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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

Användning av allmän platsmark med kommunalt

huvudmannaskap

Gång- och cykelväg

GC

ParkPARK

Användning av kvartersmark

Bostäder. I bottenvåning får parkering, garage och

bostadskomplement uppföras.

B

Bostäder. I bottenvåning får kontor, handel, centrumverksamheter

och bostadskomplement uppföras.

BC

Centrumändamål, kontor och handel
C

TransformatorstationE

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Högsta nockhöjd i meter

n Plantering

I-IV Högsta antal våningar

u Marken ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar.

Korsmark - på marken får endast komplementbyggnad i form av

miljöhus eller förråd för barnvagnar, cykel, och trädgårdsredskap

uppföras. Högsta nockhöjd är 4 meter.

Prickmark - marken får inte förses med plank eller mur. Miljöhus

med sammanlagd 180 kvm byggnadsarea och max 4 meter

nockhöjd får uppföras på prickmark.

+ 0,0

Boende parkering får anläggas på prickadmark som markparkering delvis i bottenvåning av

hus, inklusive besöksparkering. Handelsparkering om 30 platser får anläggas på prickad

mark.

Utöver högsta angivna nockhöjd för bostäder får teknisk instalation och utryme för trapphus

anordnas.

Störningsskydd

Bostäder ska utformas så att ekvivalent ljudnivå i boningsrum inte överstiger 30 dBa.

Bostäder ska utformas så att minst häften av boningsrummen i varje lägenhet får högst

55 dBa ekvivalent i ljudnivå utanför fönster.

Minst en balkong/uteplats till varje bostad ska utföras och/eller placeras så att de

utsätts för högst 55 dBa ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBa maximal ljudnivå.

Administrativa bestämmelser

Genomförandetid är 10 år efter det att planen har vunnit laga kraft.

Kommunen är huvudman för allmän plats.

ILLUSTRATION

Illustrationslinjer

Illustrationslinje

Traktgräns

Kvartersgräns

Fastighetsgräns

Ledningsrättsområde

Gemensamhets resp. Servitutsgräns

MARIELUND
1:8

Traktnamn med block- och enhetsnummer

ga:1 Registernummer för gemensamhetsanläggning

Serv.
Lr Servitut resp. Ledningsrätt

Bostadshus resp. uthus karterad efter takkant

Bostadshus resp. uthus karterad efter husliv

Skärmtak resp. trappa resp. transformator

Höjdkurvor med höjdkurvstext
2

7

Körbana vägkant

Information om grundkartan
Koordinatsystem SWEREF 99 1630

Höjdsystem RH 70

Beteckningar
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Planchef
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