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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

Administrativ gräns

Egenskapsgräns och administrativ gräns

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

Anlagd park

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

Bostäder

Teknisk anläggning, dagvattenhantering och parkering

Skola och bostäder. Skola tillåts endast i våning 1 och 2.

Skolgård samt lek och rekreation

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

Utnyttjandegrad
För huvudbyggnad är största byggnadsarea 875 kvm och största BTA 4580 kvm.  (PBL 4 kap. 11§ punkt 1)

Största byggnadsarea är 20 % av fastighetsarea. (PBL 4 kap. 11§ punkt 1)

Största sammanlagda byggnadsarea för komplementbyggnader och skärmtak är 100 kvm inom de tre
egenskapsområdena markerade med e3. Största byggnadsarea per enhet är 35 kvm.  (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)

Marken får endast förses med komplementbyggnad och skärmtak (PBL 4 kap. 11§ punkt 1 och 16§ punkt 1)

Höjd på byggnader och takvinkel
Högsta byggnadshöjd för tekniska anläggningar, komplementbyggnader och skärmtak är 3,5 meter.

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

Placering
Huvudbyggnad ska placeras minst 4.5 m från tomtgräns mot intilliggande bostadsfastighet. Avståndet mellan
garage och gata ska vara minst 8 m.  (PBL 4 kap. 16§ punkt 1)

Utformning
Endast friliggande hus.   (PBL 4 kap. 16§ punkt 1)

Fasader ska vara putsade  (PBL 4 kap. 16§ punkt 1)

Vid ändring ska tillägg vara välanpassade till husets karaktär   (PBL 4 kap. 16§ punkt 1)

Byggnadens höjd ska varieras.
Våningsplan mellan +75,0 m och +84,9 m över nollplanet, får vara högst 500 kvm BTA per plan.
Våningsplan mellan +85,0 m och +87,9 m över nollplanet, får vara högst 390 kvm BTA per plan.
Våningsplan högre än +88,0 m över nollplanet, får vara högst 220 kvm BTA per plan.
Tak ovan +76,0 m över nollplanet ska utformas med sadeltak och ha en minsta taklutning på 25 grader.
Våningsplan mäts från färdigt golv. (PBL 4 kap. 16§ punkt 1)

Utförande
Källare får inte anordnas  (PBL 4 kap. 16§ punkt 1)

Markens anordnande och vegetation
Åtgärder som kan skada träd får inte vidtas. Bestämmelsen gäller alla träd med en stamdiameter över 25 cm
vid 1,2 meters höjd. Undantag gäller för åtgärder till följd av naturvårdsskäl eller säkerhetsskäl.  (PBL 4 kap. 10§)

Minst 80 % av markytan ska vara genomsläpplig. (PBL 4 kap. 10§)

Stängsel och utfart
Körbar utfart får inte anordnas   (PBL 4 kap. 9§)

Skydd av kulturvärden och rivningsförbud
Huvudbyggnad och garage får inte rivas (PBL 4 kap. 16§ punkt 4)

Huvudbyggnad och förråd får inte rivas (PBL 4 kap. 16§ punkt 4)

Huvudbyggnadens och garagets exteriör och värdebärande detaljer får inte förvanskas. Se
planbeskrivningen för värdebärande detaljer (s. 26-27). (PBL 4 kap. 16§ punkt 3)

Förrådets exteriör och värdebärande detaljer får inte förvanskas. Se planbeskrivningen för för värdebärande
detaljer (s. 26-27). (PBL 4 kap. 16§ punkt 3)

Varsamhet
Huvudbyggnadens exteriör och värdebärande detaljer får ändras varsamt. (PBL 4 kap. 16§ punkt 2)

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§)

Ändrad lovplikt, lov med villkor
Marklov krävs för fällning av träd som omfattas av egenskapsbestämmelsen n1.  (PBL 4 kap. 16§ punkt 1)

Marklov krävs för att minska markens genomsläpplighet inom egenskapsområden markerade med bestämmelsen n2.   (PBL 4 kap. 16§ punkt 1)

Utökad lovplikt för underhåll av fasader, fönster, balkongdörrar och ornamentdetaljer, på huvudbyggnad och
garage.  (PBL 4 kap. 15§)

Utökad lovplikt gäller för sådan bygglovsbefriad komplementbyggnad som beskrivs i 9 kap. 4 § p. 3, PBL
("friggebod") samt för sådana bygglovbefriade åtgärder som beskrivs i  4 a-4 c §§, PBL  ("Attefallsåtgärder")
på byggnader inom fastigheten Forellen 4. (PBL 4 kap. 15§)

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

UPPLYSNINGAR
Slutlig bedömning av byggnadernas form-, färg- och
materialverkan (8 kap 1§, pkt 2, PBL 2010:900) kommer
ske inom ramen för bygglovsprövningen.
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