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Planen är upprättad på utdrag ur
kommunens digitala primärkarta.
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Koordinatsystem Sweref 99 13 30.
Beteckningar enligt Lantmäteriverkets
handbok till Mätningskungörelsen
Kartografi (HMK - Ka).
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Detaljplanegräns - OBS Linje ritad 3 meter utanför planområdets gräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Illustrationslinje
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ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
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Kvartersmark
B
L

damm

Området får ej utformas så att strandskyddets syfte motverkas
Stängsel eller annan inhägnad får ej uppföras

Utfart stängsel
Körbar utfart får inte anordnas

Placering

Byväg med lokaltrafik

En gavel på huvudbyggnad eller komplementbyggnad skall
placeras i förgårdslinje max 2 meter från fastighetsgräns mot
tillfartsväg

p2

Byggnader placeras minst 2 meter från fastighetsgräns mot
granne
Lägsta golvhöjd 0,25 m ovan närliggande gata

p3

Bostäder samt annan för boende icke störande verksamhet
Jordbruk

Utformning

,

Högsta tillåtna byggnadshöjd i meter. Skorstenar,
ventilationshuvar och dylikt får uppföras utan inverkan på
beräkningen av byggnadernas höjd

4,0

UTNYTTJANDEGRAD / FASTIGHETSINDELNING
,

Damm skall anläggas för fördröjning och rening av dagvatten

p1
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LOKALVÄG
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35-55

B

Erforderliga friytor för verksamheten skall tillgodoses inom fastigheten

Allmänna platser

B

4,0

n,
damm
g4

Erforderliga parkeringsytor för bostäder och verksamheten skall rymmas inom fastigheten

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
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Mark och vegetation

GRÄNSBETECKNINGAR
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MARKENS ANORDNANDE
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,

Miljöstation
g3

L n,g3

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

4,0

35-55

L

PLANBESTÄMMELSER

Exploatering

v1, v2

35-55

Sadeltak med minsta resp. största taklutning i grader.
Lägre taklutning och pulppettak kan tillåtas på mindre
komplementbyggnader

v1

Endast källarlösa byggnader

v2

Plank mot allmän plats får ej uppföras

Inom planområdet får maximalt 14 bostäder uppföras
e00

Största byggnadsarean i procent av fastighetsarean

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE
Marken får ej bebyggas
Marken får endast bebyggas med förråds - ekonomibyggnader

PLANKARTA SKALA 1:1000 (A1)

g1

Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning,
gångpassage

g2

Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning,
miljöstation

g3

Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning,
jordbruk

g4

Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning,
dagvattenfördröjning

ledning

Utseende
Byggnader skall ges en form- och materialverkan som anknyter
till sydskånsk byggnadstradition. Huvudbyggnadens fasader
skall i huvudsak utföras i tegel eller puts

f

STÖRNINGSSKYDD
Skydd skall anordnas till en höjd av 2 meter i obrännbart material
(A2-s 1, d0) och placeras så att det skapas ett dike mellan väg
och skydd. Utformas med eftergivliga material

skydd

Område för ledning

Invändig ljudnivå skall uppfylla Boverkets Allmänna Råd 2008:1
30 dBA ekv, 45 dBA max
Ljudreduktion kan erfodras på plan 2 vid fasader vända mot väg 11

m

MARKENS ANORDNANDE
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Kommunen är ej huvudman för allmän plats.
Genomförandetiden slutar 5 år efter det att planen vunnit laga kraft

Miljöstation
L

Ny bebyggelse

Skördevägen

Odling

Odlarevägen

Damm

DETALJPLAN

NORMALT
PLANFÖRFARANDE

TECKENFÖRKLARING KARTA

Reglerar markanvändning och byggande enligt PBL

Utdrag ur Staffanstorps kommuns baskarta
samt kontroll med nymätning (i förekommande fall)

PLANKARTA MED
PLANBESTÄMMELSER

Traktgräns

Övriga handlingar:
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Utlåtande
Fastighetsförteckning

Fastighetsgräns
Lr g:1 s:1 sv

Ledningsrätt, Gemensamhetsanläggning, samfällighet, servitut

ÖNSVALA

Traktnamn

7:1

Detaljplan för Myllan karaktärsområde, Vallby 10:9

Fastighetsbeteckning
Bostad, uthus
Staket
Häck

Upprättad 2013-04-24, rev 2013 12 11 , rev 2014 04 16

Slänt
Väg
Ägoslagsgräns

LAGA KRAFT
2015-03-23

Rutnätspunkt
17.12

Avvägd höjd

Katarina Jeraeus
Planarkitekt
Staffanstorps kommun

Belysningsstolpe
Lövträd/barrträd

I övrigt förekommande detaljer redovisas enligt Hmk.

ILLUSTRATIONSPLAN SKALA 1:1000 (A1)

ANTAGEN AV
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
2014-04-16

ORIENTERINGSKARTA VALLBY

Per Björeroth, Ulrika Bjartmar
Planarkitekter
Bjartmar& Hylta Arkitekter

GENOMFÖRANDETIDEN ÄR 5 ÅR
tom
2020-03-23

Originalskala A1 1:1000
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