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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

GRÄNSER

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

E1

B

Fördröjningsmagasin

Tekniska anläggning, transformatorstation

Bostäder

Naturområde

Lokaltrafik

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser

LOKALGATA

NATUR

E2

Förskola, bostäder

Kvartersmark

SB

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Byggnad får inte uppföras

Föreskriven höjd över angivet nollplan

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

+0.0

Färdigställd LOKALGATA ska ligga på lägre nivå än intilliggande kvartersmark

Lokalgator ska vara tillgängliga för allmänna underjordiska ledningar

e330

e250

e1

Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea, dock max 150 m2

Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea vid uppförande av
radhus
Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea, dock max 250 m2

Vid uppförande av förskola är största byggnadsarea 1000 m2. Vid
uppförande av bostäder är största byggnadsarea 30 % av
fastighetsarean, dock max 250 m2.

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING

e425

Inom områden betecknade med B får minsta storlek på fastighet vara 750 m2

MARKENS ANORDNANDE (utformning av
kvartersmark)

Mark och vegetation

Inom område betecknade med B ska fördröjning av dagvatten anordnas ovan mark inom egen
fastighet

Parkeringsbehov ska lösas på egen fastighet

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Placering

Huvudbyggnader ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns eller sammanbyggas med
annan huvudbyggnad/garage/uthus över fastighetsgräns. Uthus/garage får placeras minst 2
meter från fastighetsgräns eller sammanbyggas över fastighetsgräns. Garage/carport ska
placeras minst 6 meter från lokalgata.

Utformning

Högsta tillåtna nockhöjd för komplementbyggnader är 3,5 meter för sadeltak och 4 meter för
pulpettak

Högsta tillåtna nockhöjd för friliggande huvudbyggnader är 7,5 meter. Minsta respektive största
taklutning är 14-38 grader

Endast friliggande hus

Högsta tillåtna nockhöjd för radhus är 9,5 meter. Minsta respektive största taklutning är 14-38
grader

fril

Radhus får uppföras

Högsta nockhöjd i meter

radhus

0.0

Byggnadsteknik

Inom områden betecknade med B får endast källarlösa hus uppföras

Nya huvudbyggnader ska uppföras i radonskyddat utförande såvida inte särskild utredning
påvisar att det är onödigt

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft

Ändrad lovplikt, lov med villkor

Inom området betecknade med B får inte bygglov ges förrän luftledningar i området raserats

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för LOKALGATA. För NATUR gäller enskilt huvudmannaskap.

GRANSKNINGSHANDLING

NORMALT PLANFÖRFARANDE
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