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HANDLINGAR
Planhandlingarna består av  plankarta med genomförandebeskrivning, denna planbeskriv-
ning och fastighetsförteckning.
Plankartan är ett utdrag ur underliggande plan utan att grundkartan reviderats, vilket ej
anses nödvändigt.

Handlingarna ska gälla tillsammans med underliggande plan nr 80-42.

PLANENS SYFTE
Syftet med planändringen är en rättelse av beteckningen på plankartan.

Allt sedan fastigheten blev bebyggd, har den på övervåningen innehållit två stycken lä-
genheter om 66 kvadratmeter vardera. Bottenvåningen har varit barnavårdcentral och lä-
karmottagning fram till försäljning 1994.

I dagsläget är det kontor i bottenvåningen och de två lägenheterna finns fortfarande kvar.
Fastigheten är taxerad som hyreshusenhet (kod 321),  bostäder och lokaler. Beteckningen
på plankartan synes vara felaktig från början och bör därför rättas till.

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN
Förvaltningen bedömer att bestämmelserna i  3 och 4 kapitlen i miljöbalken tillgodoses i
planändringen och att miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet i miljöbalken iakttas.

PLANDATA

LÄGESBESTÄMNING
Fastigheten Engelsberg 19 är belägen i södra Rönninge, ca 200 m söder om Rönninge
centrum.

AREA
Planområdet omfattar  868 kvm.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastigheten Engelsberg 19 ägs av enskild markägare.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE

Översiktsplan
Den gällande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 15 juni 2006.

Detaljplaner
Gällande detaljplan som berörs är detaljplan för kv. Engelsberg m.fl., plan nr 80-42, som
vann laga kraft 1994-12-15. Den anger att fastigheten är ämnad för vård (D).
Genomförandetiden gick ut  2004-12-15.
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Program för planområdet
Program för planområdet bedöms inte behöva göras med tanke på den ringa omfattningen.

Planuppdrag
Kommunstyrelsen uppdrog den 25 februari 2008 på delegation att uppdra åt bygg- och
miljönämnden att ändra detaljplan för kv. Engelsberg m.fl. rörande fastigheten Engelsberg
19 med s k enkelt planförfarande enligt PBL 5:28.

Behovsbedömning om miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning (mkb)
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att denna planändring inte medför
någon betydande miljöpåverkan och att miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver
upprättas.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år från den dagen planen vinner laga kraft.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planbeskrivningen är upprättad av  Marie-Louise Olsson.

Följande tjänstemän har deltagit:
Marie-Louise Olsson, plantekniker
Conny Olsson, kommunarkitekt

Marie-Louise Olsson    Conny Olsson
plantekniker kommunarkitekt


