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PLANBESTAMMELSER
f,

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

Endast växthus får uppföras. {PBL4 kap 16 §
punkt 1)

f,

Stödmur som gränsar till allmän
platsmark får vara maximalt 0,8 m hög.
(PBL 4 kap 16 § pJnkt 1)

Gränser

---·-·-

1

Planområdesgräns
Egenskapsgräns

f,

Tak ska vara vegetationsklätt. (PBL 4 kc1p 10

fs

Gård får underbyggas men ska förses
med planterbart bjälklag. (PBL 4 kap 16 §
punkt 1)

Användning av allmän platsmark med
kommunalt huvudmannaskap

fs

Byggnadshöjden ska räknas från den
södra fasaden. (PBL4 kap 16 § punkt 1)

radhus

(PBL 4 kap 5 § punkt 2)

LL

Ytterfasad får vara glasad och
genomskinlig. (PBL 4 kap 15 § punkt 1)
§ pu11kt 1)

Administrativ- och egenskapsgräns

-,.,

f,

Användningsgräns
Administrativ gräns

GATA

Gata

CYKEL

Gång- och cykeltrafik

GÅNG

Gångväg

PARK

Park

NATUR

Natur

TORG

Torg

Endast radhus. (PBL 4 ka p 15 § pu nkt 1J

V,

Bottenvåningen ska utformas med lägsta
våningshöjd av 3,5 meter och ansluta
med bjälklag till gatans höjdnivå.
(PBL 4 kaµ 11 § punkt 3)

v,

Hörnavskärning får överbyggas med en
lägsta frihöjd av 4,7 m.(PBL4 kelp 11 § punkt 3)

Markens anordnande
n,
Träd får inte fällas. Om fällning inte kan
undvikas ska trädet ersättas med
li kvärdigt trädslag med ett stamomfäng
på minst 18 cm.
(PBL4 ka p 10 § och 13 §)

Användning av kvartersmark
(PBL 4 kap 5 § punkt 3)

B
BC

,; '

BDSC

Bostäder, Vård, Skola, i bottenvåning
även Centrum.

I

Centrum, Bostad, Vård och Kontor,
Bostad tillåts ej i bottenplan mot torget.

parkering

Odlingslotter. Endast byggnader som
stödjer odling får uppföras i begränsad
omfattning.
Parkering. I bottenvåning mot allmän
plats i norr ska finnas lokalyta för handel
på minst 200 kvm.
Skola

lek

q,

Portalen får inte rivas eller förvanskas.
(PBL 4 kap fl punkt 1 och 16 § pu nkt 3)

'"'

PARK

p -0-·-0-

''

~

q

Byggnaden får inte rivas eller
förvanskas. (PBL 4 kc1p 16 § punkt 3)

k

Ändringar ska utföras varsamt så att
man tar hänsyn till byggnadernas
karaktärsdrag och tar tillvara deras
kulturhistoriska värden. Värden och
karaktärsdrag för respektive byggnad
anges i planbeskrivningen.
(PBL 4 kap 16 § punkt 2)

Begränsning av markens bebyggande
+

+

+

Utnyttjandegrad

'

Maximal byggnadsarea i% inom
egenskapsgräns (PBL4 kap 11 § punkt 1)
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Utöver angiven maximal byggnadsarea
får väderskyddad cykel- och
vagnsparkering samt skärmtak uppföras
(PBL 4 k3p 11 § punkt 1)

e,

Väderskydd får uppföras i begränsad
omfattning. (PBL 4 kap 11 §punkt!.)

Placering
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Fjärrvärmeledning (i mark)

'

Gasledning (i mark)

Vatten- och avloppsledning

Utformning och utförande

I /_

I :' 1

Högsta byggnadshöjd i meter. (PBL4 kap

'---j-;

§ punkt 1 eller 16 § punkt 1)

'

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,

',

får den

Om en bostad har en eller flera uteplatser får denna 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) .
Samtliga angivna ljudnivåer avser frifältsvärden.
{PBL4 kap 12 § o~h 14 § punkt 4-5)

11

J

Minsta och största takvinkel i grader.
(PBL 4 kap 11 § punkt 1 ell er 16 § punkt 1)

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.
(PBL 1- kap 21 §)
Marklov krävs för fällande av träd markerade med n1, n2och n3,
(PBL 4 kap 15 §)
Växthus på maxi malt 15 m2 är bygglovbefriade på korsmark.
(PBL4 kåp 15 §)
Stödmur lägre än 0,8 m inne i trädgård i område markerat med f2
är lovbefriad, (PBL 4 kap 1s §)
Startbesked får inte lämnas innan markföroreningar inom området
är avhjälpta . (PBL 4 kap 14 §}

50 M

u

Område eller utrymme som ska vara
tillgänglig för allmännyttiga
underjordiska ledningar. (PBL 4 kap 6 §)

g

Marken ska vara tillgänglig för
gemensamhetsanläggning avseende
körväg, parkering och plantering.
(PBL 4 kap 18 § forsta stycket)

Balkonger och burspråk får utföras lägst 4,7 m över allmän plats
undantaget över parker och torg där de får utföras lägst 3,5 m.
Vind får inte inredas i q-märkta byggnader.

