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KF § 167  Dnr 2022/66 
Antagande av ändring av detaljplan Färgelanda Prästgård 1:447 

 
Kommunfullmäktiges beslut  

 
Kommunfullmäktige antar ändring av detaljplan Färgelanda Prästgård 
1:447.  
 
Kommunfullmäktige anser inte att genomförandet av detaljplaneändringen 
medföra betydande risk för miljöpåverkan enligt 6 kap. miljöbalken (SFS 
1998:808). 

 
Ärendebeskrivning 

 
Fastighetsägaren för Färgelanda Prästgård 1:447 har ansökt om ändring av 
detaljplan 15-STY-2732 med syfte att kunna använda sin fastighet på ett 
mer ändamålsenligt sätt. Bygg- och trafiknämnden beslutade om ett positivt 
planbesked 2020-09-17 och ett plankostandsavtal upprättades kort därefter.  
 
Planändringen avser att ändra användningen för fastigheten från A-allmänt 
ändamål till B- bostadsändamål. Även viss begränsning i byggrätt kommer 
göras för att säkerställa byggnadens höga kulturmiljövärden.  
Fastigheten och byggnaden har tidigare använts i kyrkans verksamheter.  
 
En bedömning av miljöpåverkan har upprättats av planingenjör och samråtts 
med Länsstyrelsen. Bedömningen är att genomförandet av 
detaljplaneändringen inte medföra betydande risk för miljöpåverkan enligt 6 
kap. miljöbalken (SFS 1998:808). 
 
Den föreslagna ändringen avviker från kommunens översiktsplan då 
fastigheten i översiktsplanen är angiven att ha ett allmänt ändamål, men är 
inte av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. 
Därav bedöms det att planändringen inte motverkar översiktsplanens syfte 
och därmed är det standardförfarande som har tillämpats i förevarande 
planprocess.  
 
Kommunstyrelsens reglemente anger att kommunstyrelsen har mandat att 
”anta detaljplaner som har stöd i översiktsplanen”. Då planändringen inte 
överensstämmer med översiktsplanens markanvändning ska beslut fattas av 
kommunfullmäktige.  
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Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag 2022-11-15 § 103  
Tjänsteskrivelse planarkitekt ” Antagande av ändring av detaljplan 
Färgelanda Prästgård 1:447”, 2022-11-03 
Plankarta-Detaljplan Färgelanda Prästgård 1:447, 15-STY-2732-höjden med 
ändring. Antagandehandling, 2022-11-04  
Planbeskrivning- Ändring av gällande detaljplan Färgelanda Prästgård 1:447 
15-STY-2732, byggnadsplan laga kraft 1969, för Färgelanda Prästgård 
1:447, 2022-11-04  
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsutvecklingschef  
Planarkitekt  
Sökande – planbesked – Matti Hansson 
 
 
 
 
  


	KF § 167  Dnr 2022/66
	Antagande av ändring av detaljplan Färgelanda Prästgård 1:447
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag 2022-11-15 § 103
	Tjänsteskrivelse planarkitekt ” Antagande av ändring av detaljplan Färgelanda Prästgård 1:447”, 2022-11-03

