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Planområdets placering i staden.

1.  Bakgrund
SYFTE OCH HUVUDDRAG
Föreslagen detaljplan syftar till att möjliggöra nya bostäder. Planförslaget 
innefattar även planläggning av naturområde som ska säkerställa stadens 
behov av grönområde för rekreation.

Lokalisering av ny bebyggelse i närhet till ett av stadens huvudstråk, 
Stockholmsvägen och knappt 1,5 km öster om Mariestad centrum ska bidra 
till att uppnå kommunens mål om bostadsförsörjning och översiktsplan.

HANDLINGAR
Detaljplanen omfattar plankarta med bestämmelser, utdrag från baskarta, 
planbeskrivning, planillustration och fastighetsförteckning.

PLANFÖRFARANDE
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-11, Ksau § 4 om 
uppdrag att ta fram förslag till detaljplan. Detaljplanen upprättas med 
utökat förfarande. Utökat förfarande har valts eftersom området och 
planen bedöms vara av betydande intresse för allmänheten, 5 kap. 7 § 2 p 
lan- och bygglag (2010:900).
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LÄGE OCH AREAL
Planområdet ligger mellan stadsdelarna Johannesberg och Ladukärr och 
utgör en del av Lillängsskogen. Planområdet omfattar drygt 3 ha mark 
och gränsar i norr till Stockholmsvägen, i öster till Ladukärrsvägen, i 
söder till grönområdet Lillängsskogen och i väster till Johannesberg med 
byggnaderna Tuna, Haga, Berga och Hamra.

MARKÄGARFÖRHÅLLANDEN
Marken inom planområdet ägs till största delen privat och ett område om 
ca 3 200 m2 av kommunen.

DETALJPLANER
Området är sedan tidigare planlagt och berörs av Dp434 detaljplan 
för Johannesberg (1493-P85) och Dp435 detaljplan för Östra 
begravningsplatsen m.m. (1493-P86). Förslag till detaljplan för del av 
Lillängen 2:1 och 6:1 ersätter dessa detaljplaner inom de områden som 
berörs.

Dp434 Dp435

Gällande planer inom och i anslutning till föreslaget planområde, kommunens detalj- och stadsplanenummer.



6 PLANBESKRIVNING - Detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1

ANDRA PROJEKT SOM PÅVERKAR OMRÅDET
Verksamhet teknik planerar att bygga en fördröjningsdamm i norra delen 
av planområdet, mellan Stockholmsvägen och föreslagen bebyggelse. 
Fördröjningsdammen syftar till att fördröja dagvatten från Ladukärr med 
omnejd innan det leds vidare i ledningsnätet och slutligen receptienten 
Vänern.

Projektet har påverkan på denna detaljplan och i samrådsskedet 
planläggs den aktuella marken som berörs för natur med kommunalt 
huvudmannaskap. Projektering av anläggningen väntas vara klar hösten 
2019 och ska samordnas med denna detaljplan.
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BEBYGGELSE
Befintlig bebyggelse
Marken inom planområdet utgörs av grönområde som är obebyggt. 
Öster om planområdet ligger villabebyggelse i stadsdelen Ladukärr, väster 
om planområdet ligger Johannesberg med sin säregna historik, närmst 
planområdet ligger byggnaderna benämnda Tuna, Haga, Berga och Hamra 
från 1960-talet. Norr om planområdet ligger stadsdelarna Madlyckan och 
Högelid som i huvudsak utgörs av blandad bostadsbebyggelse. Längs 
Stockholmsvägen, norr om planområdet är bebyggelsen högre och utgörs i 
flera fall av flerbostadshus.

Planerad bebyggelse
Bostäder
Planförslaget avser ny bostadsbebyggelse i flerbostadshus. Byggrätter har 
lokaliserats och reglerats så platsspecifika förutsättningar kan tillvaratas i 
form av topografi, vegetation och befintliga gångstråk i möjligaste mån.

