
Registernummer, tomtnummer

gatunamn

Höjdpunkt

Traktnamn, kvartersnamn

Fastighetsgräns

Gång- / cykelväg, infart, stig

Höjdkurva 1 m

Höjdkurva 5 m

Vägkant, mindre väg

Vägkant, störe väg

Vägkant, matargata

Bostadshus fasad, resp. tak

Uthus fasad, resp. tak

Skärmtak

ORIENTERINGSKARTA

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där
beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.

GRÄNSER
Planområdesgräns.

Användningsgräns.

Egenskapsgräns.

Administrativ gräns.

ANVÄNDNING AV MARK

Allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap

  PBL 4 kap, 8 §

Lokalgata.

Naturområde.

Allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap

  PBL 4 kap, 5 §

Park.

Kvartersmark

  PBL 4 kap, 5 §

Bostäder.

Tekniska anläggningar.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS

Utformning

  PBL 4 kap, 5 §

Lekplats får finnas.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK

Fastighet

  PBL 4 kap, 18 §

Minsta fastighetsstorlek är <angivet>
kvadratmeter.

Mark

  PBL 4 kap, 10 §

Trädet ska sparas i sin helhet eller som
högstubbe.

Omfattning

  PBL 4 kap, 11 §

Största byggnadsarea är <angivet> m² per
fastighet.

Placering

  PBL 4 kap, 16 §

Byggnad ska placeras minst 4 meter från
fastighetsgräns. Parhus och kedjehus får
sammanbyggas i gemensam fastighetsgräns.
Komplementbyggnader får sammanbyggas i
gemensam fastighetsgräns.

Störningsskydd

  PBL 4 kap, 12 §

Uteplatser ska uppföras bullerskyddade.

Utfart

  PBL 4 kap, 9 §

Utfartsförbud.

Utformning

  PBL 4 kap, 16 §

Marken får inte förses med byggnad.

Högsta nockhöjd är <angivet> meter över
angivet nollplan .

Ett (1) torn får uppföras inom
användningsområdet till en största totalhöjd av
+41 meter över angivet nollplan. Tornet ska vara
sammanbyggt med huvudbyggnaden och
tornets bredd får maximalt utgöra 20 % av
byggnadens totala längd.

Flerbostadshus får uppföras till en högsta
nockhöjd av +38,5 meter över angivet nollplan .

Småbostadshus, såsom friliggande villa,
parhus, radhus eller kedjehus, får uppföras till
en högsta nockhöjd av + 33 meter över angivet
nollplan. Största byggnadsarea per fastighet är
160 kvadratmeter.

Utförande

  PBL 4 kap, 16 §

Där terrängen är kuperad ska byggnad uppföras
som suterränghus alternativt med förhöjd
sockel. Sockeln får vara maximalt 1,5 meter
hög.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK

Markreservat

  PBL 4 kap, 6 §

Markreservat för allmännyttiga underjordiska
ledningar.

Villkor för startbesked

  PBL 4 kap, 14 §

Startbesked får inte ges för ny- och
tillbyggnation förrän riskblock har skrotats eller
förankrats. Slutresultatet ska besiktigas av
bergtekniskt sakkunnig.

Ändrad lovplikt

  PBL 4 kap, 15 §

Bygglov krävs inte för plank till en maximal höjd
av 1,8 meter. Bestämmelsen gäller under
detaljplanens genomförandetid.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år.

PLANKARTA
Detaljplanen är upprättad enligt
PBL 2010:900 med
standardförfarande
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