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Inledning och tidigare ställningstagande

Ändringen av detaljplanen 7021, Majåker etapp IV ska läsas tillsammans
med detaljplan för Majåker etapp IV, plannummer 7021, som vann laga
kraft 1977-05-10.

Justeringar av planhandlingar efter samråd

I delen Gestaltningsprinciper, inspiration och vägledning har gemensam
avfallshantering strukits ur texten i avsnittet Gemensamma
komplementbyggnader.

Planändringens syfte, huvuddrag och planavgränsning

Ändringen av detaljplanen 7021, Majåker etapp IV syftar till att förändra
planbestämmelserna inom kv Krusmyntan till att möjliggöra en större
byggrätt och att säkerställa att karaktären av befintlig bebyggelse och
närmiljö behålls. Detta så att befintlig bebyggelse även fortsättningsvis
kan vara en god gestaltad livsmiljö. Förutom tillägg av plankartan som
anger utbyggnadsmöjlighetens utrymme är det i planbeskrivningen
framtaget ett gestaltningsprogram med gestaltningsprinciper som kan
fungera både som inspiration för fastighetsägarna men även vara ett stöd
i bygglovsgivningen.
Detaljplanen förändras inte för planområdets övriga kvarter; Dragonen,
Fänkålen, Ingefäran, Basilikan, Kaprisen, Kumminet, Anisen, Kanelen,
Rosmarinen, Muskoten, Körveln och Mejramen.
Planområdet är placerat inom stadsdelen Majåker i södra Lidköping.

Detaljplanens läge i Lidköping (rött) och dess avgränsning (rött). Dock är det enbart
kvarteret Krusmynta, markerat med gult där ändringar av planbestämmelser sker. I
planområdets övriga del förändras inte planbestämmelserna.

Gällande detaljplan, 7021, Majåker etapp IV

Planområdet är detaljplanelagd tidigare och omfattas av detaljplan
Majåker etapp IV, plannummer 7021, som vann laga kraft 1977-05-10.
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Detaljplanens genomförandetid har gått ut. Detaljplanen syftar till att
pröva lämpligheten för bostäder och fortsätta utbyggnaden av Majåker.
Detaljplanen anger att kvarteret Krusmyntan enbart får bebyggas med
kedjehus i ett plan. Källare inte finnas. Delar av planområdet får vinden
inte inredas. Byggnadshöjd för huvudbyggnad är 3,5 meter och för
komplementsbyggnader är 2,5 meter. Gällande detaljplan anger totalt två
olika exploateringstal i kvadratmeter. Först till kvarn vid utbyggnad har
skapat en orättvisa mellan fastighetsägarna vid bygglovsgivning. Därför
föreslås detaljplanen ändras.

Gällande detaljplan. Den del av gällande detaljplan som förändras är markerat med
rött.

Undersökning inför miljöbedömning

Genomförandet av ändringen av detaljplanen bedöms inte innebära någon
betydande miljöpåverkan varför någon miljökonsekvensbeskrivning enligt
4 kap. 34§ PBL inte bedöms vara nödvändig.

Barnperspektivet

Barnen har beaktats vid ändring av gällande detaljplan. Ändring av
detaljplan syftar till att bland annat säkerställa att befintlig närmiljös
karaktär behålls, såsom befintliga gemensamma grönytor som idag har
lekutrustning, vilka är viktiga för kvarterets barn. Planområdet ligger nära
befintlig skola, förskola, lekplatser och rekreationsområden.

Avvägning mellan intressen

Samhällsbyggnad anser att planändringen ger en positiv likabehandling
av kvarterets fastigheter då varje fastighetsägare ges lika
utbyggnadsmöjlighet. Samhällsbyggnads samlade avvägning är att de
4
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allmänna intressena av att säkerställa befintlig bebyggelses och dess
närmiljös karaktär för framtida generationer väger tyngre än de eventuella
negativa konsekvenser som en reglering av respektive fastighet kan
komma att innebär för de enskilda fastigheterna.
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Planändringens förutsättningar,
förändringar och konsekvenser

Eftersom detaljplanen enbart förändras inom kv Krusmyntan och inte
inom övriga kvarter beskrivs därför planändringen enbart för kv
Krusmyntan.

Befintlig struktur, bebyggelse och grönytor, en framtida
kulturmiljö

Kvarteret Krusmyntans enhetliga struktur, bebyggelse och gemensamma
grönytor är tidstypiskt och ett gott bostadsexempel från 1970-talet. Det
kan för framtida generationer vara en kulturmiljö om befintligt
helhetsskick bibehålls. Det är den enhetliga bebyggelsetypen,
färgsättning, fasad- och takmaterial, entréplacering, förgårdsmark och
bostadsträdgård samt de gemensamma grönytorna i relation till sin
egenartade omgivning som ger området dess karaktär och värden, vilka
ger en god gestaltad livsmiljö.