I den norra delen föreslås två flerbostadshus i fyra respektive sex våningar. 
Den östra byggrätten regleras till motsvarande sex våningar och den 
västra till fyra våningar för att skapa en upptrappning av bebyggelsen 
mot Stockholmsvägen och Högelid. I anslutning till flerbostadshusen kan 
komplementbyggnader, garage, carports och liknande uppföras.

I den sydvästra delen föreslås flerbostadshus byggas in i bergsslänten. 
Detta medför att byggnaderna kan ha olika våningsantal, där det i framkant 
kan vara fler och högst upp på berget färre. Detta skapar en anpassad 
soutterrängbyggnad som skjuter ut från berget. Garage kan förläggas i 
marknivå eller i källare.

I den västra delen av området föreslås komplementbyggnader i form av 
garagebyggnad, carport och förråd kunna ske gemensamt. Området kan 
även bebyggas med envånings bostadshus om erforderlig parkering istället 
anordnas på annat sätt.

Totalt bedöms ca 60-70 nya lägenheter/bostäder kunna rymmas inom 
planområdet.

NATURVÄRDEN
Planområdet omfattar den norra yttre delen av Lillängsskogen, ca 3 ha 
av totalt ca 14 ha grönområde. Lillängsskogen som helhet har beskrivits 
i detaljplan för Östra begravningsplatsen m.m. (1493-P86) samt i en del 
särskilda utredningar och beskrivningar, bl.a. Naturvärdesbedömning - 
Natur i vår stad 890403. Även om underlaget är gammalt får det i allt 
väsentligt antas fortsatt vara relevant.

Marken är kuperad med inslag av högre bergparterier och branter. 
Tallskog med inslag av gran och enstaka björk samt hassel dominerar 
inom planområdet.

2. Planens utformning
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Värdet som naturresurs och skogsbruk bedöms som litet och begränsas 
till gallring och tillfällig städning av området.

Föreslagen exploatering bedöms inte vara i strid med några naturvärden.

REKREATIONSVÄRDEN
Lillängsskogen som helhet bedöms i första hand ha värden för rekreation 
och friluftsliv framför biologiska värden. Området är lättillgängligt för 
många i östra delen av Mariestad. Området är även lättframkoligt på 
befintliga motionsspår och det finmaskiga nätet av gångstigar som används 
flitigt av förskolor, grundskolor, närboende m.fl.

För att bibehålla området som ett rekreationsområde samtidigt som 
området kan utvecklas med nya bostäder kommer befintligt motionsspår 
som berörs ledas om. Motionsspårets totala sträcka kommer inte påverkas 
nämnvärt utan vara ungefär densamma. Med tillkommande bebyggelse 
kommer ett nytt inslag i området ske vilket skapar variation.

Området i den norra delen som nu är aktuell för utveckling av bostäder är 
sedan tidigare påverkat av trafiken på Stockholmsvägen och näraliggande 
bebyggelse och den föreslagna utvecklingen bedöms kunna ske samtidigt 
som området fortsatt är tillgängligt för rekreation och friluftsliv.

KULTURMILJÖVÄRDEN
I Lillängsskogen finns tydliga spår av stenbrytning, i området finns flera 
stenmurar kvar vilka omfattas av generellt biotopskydd. I området finns 
även lämningar av bebyggelse, jordkällare m.m. Vissa delar är gammal 
hagmark.

Vid samrådshanlingens framtagande finns inga kända registrerade forn- 
eller kulturlämningar inom eller i anslutning till planområdet. Eventuellt 
behov av arkeologisk utredning kommer klargöras under samråd.

KOMMUNIKATIONER
Gång- och cykeltrafik
Inom och i angränsning till planområdet finns ett sammanhängande nät 
av stigar och vägar för gående och cyklister. Inom planområdet utgörs 
infrastrukturen för gång och cykel av stigar i naturområde. Norr om 
planområdet ligger Stockholmsvägen som är en huvudgata med gång- och 
cykelbana paralllet med vägen. Ladukärrsvägen, öster om planområdet kantas 
av trottoar för gående, cyklister samsas på körfält för motortrafik.

