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Planförslagets handlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
- Plankarta med planbestämmelser
- Planbeskrivning (denna handling)
- Grundkarta
- Fastighetsförteckning
För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsas tillsammans med
de beskrivningar som hör till ärendet. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av
planförslagets samt redovisa planens syfte, konsekvenser, förutsättningar och genomförande.

Bilden ovan symboliserar planprocessens flöde, enligt enkelt planförfarande. Den formella
granskningen utgår i och med att enkelt planförfarande används, men förslaget skickas ut
trots detta till de som blivit underrättade under samrådet för att ge berörda möjlighet till
granskning innan planen antas.
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LOKALISERING
Ortofoto (2014) över centrala
Hanaskog. Planområdet är
markerat med gulstreckad linje.

Inledning
Detaljplanens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att etablera en effektiv och säker passage för
regionbussarna längs med banvallen genom centrala Hanaskog. Planändringen gör det
också möjligt att säkra framkomligheten för gång- och cykeltrafik genom byn. Utöver
förändringarna inom järnvägsområdet är syftet också att fastighetsreglera tomterna
(Parketten 4 och Parketten 5) i den norra delen av planområdet och göra bostadsändamålet
rätt enligt plan.
Dagens järnvägsändamål föreslås få ändrad användning till gata, industri, park samt torg.
Den nya sträckningen effektiviserar bussarnas körsträcka genom byn, samtidigt som
trafiksäkerheten höjs i det villaområde där bussarnas sträckning går idag. Omdirigeringen
möjliggör även för den så kallade superbussen att trafikera Hanaskog.

Bakgrund till förslaget
Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan från 2012 (ÖP2012).
Kommunstyrelsen beslutade den 2014-12-03 att ge kommunchefen i uppdrag att upprätta ett
förslag till ändring av detaljplan och att genom enkelt planförfarande samråda planförslaget
med berörda parter.

Plandata
Det aktuella planområdet ligger i centrala Hanaskog, längs med banvallen och innefattar
delar av torget och grönområdet väster om busshållplatsen. Planområdet omfattar ca 34
000 m2. Planområdet består av en banvall (järnvägsändamål), delar av ett befintligt torg
med genomfartsväg (allmän plats, gata), två bostäder (som ligger på mark avsedd för
industriändamål), en gång- och cykelväg samt en gröning (järnvägsändamål).
Planområdet omfattar fastigheterna Parketten 4 och Parketten 5 (bostadsfastigheter), del av
Kviinge 45:1 (stor kommunalägd fastighet) samt Parketten 7, Parketten 11, Parketten 12,
Kviinge 8:47, Kviinge 7:3 och Kviinge 8:48 som tidigare ägts av staten (järnvägsområdet).
Även del av Kviinge 7:1 är en del av planområdet (kommunalägd fastighet). I den södra
delen av planområdet omfattas del av fastighet Parketten 3 som ägs av Tarkett AB.
Fastigheterna Parketten 11 och Parketten 12 utgör en gemensam ägovidd. De båda
fastigheterna utgör samma yta och kommer framöver att benämnas Parketten 11/Parketten
12.
Planområdet gränsar till följande fastigheter: Parketten 3 (Tarkett AB:s verksamhet),
Kviinge 45:1, Kviinge 4:13, Kviinge 23:1, Kviinge 8:54, Kviinge 7:1, Golvläggaren 3,
Golvläggaren 4, Golvläggaren 5, Kviinge 8:80 och Handlaren 1.
Planområdets gränser har framförallt dragits utifrån banvallens gränser, dvs. det område
som tidigare ägts av Trafikverket samt utifrån gällande användningsgränser. I den norra
delen avgränsas planområdet av Byavägen och i söder av Kviingevägen.
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Planförslaget
Pågående markanvändning
Planområdet utgörs av en nedlagd banvall, två befintliga bostadsfastigheter, öppna gräsytor
med björkdungar, gång- och cykelväg, gatumark (Limhamnsvägen) med tillhörande
trottoar, busshållplats och cykelparkering. Även ytor med gräs och enstaka buskar återfinns
inom planområdet, samt flertalet trädrader.

Föreslagen markanvändning
•

Allmän platsmark - GATA: Bestämmelsen medger trafik (bl.a. buss-, bil-, moped-,
gång- och cykeltrafik).

