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Plankarta med bestämmelser

HANDLINGARORIENTERINGSKARTA

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR
Detaljplanegräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

Kolonilotter - koloniändamål för rekreation
och trädgårdsodling.

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

MARKENS ANORDNANDE

UTFÖRANDE

UTNYTTJANDEGRAD
00    1   e Största sammanlagda byggnadsarea i kvadratme-

ter/kolonilott. Utöver detta får uppföras ett fristående
växthus om maximalt 6.5 kvadratmeter, ett förråd om
maximalt 2.5 kvadratmater i anslutning till huvud-
byggnaden och ett inglasat uterum/skärmtak om maxi-
malt 7.5 kvadratmeter.
Därutöver får ytterligare byggnader ej uppföras.

Byggnader får inte uppföras.

Mark och vegetation

Körbar in- och utfart får inte anordnas.

Parkeringsplatser ska anordnas.

Utfart och stängsel

UTFORMNING
Högsta byggnadshöjd i meter
Minsta resp. största taklutning i grader

PLACERING

Byggnad placerad närmare än 1.5 meter från gräns mot granne
kräver grannens medgivande.

ADMINISTRATIV BESTÄMMELSE
Genomförandetiden är 15 år från det datum planen vinner laga kraft.

Ny bebyggelse ska uppföras i trä med fasader i liggande eller stående
träpanel och ansluta till karaktärsdragen hos bebyggelsen i omgivningen.

Marken får endast bebyggas med uthus, service-
byggnad och hus/container för sopsortering.

Ändrad lovplikt, lov med villkor

L1

00    2   e Största sammanlagda byggnadsarea i kvadratmeter.

0vån Högsta antal våningar
koloni Endast kolonistugor

service Endast servicebyggnad

v Byggnader ska uppföras på plintar och får
inte vara försedda med eldstad eller toalett.    1

Fristående växthus med totalhöjd om maximalt 2.5 meter och maximalt
6.5 kvadratmeter byggnadsyta ska utformas med fyra sidor och tak
i glas eller annat liknande genomsiktligt material.

Inglasning av skärmtak medges under förutsättning att minst 2/3
av de fria sidorna är genomsiktliga.

Taktäckning ska vara svart plåt eller svart papp.

Bygglov krävs inte för uppförande av byggnader på kolonilott.
Bygganmälan måste dock göras. Bygglovbefrielse gäller under
förutsättning att planbestämmelserna följs.

Häck

Staket

Byggnad, takkontur

Teleledning (i mark)

Högspänningsledning (i mark)

Vägkant, gångbana

Fastighetsgräns

GRUNDKARTEBETECKNINGAR

Träd

Slänt 

Registerbeteckningar     

Kvartersnamn

Vattenyta

Kantsten    

Dike

parkering
Byggnadsteknik

b

Fönster i fasad mot närmaste gräns till granne får endast finnas
om överenskommelse med granne finns.

    1 Vatten får inte dras in i byggnad.

Lövskog

Buskage  

Avgränsning mellan kolonilotter ska finnas i form av staket och/eller
häck. Staket ska vara genomsiktligt och maximalt 1.2 meter högt.
Avgränsning mot gemensamma gångar ska finnas i form av staket.
Staket ska vara genomsiktligt och maximalt 1.2 meter högt.

Huvudbyggnad ska placeras med gavelsida mot kolonilottens kortsida.

Plank och vindskydd får uppföras i anslutning till huvudbyggnad till
en längd av maximalt 3 meter, höjd av maximalt 1.8 meter samt
inte närmare lottgräns än 4.5 meter.

ILLUSTRATION AV EXEMPEL PÅ TILLÅTEN BEBYGGELSE OCH DESS PLACERING INOM KOLONILOTT

Marken ska vara tillgänglig för underjordisk elkabel.u
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