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Grundkartan framstillid genom 
utdrag ur Uddevalla digitala baskarta. 
kartstandard enl. Ht.IK-K.2.2.6.1 
Fullständighet standard 2 
Lägesnoggrannhet standard 2 
Aktualitet standard 1 

Koordinatsystem 
l plan RT90 7,5 gan V 0:-15 
l höjd RH 70 

Uddevalla den B januari 2009 

t.lartin Jonsson 
t.lätningschef 

Planens nr: 

Antagen av MSN: 2cm-tt-12 

Laga kraft: 

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSERNA 
Följande gäller irom det säll! kil avgränsade cmlådel Underliggande plankarla jämle separala 
planbeslämmelser tillhörande DaboiJplan fiir kv K-...n m Il, antagen av KF 2DD3-ll4-09 
gliler jlmsidee. 

GRÄNsBETECKNINGAR 
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Linje bellgen 3 m ulanf!lr lnd~rglomrtdalll grtn1 

Anvlndningegrtnl 

Egenekapegrlns aom utgAr 

Föreslagen faslighelsgräns 

UTNYTTJANDEGRAD 
Upphävda bestämmelser 

(Max en huvudbyggned per nuvarande faslighet med en alörela byggnadsarea ev2DD kvm~ 
(starsta byggnadsarea Rlr ulllus och garagelr 5D kvm per nuvarande faslighet). 
(e1 D) 

PLACERING, UTFORMNING, UTFORANDE 
U pphlvda b&IIIAmmelller 

(HINUdbyggnad akall placeras ulall8r 1!lrglrdllmark~ 
(HINUdbyggnad a kall placeras minet 4 melar fi'An gliini mot grannfastighet~ 
(Max la kiLilning l!lr huvudbyggned ar 35 grader). 
(Fronlaspil eller takkupor Mr ha en bredd molavarande max 40% av faladiAngsida. Fronlaepill 
och takkupa fAr öveiBkrida högaiii t illlina byggn-hajd). 
(Fasad pA huvudbyggned skall utgöras av tri panel, tegeleller puls.) 
(Uthusbyggnad skall dock placeras minst t ,5 meter fi'An grins mot grannfaatighet. FAr dock 
placeras nArmara om gmnne aA medger.) 
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Nva beslllmmelaar 
Byggnadshajdoch taklutning Ar Hka med nwarande. aa planbelkrivnii"Q. 
5101818 taklutning ftlr komplementbyggned ar 30 grader. 
Fronteapil ellertakkupor Mr inta uppf!lral. 
Endast en bOlllads liganhet per fastighat 

JE-e-- ---e--- Karbar utfart rAr inta arorane1 

VarsamhetsbestfJmmelser (avser befinlig bebyggelse) 
Vid ändring skall följande karaktärsdrag och vänlen hes bebyggelsen särskil beaklas: 
k, Byggnadens ursprurgliga fasadmaterialsamt dörr- och ffinslelllällning 

STORN INGSSKYDD 
Minst hilllen ev boallldsrummen i galuhueat skall fti~Aggaa mot ~uddlmpad sida. Gilller 
vid nybyggnad och v11enUig ombyggnad (lindring~ 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genoml!lrandetiden för denne Andring ev dela~ planen IIIIIar 5 Ar alter det att den vunnit laga 
k rall 
Far den del av dalllgplanen för kv Kleekanin m n. anlllgan ev KF 2003~4-09 . eom beiCIB av 
planändringen förnyas genomiii randeliden t ill samma tidpunktsom evan. 
Fastighelsplanllcmlindelning Iii r Klccka"'n 4 med aklbeteckning 14!15K-8811945 
upphör alt gälla. 

Ulilkad lovplikt 
Lovplikten utökaasA att den liven omfatlar byla av fasadmateria l, omfllrgnirg aamt 
byla, inelltlning och igenllllllnirg ev ftlnslar och yllanlörrar. 

ANTAGANDEHANlJUNG 
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• Tllgg till planllarta med beltll'l'lnetter 
• 11111)91il plonb0 ......... 9 

• TIIIG911 ""nomfOnlndebeolaMIIng 
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ENKEL T PLANFORFARANilE 

ANDRING AV DETALJPLAN FORDEL AV 

KV KLOCKAREN 
Uddevalla, Uddavalla kommun 

Upprillad den 19 februa~ 2009, re.ld<Dd d"' 12 n...,.,bl!r2009 
Planeco Oll"nlllllopl...,q 
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