Inventering och analys av befintlig struktur, bebyggelse och grönytor inom kv
Krusmyntan. Den del av gällande detaljplan som förändras är markerat med röd
streckad linje.
entré
förgårdsmark
privat trädgård
gemensam grönyta
gemensam bilparkering

Kvarteret Krusmyntan är delat i två u-formade enheter, där kedjehus
samlas kring en gemensam grönyta som är placerade i enheternas mitt.
Det finns en tydlighet mellan publikt, med bostadsentréer mot
angränsande gata och privat, med bostadsträdgårdar mot enheternas
halvpublika grönytor. På grönytorna finns lekplats, gräsmatta, träd och
trädgårdsbord för de boende.
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Den högre byggnadstypen med en högre byggnadshöjd mot entrésida och lägre mot
trädgårdssidan. Samtliga längor har sammanbyggt och enhetligt tak mot trädgården.
Bebyggelsens fasad, takmaterial och färg utgör en viktig komponent för kvarterets
sammanhängande och enhetliga uttryck.

Den lägre byggnadstypen med lika byggnadshöjd både mot entrésida som mot
trädgårdssidan. Samtliga längor har sammanbyggt och enhetligt tak mot trädgården.
Bebyggelsens fasad, takmaterial och färg utgör en viktig komponent för kvarterets
sammanhängande och enhetliga uttryck.

T.v. Den enhetliga och sammanbyggda bebyggelsen ger utrymme för individuella
uttryck på förgårdsmark utan att gatubilden blir spretigt. T.h. befintlig gemensam
markparkering.

Befintliga grönytor mellan husen ger utrymme för lek och samling.
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Bebyggelsen som är kedjehus består av två olika byggnadstyper, ett lägre
enplanshus och ett högre 1,5 plans hus. Byggnadstyperna är enhetligt
utformade med röda träfasader, stående panel, och sammanbyggda röda
sadeltak med betongpannor eller tegel. Taken, som är identitetsskapande
går långt ner mot marken mot bostadsträdgårdarna. Takfoten mot
trädgården slutar endast 1,9 meter ovanför marken och cirka 2,6 meter
vid bostadshuset. Takutsprånget är cirka 0,5 meter. Taklutningen på de
högre byggnadstyperna är 27 grader och på de lägre byggnadstyperna är
taklutningen 15 grader.

Trots en stor variation och en individuell prägel i färgsättning av fönster, dörrar, foder
och andra byggnadsdetaljer gör den enhetliga fasaden, takmaterialet, och färgen att
kedjehusområdet hålls samman och ger ett lugnt intryck.

Originalfönstren har svarta karmar och foder. Många hus har dock bytt
fönster och därmed färgen på både fönster och foder, då oftast till vitt.
Färg och material på fönster är inte lika framträdande som husvolymerna
som sådana varför det inte är något som är avgörande för helheten i
området. I samband med att fönster och foder har bytt färg har även
vindskivor och knutar målats vita.
Bostadsentréerna ligger på gavelsidan sett från gatan, i anslutning till
garage och biluppställningsplats.
Gemensamt för samtliga tomter är att de gröna förgårdarna är grunda. De
flesta förgårdar och trädgårdarna är tydligt avgränsade mot gatan med en
häck eller låg mur.
Kvarteret har två gemensamma parkeringsanläggningar för bland annat
besökare.

