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Ändring av I:438
Detaljplan för vård-, bostads- och centrumändamål
Elin Elfström, planhandläggare
Jonas Ryberg, enhetschef

Översiktskarta

SWEREF99_16_30XY koordinatsystem:
RH2000Z koordinatsystem:

Antagen av:
Laga kraft datum:

1:800Skala:

B-2021-215Diarienummer:

Grundkartebeteckningar
Traktnamn
Fastighetsgräns
Kvartersgräns
Traktgräns
Byggnad
Komplementbyggnad
Transformatorstation
Skärmtak
Häck
Staket
Avtalsservitut
Väg
Servitut
Höjdkurvor
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Antagen datum: 

Hunden 1 m.fl. 

Aktualitetsdatum grundkarta: 2022-03-21

Samråd datum: 2022-05-04 - 2022-06-10
Granskning datum: 

Samrådshandling

0 25 50 75 10012,5
Meter

Planbestämmelser
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all kvartersmark
eller all allmän plats eller allt vattenområde på plankartan.

Gränslinjer
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Sammanfallande egenskapsgränser

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS
GATA Gata

PARK Park

P-PLATS Parkering

VÄG Väg

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
BD Bostäder, Vård

C Centrum

E Tekniska anläggningar

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS
Utformning av allmän plats
+0,0 Markens höjd över nollplanet ska vara angivet värde i

meter

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande
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@@@@@@@@@@Marken får inte förses med byggnad

Höjd på byggnadsverk
h1 0,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter

Utnyttjandegrad
e1 0,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m²

Fastighetsstorlek
d1 0,0 Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i m²

Rivningsförbud
r1

Byggnad får inte rivas

Utformning
f1 Endast friliggande byggnader

f2 Nybebyggelse ska underordna sig befintlig byggnad

Markens anordnande och vegetation
n1

Parkering 

Varsamhet
k1

Fönster ska till form, material, indelning och
proportioner bibehållas till sin utformning

k2
Takets form, material och färg ska bibehållas

k3
Fasader ska vara av rött tegel

k4
Huvudentré med trappa och trädörr ska bibehållas till
sin utformning

k5
Fastigheten ska hållas i sådant skick att miljöns
karaktär inte förvanskas

Skydd av kulturvärden
q1

Byggnades exteriör får inte förändras. Underhåll för att
bevara det kulturhistoriska värdet är tillåtet och ska
göras.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 120 månader över hela planområdet och börjar
.


