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Halvorstorp, Trollhättans kommu

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela området.
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Avgränsad via egenskaps- och användningsgräns

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Avgränsad via egenskaps- och användningsgräns

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får endast förses med uthus och förråd

Marken får inte förses med byggnad

Höjd på byggnadsverk

Högsta nockhöjd är angivet i meter

Högsta nockhöjd på huvudbyggnad för flerbostadshus är
12,1 meter

Högsta nockhöjd på huvudbyggnad för en- och
tvåbostadshus är 9,0 meter

Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är angivet i meter

Högsta nockhöjd på uthus, förråd och
komplementbyggnad är angivet i meter

Markens anordnande och vegetation

Parkering

Markreservat för gemensamhetsanläggningar

Markreservat för gemensamhetsanläggning för infart och
avfallshantering

Markreservat för gemensamhetsanläggning för infart

Stängsel, utfart och annan utgång

Utfart ska anordnas mot GATA1

Utfartsförbud

Takvinkel

Minsta takvinkel för huvudbyggnad är angivet i grader

Minsta takvinkel för huvudbyggnad för flerbostadshus är
27 grader

Minsta takvinkel för huvudbyggnad för en- och
tvåbostadshus är 30 grader

Utformning

Balkong får inte anordnas på fasad riktad mot plangräns i
väster

Endast flerbostadshus

Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea är angivet i m²

Största byggnadsarea är 350 m² per huvudbyggnad för
flerbostadshus

Största byggnadsarea är 240 m² per huvudbyggnad för
en- och tvåbostadshus

Största byggnadsarea är angivet i m² per huvudbyggnad

Största byggnadsarea är 120 m² per fastighet

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Avgränsad via sekundär egenskaps- och användningsgräns

Fastighetsstorlek

Minsta fastighetsstorlek är angivet i m²

Utformning

Endast en- och tvåbostadshus
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Genomförandetiden är 5 år
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