Ombyggnation av Stockholmsvägen från centrum till Krontorpsrondellen  
pågår och är uppdelad i etapper. Huvudsyftet är att byta ut äldre vatten- och 
avloppsledningar, i samband med utbytet genomförs även ombyggnation 
av vägen. Ombyggnationen innebär smalare körfält för motortrafik och 
förbättrad trafikmiljö för oskyddade trafikanter i form av gående och cyklister. 
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Ladukärrsvägen sett norrut mot Stockholmsvägen, planområdet t.v.
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Ladukärrsvägen mellan Stockholmsvägen och planerad infart vid korsningen 
Vadsbovägen kan bli aktuell för ombyggnation till följd av föreslagen 
exploatering. För att skapa en bättre trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter 
kan trottoar ersättas med en bredare gång- och cykelbana på västra delen av 
Ladukärrsvägen.

Motortrafik
Planområdet angörs av motortrafik från allmän gata Ladukärrsvägen via 
Stockholmsvägen.

Gator inom planområdet har föreslagits på kvartersmark och är s.k. ”gata 
på tomt”. Gator är därmed inte avsedda för allmänheten utan endast 
boende och besökare till området.

Ladukärrsvägen öster om planområdet fungerar som uppsamlingsgata för trafik 
till området och längs vägen finns även direktutfarter från bostadsfastigheter. 
Med hänsyn till gatans utformning och funktion bör inte parkering tillåtas.

Planförslaget antas ge upphov till en ökning av knappt ca 300 trafikrörelser 
per dygn. Ökningen bedöms inte medföra några behov av ombyggnad av 
gatan som helhet annat än vad som beskrivs mellan Stockholmsvägen och 
Vadsbovägen och gång- och cykelbana. Vid anslutning till Ladukärrsvägen 
i den föreslagna fyrvägskorsningen med Vadsbovägen kan en upphöjd 
korsning bli aktuell.

Parkering
Parkering för boende och besökare skall anordnas inom kvartersmark.

Parkering bör inte tillåtas på Ladukärrsvägen med hänsyn till trafiksäkerhet.

Kollektivtrafik
Hållplats för buss finns på Stockholmsvägen i direkt anslutning till planerad 
bebyggelse. Hållplatsen trafikeras av linjerna 502 Mariestad - Gullspång, 
504 Mariestad - Töreboda och 512 Mariestad - Hova - Gårdsjö. Linjerna 
trafikerar Mariestad resecentrum för byte till tåg eller annan lokal och 
regional busstrafik.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Avfall
Avfallshanteringen inom planområdet ska samordnas. Avfallshantering Öst-
ra Skaraborg är ansvarig för insamling av hushållsavfall.

Vatten, spill- och dagvatten
Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp 
(dricksvatten och avloppsvatten). Ny bebyggelse ska därför anslutas till 
kommunens VA-nät genom servis vid fastighetsgräns.

Innan dagvatten förs på kommunens ledningsnät ska det om nödvändigt 
renas och önskvärt är även att det inom kvartersmark infiltreras och fördröjs. 
Detta för att minska påverkan på kommunens dagvattenanläggningar.

I planområdets norra del, inom mark som föreslås planläggas för 
natur planerar kommunen bygga en fördröjningsdamm. Anläggningen 
illustrreras i den till detaljplanen hörande planillustrationen.

El och värme
VänerEnergi AB ansvarar för elnätet i området. I området finns utbyggt 
fjärrvärmenät vilket planerad bebyggelse kan anslutas till.

Ledningsstråk
Alla ledningar ska så långt det är möjligt samlas för att minimera antalet 
ledningsstråk.

Ledningsägare till kabelstråk ska kontaktas tidigt vid eventuell omdragning 
eller liknande i samband med exploatering.

