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Traktnamn, kvartersnamn

Fastighetsgräns

Gång- / cykelväg, infart, stig

Höjdkurva 1 m

Höjdkurva 5 m
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Vägkant, störe väg

Vägkant, matargata

Bostadshus fasad, resp. tak

Uthus fasad, resp. fasad

Skärmtak
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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.

ANVÄNDNING AV MARK

Allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap
  PBL 4 kap, 5 §

Gata.

Kvartersmark
  PBL 4 kap, 5 §

Industri.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Mark
  PBL 4 kap, 10 §

Marken får inte hårdgöras.

Befintligt dike ska bevaras.

Befintlig markhöjd får inte ändras mer än 0,5 meter.

Omfattning
  PBL 4 kap, 11 §

Marken får inte förses med byggnad.

Högsta nockhöjd är <i kartan angivet> meter över
angivet nollplan .

Högsta totalhöjd är <i kartan angivet> meter över
angivet nollplan .

Störningsskydd
  PBL 4 kap, 12 §

Stängsel ska finnas längs krön vid bergschakt.

Oeftergivliga eller spetsiga föremål får inte finnas.

Byggnad för stadigvarande vistelse får ej uppföras.
Fasader inklusive dörrar och fönster som vetter mot
Västkustbanan ska utföras i lägst brandklass EI 30.
Minst en utrymningsväg som inte vetter mot
Västkustbanan ska finnas.

Fasader som vetter mot Västkustbanan ska utföras i
obrännbart material. Minst en utrymningsväg som inte
vetter mot Västkustbanan ska finnas.

Luftintag ska placeras så långt från Västkustbanan som
möjligt.

Bergsäkringsåtgärder ska utföras vid sprängning i
berget. Åtgärden ska godkännas av sakkunnig
bergtekniker.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.


