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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, linje ritad 3 m utanför planområdets gräns.
Användningsgräns.
Egenskapsgräns.

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser
  L-GATA Lokalgata.
  GC-VÄG Gång- och cykelväg.
  NATUR Naturområde.

Kvartersmark
  B Bostäder.
  BH1 Bostäder och icke störande verksamhet.
  H Handel.
  E Elstation.
  S Skola.

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER
Marklov krävs för trädfällning av träd med omkrets av 18 cm eller större.

UTNYTTJANDEGRAD
e1000 Minsta tomtstorlek i m².
e2000 Största byggnadsarea i m².
e3 Största byggnadsarea för huvudbyggnad i en våning är 160 m².

Största byggnadsarea för huvudbyggnad i två våningar är 120 m².
Största totala byggnadsarea för komplementbyggnad är 40 m².
Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 6,5 meter och 3,0 meter för 
komplementbyggnad.

e4 Största byggnadsarea för huvudbyggnad i en våning är 200 m².
Största byggnadsarea för huvudbyggnad i två våningar är 150 m².
Största totala byggnadsarea för komplementbyggnad är 50 m².
Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 6,5 meter och 3,0 meter för 
komplementbyggnad.

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE
Marken får inte bebyggas.
Marken får endast bebyggas med komplementbyggnad.

g Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning.
u Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.
Mark inom allmän plats ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.

MARKENS ANORDNANDE
Utfart

Körbar in- och utfart får inte anordnas.

PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE
Placering
Byggnader ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns mot annan tomt och
minst 6 meter från tomtgräns mot gata.

Utformning
Endast en huvudbyggnad per tomt.
fril Endast friliggande enbostadshus.
   0,0 Högsta byggnadshöjd i meter.
      30 Största taklutning i grader.
I, II Högsta antal våningar.

Varsamhet
k Karaktärsdrag såsom fasad- och takmaterial och fasadkulör

skall särskilt beaktas vid ändring.

Byggnadsteknik
Dagvatten ska infiltreras inom respektive fastighet.

STÖRNINGSSKYDD
m Bullerdämpande åtgärd får anordnas.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden för allmäna platser är 15 år från den dag planen vinner laga kraft.
a1 Genomförandetiden är 15 år och från den dag planen vinner laga kraft.
a2 Genomförandetiden är 15 år och börjar ett år efter det datum planen

vinner laga kraft.

Ändrad lovplikt, lov med villkor
a3 Bygglov får inte ges innan markförorening avhjälpts.

Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän plats.
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