
Registernummer, tomtnummer

gatunamn

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.

ANVÄNDNING AV MARK

Allmän platsmark

Lokalgata.

Natur.

Kvartersmark

Skola.

Bostäder med särskild service.

Vård- och omsorgsboende.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Avgränsad via egenskaps- och användningsgräns

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad.

Höjd på byggnadsverk

Högsta nockhöjd är 15 meter .

Skydd mot störningar

Högsta tillåtna ekvivalenta bullernivå för skolgård som är avsedd för
lek, vila och pedagogisk verksamhet är 50 dBA och maximal ljudnivå
är 70 dBA. För övriga vistelseytor inom skolgården är högsta tillåtna
ekvivalenta ljudnivå 55 dBA och maximal ljudnivå är 70 dBA.

Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är >60 dBA ska minst
hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida.
För små bostäder med boarea max 35 kvm gäller istället att minst
hälften av bostadsrummen ska vara vända mot ljuddämpad sida om
ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är >65 dBA.
Med ljuddämpad sida menas fasad som har en ekvivalent ljudnivå på
högst 55 dBA och maximal ljudnivå nattetid påhögst 70 dBA.

Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea är 1 200 m².

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år.

PLANKARTA
Detaljplanen är upprättad enligt
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