
 

Ändring av detaljplan ”Förslag till ändring av stadsplanen för delar av kvarteren Älgen och Renen i Ludvika stad”
Detaljplanens bestämmelser under huvudrubriken Stadsplanebestämmelser (sida 2-3 i bilaga för planbeskrivning samt bestämmelser för gällande plan) ändras enligt följande för kartan 
avgränsat område (röd streckad linje):
Planbestämmelser som utgår:

§ 2 ”Med punktprickning betecknat område får icke bebyggas”. 
§ 4 mom 3 ”Uthus eller annan dylik byggnad får upptaga en yta å motsvarande högst en tredjedel (1/3) av huvudbyggnaden å samma tomt” 

 

 Planbestämmelser som läggs till: 
Användningsbestämmelsen B gäller inom hela planområdet.  Bestämmelsens betydelse är ”Bostäder”, PBL 2010:900 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

• Komplementbyggnader får gestaltningsmässigt inte dominera över huvudbyggnader, PBL (2010:900) 16 § 1 st 1 p.  
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Antagandehandling

Godkännande KSUN
Antagande

Laga kraft

Byggnadens karaktärsdrag utvändigt ska beaktas, PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 2 p. 
Se planbeskrivning för närmre beskrivning av respektive byggnad.

Bygglov krävs även för byte av kulör eller material utvändigt, PBL (2010:900) 4 kap. 15 § 1 st 1 p. 

Följande egenskapsbestämmelser gäller inom område med beteckning k.

Komplementbyggnader ska uppföras fristående eller med två mot varandra sammanbyggda i gemensam fastighetsgräns, PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 p.• 
Följande egenskapsbestämmelser gäller inom hela planområdet:

Följande administrativ bestämmelse gäller inom område med beteckning a.

Garage/carport ska placeras så det blir en minst 6 meter lång bilplats inom fastigheten, framför garageport/carportöppning, PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
• 
• 

Följande egenskapsbestämmelser gäller inom område med beteckning p . Huvudbyggnad samt komplementbyggnad med boningsrum ska placeras minst 5 meter från 
fastighetsgräns mot allmän platsmark. För komplementbyggnad utan boningsrum gäller 3 meter, PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Huvudbyggnad samt komplementbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns mot Följande egenskapsbestämmelser gäller inom område med beteckning p .
allmän platsmark, PBL (2010:900) 4 kap. 12 § 1 st 2 p.

Uteplats ska klara riktvärdena för trafikbuller, PBL (2010:900) 4 kap. 12 § 1 st 3 p.

Gränser

Administrativ och egenskapsgräns
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Gräns för planändring

Egenskapsgräns

Följande egenskapsbestämmelser gäller inom område med beteckning p .
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Dnr 2021/764

  
Fastighetindelningsbestämmelser fastställda 1943 respektive 1944 som tomtindelningar, akt 2085K-A157 samt 2085K-A173 upphävs.

KSUN

Till planen hör:
Plankarta med ändringsbestämmelser (denna handling)
Planbeskrivning för ändring
Planbeskrivning samt bestämmelser för gällande plan
Ändring genom tillägg från 2001 (utgår)
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning

• 
• 

Marken får inte förses med byggnad, PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 p.