•

Allmän platsmark - TORG: Bestämmelsen medger bil- och busstrafik, gång- och
cykeltrafik, handel och publik verksamhet m.m. Kiosker, serveringar, torghandel,
parkeringsplatser och kollektivtrafik med hållplatsskydd är exempel på funktioner som
tillåts.

•

Allmän platsmark - PARK: Bestämmelsen medger alla slag av parkanläggningar
(anlagd park). Inom en parkanläggning medges bl.a. gång- och cykelvägar, planteringar,
lekplats, bollplan och kiosk m.m.

•

Allmän platsmark - SKYDD: Område som skyddar mot störning, Buffertzon införs
för att skydda bostäderna från ev. störning från industri och busstrafik. Bestämmelsen
medger gång-, cykel- och mopedtrafik.

•

Kvartersmark - BOSTÄDER: Bestämmelsen medger bostäder i två våningar. Inom
10 meter från vägen införs prickmark, dvs. att byggnad inte får uppföras inom detta
område. Prickmarken införs så att befintliga byggnader ges byggrätt.

•

Kvartersmark - INDUSTRI: Bestämmelsen medger industriändamål. Området är
prickat, dvs. byggnad får inte uppföras.

•

Kvartersmark - U-OMRÅDE: Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska
ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan
hindra eller försvåra bibehållandet av starkströmsanläggningar.

Föreslagen trafikstruktur
Gång- och cykeltrafik
I och med utbyggnaden av gata längs med banvallen satsar kommunen på att sammanlänka
befintliga cykelvägar på ett säkert sätt. Trygga gång- och cykelvägar prioriteras högt.
Fungerande cykelvägar främjar hållbart resande samtidigt som de länkar samman olika
delar av byn och förstärker kopplingen mellan Hanaskog och andra delar av kommunen.
Cykelparkering kommer att finnas i närhet till busshållplatsen.

Kollektivtrafik
Huvudfunktionen på platsen kommer att utgöras av buss i linjetrafik, men för att kunna
hantera eventuella förändringar i framtiden har ändamålet "gata" ansetts mest lämpligt.
Bussarna har i dagsläget en besvärlig och onödig körsträcka genom villaområdet öster
om Tarkett AB, längs med Badvägen - Björkvägen - Fabriksvägen (se karta). Längs med
sträckningen finns farthinder, vilket ytterligare försvårar framkomligheten för busstrafiken.
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Planförslaget möjliggör högre trafiksäkerhet för de boende i området samtidigt som körtiden
effektiviseras genom byn.

Mot Knislinge

TRUEDSTORPSVÄGEN
- TAS BORT

BADVÄGEN (TORGET)

HANTVERKSGATAN
- OSÄKER HÅLLPLATS

Mot Kristianstad

Kartan visar föreslagen bussträckning genom Hanaskog (heldragen linje). Dagens sträckning illusteras med
streckad linje. Hållplatsen på torget (Badvägen) kommer få en centralare funktion, medan hållplatsen vid
Truedstorpsvägen tas bort. I dagsläget är hållplatserna utmed väg 19 osäkra, p.g.a. ombyggnaden av vägen.
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Bussen som trafikerar Hanaskog är pendeln mellan Kristianstad och Osby, regionbuss 545.
Restiden från Hanaskog till Kristianstad och Broby är ca 20 minuter. Under rusningstrafik
på vardagar avgår det omkring fyra bussar i vardera riktning, medan det mitt på dagen
avgår två i timmen. På helger och kvällar avgår bussarna generallt sätt en gång i timmen.
Planförslaget möjliggör för den så kallade superbussen att trafikera sträckan i framtiden.
Superbussens tänka sträckning går mellan Åhus - Kristianstad - Knislinge - Broby Älmhult, med uppehåll i Hanaskog.

Biltrafik
Hanaskog ligger i direkt anslutning till Kristianstadsvägen (väg 19) som ger en snabb
och effektiv koppling till Kristianstad och norrut mot Knislinge, både med kollektivtrafik
och bil. Den nya gatan längs med banvallen länkas samman med Byavägen i norr och
Kviingevägen i söder, som båda två utgör huvudstråk i byn.
Trafikverket ska utföra ombyggnad av väg 19 mellan Bjärlöv och Broby eftersom
trafiksäkerheten är låg och sträckan är dessutom hårt trafikerad. Arbetet planeras påbörjas
tidigast år 2017. Säkerheten ska höjas genom mitträcke och mötesfria vägar/korsningar. I
samband med utbyggnaden av väg 19 ska Trafikverket också möjliggöra för Superbussen.
Bil- och busstrafiken förespås inte öka i och med föreslagen sträckning, däremot kommer
det ska en förändring i busstrafikens flöde. Busstrafiken kommer att förflyttas från
villaområdet (Badvägen - Björkvägen - Fabriksvägen) till banvallen. Den nya sträckningen
anses påverka omgivningen i mindre utsträckning, eftersom större del av närområdet utgörs
av industri och öppen mark. Ett fåtal bostäder kommer att påverkas, men i jämförelse med
dagens sträckning igenom villaområdet blir påverkan betydligt mindre. Bullerutredning
längs med banvallen kommer att genomföras och ev. åtgärder bekostas av kommunen (t.ex.
bullerplank).
Parkering
Parkering kommer även i fortsättningen finnas på torget.

