Detaljplan i Slaka
för del av Häradsjorden 1:1 m.fl.
PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan
beteckning gäller inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR OCH LINJER
Planområdesgräns
Användningsgräns

Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATSMARK
(PBL 4 kap. 5§ punkt 2 och 8§ punkt 2)
GATA
GATA 1
PARK
NATUR

Gata med målpunkter och in/utfarter längs sträckan
Lokalgata

Anlagd park
Naturområde

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
(PBL 4 kap. 5§ punkt 3 och 11§ punkt 2)
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Bostäder
Tekniska anläggningar

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄNNA PLATSER
(PBL 4 kap. 5§, 8§ och 16§)

NATUR

lek

Lekplats får finnas
(PBL 4 kap. 5§ punkt 2 och 8§ punkt 2)
Körbar utfart får inte anordnas
(PBL 4 kap. 5§ punkt 2 och 8§ punkt 2)

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
(4 kap. 9-14§§ och 16§ PBL)
Byggnad får inte uppföras
(PBL 4 kap. 11§ punkt 1 och 16§ punkt 1)

Mark och vegetation

d1

e1

parkering

E

B

PARK
TA1

u

d2
d3

B

d3

e1

e2
radhus

radhus

e1

TA

GA
allé

Största byggnadsarea i procent av fastighetsarean är 30
(PBL %.
4 kap. 11§ punkt 1)
2
Störst antal bostäder är 12 stycken. Största byggnadsarea för huvudbyggnad per bostad
. Största
är 85 m
(PBL
byggnadsarea för komplementbyggnad per bostad är2.15
m4 kap. 11§ punkt 1)
Områden markerat med1 får
d styckas av i fastigheter med en minsta sammanlagda fastighetsstorlek på 450
m2 (PBL 4 kap. 18§ första stycket)
Områden markerat med2 får
d styckas av i fastigheter med en minsta sammanlagda fastighetsstorlek på 420
m2 (PBL 4 kap. 18§ första stycket)
Områden markerat med3 får
d styckas av i fastigheter med en minsta sammanlagda fastighetsstorlek på 450
m2 (PBL 4 kap. 18§ första stycket)

Placering
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Ensidig trädplantering ska finnas mot Högsättersvägen.
(PBL 4 kap. 10§)
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Planterade träd i en rad. Åtgärder som kan skada träd i allé får ej vidtas annat än av naturvärdes- eller
säkerhetsmässiga skäl. Parkering får ej finnas eller anläggas inom område markerat med allé. Schaktning
och anläggning får ej påverka alléträden inklusive deras rotsystem.
(PBL 4 kap. 10§ och 13§)
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Utnyttjandegrad/fastighetsindelning
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Parkeringsplats får finnas(PBL 4 kap. 13§)
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Friliggande enbostadshus ska placeras minst 2,5 meter från fastighetsgräns
(PBL 4 kap. 16§ punkt 1)

Byggnaders höjder och utformning
Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3 meter
(PBL 4 kap. 11§ punkt 1 och 16§ punkt 1)
Högsta byggnadshöjd i meter
(PBL 4 kap. 11§ punkt 1 och 16§ punkt 1)
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Endast radhus (PBL 4 kap. 16§ punkt 1)

Byggnadsteknik
Byggnad ska uppföras i radonsäkert utförande
(PBL 4 kap. 16§ punkt 1)

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
(4 kap. 5-8§§, 14-15§§, 17-18§§ och 21§ PBL)
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats
(PBL 4 kap. 7§)

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga (PBL
kraft
4 kap. 21§)

TRÄDKRONOR

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u

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

Ändrad lovplikt, lov med villkor
a1

Marklov krävs för fällning av träd eller schaktning/anläggning inom område markerat som allé(PBL
eller
4 träd.
kap. 15§)

Bygglov krävs för åtgärder enligt 9 kap 4a-4c §§ (PBL
PBL.
9 kap. 4d§)
Bygglov/startbesked får inte ges förrän förorenad mark har sanerats så att värdena för känslig markanvändning
(PBL 4 uppnås.
kap. 14§)

Upplysningar
Alléträd längs Högsättersvägen samt alléträd i västra delen av planområdet omfattas av biotopskydd enligt förordning 1998:1253 om
områdesskydd enligt miljöbalken. Vid åtgärder på träd krävs dispens från Länsstyrelsen. Ny allé markerad med träd kommer i framtiden också
omfattas av biotopskydd.
Slutlig bedömning av byggnadernas form-, färg- och materialverkan(8 kap 1§, pkt 2, PBL 2010:900) kommer ske inom ramen för
bygglovsprövningen.
Detaljplanen är upprättad med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900)
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