ILLUSTRATIONSKARTA

PLANKARTA

PLANBESTÄMMELSER
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
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap , 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GATA

Gata

PARK

Park

Kvartersmark , 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

B

Bostäder

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS MED KOMMUNALT
HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats , 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

fördröjning

PARK

Fördröjningsmagasin för dagvatten

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning ,

fördröjning

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1

Högsta utnyttjandegrad i bruttoarea per fastighetsarea är 60 %

e2

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 45 %

e3

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 50 %
Marken får inte förses med byggnad
Marken får inte förses med byggnad undantaget
komplementbyggnad och servicebyggnad
Högsta nockhöjd i meter

0.0

Minsta takvinkel i grader

00
Placering ,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Huvudbyggnad ska placeras utmed förgårdsmark mot kvartersgata. Huvudbyggnad får vinklas
eller förskjutas i förhållande till förgårdslinjen i begränsad omfattning
Utformning ,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1

Endast friliggande villor, radhus och kedjehus får uppföras. Respektive byggnadskategori får
uppföras på högst 50 % av den totala byggrätten inom område B-Bostäder
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Markens anordnande och vegetation ,
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Huvudbyggnads fasad ska utformas i huvudsak i puts, tegel eller trä. Minst 50 % av
huvudbyggnadernas fasader ska utformas med puts eller tegel. Enstaka fasader får helt eller
delvis utformas med solceller. Fasadkulör ska huvudsakligen vara grå eller i jordfärgsskala
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B

Tekniska installationer för lokal energiproduktion får förekomma utöver högsta nockhöjd
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g1

Murar och plank får vara högst 1,2 m höga mot allmän plats och kvartersgata
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n3

e2
20

Takkupor och frontespis får förekomma i begränsad omfattning

4 kap. 13 § 1 st 3 p.

n1

Marken får inte användas för parkering

n2

Marken är avsedd för plantering och lekplats

n3

Parkering får anordnas och utgöra högst en plats per bostad

8.4
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8.1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

e2

Genomförandetid ,

4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 15 år

GATA

Gemensamhetsanläggning , 4 kap. 18 § 1 st p.

g1
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Markreservat för gemensamhetsanläggning

50 M

Skala 1:1000 (A1)

ORIENTERINGSKARTA

GRUNDKARTEBETECKNINGAR

Detaljplan för del av fastigheten

Grundkarta upprättad 2020-03-20

Bunkeflostrand 21:3 (Gottorps allé, etapp 1)

Koordinatsystem SWEREF 99 13 30

HANDLINGAR

Fastighets/traktgräns/gränspunkt

Kantsten

Plankarta med bestämmelser

Elledning (i mark)

Vägkant

Planbeskrivning

Gasledning (i mark)

Fornlämning

Illustrationskarta

Teleledning (i mark)

Planprogram

Vatten- och avloppsledning

Träd
Buskage/markbegränsning

Miljökonsekvensbeskrivning
Samrådsredogörelse
Utlåtande

Byggnad
Skärmtak
Häck
Staket eller plank

Traktnamn

i Bunkeflostrand i Malmö
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