Teknisk försörjning
Dagvatten
Dagvatten ska omhändetas lokalt i största möjliga mån.
Ledningar
E.ON Elnät har elledning inom planområdet, u-området markerar var marken ska
vara tillgänglig för underjordiska ledningar. Tillängligheten riskerar att begränsas p.g.a
nya hårdgjorda körytor.

Planförslagets konsekvenser
Bedömning av miljöpåverkan
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan
enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11-18 § miljöbalken. En särskild
Detaljplan för Parketten 7 m.fl., Hanaskog
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miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas därför inte. Ställningstagandet
att detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan grundar sig på följande:
•

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen (ÖP2012) där en omdirigering
av busstrafiken förespråkas.

•

Planförslaget ökar möjligheterna att på sikt utveckla kollektivtrafiken i byn och bidrar samtidigt
till att skapa ett hållbart samhälle.

•

Inga riksintressen berörs av planförslaget.

•

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten bedöms inte överskridas.

•

Planförslaget medför inga risker för människors hälsa eller miljö.

Mark, luft och vatten
Miljökvalitetsnormer för luft
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och miljön Gällande
miljökvalitetsnormer enligt svensk författningssamling avser halterna i utomhusluften av kväveoxid,
svaveldioxid, bly, kolmonoxid, partiklar, benzen och ozon Miljökvalitetsnormerna överstigs inte i
Östra Göinge kommun och planförslaget bedöms inte innebära någon försämring av luftkvaliteten.

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster
Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och skyddade områden) syftar
till att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet.
Planförslaget bedöms inte medverka till att miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomst överskids.

Hälsa och säkerhet
Buller och trafikflöden
Planförslaget förespås inte leda till ökad trafik, däremot kommer busstrafikens trafikflöde att
förändras. En trafikbullerutredning har genomförts för Parketten 4 och Parketten 5 för att säkerställa
grundkravet för trafikbuller. Utredningen visar att det krävs ljudisolering för båda fastigheterna i
form av fönsterkonstruktion för att uppnå riktvärdena inomhus. När det gäller bullerpåverkan
utomhus vid fasad, visar utredningen att kravet på ekvivalentnivå inte överskrids för Parketten 5,
däremot blir ekvivalentnivån (trots bulleråtgärder i form av plank) 2-3 dB för höga för Parketten
4. Samhällsbyggnadsavdelningen väljer att nyttja avsteg enligt Boverkets allmänna råd (2008:1)
”Buller i planeringen – planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik” för
Parketten 4 eftersom kraven på en ljuddämpad sida uppnås.
Enligt Boverkets allmänna råd ska minst hälften av bostadsrummen och uteplats vara vända mot
en tyst eller ljuddämpad sida, vilket uppnås för Parketten 4. För ytterligare information se separat
bilaga ”Trafikbullerutredning Hanaskog - ÅF Infrastructure AB”.
Kommunen utför och beskostar nödvändiga bulleråtgärder för att säkra att riktvärdena inte överskrids.
Däremot fastställs inga bulleråtgärder i detaljplanen.

Bostäder i närhet till industri
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Tillägget av bostadsändamål i den norra delen av planområdet kommer inte att påverka befintlig
industri negativt, däremot kan förändringen vara en begränsande faktor för en eventuell utbyggnad
av befintligt industriområde. Kommunen gör dock bedömningen att det finns tillräckligt med detaljplanelagdyta för industriändamål i Hanaskog för att tillgodose efterfrågan även på lång sikt samt att
Tarkett AB inte har några expansionsbehov. Befintlig industri bedöms inte störa omkringliggande
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bostäder nämnvärt. De berörda fastigheterna ligger dessutom på ett avstånd på drygt 120 meter från
befintlig verksamhet och flertalet bostäder ligger betydligt närmre utan att uppleva störningar.

