
SYFTE OCH HUVUDDRAG
Ändringen av detaljplanen syftar till att utöka byggrätten för
strandbebyggelse. Byggrätten utökas från 40 kvm till 60 kvm. Ändringen
sker genom ett tillägg till gällande detaljplan B136. Tillägget ska läsas
tillsammans med den gällande detaljplanen.
PLANDATA
Planområdet ligger i Ope vid Storsjöns strand, nedanför järnvägen.
Planområdet är cirka 3500 kvm stort och i privat ägo.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktliga planer och program

Planområdet omfattas av översiktsplan Östersund 2040. Planen är förenligt
med de övergripande målen i översiktsplanen.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Planområdet omfattas av detaljplan B136, Detaljplan för strandbebyggelse
Opeån, Torvollsvägen - södra delen. Detaljplanen vann laga kraft den 8 april
2007 och medger bostäder, jordbruk och naturmark. Fastigheterna avsedda
för bostäder är indelade i tre områden. Område för huvudbyggnad,
området för garage, uthus samt område för båthus, bastu (b). Inom område
(b) får strandbebyggelse för t ex båthus, bastu uppföras med en
sammanlagd byggnadsarea av maximalt 40 kvm.
Behov av miljöbedömning
Samhällsbyggnad har gjort en miljöbedömning av planen för att se om dess
genomförande kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan.
Slutsatsen är att det inte finns någon risk för betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas. Länsstyrelsen
delar kommunens bedömning.
Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i miljöbalken, MB
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Storsjöbygden.
Planen bedöms inte påverka riksintresset negativt eftersom ökningen av
byggrätten endast är marginell.
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas till följd av planförslaget.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Fornlämningar
I närheten av planområdet finns en lämning efter en
järnframställningsplats. Lämningen bedöms inte påverkas av föreslagen
planändring. Om ytterligare lämningar påträffas under grävning eller annat
arbete ska arbetet avbrytas och kontakt ska tas med Länsstyrelsen.
Strandskydd
Strandskyddet är i underliggande detaljplan upphävt inom mark reserverat
för Lokalgata och Bostadsändamål. Ingen förändring sker av strandskyddets
avgränsning.
Bebyggelse
Inom fastigheten finns ett bostadshus i två våningar, ett garage och en
lekstuga. Ändringarna berör den delen som i plankartan betecknas
strandzon. Ett genomförande av detaljplanen innebär att ett båthus får
uppföras med en sammanlagd byggnadsarea på högst 60 kvm. Den utökade
byggrätten motiveras med att intilliggande detaljplaner medger 60 kvm för
t ex båthus och bastu samt att riksintresset inte bedöms påverkas negativt
av en större byggrätt på denna fastighet.
GENOMFÖRANDE
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från den dag ändringen av detaljplanen
vunnit laga kraft.
Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser
Ändringen av detaljplanen innebär inga förändringar avseende
fastighetsbildning. Fastighetsrättsliga åtgärder är därmed inte aktuellt.
Konsekvenser för fastigheten
Planändringen innebär att byggrätten för strandbebyggelse utökas men
inte mer än marginellt. Planändringen bedöms därför inte innebära några
konsekvenser för enskilda eller andra kommunala eller statliga intressen.
Ekonomiska frågor
Vid bygglovprövning kommer inte planavgift tas ut. Bygglovavgift tas ut
enligt gällande taxa. Eventuella förändringar av elnätet eller flytt av
ledningar bekostas av exploatören.

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser

utan beteckning gäller inom hela planområdet.

Underliggande detaljplan B136 fortsätter att gälla och ska läsas

tillsammans med det markerade området. Nedan visas enbart

utgående planbestämmelser. För övriga planbestämmelser

hänvisas till detaljplan B136.

GRÄNSBETECKNINGAR

Gräns för område där tillägg till detaljplanen gäller.
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TILLÄGG TILL PLANKARTA

Kartan visar ett urklipp ur gällande detaljplan B136.

Inom det skrafferade området utökas byggrätten

för strandbebyggelse.

(A2), 1:2000 (A4)

Översiktskarta

Ändringen av detaljplanen är uppritad i AutoCad

av Jenny Novén den 25 oktober 2017

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Planområde

Östersund

Brunflo

Ope

Underliggande detaljplan B136

Laga kraft 2007-04-08
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Inom område "b" får strandbebyggelse för t ex

båthus, bastu uppföras med en sammanlagd

byggnadsarea på maximalt 60 kvadratmeter.
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Tillägg
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