PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och
utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.

GRÄNSER
Planområdesgräns.
Användningsgräns.
Egenskapsgräns.
Sekundär egenskapsgräns.
Sammanfallande sekundär och egenskapsgräns.

ANVÄNDNING AV MARK
Allmän platsmark
Gata.
Kollektivtrafikgata.

Kvartersmark
Bostäder.
Tillfällig vistelse.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Avgränsad via egenskaps- och användningsgräns
Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen.

Upphävande av strandskydd
Strandskyddet är upphävt.

Utformning av allmän plats
Hållplats med väderskydd.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Avgränsad via egenskaps- och användningsgräns
Begränsning av markens utnyttjande
Marken får inte förses med byggnadsverk.

Fastighetsstorlek
Minsta fastighetsstorlek är <angivet> m².

Höjd på byggnadsverk
Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är <angivet> meter.
Högsta nockhöjd på komplementbyggnad är <angivet> meter.

Placering
Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns om det inte avser
komplementbyggnad vilken får placeras 1 meter från fastighetsgräns.

Upphävande av strandskydd
Strandskyddet är upphävt.

Utnyttjandegrad
Största byggnadsarea är <angivet> m² per fastighet.
Största byggnadsarea är <angivet> m² per huvudbyggnad.
Största byggnadsarea är 7 % av fastighetsarean inom användningsområdet.

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för utbyggnad eller nybyggnad av bostadshus förrän
tryckbank har anlagts enligt bestämmelse b1.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Avgränsad via sekundär egenskaps- och användningsgräns
Begränsning av markens utnyttjande
Marken får endast förses med komplementbyggnad.

Markreservat för allmännyttiga ändamål
Markreservat för allmännyttig luftledning.

Utförande
Tryckbank ska anläggas till nivån 61,5 meter över nollplanet.

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för utbyggnad eller nybyggnad av bostadshus förrän
avhjälpande åtgärder för lösa stenar och block har genomförts.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år.
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