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Grundkartans beteckningar 

� E3 Byggnader 0 Lövträd YTTERBY-TUNGE Traktnamn 

Skärmtak Ledningar 
1 _,,--1 -- Fastighetsgräns 

- - - - - Väg, gångväg Berg i dagen - - - - - Slänt 

Dike � Höjdkurvor Markhöjder 

Gärdsgård 
2:72 F astighetsbeteckning /////,/://' Gemensamhetsanläggning, 

ledningsrätt och servitut 

Grundkarteinformation 

Grundkartan utgör ett kompletterat 
utdrag ur baskartan. 

Grundkartans standardklass: 2 
Grundkartans aktualitetsdatum: 2021-12-08 

Koordinatsystem 
Plan: SWEREF 99 12 00 
Höjd: RH 2000 

J0rgen Persson 
Kart- och Mark 

Planområdets läge i Ytterby 
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SYFTE: Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus i fyra till åtta
våningar motsvarande omkring 360-400 lägenheter samt en förskola för sex avdelningar. 

PLAN BESTÄMMELSER 
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 och egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap. ,k,p. ,, , ,12r 

GATA, 

GATA, 

NATUR 

Huvudgata 

Lokalgata 

Naturområde 

Kvartersmark. 4iffip ,_,,,,3, 
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E, 
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Bostäder 

Dagvattenanläggning 

Fibernod / transformatorstation 

Pumpstation 

Transformatorstation 

Parkering 

Parkeringshus 

Förskola 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS 

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP 
Utformning av allmän plats 

vall, +0,0 Vall med en angiven höjd i meter över noll planet som skydd för 
svämmande vatten från Ytterbybäcken, 4 kap s § 1 st2 p 

dike för fördröjning och omhändertagande av dagvatten från 
uppströms liggande natur får anläggas, 4kap. s § 1 st2 p. 

dike, dike (täckt eller öppet) för omhändertagande och fördröjning av 
dagvatten ska finnas utmed gatan, 4 kop. s § 1 st 2 p 

Mark och vegetation 

+ 16.8 Markens höjd över nollplanet, 4 kap. s § 1 st 2 p. 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR 

KVARTERSMARK 
Bebyggandets omfattning 
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Placering 

p, 

Marken får inte förses med byggnad, 4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

Högsta totalhöjd i meter över nollplanet, L kap. 11 § 1 st 1 r 

Byggnad ska placeras så att det lämnas ett siktstråk genom 
området i öst-västlig riktning (i huvudsaklig överensstämmelse med 
illustrerade pilar på plankartan) och med minst 5 meters bredd_ 4 kap 

16§1st1p 

Byggnadsverk ska placeras högst 5 meter från angränsande gata. 
Gäller ej gå.rdshus och komplementbyggnader, 4kap.16 § 1 st 1 p 

Byggnadsverk ska placeras med långsida mot GATA2 alternativt 
mot gångfartsgata inom g1. Gäller ej gårdshus och 
komplementbyggnader, 4 kap. 10 § 1 st 1 p. 

Byggnadsverk ska placeras minst 3 meter från användningsgräns. , 
kap.16§1s11p 

ILLUSTRATION 

0 

Siktstråk genom kvartersmarken för bostäder 
redovisas på plankartan. 

Skyddsvärda träd inom naturmarken. 

UPPLYSNINGAR 

För åtgärder som berör biotopskyddade objekt, så som stenmurar 
och åkerholmar, krävs dispens. Dispens söks hos Länsstyrelsen. 

Planområdesgräns på ortofoto 

Utformning 

f, 

Utförande 

Eventuellt garagevåningsplan ska utformas med gemensam fasad 
med ovan rör slående bosladshus. 4 kap. 16§ 1 st 1 p. 

Sockel får vara högst 70 cm hög, 4 kap. 15 § 1 st 1 p. 

Inom området eftersträvas variation i bebyggelsens totalhöjd. 
Högsta angiven totalhöjd inom området gäller därför för högst 50 % 
av bebyggelsen inom området. övrig andel av bebyggelsen ska 
vara minst 3 meter lägre 4 kap.16 § 1 st 1 p 

Takvinkeln ska vara mellan 28-34 grader. 4 kap. 16§ 1 st 1 p. 

Takvinkeln ska vara mellan 36-40 grader,� kap 16§ 1 st 1 p 

Dagvatten ska avledas till fördröjningsmagasin inom 
kvartersmarken, motsvarande en volym av 3 kubikmeter dagvatten 
per 100 kvadratmeter hårdgjord yta, 4 kap. 16 § 1 st 1 p 

Grundläggning ska utföras så att nettobelastning ej överstiger 20 
kPa, 4kap.1€§1st1p 

Färdig golvnivå ska vara minst 0,5 meter ovan uppdämningsområde 
för dagvatten samt minst 0,5 meter ovan angränsande gatunivå, 4 

kc1p. 16 § 1 i;l 1 I-' 

Dagvatten från öppen parkeringsyta ska ledas till en översilningsyta 
innan det när förbindelsepunkt för fördröjning. 4 kap. 16 � 1 st 1 p. 

Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter 

För bostäder med fasad mot Marstrandsvägen och som överstiger 
35 m' ska minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet 
orienteras mot en ljuddämpad sida, 4kap.11 § 1 st3p 

Markens anordnande och vegetation 

Parkering får anordnas i parkeringsgarage under bostadshus, 4 kap. 

-3 § 1 st 1 p 

Högst 15 % av egenskapsområdets friyta (yta som ej ianspråktas 
av byggnader) får hårdgöras, 4 kap. 10 § 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år efter det att planen har vunnit laga kraft, dock tidigast från år 
2024-01-01, 4<ap L1§ 

Villkor för lov 

Bygglov tär inte ges för byggnadsverk förrän gemensamt 
parkeringshus har uppförts, .1 kap. 11 § 1 st-1 p. 

Villkor för startbesked 

Startbesked får inte ges för byggnadsverk förrän vattenförsörjning 
och avlopp har kommit till stånd, 4 kzp_ 14 § 1 st 1 P 

Gemensamhetsanläggning 

g, Markreservat för gemensamhetsanläggning för gångfartsgata, 4 kap 

'8 § 1 st p 

Markreservat för gemensamhetsanläggning för gång- och cykelväg, 
4kap.18§1stp 

Samrådshandling 

; 
Detaljplan för bostäder och förskola 
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