
PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående

beteckningar. Endast angiven användning och utformning är

tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela

planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Egenskapsgräns

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

FÖR KVARTERSMARK

Begränsning av markens utnyttjande

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

FÖR KVARTERSMARK

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

ö
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Marken får inte förses med

bygglovsbefriade åtgärder

Fastighetsstorlek

d
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Minsta fastighetsstorlek är 370 m²

d
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Största fastighetsstorlek är 900 m²

Höjd på byggnadsverk

h

1

Högsta byggnadshöjd på

huvudbyggnad är 4 meter. Takkupa

får uppföras över högsta

byggnadshöjd

h

2

Högsta byggnadshöjd på

komplementbyggnad är 2,8 meter

Markens anordnande och vegetation

n

1

Högst två väganslutningar från

kvartersmark mot gatumark får finnas

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR LOKATTEN 1 OCH 10

Skydd mot störningar

m

1

Minst en uteplats per bostadshus ska

skärmas så att gällande riktvärde för

trafikbuller innehålls

Takvinkel

o

1

Största takvinkel är 45 grader

Utformning

f

1

Takkupa får ej uppföras mot gata

Utnyttjandegrad

e

1

Största byggnadsarea är 27 % av

fastighetsarean

Genomförandetid

a

1

Genomförandetiden är 5 år för

ändrade och tillagda bestämmelser

Genom denna ändring av planbestämmelser upphävs

följande bestämmelser i stadsplan B 725, antagen

1983-05-16, inom gränsen för ändringen för det på

plankartan markerade området:

F - Fristående hus

I - Antal våningar

I samband med upphävande av bestämmelserna F och I

upphävs likaså följande bestämmelser:

På tomt som omfattar med F betecknat område får endast

en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad

uppföras

På tomt som omfattar med F betecknat område får

bebyggelse inte uppta större areal än 200 kvadratmeter.

Härav får uthus eller annan gårdsbyggnad ej uppta större

areal än 40 kvadratmeter

På med I betecknat område får byggnad uppföras med

högst en våning

På med I betecknat område får huvudbyggnad icke

uppföras till större höjd än 3,6 meter och uthus eller annan

gårdsbyggnad icke till större höjd än 2,5 meter

Genom denna ändring upphävs även del av

tomtindelningsplan 11-MLS-148/73, antagen 1972-04-12

ÄNDRING AV PLANKARTA

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Utdrag ur tomtindelningsplan 11-MLS-148/73. Del som

upphävs är markerad med röd streckad linje
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Beslutsdatum Instans

Ändring av detaljplan B 725 för

Lokatten 1 och 10, Munka Ljungby

Ängelholms kommun Skåne län
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Till planen hör:

Planprogram

Planbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning

Fastighetsförteckning

Samrådsredogörelse

Illustrationskarta
Granskningsutlåtande

Planavgift debiteras
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Inzoomad del av planområdet som berörs av planändringen

KOPIA

Kopians likhet med originalet bestyrkes
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