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PLANKARTA

Tomtindelning för kv Åkaren, fastställd 1964-02-13,
upphör att gälla inom planområdet.

Övrigt

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

GRÄNSER

Planområdesgräns.

Användningsgräns.

Egenskapsgräns.

ANVÄNDNING AV MARK
Allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap

Gata.

Naturområde.

Park.

Kvartersmark
Tekniska anläggningar.

Detaljhandel utom handel med livsmedel.

Järnväg.

Verksamheter.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS
Utformning av allmän plats

Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en
säkerhetsrisk.

Ändrad lovplikt

Marklov krävs även för fällning av träd.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Fastighetsindelningsbestämmelser

Servitut avseende rätt till anläggande och underhåll
av bullerskydd till förmån för tillkommande
etableringar som belastar fastigheterna inom
egenskapsområdet.

Mark

Marken är avsedd för infiltration av dagvatten.

Marken är avsedd för trädplantering.

Marken är avsedd för slänt.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

Markreservat för allmännyttiga underjordiska
ledningar.

Omfattning

Största exploatering är 35% av fastigheten.

Högsta nockhöjd är 15 meter.

Marken får inte förses med byggnad.

Placering

Byggnad ska placeras minst 4 meter från
fastighetsgräns om de inte är sammanbyggda över
fastighetsgräns.

Byggnad ska placeras minst 15 meter från
fastighetsgräns till bostadsfastighet och minst 4
meter från annan fastighetsgräns om de inte är
sammanbyggda över fastighetsgräns.

Skydd mot störningar

Startbesked får inte ges förrän det gjorts en
miljöteknisk markundersökning som visar att
riktvärden för mindre känslig markanvändning klaras
(MKM).

Störningsskydd

Verksamheten får ej vara personintensiv.

Huvudentré får ej placeras mot led för farligt gods.

Utformning

Skyltar får inte placeras ovan tak. Fristående skyltar
eller skyltpyloner får inte vara högre än 8m. Gäller
inom hela användningsområdet.

Utförande

Ventilationen ska utföras så att friskluftsintag
placeras högt på byggnader och bort från leder för
farligt gods.

Bebyggelse ska utformas med brandklass EI30 på
fasader som vetter direkt mot led för farligt gods. Alla
fasader ska utformas med svårantändligt material.

Byggnader ska kunna motstå påfrestningen från en
gasexplosion. Påfrestningen på 30 meter avstånd
från en gasexplosion är 4,1 kPa i reflekterat tryck
och 1273 Pas i reflekterad impulstäthet.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år.