Borttagande och införande av planbestämmelser för
kvarteret Krusmyntan vid ändring av detaljplan
Borttagande av exploateringstal
Borttagande av exploateringstal i gällande detaljplan medför en lika
utbyggnadsmöjlighet på bostadsträdgårdssidan för samtliga fastigheter
inom kv Krusmyntan.
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Borttagande av antal våningar och att vind inte får inredas
Delar av befintlig bebyggelse är i två våningar och har inredd vind som
strider mot gällande detaljplan. Därför tas dessa bestämmelser bort inom
kvarteret.
Ändring och införande av högsta byggnads- och nockhöjd
Ändring av högsta byggnadshöjd och införande av nockhöjd som
bekräftar de olika befintliga byggnadstypernas byggnads- och nockhöjder.
De har införs då dessa är en del av den helheten och enhetligheten som
bygger upp områdets karaktär.
Tillbyggnad ska anpassas till ursprunglig bebyggelse och ha en maximal
nock- eller pulpettakshöjd på 4 meter för att tillbyggnad ska underordna
sig befintlig huvudbyggnad.
Införande av f1 - takkupor får inte uppföras
Takkupor får inte uppföras då huvudbyggnaders enhetliga och
sammanbyggda tak är en del som bygger upp områdets karaktär. Dock är
det tillåtet med takfönster.
Införande av f2 - fasaders material, färg och utformning
Huvudbyggnaders fasader ska utgöras av röd stående träpanel, likt
befintligt utseende. För att bebyggelsen ska få en enhetlig kulör bör NCSfärgen S 5040-Y80R, vilket är den kulör som i huvudsak dominerar inom
kvarteret. Egenskapsbestämmelsen, f2, har införts då fasadmaterial och
färg är en del av den helheten och enhetligheten som bygger upp
områdets karaktär.
Införande av mark som inte får bebyggas
Mark får inte bebyggas på förgårdsmark mot gata. Detta för att säkerställa
den tydlighet som råder av att husen ligger inskjuta och att
huvudbyggnaden dominerar och definierar gaturummet.
Mark får inte bebyggas på de två gemensamma grönytorna för att
säkerställa att dagvattenhantering kan omhändertas inom kvarteret.
Grönytorna är enligt kommunens skyfallskatering utsatta i händelse av ett
100-års regn, och är därför inte heller lämpliga att bebyggas.
Införande av mark som endast får bebyggas med
komplementsbyggnader
Utrymme ges på befintliga bilparkeringsplatser och del av gemensam
grönyta att uppföra komplementsbyggnader med en maximal
byggnadshöjd på 3 meter.
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Genomförande av planändringen
Organisatoriska frågor
Planförfarande
Ändring av detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt Planoch bygglagen (2010:900) efter 1 januari 2015.
Tidplan
Ändring av detaljplanen beräknas kunna antas andra kvartalet 2021 om
inget oförutsett sker.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Kommunen tar ut planavgift vid bygglovet för de delar av ändring av
planen som omfattas av dennes fastigheter.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är den tid som detaljplanen är avsedd att genomföras. Genomförandetiden räknas från den dag detaljplanen vinner laga
kraft. Under genomförandetiden får planen inte ändras eller upphävas.
Under den här tiden är fastighetsägaren garanterad sin byggrätt. Om
detaljplanen ändras eller upphävs innan genomförandetiden har gått ut,
har fastighetsägaren rätt till ersättning från kommunen för den förlorade
byggrätten. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång.
Ändring av detaljplanen föreslås få en genomförandetid på 5 år.
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Gestaltningsprinciper, inspiration och
vägledning vid framtida förändringar
av bebyggelse och utemiljö
Detta kapitel beskriver hur området såg ut när det byggdes, hur det ser ut
idag och vilka värden som de olika komponenterna har.
Gestaltningsprinciperna som redovisas nedan ska ge inspiration och
vägledning vid förändringar av det som inte regleras i ändring av
detaljplan. De inbegriper bland annat bygglovsbefriade åtgärder som
utformning av staket, plank, häckplantering, avfallshantering,
fönstersättning och gemensamma ytor. Gestaltningsprinciperna ska
förtydliga och komplettera intentionerna i gällande detaljplan och ändring
av detaljplanen för att långsiktigt verka för att områdets helhet bibehålls.

Grön förgårdsmark, bostadens entrésida och
tomtavgränsning

Den upplevda rumsligheten från gatan är viktig för upplevelsen av
området och samspelat med omgivningen. Sett från Båsgatan,
angöringsgatan till kvarteret Krusmyntan, får trafikanten en grön
välkomnande upplevelse där husen ramar in gaturummet. Bostädernas
entréer och deras mindre uteplatser på denna entrésida bidrar även till liv
och ett socialt gaturum.
Vid förändring av förgårdsmarken bör den gröna karaktären och det
sociala samspelet med gatan iakttas. Hårdgörande av alltför stora delar av
förgårdsmarken bör därför undvikas. Låga häckar eller låga staket som
tomtavgränsning uppmuntras för fortsatt att behålla dagens upplevelse av
kvarteret. Plank eller högre häckar bör endast placeras för del av
avskärmning vid uteplats. Sophantering och postlådor som är placerade
vid fastighetsgräns bör ha en gestaltning som sluter an till
huvudbyggnadernas utformning vad gäller material och färgsättning.
Övriga komplementsbyggnader som tar i anspråk större ytor bör
undvikas. Nedan redovisas goda exempel på tomtutformning, staket,
plank, häckar och sophantering.
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Goda exempel på gröna framsidor och utformning av staket, plank vid uteplats och
häckplantering utmed gata.