Skyddsområde
Skyddsområdet är tänkt att fungera som buffertzon och en visuell barriär, men skulle också kunna ha
en viss bullerdämpande effekt. Skyddsområdets utbredning söder om Parketten 4 och Parketten 5 är
satt till 35 meter för att det ska finnas kapacitet att skapa en ordentlig barriär. Öster om bostäderna
är skyddszonen begränsad till 19 meter, medan området väster om bostäderna är bredare för att det
härifrån kan uppstå störning från bussgatan. Buffertzonen är tänkt att utgöras av befintlig vegetation,
men om industrin skulle expandera finns möjligheten att stärka buffertzonen genom plantering.

Risker
Planområdet kommer att utformas med utgångspunkt att skapa en så säker trafikmiljö som möjligt.
Säkerheten för gång- och cykeltrafikanter bibehålls i och med att en separat gång- och cykelväg
säkras i plan och samtidigt höjs trafiksäkerheten längs med Badvägen - Björkvägen - Fabriksvägen
när bussarna får ny sträckning.
Planområdet påverkas inte av transport av farligt gods eller andra risker.

Sociala konsekvenser
Mötesplats
Valet att behålla busshållplatsen inne i centrala Hanaskog är avgörande när det gäller att skapa en
mötesplats i byn. En busshållplats genererar rörelse som i sin tur ger upphov till spontana möten och
ett liv kring torget. Närheten till Hanaskogs befintliga service har naturligtvis en positiv inverkan på
platsens chans att utvecklas till central mötesplats. Tillgängligheten och säkra gång- och cykelvägar
som länkar samman platsen med övriga delar av Hanaskog är en viktig faktor för att få en mötesplats
att utvecklas.

Vy över banvallen i planområdets södra del. På fotot ses den befintliga banvallen, närliggande byggnader (med Tarkett
till höger) och den befintliga gång- och cykelvägen som löper norrut längs med banvallen.
Detaljplan för Parketten 7 m.fl., Hanaskog
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Service
Planområdet utgör en del av Hanaskogs centrum, dvs. området kring torget. I närheten
och inom planområdet finns bl.a. busshållplats, kiosk/gatukök, pizzeria, skola, förskola,
friluftsbad och butik lokaliserad. Platsen kan ses som en knutpunkt i byn och denna
detaljplan ger möjlighet till ett förstäkt centrum.

Tillgänglighet
Nybyggnation ska följa det gällande regelverket för tillgänglighet, även vid på- och
avstigningsytor vid busshållplatsen.

Trygghet
Planområdet kommer att utformas så att det upplevs tryggt att vistas vid busshållplatserna
även under dygnets mörkare timmar. Det kommer att finnas belysning och området kommer
utformas så att alla trafikanter upplever god sikt, d.v.s. det kommer bl.a. inte tillåtas buskage
som kan upplevas otryggt. Sett utifrån ett trygghetsperspektiv är planområdet strategiskt
lokaliserat eftersom det ofta rör sig folk i området.

Stadsplan för Hanaskogs samhälle från 1975 (11-KVI-326), är fortfarande gällande i stora delar av byn.
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Barnperspektiv
Barnens upplevelse av en plats är viktig och får inte glömmas bort. Just på denna plats är
det viktigt att skapa ett trafiksäkert gaturum, bl.a. genom att tydligt markera/visa var olika
trafikslag rör sig samt genom säkra passager för gång- och cykeltrafik. Ett säkert gaturum
ger barn en större möjlighet att transportera sig på egen hand, vilket är viktigt i detta fall
eftersom planområdet är centralt placerat i byn.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Se under Genomförande, Fastighetsrättsliga frågor sidan 13.

Planområdets förutsättningar
Tidigare ställningstaganden
Översiktsplanen - ÖP2012

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan från år 2012 (ÖP2012). ÖP2012
förespråkar en förstärkt kollektivtrafik och att superbussen så småningom ska få ett stopp
i Hanaskog, vilket detta planförslag möjliggör. Planförslagets nya bussträckning finns
presenterad i översiktsplanen och ÖP2012 förespråkas också en busshållplats i centralt
läge för att bidra till ett starkare centrum.
Området i norr som föreslås få användningen bostadsändamål identifieras som "befintligt
outbyggt område för industri". Under planprocessens gång har kommunen utrett behovet
av framtida industrimark i Hanaskog och kommit fram till att det finns tillräckligt med
mark även om delar övergår till bostadsändamål. I den södra delen av planområdet
föreskrivs"byförtätning".

