Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i korsningen Norra
Ringgatan/Prästgårdsvägen i Alingsås. Planen medger också att verksamheter kan
inrättas i bottenvåningen mot Norra Ringgatan samt i korsningen Norra
Ringgatan/Prästgårdsvägen.
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Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vinner laga kraft
.

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom
hela planområdet.

UPPLYSNINGAR
Enligt plan- och bygglagen 8 kap. 3 § krävs bygglov för att sätta upp
ljusanordningar. Kommunen har riktlinjer för ljussättning och skyltar som
tillämpas vid bygglovprövning.
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Bostäder och kontor inom normalriskområde ska normalt utföras med
radonskyddande konstruktion. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken
på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som ska
bygga
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CENTRUM 1:33>1

Bostäder
Centrumändamål, endast i entréplan

AFZELIISKOLAN 2>1

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER FÖR KVARTER
Marken får inte bebyggas med byggnader. Balkonger och
skärmtak får skjuta ut över marken med maximalt 2 meter
och med en fri höjd av minst 3,5 meter över underliggande
mark
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CENTRUM 1:6>1

På marken får inga andra byggnader än komplementbyggnader
och underjordiskt garage uppföras. Balkonger, burspråk och
skärmtak får skjuta ut över marken med maximalt 2 meter och med
en fri höjd av minst 3,5 meter över underliggande mark
.
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Cykelparkering ska finnas för att tillgodose samtliga bostäders behov
.
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Högsta tillåtna våningsantal för fasad mot planområdesgräns.
Därutöver får vind inredas (PBL 4 kap. 11,
).

Takfot mot Norra Ringgatan ska vara obruten

MÅNEN 1>1

Grundkartan upprättad av
Samhällsbyggnadskontoret
Höjdsystem RH2000
Koordinatsystem SWEREF 99 12 00

Högsta tillåtna byggnadshöjd i meter över nollplanet för fasad mot
planområdesgräns i norr, öst och söder. Utan hinder av
byggnadshöjd får takkupor utföras (PBL 4 kap. 11,
).
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Fastighetsgräns
Fastighetsbeteckningar
Nivåkurvor
Staket
Markkonturer
Slänt
Befintlig byggnad

BYGGNADERS PLACERING, UTFORMNING M M
Högsta tillåtna nockhöjd i meter över nollplanet. Med nockhöjd
avses yttertakets högsta punkt. Mindre uppskjutande
byggnadselement för ex. ventilation och hisschakt medges över
angiven nockhöjd
.
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GRUNDKARTA

KVARTERENS UTNYTTJANDEGRAD
e1 000
Största sammanlagda byggnadsarea i kvadratmeter, därutöver får
garage uppföras i källarplan (PBL 4 kap. 11 ).
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Marklov krävs för åtgärder som berör Norra Ringgatans alléträd
och dess rotsystem. Marken ska utformas med genomsläpplig
beläggning
.
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Genomgående portal om minst 2,5 meter bred och 1 våning hög ska finnas mot
Prästgårdsvägen
.

Högsta tillåtna byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3 meter
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Norra R

Om inte annat anges ska huvudbyggnad och komplementbyggnad placeras minst
1,5 meter från planområdesgräns. Utskjutande entré och garage i källarplan, inkl.
dess upp/nedfart, undantaget. Upp/nedfart från garage får endast ske mot
Prästgårdsvägen

inggata

Belysningsarmaturer ska vara helt avbländade och en ljusplan ska redovisas
enligt rubriken "Ljussättning" i planbeskrivningen (sid.9) innan bygglov alternativt
bygganmälan godkänns
.

Planhandlingar:
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
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STÖRNINGSSKYDD
Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är > 60 dBA ska minst hälften av
bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida.

Detaljplanen är upprättad enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900), standard planförfarande.

För små bostäder med en maximal boarea om 35 kvm gäller istället att minst
hälften av bostadsrummen ska vara vända mot ljuddämpad sida om ekvivalent
ljudnivå vid bostadens fasad är > 65 dBA. Med ljuddämpad sida menas fasad
som har en ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA och maximal ljudnivå nattetid på
högst 70 dBA.
Om bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats vara
.
högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå
Alingsås den 29 januari 2018
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