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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden som har nedanstående beteckning. Där beteckningen saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

DETALJPLAN
Denna detaljplan reglerar vad marken (och vattnet) får användas till och hur den får bebyggas. Regleringen
sker med stöd av plan- och bygglagen, PBL, och omfattar de på denna plankarta angivna bestämmelser.
Därutöver finns i PBL generella bestämmelser som skall iakttas vid byggande. Till planens laga handling
finns en beskrivning som är ett tolkningshjälpmedel till planens formella innebörd.
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Johan Mood, Fysisk planerare
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GRÄNSER
Gräns för planområdet, belägen 6 m utanför planområdet

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser

Gång-, cykel- och mopedväg

Kvartersmark
Bostäder kombinerat med viss djurhållning och mindre verksamheter
Teknisk anläggning, transformatorstation
Hotel, restaurang. Verksamheter får kombineras med omgivande djurhållning

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER
x1 Marken skall vara tillgänglig för allmän körtrafik

UTNYTTJANDEGRAD
e1 000 Största bruttoarea i m² ovan mark och exklusive suterrängvåning

e2 0000 Största byggnadsarea i m²

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
Marken får inte bebyggas

Marken får endast bebyggas med uthus för djurhållning
g Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning
u1 Marken skall vara tillgänglig för underjordiska ledningar

u2 Flödet i avvattningsdiket får inte hindras

x1 Marken skall vara tillgänglig för allmän körtrafik
interngata Marken ska vara tillgänglig för trafik till och från fastigheterna i bostadskvarteret

MARKENS ANORDNANDE
Mark och vegetation
n1 Markens höjd ska så långt möjligt hållas oförändrad. Terrasieringar ska begränsas

till åtgärder för att göra fastigheter tillgängliga. (Gäller hela planområdet)
n2 Endast lätta stängsel för djurhållning, låga gärdesgårdar samt stengärdesgårdar 

med en högsta höjd på 70 cm. Murar, plank, staket får inte förekomma.
parkering Parkeringsplats ska finnas
skog Skogsdungen ska bevaras och vidmakthållas
öppet Området ska hållas öppet
förråd Förråd för gemensam fastighetsskötsel

PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE
Utformning

Högsta byggnadshöjd i meter

Minsta respektive största taklutning i grader
II Högsta antal våningar
v1 Suterrängvåning får anordnas utöver angivet högsta antal våningar

Utseende
f1 Byggnader ska ha träfasad som kan kompletteras med naturstenspartier.

Fasad, inklusive byggnadsdetaljer, ska målas i dova jordfärger, grå eller svart. 
Taken ska ha dova kulörer. Huvudbyggnad får inte ha korrugerad plåt.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft

Ändringar jämfört med gällande detaljplan är markerat med rött. Utöver ändringar markerade med rött
gäller laga kraftvunnen detaljplan Nr. 523, Dammängen, fastställd 2007-05-24, akt 1883-P 10/3.

  Den norra delen av Dammängen styrs sedan år 2011 av egen detaljplan, Dammängen norr nr. 567. 
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