Länsmannen 2) sedan slutet av1990-
talet. Målgruppen är i första hand barn och ungdomar fram tills det att de gått ut gymnasiet.  

Planbestämmelse S-Skola ändras till SD1- Skola och korttidsvistelse 

Detaljplaneförslaget är av begränsad omfattning och bedöms sakna allmänintresse. Vidare stri-
der det inte mot översiktsplanen och bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. För-
slaget hanteras som enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens regler 5 kap 7 §. 

För ändringen av detaljplan anges en ny genomförande tid om fem år från den dag beslutet 
att anta planändringen vunnit laga kraft. 
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                 Medverkande 

 
Ändring av detaljplan Kv Länsmannen, Östertull, Falköpings stad, Falköpings kommun 
genom tillägg till planbestämmelse är upprättad av Stadsbyggnadsavdelningen i 
samråd med Fastighetsavdelningen. 
 
 
Erna Pezic   
Stadsarkitekt   

 
 

 
  


