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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

P-PLATS Parkeringsplats

PARK Park

Kvartersmark

B Bostäder

E Tekniska anläggningar. Inga brännbara byggnader eller upplag får placeras inom 5
meter.

P Parkering

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
e 50 % Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är angivet värde i %

II Högsta antal våningar

IV-VIII Antal våningar, min-max

)
—

7,4 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter

Placering
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Marken får inte förses med byggnad

Marken får endast förses med komplementbyggnad

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.

Generella bestämmelser
Om höga radonvärden uppmäts i samband med exploatering av mark ska ny bebyggelse
konstrueras radonsäkrade.
Om fornlämningar skulle påträffas i samband med schaktarbete ska arbetet avbrytas och kontakt
tas med länsstyrelsen.
Om föroreningar skulle påträffas i samband med schaktarbete ska arbetet avbrytas och kontakt
tas med tillsynsmyndighet.
Gällande riktvärden för buller ska följas vid byggnation. Alla bostäder ska ha tillgång till tyst sida.
Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. Om ny bebyggele, inklusive plank,
ska placeras närmare än detta avstånd ska grannar höras.
Vattenskyddsområdets föreskrifter för Rottnen ska följas inom planområdet.
För byggnation inom 30 meter från riksväg 25 ska säkerhetsåtgärder i enlighet med
riskutredning från ÅF 2017-12-01 följas.


