
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.

Egenskaps- och administrativ gräns.

ANVÄNDNING AV MARK

Allmän platsmark

Gata.

Kvartersmark

Tekniska anläggningar.

Kontor.

Centrumändamål får uppföras i bottenplan samt på
översta våningsplan.

Centrumändamål, ej hotell.

Parkeringsgarage.

Verksamheter, undantaget sällanvaruhandel.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Upphävande av strandskydd

Strandskyddet är upphävt.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Omfattning

  PBL 4 kap, 11 §

Högsta byggnadshöjd är <angivet> meter .

Placering

Byggnad ska placeras minst fyra (4) meter från
fastighetsgräns vid ny- eller tillbyggnad.

Stängsel, utfart och annan utgång

Utfartsförbud.

Upphävande av strandskydd

Strandskydd är upphävt.

Utformning

Inlastning får inte placeras mot Varlavägen.

Entréer ska huvudsakligen placeras mot Varlavägen.

Byggnader som vetter mot angränsande gatumark ska
ägnas särskilt stor omsorg om gestaltning.

Skyltar som placeras på fasad får inte överstiga
taknock.

Utförande

Murar till en höjd av högst en (1) meter får uppföras vid
fastighetsgräns mot Varlavägen. .

Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea är <angivet> % av
fastighetsarean inom användningsområdet.

Villkor för startbesked

Startbesked får inte ges för byggnation förrän
markförorening ner till mindre känslig markanvändning
har avhjälpts från platsen.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 10 år.

HUVUDMANNASKAP

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats.

PLANKARTA
Detaljplanen är upprättad enligt
PBL 2010:900 med
standardförfarande

GranskningshandlingDetaljplan för verksamheter inom

Ida Lennartsson
Verksamhetschef plan

Magnus Björned
Planarkitekt

Upprättad 2022-11-03

Varla 6:17, 6:18 och 6:22.
i Kungsbacka
Kungsbacka kommun

Antagandebeslut
xxxx-xx-xx

Laga kraft
xxxx-xx-xx

Diarienummer
2020-00017

Plankostnadsavtal
Ja

KBxxxx

Beslutsdatum

BN § 144

Instans

Samrådbeslut
2021-05-21

Granskningsbeslut
2022-11-08

Tjm § x

Skala 1:1500 i A3, 1:3000 i A1

BN § xxx

Registernummer, tomtnumm

gatunamn

Traktnamn

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

TECKENFÖRKLARING GRUNDKARTA - Aktualitetsdatum grundkarta: 2022-09-29

Detaljplanen är baserad på koordinatsystemet
SWEREF 99 1200 och höjdsystemet RH 2000


