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P lankarta:  Skala 1:1000 / A3

KUNGSÖR, ULW    Trakt-/kvartersnam n

6:12 , 3    Reg isternu m m er

serv    Servitu t

lr    Ledning srätt

StaketUU UU UU

Stödm u r

Häc k* * *

Byg g nad, liv resp. takkontu r

Uth u s, liv resp. tak

Skärm tak, liv resp. tak

Transform ator, liv resp. tak

Äg oslag sg räns

Enstaka barr- resp. lövträdf G
P Bu ske

Barr- resp. lövskogp n

Ru tnätspu nkt

Grundkartans beteckningar

Trakt-/kvartersg räns

Fastig h etsg räns

Gräns för servitu t, ledning srätt etc.

Körb anekant

Körb ana kantsten

Gång - oc h  cykelväg / Gångväg

Nivåku rvor5

Stig

B Berg  i dagen

Uppg ifter om  g ru ndkartan

Gru ndkartan (dig italt) u pprättad 2020-01-15 av
Mätning ssektionen i Ku ng sörs kom m u n.
Koordinatsystem  i plan: SWEREF99 16 30
Höjdsystem : Ku ng sörs lokala

³

Belysning sstolpe(

PLANBESTÄMMELSER

GRÄNSBETECKNINGAR

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Följande g äller inom  om råden m ed nedanstående betec kning ar.
Endast ang iven användning  oc h  u tform ning  är tillåten.
Där betec kning  saknas g äller bestäm m elsen inom  h ela planom rådet.

P lanom rådesg räns
Användning sg räns
Egenskapsg räns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap, 4 kap. 5 § 2

GataGATA

Bostadskom plem ent, parkeringB1
Kvartersmark, 4 kap. 5 § 3

e1 Största exploatering  är 1000 kvadratm eter
byg g nadsarea, 4 kap. 11 § 1

e2 Största exploatering  per byg g nad är 200 kvadratm eter
byg g nadsarea, 4 kap. 11 § 1

)—4,0 Hög sta noc kh öjd är 4,0 m eter, 4 kap. 11 § 1
@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@

Marken får inte förses m ed byg g nad, 4 kap. 11 § 1

Markens anordnande och vegetation
n1 Träd m ed en stam diam eter över 20 cm  får ej fällas av annat skäl än

säkerh etsrisk eller sju kdom  , 4 kap. 10 §

Huvudmannaskap
Hu vu dm annaskapet är kom m u nalt för allm än plats, 4 kap. 7 §
Genomförandetid
Genom förandetiden är 5 år efter det att planen fått laga kraft, 4 kap. 21 §
Ändrad lovplikt
Marklov krävs även för fällning  av träd som  om fattas av n1, 4 kap. 15 § 3

ALMEN 5

Gu stav Carlsb rand
P lanförfattare

DP  206

Detaljplan för

2020-01-15Upprättad

Beslu tsdatu m
 

Antag ande

 

Laga kraft

Instans
Sam råd

Granskning

Ru ne Larsen
Teknisk c h ef

Till planen h ör:  P lanb eskrivning , Fastig h etsförteckning , Sam rådsredog örelse

Ku ng sörs kom m u n, Västm anlands län

Granskning sh andling
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