I gällande detaljplan (11-KVI-365) för planområdet nordöstra del, är berörd mark avsedd för industriändamål.
Detaljplan för Parketten 7 m.fl., Hanaskog
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Översiktsplanen nämner utbyggnaden av gång- och cykelvägar som ett fokusområde. I
enlighet med ÖP2012 föreslås en gång- och cykelväg längs med banvallen. Cykelvägen är
på sikt tänkt att länka samman Broby-Hanaskog-Bjärlöv-Kristianstad.

Detaljplaner
Inom planområdet finns idag två gällande detaljplaner, Hanaskogs stadsplan (11-KVI-326)
från 1975 och detaljplan för Norra delen av kv. Parketten m.m. (11-KVI-365) från 1981.
Den senare gäller i planområdets nordöstra del, medan stadsplanen gäller i övrigt.
I gällande stadsplan är marken inom planområdet avsatt för järnvägsändamål läng smed
banvallen. Torget i planområdets södra del är avsatt för allmän plats/gata medan området
i den norra delen är avsatt för industriändamål. När det gäller planområdets nordöstra del,
där 11-KVI-365 är gällande, berörs område avsatt för industriändamål.

Riksintressen
Det finns inga riksintressen eller andra förordnanden berörs av det aktuella planområdet.

Landskap och vegetation
Planområdet innefattas bl.a. av en nedlagd banvall, drygt 900 meter lång. Längs med
banvallen löper en befintlig gång- och cykelväg och i planområdets södra del återfinns
en torgyta. Torgytan består bl.a. av lokalgata, busshållplats, cykelparkering, kiosk och
bilparkering. Vegetationen på och kring torget utgörs av trädalléer, gräsytor och enstaka
träd och buskar. Planområdets norra del innefattas av två bostadsfastigheter som omges av
ett öppet fält med varierad vegetation av gräs, buskar och träd.

Teknisk försörjning
E.ON är nätleverantör för energi, tele och bredband. I planområdets södra del finns en
elledning som löper längs med befintlig gång- och cykelväg vidare in på Tarketts fastighet.
Där elledningen är lokaliserad inom kvartersplatsmark, d.v.s. inom Parketten 3, införs
u-område som planbestämmelse. Om elledningar berörs vid exploatering av området ska
detta ske i samråd med E.ON och eventuella kostnader bekostas av exploatören.
Planområdet ingår i kommunalt verksamhetområde för dagvatten och dagvattnet ska i
största möjliga mån tas om hand inom fastigheten. Vattenledningar återfinns i planområdets
södra del utmed Limhamsvägen och vid parkområdet söder om Kviinge 8:80, samt söder
om fastigheterna Parketten 4 och Parketten 5 i planområdets norra del. Vattenledningarna
ligger till stor del inom den kommunalägda fastigheten Kviinge 45:1. Flertalet VA-ledningar
korsar också banvallen i ost-västlig riktning.
Dikningsföretag
I centrala Hanaskog finns ett dikningsföretag, med namnet Kviinge Byabäcks dikningsföretag
(akt nr. 11-KLS-1558). Föreningen är inte längre aktiv, men de fastighetsägare som har mark
söder om byn samverkar vid behov, för att hålla diket fungerande. SBVT (Skåne Blekinge
Vattentjänst AB) har tagit över driften av det kulverterade diket i byns centrala delar.
Samråd med berörda fastighetsägare kommer att hållas under detaljplanens samrådstid.

Geoteknik

Enligt SGU:s berggrundskarta utgörs planområdet främst av granit, och enligt jordartskartan
dominerar siltjord, med inslag av glacial lera och sandig morän.
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Kulturmiljö och fornlämningar
Enligt Riksantikvarieämbetet fornsökning finns inga fornminnen inom planområdet.
Detaljplanen bedöms inte påverka kulturmiljövärden.

Genomförande
Organisatoriska frågor
Planförfarande
Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande, enligt Plan och bygglagen (PBL
2010:900).

Genomförandetid
Detaljplanen har en genomförandetid på fem år från det datum den vinner laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet
med detaljplanen och detaljplanen får inte ändras utan att det finns synnerliga skäl. Efter
genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla men kan ändras eller upphävas
utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).

