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HALMSTZ 

PLANBESTÄMMELSER 
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast 

angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas 

gäller bestämmelsen inom hela planområdet. 

  

GRÄNSBETECKNINGAR 
Planområdesgräns 

—— — — Användningsgräns 

———-—— Egenskapsgräns 

— Administrativ gräns 

—-— + Administrativ och egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Allmän plats. «rap s$1st2p 

GATA 

” 

Kvartersmark, avap 551st3p 

Bostäder. I källarplan är endast 

bostadskomplement tillåtet. 

Gata 

Kontor 

Parkering. Tillfällig användning som gäller under 

högst 10 år från det datum detaljplanen vinner 
laga kraft. 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR 

KVARTERSMARK 
Bebyggandets omfattning 

Marken får inte förses med byggnad, 4 kap. 115 1.st 1 : 
Endast komplementbyggnad får placeras, 4 kap. 115 
1stip. 

Högsta nockhöjd i meter 

Högsta byggnadshöjd i meter, 4 kap. 1151 st 1p. 

Utformning. skap 165 1sttp. 

Franska balkonger ska utformas som pardörrar av 

glas med vitmålad träkarm samt vertikalt orienterat 

metallräcke. Balkongdörrarnas bredd ska vara 
desamma som bredden på befintliga fönster. 

Endast friliggande uterum eller liknande som i 

huvudsak utformas i transparent glas., 4 kap. 165 1st 

ip. 

Endast skärmtak över entré/trappa/lyftplatta med 

en högsta nockhöjd på 4 meter., 4 kap. 16 5 1st 1 p. 

Markens anordnande och vegetation 

n. Bilparkering får inte anordnas med undantag för 

handikapparkering., 4 kap. 105 

Skydd av kulturvärden, «rap. 1651st3p 

q Kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad vars 

volym och proportion ska bevaras. 

Rivningsförbud. srap. 1651st4p. 

& Byggnad får inte rivas 

Varsamhet. «rp 1651st2p 

« Byggnaden ska bibehållas till sin ursprungliga 

karaktär med avseende på fasadindelning, 

material, färgsättning samt detaljeringsnivå. 

Maximalt tio befintliga fönster på respektive 
flygelbyggnad får dock ersättas med fransk 

balkong (se utformningsbestämmelse f1). 

Balkonger får ej glasas in. Balkongräcken ska 

bevaras eller ersättas med räcken lika befintliga. 
Balkonger på flygelbyggnadernas norrgavlar får 

dock ersättas av entréer på första våningen. 

Fasader ska utgöras av rött tegel med indragna 

tegelomfattningar runt dörr- och fönsterpartier. 

Taket ska vara flackt valmat och utgöras av 

koppar så långt det är möjligt eller i undantagsfall 
likvärdigt material. 

Fasaddetaljer såsom entrédörrar, fönsterbröstning 

i svart skivmaterial samt spröjsverk i tegel framför 

toalettfönster ska bevaras eller ersättas med 
detaljer lika befintliga. 

Fasader ska utgöras av vitmålad puts samt gråa 
fasadskivor under varje fönster. Tak ska vara 

utformat som mansardtak och utgöras av koppar 

så långt det är möjligt eller i undantagsfall 

likvärdigt material. 
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Skydd mot störningar 

m, Marken får inte tas i anspråk för bostadsändamål 

förrän sanering enligt naturvårdsverkets riktlinjer 

för känslig markanvändning genomförts, 4 kap. 1251 
stip. 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Huvudmannaskap 

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats, 4 kap. 75 

Genomförandetid 

'Genomförandetiden är 5 år, 4 kap. 215 

Markreservat 
u, Markreservat för allmännyttiga underjordiska 

ledningar, 4 kap. 65 

  

DETALJPLAN FÖR 
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Höjdsystem: RH2000 Olof Selldén 
Beteckningar enligt Handbok Kartografi (HMK-Ka) Planchef 

Beslut om: 

Antagen av kommunstyrelsen 

Laga kraft 

Frida Löfgren 
Planarkitekt 

Datum: Till planen hör: 
Planbeskrivning 2022-12-06 

2023-01-03 Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Fastighetsägarförteckning 
Samrådsredogörelse 
'Granskningsutlåtande 
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