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ANTAGANDEHANDLING

Höjdkurva 5m

Höjdurva 10m

Höjdkurva 1m

Byggnader

Vägkant

Stig

Kraftledning

Dike

Bäck

Bro

Väg Vägkant

Väg Stig

Fastighetsgränser

Gränspunkt inmätt

Ägoslagsgräns

ILLUSTRATION: OMRÅDE DÄR DETALJPLAN UPPHÄVS (skrafferat)
Teckenförklaring Grundkarta

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och
utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.

GRÄNSER

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Sekundär egenskapsgräns

Sammanfallande sekundär och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK

Allmän platsmark

Gata

Natur

Kvartersmark

Bostäder

Tekniska anläggningar

Skidpår

Skidanläggning

Centrum

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Avgränsad via egenskaps- och användningsgräns

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen

Upphävande av strandskydd

Strandskyddet är upphävt

Utformning av allmän plats

dagvatten

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Avgränsad via egenskaps- och användningsgräns

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Fastighetsstorlek

Minsta fastighetsstorlek är <i kartan angivet> m²

Höjd på byggnadsverk

Högsta nockhöjd är 7 meter

Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter

Högst två lägenheter per fastighet

Högst en lägenhet/bostad per fastighet

Markreservat för allmännyttiga ändamål

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Placering

Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns

Takvinkel

Takvinkel ska vara mellan 20 och 35 grader

Utformning

Byggnad ska i huvudsak uppföras med träfasad. Delar av fasaden får utgöras av
sten, puts eller betong. Fasaden ska målas i mörk kulör brun eller mörkgrå

Tak ska uppföras som sadeltak

Tak ska uppföras i icke reflekterande material. Takmaterial ska utgöras av torv, skiffer,
trä eller plåt i mörk kulör, mörkgrå eller svart.

Mindre byggnader som krävs för skidanläggningens behov får uppföras till en
maximal byggnadsarea av 40 m2 och en nockhöjd på 5 meter

Inom området får skidbacke med tillhörande tekniska anläggningar samt skidliftar
uppföras

Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea är <i kartan angivet> m² per fastighet

Största byggnadsarea är 1600 m²

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Avgränsad via sekundär egenskaps- och användningsgräns

Höjd på byggnadsverk

Högsta nockhöjd på byggnad är <i kartan angivet> meter (RH2000)

Markreservat för allmännyttiga ändamål

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Markreservat för gemensamhetsanläggningar

Markreservat för gemensamhetsanläggning

Upphävande av strandskydd

Strandskyddet är upphävt

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen får laga kraft
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