Räddningstjänstens behov
Räddningstjänstens behov av framkomlighet ska beaktas i samband med 
projektering. Detta gäller även höjdfordon för brandsläckning av bygg-
nader som inte kan nås på annat sätt, samt behov av brandposter och släck-
vatten enligt anvisningarna i VAV P83 och VAV P76. Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg har tagit fram ett PM för hur brandvattenförsörjningen 
ska ske inom medlemskommunerna.
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NATIONELLA STÄLLNINGSTAGANDEN
Planområdet berörs av riksintresse rörligt friluftsliv enligt 4 kap 
miljöbalken (1998:808). Utöver riksintresset för rörligt friluftsliv berörs 
planen av allmänna intressen enligt 2 kap plan- och bygglagen (2010:900) 
och grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden enligt 3 kap miljöbalken (1998:808).

I samband med undersökning om betydande miljöpåverkan har konstaterats 
att de viktigaste frågorna att vidare hantera är friluftsliv, trafikbuller och 
risker till olyckor med farligt gods.

För att minska påverkan på friluftlivet har en högre och tätare bebyggelse 
föreslagits än vad som ursprungligen var aktuellt. Trafikbuller och risk till 
olyckor med farligt gods redovisas mer ingående under respektive rubrik.

KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan för Mariestads kommun
Kommunen har sedan juni 2018 en ny översiktsplan som anger inrikting 
för utveckling av kommunen med målår 2030.

Föreslagen detaljplan bedöms bidra till att uppnå kommunens antagna 
bostadsförsörjningsprogram och mål om bostäder/invånare.

Gällande planer
Området omfattas av två detaljplaner, Dp434 detaljplan för Johannesberg 
(1493-P85) och Dp435 detaljplan för Östra bgravningsplatsen m m (1493-
P86).

I Dp434 är den berörda marken planlagd för kvartersmark, centrum 
med prickmark, s.k. ”byggnadsförbud”. I Dp435 är den berörda marken 
planlagd för allmän plats, natur med kommunalt huvudmannaskap. 
Marken ägs emellertid privat och kommunen har inte löst in den allmänna 
platsen enligt gällande detaljplan. I samband med beslut om planbesked 
och uppdrag för ny detaljplan har kommunen tagit ställning till att pröva 
nya bostäder inom området.

MILJÖFÖRHÅLLANDEN
Radon
Marken inom området klassas som lågradonmark, vilket innebär att inga 
radonskyddande åtgärder krävs i samband med uppförande av bostäder.

Förorenad mark
Inom eller i anslutning till planområdet finns inga kända föroreningar som 
kan påverka den planerade bebyggelsen.

Luftkvalitet
Området bedöms inte ge upphov till eller påverkas av luftföroreningar.

3. Planförutsättningar
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TRAFIKSTÖRNINGAR OCH BULLER
Planområdet är beläget i närheten av Stockholmsvägen vilken är en av 
stadens mest vältrafikerade vägar. Den planerade bostadsbebyggelsen 
riskerar att utsättas för trafikbuller som överskrider riktvärden enligt 
förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Med 
anledning av detta har bullersituationen undersökts översiktligt.

I detaljplan för del av Lillängen 2:1 m.fl., Mariestad centralort, Mariestads 
kommun (1493-P2018/4) togs en trafikbullerutredning fram. Kommunen 
bedömer att utredningen är tillämpbar på det aktuella området.

Stockholmsvägen i höjd med planområdet trafikeras av ca 7 250 fordon/
dygn (ÅDT), andelen tung trafik är 7 % och högsta tillåtna hastighet 
reglerad till max 50 km/h.

Föreslagen bostadsbebyggelse är placerad drygt 70 meter från vägen vilket 
medför att gällande riktvärden för buller vid bostadsbyggnaders fasad inte 
riskerar att överskridas. 

TRANSPORT AV FARLIGT GODS
Stockholmsvägen som är belägen norr om planområdet är en sekundär 
transportled för farligt gods, det innebär att lokala transporter till och från 
det primära nätet för farligt gods sker på vägen.

Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götalands län 
rekommenderar att olyckor med farligt godstransporter ska utredas i 
detaljplan om det finns farligt godsleder inom 150 meter från planområdet.

Frågan har liksom trafikbuller varit aktuell i samband med detaljplan för 
del av Lillängen 2:1, Mariestad centralort, Mariestads kommun (1493-
P2018/4). 

