PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan
beteckning gäller inom hela planområdet.
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GRÄNSBETECKNINGAR OCH LINJER
Planomrädesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
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Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATSMARK
LOKALGATA

(PBL 4kap. 5§punkt2och 8§punkt2)

Lokaltrafik

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

5PP,

(PBL 4kap. 5§punkt 3 och 11§punkt2)

Skola,centrum. Parkering under mark. Ej förskola eller grundskola årskurs F -6.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK (4kap.

9-14§§och 16§ PBL)

Byggnad får inte uppföras (PBL4kap.11§punkt1 och 16§punkt 1)
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Marken får endast förses med skärmtak (PBL4kap.11§punkt 1J

Mark och vegetation
TA

n,

Parkering och angöring

<PBL4kap.13§1J

Utnyttjandegrad/fastighetsindelning
Största exploatering totalt inom planområdet26 500 kvm BTA varav maximalt 17 000kvm BTA grundskola årskurs 7-9. (Pbl4 ""'·" '""" ,,

e,

Största byggnadsarea 4200kvm (PBL41cap.11 purid:1J

e,

Största byggnadsarea 75kvm (PBL41cap.11§punkt1J

e,

Största byggnadsarea 60kvm <PBL4kep.11§punkt1J

Utfart, stängsel
In -och utfart till garage fär inte anordnas mot Drottningtorget eller Hästskogatan.'""""'·'"
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Placering

Byggnader ska placeras O till 5meter frän och parallellt med egenskapsgräns och administrativ gräns mot

P,

Lindengatan och Stallgatan.

(PBL4kap.16§ punkt1)

Byggnaders höjder och utformning

Offentliga byggnader ska utformas med omsorg om detaljer och materialval till en väl sammanhängande helhet,då symbolbyggnader bygger
vidare pä stadsdelens identitet. (PBL4kllp.1e§pun1.1:1J
Utöver angiven totalhöjd får en extra våning för tekniska installationer med en högsta totalhöjd av 3,7 meter anläggas. Totalt tillåts 750kvm
BTA. Varje enskild volym får uppta en yta om maximalt 150kvm BTA och måste anläggas centralt placerad över respektive byggnad.'"''"'·'"

punkt 1)

Volymer för tekniska installationer på tak ska ges en utformning integrerad med byggnaden som helhet.'"'""'·"''"""''
Byggnader mot Drottningtorget ska utformas med minst 70 % transparent fasad. ce"'"''·"'"""''

Högsta totalhöjd j meter över noll planet (PBL4kslp.11§punkt 1 och 16§punkt1)
f1

Port ska finnas från gata till gård {PBL4kap.16§punkt1)

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

(4kap. 5-8§§, 14-15§§, 17-18§§och21§ PBL)
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Markreservat för allmännyttiga ändamål
Markreserverat för allmännyttig gångtrafik med minst2meters bredd''"''""'·'"
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Genomförandetiden är 5är frän 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. ces,, ""'·""

Upplysningar
Generellt biotopskydd - alle -gäller för de fem träd som ligger i fastighetsgränsens sydvästra kant enlig miljöbalken 1998:808 7 kap. 11 §. Åtgärder som

berör biotopskyddade objekt kräver dispens utfärdat av Länsstyrelsen.
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Skala: 1:500 (A1),1:1000 (A3)
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Orienteringskarta

GRUNDKART A över
KUNGSBERGSSKOLAN 2 m. fl.
Tannefors

Kartan är upprättad och
kontrollerad i fält 2014-03-21
Reviderad 2019-01-04

- -- - Traktgräns
- - - - Fastighetsgräns
Gränspunkt
Fastighetsbeteckning
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Byggnad karierad efter huslivet
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Inbyggd altan/skärmtak
Trappa
Kantsten
Vägkant

Gångkant
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ST61
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SS44039

Staket
Fristående mur
Stödmur
Häck
SI änt
Berg i dagen
Nivåkurvor
Träd
Belysningsstolpe, trafikljus
Triangelpunkt
Stompunkt i plan
Rutnätspunkt
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Skala 1:500

Koordinatsystem: Swereff 99 15 00 i plan
Höjdsystem: RH2000
(Förhållandet till Linköpings höjdsystem -33.075)
Nivåkurvorna är laserscannade och är endast en illustration
Gränser utan gränspunkt är inte utredda och kan vara av varierande kvalitet
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1:8] Fastighetsägarförteckning

ANTAGEN AV

Detaljplan i Tannefors
för KUNGSBERGSSKOLAN 2 m.fl.
(Nya Ku ngsberget)
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