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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

Utförande ,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b1

Marken får underbyggas med garage och ramp

b2

Bjälklag ska dimensioneras så att minst 10% kan bära ett jorddjup
på minst 600 mm och ytterligare minst 40 % kan bära ett jorddjup
av minst 200 mm

b3

Maximalt 40 % av marken får hårdgöras

Rivningsförbud ,

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark , 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

B
K

4 kap. 16 § 1 st 4 p.

r1
Varsamhet ,

Byggnad får inte rivas

Plankarta med bestämmelser

k1

Byggnad med höga arkitekturhistoriska och kulturhistoriska värden.
I planbeskrivningens avsnitt ”Värdefulla karaktärsdrag" beskrivs
byggnadens och arkitekturens utmärkande egenskaper och detaljer
som inte får förvanskas

Bostäder
Kontor

Bebyggandets omfattning ,

k2

Marken får inte förses med byggnad

0.0

Högsta byggnadshöjd i meter

00-00

Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen

Utformning ,

Sektion genom grindhuset mot väster

k3

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid ,

4 kap. 21 §

Planprogram
Miljökonsekvensbeskrivning
Samrådsredogörelse
Utlåtande

i Limhamn i Malmö

4 kap. 15 § 1 st 1 p.

a1

Detaljplan för fastigheten

Sånekulla 55

Genomförandetiden är 5 år
Ändrad lovplikt ,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Illustrationskarta

Mur och pelare som är en viktig del av helheten och ska behållas
alternativt återuppbyggas

Högsta nockhöjd i meter

0.0

Planbeskrivning

Takkupor får uppföras i det nedre vertikala takfallet mot söder, öster
och väster. Takkupornas antal, placering och utförande ska följa
byggnadens arkitekturhistoriska tradition. Vid gestaltningen av
takkuporna ska byggnadens och arkitekturens utmärkande
egenskaper och detaljer beaktas, se planbeskrivningens avsnitt
"Värdefulla karaktärsdrag". Takkupor ska utföras i plåt som
efterliknar takets kulör eller i kopparplåt

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad såsom förråd, miljöhus, hisshus och
uterum

HANDLINGAR

4 kap. 16 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Sektion genom trädgård mot norr

20M

Skala 1:400 (A1)

Skala 1:400 (A1)

Idéskiss som visar hur det nya bostadshuset öster om Villa Vånga kan utformas

10

f1

Fasader ska utföras i puts och eller tegel

f2

Endast radhus

f3

Befintligt terrassdäck får underbyggas

Villkor för startbesked ,

f4

Komplementbyggnad såsom förråd, miljöhus, hisshus och
uterum med högsta totalhöjd om 3,5 m

Startbesked får inte lämnas förrän eventuella markföroreningar har avhjälpts

f5

Mot Köpenhamnsvägen ska takvinkeln vara 30 grader
Utöver angiven takvinkel får frontespiser och takkupor finnas i
begränsad omfattning

Marklov krävs även för markåtgärder som kan försämra markens
genomsläpplighet
4 kap. 14 § 1 st 1 p.
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