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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Planområdets gräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Bostäder

GRÄNSBETECKNINGAR

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

UTNYTTJANDEGRAD

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

             b1               Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 5,5 meter. Taklutning

på huvudbyggnad utan sluttningsvåning får uppgå till högst 38 grader.

Taklutning på huvudbyggnad med sluttningsvåning får uppgå till högst

27 grader. Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från tomtgräns.

Högsta byggnadshöjd för uthus/garage/carport är 3,0 meter.

Högsta totalhöjd i meter över nollplanet

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Kommunen är inte huvudman för allmän plats.

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.

PLANBESTÄMMELSER

Handlingar

Plankarta

Grundkarta

Planbeskrivning

Genomförandebeskrivning

Fastighetsförteckning

PLANKARTA

tillhörande detaljplan för bostadsområde

på fastigheten Högås-Kärr 1:1

Uddevalla kommun
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ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

      n                  Befintlig trädridå ska  bibehållas. Marklov erfordras för trädfällning.

UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS

Friliggande småhus. Endast en huvudbyggnad med en bostad och ett

garage/uthus får uppföras på varje tomt. Högst en fjärdedel av tomtens yta

får bebyggas, dock högst 250 kvm, varav friliggande garage/uthus högst 60

kvm.

Balkonger och altaner utan tak, vilka sitter ihop med huvudbyggnaden, ska

inte räknas in i ovanstående ytor.

Minsta tomtstorlek är 1000 kvm.

      e1

Uthus, friliggande eller sammanbyggda med huvudbyggnaden, ska placeras minst

1,5 meter från tomtgräns, dock minst 4 meter från gräns mot väg. Garage och carport ska

placeras så att det blir minst 6 meter fritt avstånd framför byggnad till gräns mot väg.

Ljusa, reflekterande takmaterial får inte användas.

Borrning av vattenbrunnar ska utföras enligt rekommendationer i Hydrogeologisk utredning,

COWI, 2010-11-11.

VA-installation ska utföras med vattensnål teknik, vilket innefattar snålspolande munstycken

och toaletter.

Inom varje tomt ska skapas utjämningsanordningar för dagvatten.

Byggnader ska utföras med radonskyddat utförande, såvida inte särskild utredning visar att det

är onödigt.

Reningsanläggning/markbädd

Parkeringsplats, sopkärl

     +0,0              Föreskriven höjd över nollplanet

Byggnadshöjden ska räknas från den medelnivå som marken har invid byggnaden. Om

MARKENS ANORDNANDE

Tomtmarkens höjd får inom 4,5 meter från tomtgräns inte ändras mer än 1,0 meter.
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