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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.

Gränser
Planområdesgräns

Användningsgräns
Egenskapsgräns

Användning av allmän platsmark med kommunalt
huvudmannaskap (PBL 4 kap 5 § punkt 2)

LokalgataGATA1

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

Bostäder, Centrumändamål.BC1

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Begränsning av markens utnyttjande

Korsmark - på marken får endast komplementbyggnad placeras (PBL
4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Prickmark - marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap 11 § punkt 1
eller 16 § punkt 1)

Utfartsförbud (PBL 4 kap 9 §)

Byggnadshöjd

0,0 Högsta nockhöjd i meter (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Utformning och placering
Huvudbyggnads fasad ska utformas i tegel, puts, sten eller skivmaterial. Högst 15% av
huvudbyggnads fasad får utformas i trä. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

f2 Huvudbyggnads lägsta tillåtna byggnadshöjd är 12 meter (PBL 4 kap 16
§ punkt 1)

f3 Huvudbyggnads lägsta tillåtna byggnadshöjd är 14 meter (PBL 4 kap 16
§ punkt 1)

f6 Balkong får finnas mot kvartersmark, denna skall utformas med
hänsyn till byggnadens tidstypiska karaktärsdrag. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

f4 Huvudbyggnad ska ha entré mot allmän plats. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

f5 Balkong får finnas, dock med minsta fri höjd 3.0 meter över
markplan. Balkong får inte kraga över allmän platsmark, gäller inte 
balkong placerad ovan 4.5 meter över markplan.  (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

p1 Byggnad ska placeras högst 2 meter och minst 1 meter från allmän
platsmark.
Gäller endast fasad mot allmän platsmark.  (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

nät Nätstation får finnas
m Mur med minsta höjd på 2 meter ska finnas, öppning får finnas,

denna skall anpassas efter gällande bullerkrav. (PBL 4 kap 12 § och 14 §
punkt 4-5)

Skydd av kulturvärde och varsamhet

Villkor för lov

r Byggnaden får inte rivas (PBL 4 kap 16 § punkt 4)

q1 Byggnadens tegelfasad mot allmän plats får inte förvanskas utan
dess ursprungliga karaktär ska bevaras (PBL 4 kap 16 § punkt 3)

q2 Befintligt listverk i tegel, mönstermurning samt bågfriser ovan
fönster ska bevaras (PBL 4 kap 16 § punkt 3)

k1 Ändringar ska utföras varsamt så att hänsyn tas till
byggnadens tidstypiska karaktärdrag (volymer, fasadutformning och
takform) och dess kulturhistoriska värden tas tillvara.  (PBL 4 kap 16 § punkt 2)

Administrativa bestämmelser

Administrativa bestämmelser
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmänna platser (PBL 4 kap 7 §)

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från det datum då planen vinner laga kraft (PBL 4 kap 21 §)
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DETALJPLAN
Reglerar markanvändning och byggande enligt PBL
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Utlåtande
Fastighetsförteckning

SAMRÅDSHANDLING
Övriga granskningshandlingar:
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STANDARDFÖRFARANDE
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Bygglov får inte ges för känslig markanvändning inom de områden där
markförorening har påvisats förrän marksanering har genomförts. (4 kap 14 § punkt 1)

Observera att illustrationsplanen endast visar ett exempel på hur bebyggelsen kan placeras och utformas.


