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Upprättad:
R ev id erad 20

Använd  lag stiftning
PBL (2010:900) jan 2015
Använd a allm änna råd
BFS 2014:5 - DPB 1Diarienum m er XX

Sam rådDatum
Datum

Planarkitekt
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PLANKARTA

Beslutsd atum : Instans:
R apsen 5,6 oc h  7
Sam råd sh and ling

Lisa Wänd esjö
2020-12-18 2021-01-21

sbn

2019–2014

Skala 1:1000 (A2)

planom råde

Orientering skarta

Trädallén läng s m ed Dag öv äg en om  fattas av biotopskyd d .
Åtg ärd er som  kan skada träden (av v erkning , kraftig  
beskärning  oc h  g räv ning  v id  rotsystem  ) kräver d ispens 
enlig t m iljöbalken.

Inform ation
Granskning
2021-08-25

deleg ations-
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R ev id erad: 2021-08-25
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PLANBESTÄMMELSER
Följand e g äller inom  om råden m ed nedanståend e betec kning ar.
Endast ang iv en använd ning  oc h  utform ning  är tillåten.
Där betec kning  saknas g äller bestäm m elsen inom  hela planom rådet.
GRÄNSBETECKNINGAR

Planom rådesg räns
Eg enskapsg räns
Ad m inistrativ  g räns
Eg enskapsg räns oc h  ad m inistrativ  g räns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark
B Bostäder

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
e1 0,0 Största byg g nad sarea är ang iv et v ärd e i m ²

Endast kom plem entbyg g nad får placeras

@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@Marken får inte förses m ed byg g nad

)—0,0 Hög sta noc kh öjd är ang iv et värde i m eter 
Utformning
G20,0-45,0Takv inkeln får vara m ellan ang iv et v ärd e oc h  ang iv et värd e i g rader

Utförande
b1 Endast 40,0 % av m arkytan får hård g öras
b2 Endast 60,0 % av m arkytan får hård g öras
b3 Dag v atten ska av ledas till förd röjning sm ag asin
Utfart

Ø P

ØP Utfart får inte finnas
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genom förandetid en är 5 år .
Markreservat för allmännyttiga ändamål
u Markreserv at för allm ännyttig a underjord iska led ning ar. Kvartersm ark

Ändrad lovplikt, fastighetsplan
a1 Marklov  kräv s  för sc h aktarbeten. Kvartersm ark

Villkor för startbesked
a2 Startbesked får inte g es förrän m arkförorening ar åtg ärdats.

Kvartersm ark


