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ORIENTERINGSKARTA

GRUNDKARTA

PLANKARTA

Grundkartan är upprättad genom utdrag från

Tranemo kommuns primärkarta.

Koordinatssystem SWEREF 99 TM,

höjdsystem RH 70.

Gränser enligt Lantmäteriets

fastighetsindelning.

Fastighetsindelning aktuell 2014-07-01

Traktgräns

Fastighetsgräns

Byggnad

Fastghetsbeteckningar

Höjdkurvor

Vägkanter

PLANKARTA MED BESTÄMMELSER - del2

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där

beteckningar saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast

angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Egenskapsgräns från vilken mindre avvikelser får ske

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

Industri

Industri, kontor

Parkering

Tekniska anläggningar

ANVÄNDNING AV ALLMÄNNA PLATSER

Naturmark

Lokaltrafik

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

      gc-väg gång- och cykelväg

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Byggnad får inte uppföras

u Marken skall vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska 

ledningar/pumpstation

x Marken/befintlig skogsväg skall vara tillgänglig för 

allmännyttig gångtrafik, för maskiner för grannfastigheters 

skötsel samt för fordon till transformatorstation

y Marken får nyttjas av angränsande fastighet för 

järnvägsspår(stickspår) 

y Marken får användas för in- och utfart från angränsande

fastighet

MARKENS ANORDNANDE

       Damm Damm för omhändertagande av dagvatten skall finnas

n Marken skall vara planterad och får inte användas för

parkering

          Vall Marken skall vara tillgänglig för uppförande av vall avseende

omhändertagande av släckvatten

PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE

Utformning

Högsta byggnadshöjd i meter. Utöver detta får skorstenar

uppföras.

Högsta totalhöjd i meter inom högst 10 % av tomtytan. Utöver

detta får skorstenar uppföras.

           f Byggnader ska utformas med särskild tanke på god form-,

färg- och materialverkan

STÖRNINGSSKYDD

           m Verksamheten får inte vara störande för omgivningen. Buller

från verksamheten ska begränsas så att det vid närliggande 

bostadshus inte översksrider de nivåer som anges efter prövning

enligt gällande miljölagstiftning.

STRANDSKYDD

Område inom vilket strandskyddet upphävs
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UPPHÄVANDE AV DETALJPLAN

Område inom vilket nuvarande detaljplan upphävs

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

a Schaktning inom området kräver marklov.

Bygglov kan ges under förutsättning av att eventuella krav på

sanering är utförda.

Genomförendetiden är 15 år från den dagen planen vinner laga kraft.

Kommunen är huvudman för allmän platsmark.


