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GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Grundkartan är upprättad ur Lessebo kommuns
primärkarta 2018-04-10

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter takkonturen

Offentlig byggnad/Industri

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter huslivet

Kyrka

Transformatorstation

Järnväg

Höjdkurva79

Punkthöjd+ 77.40

Slänt
Äng resp. åkerO UU
Lövskog resp. barrskogn p

Lövträd resp. barrträdG f

Fastighetsgräns

Dike, bäck, å

Stödmur

Trakt

Körbanas kant

FastighetsbeteckningLessebo 3:1

Kvartersgräns

Fjärrvärmeledning
Dagvattensledning
Spillvattensledning
Vattenledning

Gång- o cykelväg

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
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

GATA Gata

GC Gång- och cykelväg

Kvartersmark

B Bostäder

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

II Högsta antal våningar

e 40 % Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är angivet värde i %
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8 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter

Placering
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Marken får inte förses med byggnad, dock får parkering anordnas
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Øl Körbar förbindelse får inte anordnas

Störningsskydd

m1
Alla bostäder ska ha tillgång till tyst sida för minst 50 % av bostadsrummen.
Dessutom ska riskreducerande åtgärder i enlighet med riskutredning, ÅF
2017-12-01, tillämpas.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat för allmännyttiga ändamål

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Huvudmannaskap
Huvudmannaskap kommunalt för allmän plats

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt.

Genrella bestämmelser
Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. Om ny bebyggelse, inklusive
plank, ska placeras närmare än detta avstånd ska grannar höras.
Om fornlämningar skulle påträffas i samband med exempelvis schaktarbete ska arbetet
avbrytas och kontakt tas med Länsstyrelsen
Innan startbesked får ges ska eventuella marföroreningar vara avhjälpta.
Vid byggnation ska nya byggnader uppföras radonsäkrade.
Gällande riktvärden för buller ska följas vid byggnation.
Vid byggnation inom 30 meter från riksväg 25 måste Trafikverket ge tillstånd.
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