PLANBESTÄMMELSER

PLANKARTA

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

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap ,
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
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Markens höjd över angivet nollplan i RH 2000
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning , 4 kap 11 § 1
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Högsta utnyttjandegrad är 85 % inom egenskapsgränsen

e2

Högsta utnyttjandegrad är 90 % inom egenskapsgränsen
Marken får inte förses med byggnad. Dagvattenanläggning får uppföras
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e3

Marken får endast förses med skärmtak och uthus för verksamhetens behov
och underjordiska avfallsbehållare för sorterat avfall (uws). Bilparkering får
inte uppföras. Enstaka handikapparkering tillåts samt enstaka bilpoolsplatser.
Dagvattenanläggning får uppföras
Högsta byggnadshöjd i meter
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Byggnadens användning , 4 kap 11 § 2
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e3

Byggnadens användning ska vara Bottenvåningen utformas med lägsta
våningshöjd av 3,5 m och ansluta med bjälklag till gatans höjdnivå

e4

Byggnadens användning ska vara Kvartersmark får överbyggas i omfattning
som intilliggande byggrätt med frihöjd 3,5 m

Skala:1:1000 (A1)

Fastighetsstorlek , 4 kap 18 §

Största fastighetsstorlek är 3500 kvadratmeter för flerbostadshus

ILLUSTRATIONSKARTA

Utformning , 4 kap 16 § 1

Fasadmaterial ska i huvudsak vara tegel, natursten, puts, betong, klinker eller metall. Takvinklar och
fasaders utformning och material ska varieras så att det inom varje fastighet skapas delar med olika
karaktär och identitet som är tydligt avläsbar
Balkonger och burspråk får utföras lägst 4,7 meter över allmän plats undantaget över allmän plats över
Park, Industrigatan och Östra Farmvägen där balkonger och burspråk får utföras lägst 3,5 meter över
allmän platsmark
Mot allmän plats får balkonger och burspråk utföras till maximalt halvafasadens längd och högst 1,5 meter
utanför fasadliv
Takkupor, frontespis och trapphus tillåts till sammanlagt som mest 1/3 av fasaden utan att påverka
byggnadshöjden
Sockelhöjd får vara max 1,3 meter vid bostadsändamål
Vid underbyggnad av gård ska planteringsbart bjälklag anordnas
Mindre bostadskomplement, som uteplats med tillhörande trappor får finnas på förgårdsmark
Tekniska anläggningar för lokal energiförsörjning får förekomma utöver byggnadens totala höjd med upp
till tre meter
Bostadsentréer ska i huvudsak vara genomgående och ansluta i nivå med gata, entrégård och gård
Markens anordnande och vegetation , 4 kap 10 §

Grönytefaktor på 0.5 ska uppnås
Stängsel och utfart ,

4 kap 9 §

Utfart får inte anordnas
Rivningsförbud , 4 kap 16 § 4

r1

Byggnad får inte rivas

Varsamhet , 4 kap 16 § 2

k1

Vid om- och tillbyggnad ska hänsyn tas till byggnadernas karaktärsdrag och
kulturhistoriska värden i enlighet med riktlinjer i planbeskrivningen, sidan 8-9

Skydd mot störningar , 4 kap 12 § 3

Om ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad överstiger 60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara
vända mot en sida som vid fasad har en ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA och maximal ljudnivå nattetid
(kl. 22.00 - 06.00) på högst 70 dBA
För en bostad med en boarea på maximalt 35 m² får den ekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgå till 65 dBA
Om en bostad har en eller flera uteplatser ska en av dessa ha högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och
högst 70 dBA maximal ljudnivå får överskridas med som mest 10 dBA upp till fem gånger i timmen
dagtid (kl. 06.00 – 22.00)
Samtliga angivna ljudnivåer avser frifältsvärden
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Genomförandetid , 4 kap 21 §

Meters

Genomförandetiden är 5 år

Skala:1:1000 (A1)

Villkor för startbesked , 4 kap 14 § 4

ILLUSTRATIONSKARTEBETECKNINGAR

Startbesked får inte ges för bygglov förrän markföroreningar är avhjälpta

Ny byggnad

Gemensamhetsanläggning , 4 kap 18 §

Befintlig byggnad

g1

Nytt träd
Befintliga träd

ORIENTERINGSKARTA

Markreservat för gemensamhetsanläggning för underjordiska avfallsbehållare
för sorterat avfall (uws)

Information: Förgårdsmarkens gestaltning bör tas fram i samråd med gatukontoret.
In- och utfarter, från kvartersmark, bör inte placeras mot Industrigatan eller i korsningar. Placering av inoch utfarter ska göras tillsammans med gatukontoret
Till detaljplanen har ett gestaltningsprogram upprättas som stöd för bygglovgivning
Gestaltningsprogrammet utgör bilaga till planhandlingarna
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Detaljplan för östra delen av kvarteret
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