(_:., ·I

Marken får inte förses med byggnad .
Endast cykel-, handikapp- och
bilpoolsparkering är tillåten om ingen
annan särskild bestämmelse för
parkering anges. Frontespiser får
uppföras dock max, 1 m ut från fasad.
Underjord iska avfallsbehållare och
skärmtak över entre får finnas.
(PBL4 ki:p 11 § punkt 1 el ler 16 § punkt 1)

Administrativa bestämmelser

Högsta nockhöjd i meter. (PBL 4 kap 11 §

Tekniska anläggningar somt.ex. solceller och vindkraft får
överskrida angiven nock- eller byggnadshöjd med upp till 5 m.
Restriktioner för detta gäller q-märkta byggnader.

"
'·.;'...·

Järnvägsspår

- -\,'/,- -

i

punkt 1 eller 16 § pun kt 1)

Komplementbyggnad får uppföras i
begränsad omfattning. Nätstation fär
uppföras när så anges. Endast cykel- 1
handikapp- och bilpoolsparkering är
tillåten om ingen annan särskild
bestämmelse för parkeri ng anges.
Skärmtak över entre får finnas. Marken
får inte underbyggas om ingen annan
särskild bestämmelse anges.
(PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

För en bostad med en boarea på maximalt 35 m2
ekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgå till 65 dBA.

-_ ~ ' '

Fastig hets/tra ktg räns/ grä nspu nk

Teleledning (i mark)

Vid nybyggnation ska byggnader
placeras i likhet med omgivande
bebyggelsestruktur. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

frontespis och takkupor får förekomma till max 1/3 av fasadlängd
utan att p§verka byggnadshöjd. Detta gäller inte q-märkta
byggnader,

·.~ )
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Växthus ska placeras i
sydvästlig-nordöstlig riktning parallellt
med egenskapsgräns. (PBL 4 kap 16 § p1.mkt 1)

Nya bostadsbyggnader ska placeras parallellt med egenskapsgräns
mot gata. (PBL4 kap 16 § punkt 1J

, ' :,
/,
/
• I .(-

- [-

p,

Byggnad får vara maximalt 16 m bred
och ska placeras med långsidan mot
torget. (PeL 4 kap rn § punkt 1)

<;)

Utfa rtsförbud (PBL 4 k.:;p 9 §)

Värdefulla byggnader och områden

Egenskapsbestämmelser för
kvartersmark
eOO

C __C ·

I

Fastigheter som innehåller markanvändning Skola till minst 50 % av
fastigheten ska uppnå grönytefaktor 0,7, Grönytefaktor 0,5 ska
uppnås för övriga fastigheter, undantaget parkeringshus där 0,3 ska
uppnås och fastigheter som gränsar direkt mot det stora torget där
0, 4 ska uppnås. (PBL 4 kap 10 § och 13 §)

Parkanläggningens karaktär och dess ursprungliga vegetation ska
bevaras och vårdas. (PBL 4 ka p e punkt 1 och 16 § punkt 3)

I

Nätstation får uppföras och ska placeras
minst 5 m från byggnad där männ iskor
stadigvarande vistas. (PBL4 kap 10 § oc h 13 §)

Återvinningsstation fär uppföras.

Lekplats ska finnas.
AIIE!träd ska bevaras.

i

(PBL 4 kap 10 § och 13 §)

Verksamheter, Centrum och Skola

n,

(PBL 4 kap 10 § och 13 §)

Parkering får finnas.

återvinning

Egenskapsbestämmelser för utformning
av allmän platsmark med kommunalt
huvudmannaskap
,\

Bullerskärm får uppföras.

Bostäder och Skola
Centrum

zcs

n,
nät

r:·· :c :; ··1

s

Träd med ett stamomfång över 1 m får
inte fällas. Om fällning inte kan undvikas
ska trädet ersättas med likvärdigt
trädslag med ett stamomfång på minst
18 cm. (PBL 4 k<1p 10 § och 13 §)

Bostäder, i bottenvåning även Centrum.
Bostäder, Centrum, Vård och Kontor

L.

n,
Bostäder

BCDK

BS

-
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BostadsentrE!er ska vara genomgående. Detta gäller inte radhus,
q-märkta byggnader eller fasader kortare än 25 m.

Byggnad

Skärmtak

Sockelhöjd (överkant bottenvånings bjälklag) f§r vara maximalt 0,8
m vid bostadsändamål mot allmän gata. (PBL 4 kap 15 § pun kt 1)

11-:53

Häck

Information
Gestaltning av den förgårdsmark som i planbeskrivningen beskrivs
som urban kantzon ska tas fram i samråd med gatukontoret.

Mur
Staket eller plank

StOOmur
Gång- och cykelbana

? -:::_ ,

Kantsten

ORIENTERINGSKARTA

Detaljplan för del av fastigheten

..

'

}1

OSTRA SJUKHUSET 2 m fl (Sege Park)

,-;-() : ;_:; ·-0:i_:, ,,--

Vägkant
Lämning undersökt och borttage

i Kirseberg i Malmö

Slänt

Upprättad av Malmö Stadsbyggnadskontor

Träd
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Trädsamling
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Antagen av stadsbyggnadsnämnden

Betygar

Ledningsrättsområde

Laga kraft
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