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
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark , 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
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Bebyggandets omfattning
Marken får inte förses med byggnad. Uteplatser, murar, plank och trappor får uppföras. ,
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Minsta takvinkel i grader,
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4 kap. 11 § 1 st 1 p.

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek
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Minsta fastighetsstorlek är 2000 kvadratmeter,

4 kap. 18 § 1 st p.

Utformning
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Bostäder
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f3

Endast entrébalkong med tillhörande trappa får uppföras och ska huvudsakligen utformas eller kläs in i trä. Räcken till entrébalkong ska vara av smide.,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

4 kap. 16 § 1 st 1 p.
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

4 kap. 16 § 1 st 1 p.
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan . Endast skorsten till en höjd av 1 meter får sticka upp ovan totalhöjd.,

+0.0

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

äg
en
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Tak ska vara av bandtäkt plåt.,

Balkong får uppföras över prickmark mot gården till ett djup av maximalt 1,5 meter och en bredd av 3,5 meter. Räcken ska utformas i smide.,

sv

+41

Endast skärmtak för cykelställ medges ovan totalhöjd och får enbart placeras mot byggnadsgavlar till ett maximalt djup av 1.5 meter.,

f2

Fasad ska utformas i trä. Dock får sutterängvåningen utformas med puts.,
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n1

Marken får inte användas för parkering,

n2

Trädet får inte fällas eller starkt beskäras. Träd som angripits av sjukdom eller skadats får fällas efter marklov. Ersättningsplantering ska ske av borttaget träd,

n3

Parkeringen ska utformas som en integrerad del i angränsande kvartersmark. Marken ska vara genomsläpplig och träd ska minst planteras mellan var fjärde
parkeringsruta., 4 kap. 13 § 1 st 2 p.

n4

Hårdgjorda ytor bör minimeras och mot Lillerudsvägen och fastigheterna söderut bör befintlig vegetation i form av träd och buskar bevaras, eller ersättas vid
borttagande., 4 kap. 10 §

4 kap. 13 § 1 st 3 p.
4 kap. 10 §

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,

38

4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid

1

n2

Genomförandetiden är 5 år från den dagen detaljplanen vunnit laga kraft.,

+4

4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för ny byggnad förrän marksanering har kommit till stånd,

4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Upplysningar
All placering och utformning av bebyggelse ska i huvudsak överenstämma med "Gestaltning" i planbeskrivningen.
Planområdet är beläget inom Östra Mälarens vattenskyddsområde för vilket särskilda skyddsföreskrifter föreligger.
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Slänt

Gällande egenskapsgräns

Staket,
bullerplank

Gällande rättighetsgräns

Häck

Avvägd höjd

Stödmur, mur

Bef. huvudbyggnad, geodetisk
resp. fotogrammetrisk
Bef. uthus eller garage geodetisk
resp. fotogrammetriskt
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