Föreslagen bostadsbebyggelse är placerad drygt 70 meter från vägen 
vilket enligt kommunens bedömning är en tillräcklig skyddszon för att 
människors hälsa och säkerhet inte ska riskeras.

KLIMATFÖRÄNDRINGAR
I ett framtida klimat förutses sjö- och havsnivåhöjning, längre och mer 
omfattande perioder av hetta och skyfall m.m. Detta medför behov av att 
anpassa planering och byggnade utifrån dessa förutsättningar.

Planområdet bedöms inte riskera översvämmas av höga vattennivåer 
i Vänern. Däremot kan området bli påverkat av skyfall. Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län rekommenderar att påverkan av ett 100-årsregn ska 
redovisas och beskrivas i detaljplan.

Till granskningsskedet ska dessa frågor utredas vidare tillsammans med 
projektering av den förslagna bebyggelsen.

4. Risker
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SKRED, EROSION OCH UNDERMINERING
Planområdet är delvis kuperat med lokala stora nivåskillnader. Stora delar 
av planområdet utgörs av urberg, övriga delar av sandig morän. I samband 
med projektering och byggande ska markens stabilitet utredas för att inte 
riskera skred av ytblock och liknande.
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När en detaljplan eller program upprättas eller ändras ska kommunen alltid 
göra en bedömning om planens genomförande kan antas leda till betydande 
miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning tas 
fram.

Syftet med behovsbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen 
så att hållbar utveckling kan främjas. Bedömningen ska göras enligt de 
kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-förordningen (förordning 1998:905 
om miljökonsekvensbeskrivningar). Utöver detta gäller:

• De planer var genomförande som innefattar en verksamhet eller åtgärd 
som kan komma att kräva tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken 
(Natura 2000) ska miljöbedömas. 

• Om planen medger verksamhet eller åtgärd som avses i 4 kap. 34 § 
PBL, eller som räknas upp i bilaga 3 i MKB-förordningen (1998:905) 
ska karaktären på verksamheten även bedömas utifrån bilaga 2 i 
MKBförordningen (1998:905).

BEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen bedömer att genomförandet av föreslagen detaljplan inte 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Därför finns inget behov av 
en miljökonsekvensbeskrivning. Relevanta konsekvenser som bedöms 
uppstå vid planens genomförande har behandlats inom ramen för denna 
planbeskrivning.

Kommunen har samrått behovsbedömningen med Länsstyrelsen 
i Västra Götalands län enligt 6 § förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar. Länsstyrelsen har 2017-11-22 meddelat att 
de delar kommunens bedömning.

Nedan redovisas organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av planen. 

5. Miljökonsekvenser
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ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Planförfarande
Planen handläggs enligt plan- och bygglagens (PBL 2010:900) regler för 
utökat planförfarande. Dess olika steg redovisas nedan.

Samråd - Dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, företag, föreningar, 
närboende, allmänhet m.fl. Syftet med är att förbättra beslutsunderlaget 
och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Samrådsredogörelse - Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en 
samrådsredogörelse. Handlingarna revideras då det är relevant.

Granskning - Dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, företag, föreningar, 
närboende, allmänhet m.fl. Innan planen antas ska kommunen ställa ut 
planförslaget för granskning.

Granskningsutlåtande - Efter granskningen sammanställs inkomna 
synpunkter i ett granskningsutlåtande. Handlingarna revideras då är 
relevant.

Antagande - Planen antas av kommunfullmäktige och träder i laga kraft tre 
veckor efter att beslutet är anslaget om inga överklaganden inkommit.

Preliminär tidplan
Samråd   sommar 2019

Granskning  höst 2019

Antagande  höst 2019

Tiderna ovan är preliminära och kan förändras under arbetets gång.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
För erforderliga rättighetsupplåtelser, projektering, byggande av 
infrastruktur och eventuella ombyggnader på allmän platsmark ansvarar 
Mariestads kommun. Enskilda fastighetsägare ansvarar på privat mark.

Mariestads kommun är huvudman för allmän plats. 

