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TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER 
 

Ändring av detaljplan Kv. Megaliten m.fl. , Falköpings 
stad, Falköpings kommun 
genom tillägg till planbestämmelser 

 

Ändringen av den nu gällande detaljplanen Kv. Megaliten m.fl., Falköpings stad, Falköpings 

kommun, lagakraftvunnen 2009-03-20 (den underliggande detaljplanen) innebär att planbe-

stämmelse ’Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea’ ändras från 30 till 45 procent 

av fastighetsarea. 

 

Planhandlingarna från den underliggande detaljplanen kvarstår i övriga delar 

och skall läsas tillsammans med de ändringar (tillägg) som nu föreslås. 

 

                 Handlingar 
 

- Detta tillägg till planbestämmelserna 

- Plankarta (befintlig) 

- Planbeskrivning (befintlig) 

 

 

                 Planens syfte och huvuddrag 
 

Syftet med planändringen är att tillåta en större byggnadsarea i de delarna av planområdet 

som är avsedda för både handel och lager (med beteckningen: HU). Falköpings kommun har 

lämnat sin begäran om planändring till byggnadsnämnden den 25 november 2014.  

 

I östra delar av planområdet ändras planbestämmelsen ’Största byggnadsarea i procent av 

fastighetsarea’ från 30 till 45 procent av fastighetsarea enligt figur 1. 

 

Ändrade bestämmelsen: 

 

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING 
 

e 45       Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea 
 

Ändring av planbestämmelsen för ’Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea’ gäller 

bara för de markerade områdena på figur 1. 
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Figur 1 visar de områdena som berörs av ändringar och nya bestämmelser för ’Största byggnadsarea i procent av fastig-

hetsarea’ inom dessa områden 

 

 

 
Detaljplanens förslag är av begränsad omfattning och bedöms sakna allmänintresse. Vidare stri-

der det inte mot översiktsplanen och bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. 

Planförslaget kommer att handläggas med standardförfarande enligt plan- och bygglagens 

regler 5 kap 7 §. 

 

 

 

Administrativa bestämmelser 

 

Genomförandetid 

Genomförandetid för denna ändring är fem år från den dag beslutet att anta planändringen 

vunnit laga kraft. Genomförandetiden gäller endast för bestämmelsen ’Största byggnadsarea 

i procent av fastighetsarea’ i de markerade områdena.  

 

 

Soroosh H.Rad   
Planarkitekt    






































