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Sammanfattning
Syyet med detaljplanen är aa skapa planmässiga förutsäaningar för bostäder i en stadsmässig 
karaktär med möjlighet  ll centrumfunk oner.

Planförslaget möjliggör för bostäder samt för centrumverksamhet i planområdets sydöstra hörn. 
Byggnadshöjden för bostäder regleras  ll 14 meter respek ve 11 meter. Vilket motsvarar fyra 
respek ve tre våningar. Högsta byggnadshöjd för byggnader för centrumverksamhet är 5 meter 
och motsvarar en våning. 

Då planomDå planområdet angränsas av friliggande småhus i norr och väster är det vik gt aa den planerade 
bebyggelsens gestaltning anpassas  ll dessa förhållanden. Fasaden ska utgöras av trä, puts eller 
tegel. I likhet med de befintliga bostadshusen i kvarteret ska huvudbyggnader inom planområdet 
förses med sadeltak och största takvinkel är 35 grader.

www.umea.se/hornea302

Förslag  ll detaljplan för 
Hörneå 30:2 m.fl. 

Stadsplanen för Rödäng fastställdes/antogs av Länsstyrelsen i Västerbotten 1973-03-26 och är ännu gällande, en min-
dre ändring gjordes år 1999 för att reglera utsläpp från Vännäsvägen. Denna ändring från 1999 gäller tillsammans 
med den ursprungliga stadsplanen från 1973.

För fastigheterna Gittaren 1 och 2 gäller användningen Ch - centrumbebyggelse. Användningen Ch innebär centrum-
verksamhet med kommersiell, kulturell eller social verksamhet med anknytning till stadsdelscentrum. I planbeskriv-
ningen anges dock att området för centrumbebyggelse (Ch) kan även innehålla provisoriska skollokaler. Enligt plankar-
tan tillåts en våning för Ch området som enligt planbeskrivningen ska ha en högsta byggnadshöjd på 3,6 meter. 

Del av fastigheten Backen 4:25 är planlagd som Ri - idrottsändamål med en högsta nockhöjd om 4 meter. 
Ungefär 170 meter från befintligt skolområde finns radhus i tvåvåningar med en högsta byggnadshöjd på 6,3 meter.

Vid nutida detaljplanering rekommendationen från Boverket att inte reglera med byggnadshöjd eftersom dess de-
finition har tolkats på olika sätt i domstolarnas rättspraxis. Detta gör byggnadshöjd till ett svårbedömd reglering vid 
bygglovsprövning i jämförelse med nockhöjd och totalhöjd som illustreras i figuren bredvid.

Befintlig detaljplan för Gitarren 1 m.fl.
Stadsplan för Rödäng 1973


