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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.
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Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats. 4 """· 5 §, .i 2 "·
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Cykelväg
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GÅNG

Gångväg

NATUR

Naturom råde
Genomfartsväg

VAG,

Kvartersmark. 4kap. s§ 1.i3p.
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Industri, lager, logistik
Järnväg

T,

EGENSKAPSBESTÄMMELSERFÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
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Utformning av allmän plats
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ge-väg,

Gång- och cykelväg, • kap. s § 1 st 2 p.

bro,

Bro,

dagvatten,

Nedsänkt grönyta, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

plantering,

Trädridå, • kap. 5 § 1 st 2 p.

4kap.s§1 st2p.

Mark och vegetation
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Markens höjd över angivet nollplan. • kap.5 § 1 st 2 p.
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NATUR

EGENSKAPSBESTÄMMELSERFÖR
KVARTERSMARK

p!$3ntering

Bebyggandets omfattning

Största byggnadsarea är 60 % av fastighetsarean inom
användningsområdet. • kap.11 § 1 st 1 p.

e,

Utöver angiven byggnadshöjd får 30% av största byggnadsarean
uppföras med högsta totalhöjd 40 meter över markens medelnivå. •

I· . · . · . · . · . · . ·I

kap.11§1st1p

Marken får inte förses med byggnad, • kap.11 § 1 st 1 p.
Högsta byggnadshöjd i meter, • kap.11 § 1 st 1 p.

Placering
Byggnad ska placeras minst 5 meter från fastighetsgräns. 4 kap. 16§ 1 st 1 p.

Utformning
f,

Fasad ska utfomnas ska utformas med variation i kulör, material och
volym. Fasader mot E20 och Svealandsbanan ska vara
representativ och ordnad. Höglager ska utföras med särskild
omsorg, 4 kap.16§ 1 st 1 p.

f,

Entreer ska placeras mot gata, där så är möjligt, och markeras
tydligt, exempelvis med ett annat fasadmaterial än huvudbyggnad,
fasader med fönster, tydlig skyltning, god belysning och/eller en
lägre byggnadskropp, • kap.16 § 1 st 1 p.

f,

Skyltning ska utföras med fristående bokstäver och ej över takfot
med högsta bokstavshöjd på 1,5 m. Pyloner är ej tillåtna. • kap.15 § 1
st 1 p.

Utförande
b,

Inom 40 meter från vägkant eller järnvägsräls där farligt gods
transporteras ska fasader utformas i obrännbart material och i lägst
brandteknisk klass El30. Fönster utförs i lägst brandteknisk klass
EW30, • kap.16 § 1 st1 p.

b,

Inom 50 meter från järnvägsräls eller 60 meter från vägkant där
farligt gods transporteras ska utrymningsvägar och/eller entrå
placeras bort från järnväg och väg. Friskluftsintag ska placeras på
tak eller bort från järnväg och väg, 4 kap.16§ 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

i

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,

Genomförandetid

\

PLANKARTA

Skala 1 :2000 (A 1-format)

Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen får laga kraft.

Upplysningar
Markföroreningar kan förekomma inom planområdet. Kontakt ska tas med kommunens
tillsynsmyndighet innan startbesked får ges
Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen 2 kap. 10§. Samråd ska ske med Länsstyrelsen
for eventuella åtgärder eller ingrepp i fornlämning och dess närhet. Om en fornlämning påträffas under
_
gravning eller annat arbete ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälas till Länsstyrelsen
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Kvartersgräns
Fastighetsgräns
Traktgräns
Servitut. gemensamhets
anläggning, ledningsrätt
Fastighetsbeteckning
Samfällighet
Byggnader, fasadlinjer redovisade
Byggnader, takens begränsningslinJer redovisade
Byggnader

Staket
Häck
Stödmur
Stenmur
Slänt
G�ngstig
Vägkant, gångbana
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Vattendrag
Bäck
Dike
Ägoslagsgräns
Nivåkurvor
Avvägd htJJd
Rutnätspunkt

Grundkartan ajourförd 1uni 2020.
För det tekniska innehållet svarar Pr□Jekt- och Gis
avdelningen och fdr fastighetsredovisningen Lantmäteriet.
Koordinatsystem: Sweref 99 16 30
Htljdsystem: RH 2000

Ti Il planen hör:
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning

4 kap.21 §

Undersökning av betydande miljöpåverkan
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning

Samrådshandling

Detaljplan för

Hällby 19:1 Torlunda industriområde
Folkesta
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