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ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap
NATUR1

Kvartersmark

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30
Koordinatsystem i höjd: RH 2000
Koordinatkvalitet: 30 mm
Fastighetsredovisningen aktuell: 2022-02-08
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Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30
Koordinatsystem i höjd: RH 2000
Koordinatkvalitet: 30 mm
Fastighetsredovisningen aktuell: 2022-02-08
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Träd med en brösthöjdsdiameter om minst 70 cm får inte fällas
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Träd med en brösthöjdsdiameter om minst 70 cm får endast fällas om det är sjukt eller utgör en
säkerhetsrisk
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Parkering får anordnas
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Fasader ska vara av befintlig karaktär och färg. Fasadtegel får inte putsas, slammas, säckskuras
eller målas. Solskydd får uppföras mot fasad dock ska det anordnas på ett sådant sätt att det
integrerar med fasadlivet och samspelar med byggnadens arkitektoniska karaktärsdrag
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Taktäckning ska vara av matt rött tegel

k3

Fönster ska till form, material, indelning och proportioner bibehållas till sin utformning på första
våningen. Fönster får dock tas bort för tillskapande av ny entré på första våningen

k4

Justering av fönsterstorlekarna får göras på andra våningen, dock ska fönster till material och
indelning bibehållas. Justering av fönster och skapande av nya fönster får inte påverka
byggnadens arkitektoniska karaktärsdrag
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Takfönster får uppta maximalt 15 procent av takytan. Takkupor får inte uppföras
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Balkong får ej uppföras

k7

Byggnadens karaktärsdrag vad gäller portöppningarnas utformning ska bibehållas

k8

Skyltar får placeras på fasad. Skyltar ska dock utformas på ett sådant sätt att de är
underordnade och inte dominerar över byggnadens fasad och arkitektoniska karaktärsdrag.
Utstående, blinkande eller bildväxlande skyltar tillåts ej
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Fönster ska till form, material, indelning och proportioner bibehållas till sin utformning

k10

Fasader ska vara av befintlig karaktär och färg. Fasadtegel får inte putsas, slammas, säckskuras
eller målas
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Endast ny entré i anknytning till porten/portarna får byggas. Det ska tydligt framgå vad som är ett
tillägg till den befintliga byggnaden
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Marken får inte förses med byggnad
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Genomförandetid

NATUR1

Genomförandetiden är 5 år

Ändrad lovplikt
a1

Marklov krävs för fällning av träd med en brösthöjdsdiameter om minst 70 cm

Villkor för startbesked
a2

Startbesked får inte ges för byggnation förrän byggnad 117 rivits

Startbesked får inte ges för byggnation förrän markföroreningar i mark inom planområdet där dessa påträffats har
avhjälpts

Gemensamhetsanläggning

N 6240600

g1

Markreservat för gemensamhetsanläggning för lokalgata

g2

Markreservat för gemensamhetsanläggning för gång och cykel

Byggnad 116 och byggnad 113 bedöms vara av (PBL) 8 kap. 13 §-karaktär. Förtydliganden för varsamhetsbestämmelser
finns i planbeskrivningen

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Illustrationskarta

Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Planavgift debiteras ej
Planavgift debiteras
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