Detaljplan i Tannefors för Krigaren 1 m.fl.
PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan
beteckning gäller inom hela planområdet.

GRÄNSER
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

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

Torg med vistelseytor och plats för t.ex.serveringar

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK (PBL 4 kap. 5§ punkt 3 och 11§ punkt 2)
Bostäder och centrumverksamhet. Lokaler för centrumverksamhet ska finnas i den del av bottenvåningen
som vetter mot torgytan.

BC1
B1C1

Bostadskomplement och centrumverksamhet.

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

Föreskriven höjd över nollplanet (PBL 4 kap. 5§ punkt 2 och 8§ punkt 2)
Angöringstrafik för utryckningsfordon, färdtjänst och taxi till bostäder samt leveranstrafik till handel och
centrumverksamhet får finnas. (PBL 4 kap. 5§ punkt 2 och 8§ punkt 2)
Ej bilparkering (PBL 4 kap. 5§ punkt 2 och 8§ punkt 2)

angöring
ej parkering

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

Utnyttjandegrad

BC1

e1

Högst 2600 m² bruttoarea (BTA) ovan mark. (PBL 4 kap. 11§ punkt 1)

e2

Högst 3350 m² bruttoarea (BTA) ovan mark, varav ca 200 m² centrumfunktioner. (PBL 4 kap. 11§ punkt 1)

e3

Högst 2200 m² bruttoarea (BTA) ovan mark, varav ca 100 m² centrumfunktioner. (PBL 4 kap. 11§ punkt 1)

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

+62,0

Gården får byggas under med planterbart bjälklag. Endast komplementbyggnader får placeras på gården .
(PBL 4 kap. 11§ punkt 1 och 16§ punkt 1)

Höjd på byggnader och takvinkel

e1 f1 f2

Högsta totalhöjd i meter över nollplanet. (PBL 4 kap. 11§ punkt 1 och 16§ punkt 1)
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Högsta totalhöjd i meter (PBL 4 kap. 11§ punkt 1 och 16§ punkt 1)
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Burspråk och balkonger får tillsammans uppta maximalt 40% av fasadlängden per våningsplan mot
Klövergatan. (PBL 4 kap. 16§ punkt 1)
Huvudentréer för bostäder ska placeras mot Klövergatan. Entréer till lokaler ska placeras mot TORG. Portar
och ramper till parkeringsgarage ska integreras i huvudbyggnader. (PBL 4 kap. 16§ punkt 1)

Balkonger får inte anordnas lägre än 4,0 m över mark mot TORG. (PBL 4 kap. 16§ punkt 1)
Takhuvar får anordnas upp till maximalt 1,5 meter ovan angiven totalhöjd. (PBL 4 kap. 16§ punkt 1)

Utförande
Lägsta nivå för dränerande ingrepp är +37,5 meter över nollplanet. (PBL 4 kap. 16§ punkt 1)

ej

Bostadsgården ska utformas med planterbart bjälklag. Uppbyggnad av planteringsytor med större jorddjup
får göras för att möjliggöra planering av träd. Färdig markhöjd på innergården får dock maximalt vara 1.0
meter över angivet nollplan i de delar som vetter mot fastighetsgräns/egenskapsgräns i sydöst.
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Markens anordnande och vegetation
Plantering ska finnas på minst 40% av innergårdens yta. Lägenheters uteplatser inräknas i ytan. Lekmiljö ska
finnas. (PBL 4 kap. 10§)
Markytan ska utformas genomsläpplig för infiltration av dagvatten (PBL 4 kap. 10§)
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Stängsel och utfart
Körbar utfart får inte anordnas

(PBL 4 kap. 9§)

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

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt (PBL 4 kap. 17§)

Ändrad lovplikt, lov med villkor
Startbesked ska föregås av sanering av markföroreningar till halter innehållande KM och ska godkännas av kommunens miljömyndighet. (PBL 4 kap.
15§)

Markreservat för gemensamhetsanläggning
g

Område eller utrymme som reserveras för att ge utrymme för gemensamhetsanläggning (PBL 4 kap. 18§ första stycket)

UPPLYSNINGAR
Grundläggning under angiven nivå förutsätter grundkonstruktion som ej påverkar grundvattennivån.
Detaljplanen är upprättad med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen.
Fastighetsindelningsbestämmelse, tomtindelning 0580K-527:1, fastställd 1943-05-05, upphör att gälla inom planområdet. (PBL 4 kap. 18§)
Parkeringsgaraget rekommenderas utföras som en tät konstruktion och inte anslutas till dagvattennätet
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