Tak – färg, material och utformning

Huvudbyggnaders sammanhållna utformning vad gäller färg och material
på fasader och även tak utgör en del som ger området dess karaktär och
värden, vilka ger en god gestaltad livsmiljö. Huvudbyggnaders tak är
sammanbyggda och utgör en helhet. Taktäckning bör därför vara röda
sadeltak med betong- eller tegelpannor, likt befintligt utseende. För en
fastighet, del av det sammanbyggda taket, förändrad färgsättning och
materialval skulle innebära att de sammanbyggda kedjehusens helhet
skulle försvinna samt även områdets unika identitet och värden blir spretig
och går förlorad.

Befintliga taks sammanbyggnad och dess enhetliga färgsättning och materialval utgör en
del i områdets karaktär och identitet som bryter av mot omkringliggande friliggande
bebyggelse.
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Fönster – fönsterindelning, färg och fönsterluckor

Originalfönstren är enluftsfönster med överkantshängd båge som har
svarta karmar och röda foder. Bredvid fönstren har det suttit fönsterdörrar,
även de målade i svart. Dock finns det enbart ett hus kvar med dessa.
Många fönster och foder har bytts och/eller målats om, då oftast till vitt.
Men fönsterluftssättningen har bibehållits. Färg och material på fönster är
inte lika framträdande som husvolymerna som sådana varför det inte är
något som är avgörande för helheten i området. I samband med att fönster
och foder har bytt färg har även vindskivor och knutar målats vita.

T.v. Orginalfärgsättning av fönster samt originalutförande utan fönsterfoder. T.h.
Orginalfönsterluckor. Båda exempel har kvar orginalfönsterindelningen.

Vid förändring av fönster bör originalfönsterluftning och
originaldimensionerna behållas och spröjs undvikas då fönstrens lika
uttryck är en del av miljöns helhet. Fönstrens och fodrens färgsättning kan
vara individuella, dock rekommenderas svart och röd färg eller vit färg för
att undvika en fortsatt spretighet. Positivt är om fönsterdörrar kan behållas
och till och med kompletteras där de är borttagna.

Övriga byggnadsdetaljer – vindskivor, knutar och
entrédörr

Originalbyggnadsdetaljer såsom vindskivor, knutar, hängrännor, stuprör
och entrédörrar är svartmålade. På många av kedjehusen har detaljerna
målats vita.
Vid förändring av byggnadsdetaljerna rekommenderas att befintliga
dimensioner behålls och att färgsättningen är enhetlig för fastigheten. Svart
eller vit färgsättning rekommenderas för att undvika en fortsatt spretighet.
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Goda exempel på byggnadsdetaljer såsom utformning och färgsättning av entrédörrar,
garagedörrar, vindskivor och knutar.

Gemensamma grönytor

Grönytorna i enheternas mitt anlades för att vara gemensamma gårdar för
umgänge och lek. Grönytorna har fortfarande samma utformning.
Gångarna mellan grönytorna och kvartersgatorna knyter enheterna
samman och ger oskyddade trafikanter möjlighet att röra sig bilfritt inom
kvarteret.

T.v. En av två befintlig gemensam grönyta. T.h. Gång mellan grönyta och kvartersgata.

Vid förändring av de gemensamma grönytorna bör den gröna lummiga
upplevelsen och möjligheten fortsatt finnas för umgänge och lek. För att
förbättra dagvattenhanteringen inom kvarteret kan del av grönytorna skålas
men ändå fortsatt vara gräsbeklädda. Gångarna mellan grönytorna bör
behållas.

Exempel på hur dagvattenfördröjning kan förbättras och gestaltas utan att befintlig
upplevelse påverkas negativt.
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Gemensamma parkeringsanläggningar

De befintliga gemensamma parkeringsanläggningarna är asfalterade och
öppna mot kvartersgata och allmän platsmark.
Vid förändring av de gemensamma parkeringsanläggningarna bör de ges
en mer omsorgsfull gestaltning och kan inramas med låg häckplantering
för att inte domineras i gaturummet och ge ett grönare inslag, i linje med
kvarterets övriga gröna upplevelse.

Exempel hur samlad parkering kan inramas med häckplantering.

Gemensamma komplementbyggnader

I planen har byggrätter för gemensamma komplementbyggnader införts i
anslutning till allmän platsmark (inom gemensamma
parkeringsanläggningar samt del av gemensam grönyta i nordväst).
Byggrätterna ger möjlighet att upprätta komplementbyggnader för
gemensamma behov.
Vid utformning av komplementbyggnader bör de anpassas till den
omgivande miljön och harmoniera med befintlig bebyggelse när det gäller
volym, takvinkel, material och färg. Komplementbyggnader kan utformas
antingen med helt täta väggar, med spaljé eller med enbart tak.
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Lidköpings kommun
Samhällsbyggnad
531 88 Lidköping
0510-77 00 00
www.lidkoping.se
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