Huvudmannaskap/ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmänna platser (gata och park) och ansvarar för drift och
underhåll. Kommunen ansvarar för genomförandet av planförslaget.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsplan
Inom planområdet finns ingen gällande fastighetsplan.

Ägoförhållande och fastighetsreglering
Parketten 4 och Parketten 5 är privatägda fastigheter, medan Kviinge 45:1 och Kviinge
7:1 ägs av kommunen. Parketten 7, Parketten 11, Parketten 12, Kviinge 8:47, Kviinge
7:3 och Kviinge 8:48 (dvs. järnvägsområdet) ägs idag av staten men avses övergå
i kommunal ägo. Parketten 3 ägs av Tarkett AB. Fastighetsreglering kommer ske i
samband med förverkligandet av detaljplanen och kommunen kommer att ansöka samt
bekosta planerade åtgärder. För detaljerad information för respektive fastighet se avsnitt
Fastighetskonsekvenser nedan.

Fastighetsreglering utanför planområde
Parketten 6 och Parketten 8 fastighetsregleras till Parketten 3 för att få en lämplig
fastighetsbildning. Fastigheterna har industriändamål, vilket gör regleringen möjlig.
Föreslagen reglering är kommunicerad med Tarkett AB.
Kommunen äger redan marken som omfattar Byavägen och ska i enlighet med upprättat
avtal mellan kommunen och Trafikverket ”Avtal angående åtgärder i Hanaskog, Östra
Göinge kommun (2014-12-12)” även överta väghållningsansvaret för vägen.

Detaljplan för Parketten 7 m.fl., Hanaskog
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Fastighetskonsekvenser
Del av Parketten 3
•
•
•

Del av fastighet får ändrad användning från järnvägsändamål till industriändamål
(prickmark).
Del av fastighet får ändrad användning från järnvägsändamål till torg. Detta område
avses fastighetsregleras till kommunen.
Del av Kviinge 7:3 och Kviinge 8:48 avses fastighetsregleras till Parketten 3.

Parketten 4 och Parketten 5
•
•

Fastigheterna får ändrad användning från industriändamål till bostadsändamål.
Fastigheterna avser fastighetsregleras utifrån föreslaget område för kvartersmark/
bostadsändamål, dvs. del av den kommunalägda fastigheten Kviinge 45:1
fastighetsregleras till Parketten 4 och Parketten 5.

Parketten 7, Parketten 11/Parketten 12 och Kviinge 8:47
•

Fastigheterna får ändrad användning från järnvägsändamål till gata.

•

Fastigheterna avses övergå i kommunal ägo.

Del av Kviinge 7:1
•

Del av fastighet får ändrad användning från järnvägsändamål till parkmark.

Kviinge 7:3
•

Del av fastighet får ändrad användning från järnvägsändamål till gata. Detta område
avses fastighetsregleras till kommunen.

•

Del av fastighet får ändrad användning från järnvägsändamål till industriändmål (prickmark). Detta område avses fastighetsregleras till Parketten 3.

Kviinge 8:48
•

Del av fastighet får ändrad användning från järnvägsändamål till industriändmål (prickmark). Detta område avses fastighetsregleras till Parketten 3.

•

Del av fastighet får ändrad användning från järnvägsändamål till gata/torg/parkmark.
Dessa områden avses fastighetsregleras till kommunen.

Del av Kviinge 45:1
•
•
•
•
•
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Del av fastighet får ändrad användning från industriändamål till bostadsändamål.
Denna del avses fastighetregleras till Parketten 4 respektive Parketten 5.
Del av fastighet får ändrad användning från industriändamål till skydd (norra delen av
planområdet).
Del av fastighet får ändrad användning från industriändamål till gata (breddning vid
ut- och infart till Byavägen).
Del av fastighet får ändrad användning från järnvägsändamål till parkmark (i närheten
av kvarteret Golvläggaren samt söder om Kviinge 8:80).
Del av fastighet får ändrad användning från järnvägsändamål till torg (villagatan norr
om Kviinge 8:80 samt torgytan i södra delen av planområdet).

Detaljplan för Parketten 7 m.fl., Hanaskog

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Kommunen upprättar och bekostar planen.

Tekniska frågor
Höjdsättning av området ska göras för att säkerställa att spillvatten och dagvatten kan
avledas med självfall.

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN, ÖSTRA GÖINGE KOMMUN, OKTOBER 2015
Monika Ericsson			

LinnéaBjörk			

Linnea Widing

Samhällsbyggnadschef			Planarkitekt			Planarkitekt
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