Detaljplan i Ekkällan
för Ellipsen 7 m.fl.
PLANBESTÄMMELSER

Parkeringsplats får inte finnas förutom parkeringsplats för funktionshindrades behov.

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan
beteckning gäller inom hela planområdet.

Utfart
Körbar in- och utfart får inte anordnas
(PBL 4 kap. 9§)

GRÄNSER

Skydd av kulturvärden och rivningsförbud

Planområdesgräns

(PBL 8 kap 13 § och 4 kap. 16§ punkt 3)
Bebyggelse inom användningsområde CBN
1 får ej förvanskas.
Byggnadernas karaktärsdrag vad gäller volym, proportioner, färgsättning, detaljeringsgrad samt exteriör (tak,
fasad, snickerier och dörrar) får inte förvanskas. Interiört ska huvudsaklig planlösning samt befintlig
q1
äldre/ursprunglig fast inredning (golv- och taklister, dörr- och fönsterfoder, väggpaneler) bibehållas. Se även
planbeskrivningen för värdebärande karaktärsdrag för respektive byggnad.
(PBL 4 kap. 16§ punkt 3)
Byggnadernas huvudsakliga exteriöra uttryck får inte förvanskas. Vid behov kan material/kulör till det som vid
q2
bygglovsprövning bedöms lämpligt återställas till originalutförande. Se planbeskrivningen för värdebärande
karaktärsdrag (sid 30-34).
(PBL 4 kap. 16§ punkt 3)

Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS
(PBL 4 kap. 5§ punkt 2 och 8§ punkt 2)
GATA
PARK

Gata med målpunkter och in/utfarter längs sträckan

r

Anlagd park med gång- och cykelvägar.

Varsamhet

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
(PBL 4 kap. 5§ punkt 3 och 11§ punkt 2)
CBN 1
SBC
1 1
SK 1
SN 1
P
+
62.6

k1

Centrum, bostäder, rekreation.
Skola, bostäder, centrum. Ej bostadslägenheter i bottenvåningen. Centrum endast i bottenvåningen.

m1

Skolgård samt lek och rekreation.
Parkering.

Kommunen är huvudman för allmän plats.
(PBL 4 kap. 7§)

Föreskriven höjd över nollplanet
(PBL 4 kap. 5§ punkt 2 och 8§ punkt 2)

Genomförandetid

PARK

63.5
+

+86,0

u

+77,0

Ändrad lovplikt, lov med villkor

(PBL 4 kap. 11§ punkt 1)
Komplementbyggnad får uppföras med max byggnadsarea 35 kvadratmeter.

(PBLn4 kap. 15§)
Marklov krävs för fällning av träd markerade med
1.

e3

Komplementbyggnader får uppföras, max tre byggnader och största byggnadsarea per komplementbyggnad
(PBL 4 kap. 11§ punkt 1)
20 kvadratmeter.

e4

Inom användningsområdet CBN
1 får komplementbyggnader uppföras, maximal byggnadsarea är 100
(PBL 4 kap. 11§ punkt 1)
kvadratmeter sammantaget för de två egenskapsområdena.

skolgård

u

e2
m1

UPPLYSNINGAR
Slutlig bedömning av byggnadernas form-, färg- och materialverkan (PBL 8 kap 1§, punkt 2) kommer ske inom ramen för bygglovsprövningen.

Marken får endast förses med fristående komplementbyggnader och skydd för buller(PBL
(plank).
4 kap. 11§ punkt 1 och

Bygglov krävs för bygglovbefriade åtgärder (friggebod, attefallsåtgärder, tillbyggnader etc) inom område som omfattas av PBL 8 kap 13 §, i
denna plan inom användningsområde CBN
1.
Inom användningsområdet CBN
1 ska finnas möjlighet för allmänheten att passera.
Inom användningsområdet 1SB
C1 kan tredimensionell fastighetsbildning komma att tillämpas.
Detaljplanen är upprättad med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen.
(PBL 2010:900)

Höjd på byggnader
0,0

Illustrationer

Högsta nockhöjd i meter över nollplanet.
(PBL 4 kap. 11§ punkt 1 och 16§ punkt 1)

skolgård

Illustrationstext

Utformning

u

Våningsplan över + 80 meter över nollplanet (plan 6) får utgöra max 75 % av underliggande vånings
bruttoarea. Se illustration.
(PBL 4 kap. 16§ punkt 1)

(PBL 4 kap. 16§ punkt 1)
Huvudbyggnad inom användningsområde
1BSC
1 utformas som två tydligt avläsbara volymer med olika byggnadshöjder.

Nya komplementbyggnader inom användningsområdet1 ska
CBNutformas fristående och placeras så att de i volym, proportioner, färgsättning,
detaljeringsnivå samt exteriör förhåller sig till de äldre byggnaderna inom området.

e3 m1 n2

Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter
v1

n1

r
k1

n1

rq

CBN1

SN1

n1

Träd får inte fällas annat än av säkerhetsmässiga eller naturvårdsskäl.
(PBL 4 kap. 10§)

n2

Parkeringsplats får inte finnas förutom parkeringsplats för funktionshindrades(PBL
behov.
4 kap. 13§)

Utfart

rq

1

För lägenheter större än 35 kvadratmeter ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad
sida. (PBL 4 kap. 11§ punkt 3)

Markens anordnande och vegetation

n1

n2

n1

Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar.
(PBL 4 kap. 6§)

Marken får inte förses med byggnad.
(PBL 4 kap. 11§ punkt 1 och 16§ punkt 1)

(PBL 4 kap. 18§ första stycket))
Minsta fastighetsstorlek inom användningsområdet1 är
CBN
3500 kvadratmeter.

e4 n2

SK1
r k1

u

Fastighetsstorlek

f1

n1

Markreservat för allmännyttiga ändamål

16§ punkt 1)

TA

e1 v1

64.7
+

Inom användningsområdet 1SB
C1 får huvudbyggnad uppföras med en största sammanlagd byggnadsarea
(PBL 4 kap. 11§ punkt 1)
om 800 kvadratmeter.

e2

+ 63.5

GA

P

e1

Begränsning av markens utnyttjande

e1 f1 v1

+63.6

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft eller från den dag dessförinnan, då del av planen kan genomföras med stöd av
förordnande enligt PBL 13 kap. 17§ tredje stycket.
(PBL 4 kap. 21§)

Utnyttjandegrad

SB1C1

Skydd mot buller (plank) ska anordnas med minsta höjd 1,5 meter över marknivå och med utbredning som
redovisas på bild i planbeskrivningen sid(PBL
41.4 kap. 12§)

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
(4 kap. 5-8§§, 14-15§§, 17-18§§ och 21§ PBL)
Huvudmannaskap

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
(4 kap. 9-14§§ och 16§ PBL)

u
n2

Byggnads karaktärsdrag vad gäller volym, proportioner, färgsättning, detaljeringsnivå samt exteriör (tak,
fasad, fönster, snickerier och dörrar) ska bibehållas. Se planbeskrivning för värdebärande karaktärsdrag för
respektive byggnad (sid 30-34).
(PBL 4 kap. 16§ punkt 2)

Skydd mot störningar

Skola, skoladministration.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
(PBL 4 kap. 5§, 8§ och 16§)
+ 0,00

Byggnaden får inte rivas.
(PBL 4 kap. 16§ punkt 4)

angöring

1

r q2

e4
n2

skolgård och park

r

ulIsatoirtn
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ANTAGANDEHANDLING
LAGA KRAFT

kommun
PLANHANDLINGAR

ANTAGEN AV
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