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Utsnitt detalj i öster PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

B Bostäder
BS Bostäder, Skola

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

Endast komplementbyggnad får placeras

@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@ Marken får inte förses med byggnad

G20,0-45,0Takvinkeln får vara mellan angivet värde och angivet värde i grader

))0,0 Högsta totalhöjd är angivet värde i meter 
e1 0,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m²
Utformning
f1 Balkong får inte anordnas mot öster
f2 Om uteplatser eller balkonger byggs vid de fasader där riktvärdena överskrids, ska

även en gemensam uteplats i ljudskyddat läge anordnas.
f3 Endast komplementbyggnad (väderskydd) för cykelparkering. Utformning ska ske

med hänsyn till Norrgårdsbyggnadens höga kulturhistoriska värden
Mark
n1 Marken får inte användas för parkering
n2 Parkeringen ska utformas med genomsläppligt material
n3 Häcken får endast tas bort om den är skadad eller har dött. Vid borttagning ska häck

återplanteras.
Kulturvärden
q1 Byggnadsverkets karaktärsdrag; volym, proportioner, takmaterial, taklutning,

fönstersättning, fasadutformning, fasadmaterial och exteriöra uttryck ska bibehållas
q2 Entréhallens karaktärsdrag vad gäller rummets rymd, kolonner, pillastrar och

befintligt stengolv ska bevaras Vid renovering/restaurering ska materialval vara lika
nuvarande.

q3 Trappupgångar med stenvalvens karaktärsdrag vad gäller utformning och material
ska bevaras Vid renovering/restaurering ska materialval vara lika nuvarande eller
originalet.

Rivningsförbud
r1 Rivningsförbud. Byggnaden utpekas som kulturhistoriskt särskilt värdefull enligt PBL

8 kap 13 § .
Utförande
b1 Endast 60,0 % av fastighetsarean får hårdgöras
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år .
Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark
Ändrad lovplikt, fastighetsplan

a1 Marklov krävs för schaktarbeten. Kvartersmark
a2 Marklov krävs för fällning av träd. Kvartersmark

Markreservat för gemensamhetsanläggningar
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning. Kvartersmark