Vänerenergi AB är elnätsleverantör och ansvarar för dess drift och skötsel.

Ledningsnätet för vatten och avlopp fram till fastighetsgräns kommer 
att ägas och förvaltas av Mariestads kommun. Enskilda fastighetsägare 
ansvarar på privat mark.

Ombyggnationsåtgärder på Ladukärrvägen, gång- och cykelbana 
och upphöjd korsning vid Vadsbovägen bör samfinansieras i ett 
exploateringsavtal med exploatören av aktuell detaljplan.

6. Genomförande
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Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum beslutet att anta detaljplanen 
vinner laga kraft. Planen gäller tills den upphävs, ändras eller ersätts med 
en ny detaljplan. Inom genomförandetiden förutsätts att syftet med 
detaljplanen förverkligas.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Rättigheter
I planområdets norra del finns befintlig ledningsrätt för el (1493-938.1) 
och ledningsrätt för it- och fjärrvärmeledningar (1493-167.1). Lednings-
rätterna föreslås fortsatt ligga kvar och berörs inte av planförslaget. Den 
berörda marken planläggs för allmänt ändamål, natur. Någon bestämmel-
se om markreservat har inte lagts ut i plankartan eftersom det inte är nöd-
vändigt inom allmän plats.

Avtal
Motionsspåret inom planområdet berörs av Drift och skötselavtal för Vä-
nershofs IP, Norra vägens fotbollsplan och Lillängens motionsspår (KS 
2014/431). Innehållet i avtalet som är tecknat mellan kommunen och Ma-
riestads bollklubb bedöms inte påverkas nämnvärt, detta eftersom avtalet 
avser förenings åtaganden i form av skötsel. Eftersom motionsspåret på-
verkas av den föreslagna byggnationen och ny sträckning av motionsspår 
förelagits, ersätter dessa varandra. Någon förändring i omfattning av sköt-
sel och därmed ökat driftbidrag antas inte bli aktuellt.

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Planområdet omfattar del av fastigheterna Lillängen 2:1 (privatägd) och 
Lillängen 6:1 (kommunägd).

Planförslaget skapar förutsättning för avstyckning av ny fastighet för 
enskilt ändamål som omgärdas av allmän plats. Den nya fastigheten för 
enskilt ändamål bör ges ett nytt kvartersnamn. 

Lillängen 2:1 ska avstå ca 15 500 m2 som i detaljplanen föreslås för allmän 
plats, natur till kommunen. Marken föreslås överföras till kommunens 
uppsamlingsfastighet för gata och park, Lillängen 6:1.

Lillängen 6:1 ska avstå drygt 180 m2 som i detaljplanen föreslås för 
kvartersmark, bostäder till Lillängen 2:1.

Fastighetsbildning
Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar 
och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av Lantmäteriet. De 
fastighetsbildningsåtgärder som fordras inom kvartersmark för 
genomförande av detaljplanen bekostas av berörd exploatör.

Rättigheter för allmänna ledningar ska säkerställas med servitut eller 
ledningsrätt där det behövs.
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Fastighetsplan
Området berörs ej av någon fastighetsplan.

EKONOMISKA FRÅGOR
Kommunen ansvarar för ombyggnation av allmänna platser såsom de 
åtgärder som föreslagits på Ladukärrsvägen. Kostnaden bör samfinansieras 
med exploatören och regleras i ett exploateringsavtal.

Kommunen ansvarar även för iordningsställande av ny sträckning för 
motionsspår inom allmän platsmark.

Kommunen ska ersätta ägaren till Lillängen 2:1 för den mark som 
i detaljplanen föreslås som allmän plats och ska ha kommunalt 
huvudmannaskap. Ägaren till Lillängen 2:1 ska i sin tur ersätta kommunen 
för den mark som avses överföras från Lillängen 6:1 till ny fastighet 
(Lillängen 2:1). Ersättning regleras i avtal i samband med ansökan om 
fastighetsbildning.

Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för alla kostnader som är 
förknippade med exploateringen inom kvartersmark.

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD

Planenheten

Adam Johansson
Tf. planchef






