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PLANBESTAMMELSER 
Stangsel och utfart 

Foljande galler inom omraden med nedanstaende beteckningar. Endast angiven 
anvandning och utformning ar tillaten. Bestammelser utan beteckning galler inom hela 
planomradet. 

Utformning 

f, 

f, 

Endast radhus. 4 kap. 16 §1st 1 p. 

Huvudentre ska placeras mot kvartersgata, 4 kap. 16 §1st 1 p. 

Oversta vaningen ska vara minst 1 meter indragen fran fasadliv, 4 

kap. 16 §1st 1 p. 

Korbar forbindelse far inte anordnas. Forbudet alt uppfora stangsel, 
mur och plank., 4 kap. 9 § 

GRANSBETECKNINGAR 
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Planomradesgrans 

Anvandningsgrans 

Egenskapsgrans 

Administrativ grans 

Administrativ och egenskapsgrans 

f, 

Utforande 

Endast spalje/pergola far uppforas. Denna ska anslutas till 
byggnaden. Spaljen/pergolan ska besta av tak och vagg mot soder 
och utformas med traribbor. Spaljen/pergolan ska vara oppen i ost 
och vast sa alt trafik kan kora igenom, 4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

Hogsta nockhojd i meter, 4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER 
Genomforandetid 

Genomforandetiden ar 1 O ar, 4 kap. 21 § 

Andrad lovplikt 

Marklov kravs liven for fallning av triid betecknade med n1 och n2., 4 kap. 15 §1st 3 p. 

Markreservat 
ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN Lagsta niva for fardigt golv pa bostadsbyggnad ar +45,4 meter over nollplanet (hojdsystem 

RH2000)., 4 kap. 16 § 1 st 1 p. u, Markreservat for allmannyttiga underjordiska ledningar, 4 kap. a§ 

Al/manna platser med kommunalt huvudmannaskap. 4 kap. s § 1s12p.

GATA 

Max 50% av marken far vara hardgjord, 4 kap. 16 §1st 1 p. 

Bostadsbyggnader ska uppforas i radonsakert utforande, 4 kap.16 §1st 1 p. 
Gemensamhetsanlaggning 

Gata 

Naturomrade 
Magasinering om minst 50 m3 dagvatten skall anlaggas inom planomradet, 4 kap. 1a § 1 st 1 p. g, Markreservat for gemensamhetsanlaggning, 4 kap. 16 §1st p. 

NATUR 

Markens anordnande och vegetation ILLUSTRATION 
Kvartersmark. 4kap.5§1st3p. 

n, Marken ar avsedd for vardefullt !rad som ska bevaras. Trad ska 
skyddas fran skador 

lllustrerad fastighetsgrans 

B 

E, 

E, 

Bostader 

Centrum 

Transformatorstation 

Atervinningsstation 

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR 

KVARTERSMARK 
Bebyggandets omfattning 

l · . · . · . · . · . · . · l Marken far inte torses med byggnad, 4 kap. 11 §1st 1 p. 

f • • • • • l Marken far endast torses med komplementbyggnad, 4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR 
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VARMBOL 

11,1 

Fastighetsgrans 

Kvarterstraktgrflns 

Servitutsgl"Bns 
Traktnamn 

Registernummer fOr fastighet med traktnamn 

SKALSVAMPEN Kvartersnamn 

,! 
IXIE3 
181E3 

ISi IZI 

Registemummer for fastighet med kvartersnamn 

Byggnader, karterade efter huslivet 

Byggnader, karterade after takkontur 

Transformator, sk.8rmtak 

n, 

i form av jordkompaktering samt skador pa slam, rotter och 
grenverk. Efter lovprovning kan trad som utgor risk for liv, 
egendom eller spridning av epidemisk tradsjukdom fa fallas. 
Nedtaget trad ska ersattas med likvardigt trad med 
diameter om minst 20 centimeter, inom fastigheten. Se 
liven administrativ bestammelse om andrad lovplikt, 4 kap. 10 § 

Marken ar avsedd for gronomrade och vardefulla trad som ska 
bevaras. Platsen ska ha kvar sin naturliga karaktar och far inte 
hardgoras. Trad ska skyddas fran skador i form av 
jordkompaktering, samt skador pa slam, rotter och grenverk. Etter 
lovprovning kan trad som utgor risk for liv, egendom eller spridning 
av epidemisk tradsjukdom fa fallas. Nedtaget trad ska ersattas med 
likvardigt !rad med diameter om minst 20 centimeter, inom 
egenskapsomradet. Se liven administrativ bestammelse om andrad 
lovplikt., 4 kap. 10 § 

Till planen hor: 
□ Undersokning om BMP 
□ Planprogram
181 Planbeskrivning

□ Miljokonsekvensbeskrivning 
181 Fastighetsforteckning
181 Samradsredogorelse
□ lllustrationskarta

Granskningshandling 

Detaljplan for Backavallen 
Del av fastighet Backa 6:2 och Sandbacken 3:1 

Katrineholms kommun S6dermanlands Ian 

Stake! 

- Hack 

StOdmur 
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Grundkartan ar upprattad av METRIA i 
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