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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser
markerade med "l" gäller inom hela planområdet.

PLANBESTÄMMELSER

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK
Allmänna platser

Kvartersmark

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER
Lägsta markhöjd över nollplanet.

UTNYTTJANDEGRAD
Högst hälften av tomtytan får bebyggas.

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

MARKENS ANORDNANDE
Mark och vegetation

Lägsta höjd över nollplanet.
Kvarteret ska anordnas så att gemensamma tillfarter, samt
underjordiska ledningar kan byggas ut och så att lokalt
omhändertagande av dagvatten kan ske. Dagvatten ska
renas innan avledning sker till Byfjorden. Plats ska finnas
för pumpstation i närhet av körbar yta.

PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE
Utformning

Högsta byggnadshöjd i meter. Härutöver får skorstenar och
ventilationsanläggningar uppföras.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är tio år från den dag planen vinner laga kraft.

NATUR [TÄKT] Naturområde. Dessförinnan täktverksamhet till dess
angiven marknivå har erhållits.

JV [TÄKT] Industri- och hamnverksamhet inklusive anläggningar för
dess tekniska försörjning. Dessförinnan täktverksamhet till
dess angiven marknivå har erhållits.

Marken får inte bebyggas.

Kommunen är huvudman för allmän plats.

Lokaler där människor stadigvarande vistas ska utföras radonsäkert.

Efter täktverksamheten upphörande ska marken ordning-
ställas med en slänt från krön till marknivå med en högsta
lutning på 1:2. Uppfyllnadsmassor ska täckas med växtjord.

n

Byggnader ska placeras minst 6,0 meter från gräns mot gata.

1

Efter täktverksamheten upphörande ska marken ordning-
ställas med en jämn slänt från krön till marknivå.

n2

NATUR Naturområde

Reservat för industrispår, dessförinnan täktverksamhet.T [TÄKT]

m Inom 9 meter från reservat för industrispår får ej köryta
anordnas. Inom 12 meter får ej oskyddade uppställnings-
platser för fordon anordnas.

I samband med täktverksamheten ska detaljprojektering av
släntens utformning utföras. Stabiliteten ska uppfylla de
rekommendationer som ges i Skredkommissionens Rapport
3:95 för nyexploatering och minst detaljerad utredning.

n3

n3 I samband med täktverksamheten ska detaljprojektering av
släntens utformning utföras. Stabiliteten ska uppfylla de
rekommendationer som ges i Skredkommissionens Rapport
3:95 för nyexploatering och minst detaljerad utredning.

utställningsutlåtande

Laga kraft

Antagen av MSB

BESLUT

Till planen hör

plankarta med bestämmelser

Detaljplanen består av

planbeskrivning

fastighetsförteckning

illustrationskarta

genomförandebeskrivning

samrådsredogörelse
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