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PLANBESTÄMMELSER

ende beteckningar. Där beteckning saknas

Egenskapsgräns

Användningsgräns

Planområdesgräns

Endast angiven användning och utformning 

Följande gäller inom områden med nedanstå-

gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

BETECKNINGAR PÅ PLANKARTAN

 ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATSMARK

ALLMÄN PLATS

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 12 00

GRUNDKARTAN

Mätningschef

Kenth Olsson

Koordinatsystem i höjd: RH 2000

Mätklass: II

Västra Götalands län

Detaljplan för verksamheter

Kungälvs kommun

Grundkartan är upprättad 2017 12 21 av

Kart- och mätenheten

Kenneth Fondén 

PLANKARTA

GATA

NATUR
Naturmark

Lokaltrafik

Kraftledning med skyddszon.el

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR 

För fastighet upp till 6000 kvm 

Marken ska vara tillgängligt för 

underjordiska ledningar.

u

Byggnad får ej uppföras.

Byggnad ska placeras minst

7,5 meter till annan fastighet.

 ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 10 år från det datum planen

Körbar utfart får inte anordnas.

Högsta nockhöjd i meter

Byggnad ska placeras minst 

6,0 meter till annan fastighet.

Största takvinkel i grader

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR 

SAMRÅDSHANDLING

- Illustrationskarta

Planhandlingar: 

- Plankarta 

- Geoteknisk utredning

- Fastighetsförteckning

- VA-och dagvattenutredning

- Arkeologisk utredning

- Miljökonsekvensbeskrivning

- Gestaltningsprogram

- Behovsbedömning

Största byggnadsarea är 10 % 

av fastighetsarean.

är tillåten.

Enhetschef planering

Martina Hermans

 är största byggnadsarea 40%

av fastighetsarean.

För fastighet mellan 6000 och  

area 45% av fastighetsarean. 

100 200M20 0

Rollsbo 6:12, 1:32 och 

dike
Marken ska vara tillgänglig för 

Största byggnadsarea är 25 % 

Största byggnadsarea är 35%

Högsta byggnadshöjd i meter

L

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

Industri
J  

Tryckstegringsstation vatten

E

1

1

J  
Småindustri hantverk

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

UTFORMNING AV KVARTERSMARK

UTNYTTJANDEGRAD

För fastighet större än 10 000  

MARKRESERVAT FÖR ALLMÄNNYTTIGA  

UTSEENDE

PLACERING 

UTFART OCH STÄNGSEL

Odling och djurhållning

Takvinkel på byggnader

HÖJD PÅ BYGGNADER

Stängsel med minst 2,0 meters

nollplanet i meter.

Föreskriven höjd över +0.0  

z

 dike för avledning av dagvatten.

 kvm är största byggnadsarea 

 50% av fastighetsarean. 

l Marken ska vara tillgängligt för 

allmännyttig luftledning.

Marken ska vara tillgängligt för 

 körtrafik. 

höjd och utan öppning ska finnas

Ny bebyggelse, förutom komplementbyggnader

 ska utföras med radonskyddat utförande.

Marken ska vara tillgänglig för 

öppet dagvattendike.

Projektkoordinator 

Marken får endast förses med 

UTFÖRANDE

Före uttag av bergschakt sydost om 

kraftledningsgatan ska bergets kvalitet utredas 

av bergkunnig för bedömning av sprickzoner 

och stabilitet.Bergschakten ska efter sprängning 

skrotas och säkras mot nedfallande material.

Varje fastighet ska kunna stänga sina 

fördröjningsmagasin och brunnar, som skydd 

mot spridning av kontaminerat vatten.

Inlopp till dagvattendammar ska kunna 

stängas med oljefällor.

Dagvatten från parkering och kvartersgata 

ska renas från slam- och oljeföroreningar i 

lokal behandlingsanläggning innan det leds 

till kommunens ledningsnät för dagvatten.

ROLLSBO VÄSTERHÖJD 

- Trafikutredning

- Riskanalys för farligt gods Bohusbanan

Byggnad ska placeras minst 

4,5 meter till annan fastighet.

Byggnad ska placeras minst 9,0 meter från gata.

Körytan för räddningstjänstens framkomlighet ska

vara minst 3,0 meter bred.

Fasader får inte utföras med högglansig metall.

Fasadmaterial och färgsättning ska väljas i 

enlighet med riktlinjer beskrivna under rubrik

"Byggnadskultur och gestaltning" 

på s 35 i planbeskrivning.

- Naturinventering

- Landskapsbildsanalys

- Arkeologisk förundersökning

- Bergsteknisk rapport
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 Ytterby-Ryr 1:1 mfl i Kungälvs kommun

av fastighetsarean.

av fastighetsarean.

UPPLYSNINGAR

PLANENS SYFTE

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett 

verksamhetsområde och där skapa 

förutsättningar för nyetablering av 

 Ytan får bebyggas med högst 

10% av egenskapsytans area.

Allmännyttiga tekniska anläggningar får placeras

med minst 1,0 meter mot fastighetsgräns och 

gata.

trädridå
Återplanering av träd ska ske. 

e

7

 vunnit laga kraft.

Dagvatten från tomtmark ska omhändertas via 

fördröjningsmagasin innan avledning till 

kommunens dagvattenledning.Fördröjningsmag-

asinets vattenvolym ska beräknas utifrån fastig-

hetsareal enligt formeln:  

Fördröjningsmagasinets vattenvolym (m ) =

3

(fastighetsarea(m ) x 228 x 0.85 x 1.25 x 0.6)/10000

2

Planområdets läge

damm
Damm för hantering av dagvatten

ÄNDAMÅL

Övriga handlingar och utredningar :

Marknivån får höjas med 4,0 meter 

över befintlig marknivå redovisad i 

detaljplanens grundkarta.

komplementbyggnader.

ska anläggas.

ILLUSTRATIONER

Dammar

b
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Ritad av Norconsult

2018 03 21 

- Planbeskrivning

- Sektioner genom område A-A, 

- PM Trafikutredning

- PM Mobilitetsutredning

- Utlåtande om förslag till platser för  

till I-I

utfyllnad med mjuka massor

Kompletterande geotekniska undersökningar  

och utredning ska utföras före vidare 

 exploatering med byggnad eller vid uppfyllning  

överstigande 10 kPa i tillkommande belastning.

- Plan program 2012

där nivåskillnad i fastighetsgräns 

överskrider 1,0 meter.

verksamheter inom industrimark.

Bostad, uthus,Industri

Väg, gångväg

Dike

Gärdsgård

Rutnätspunkt

Höjdkurvor

Traktnamn/kvartersnamn

Traktgräns/fastighetsgräns

Slänt

Skärmtak

Elledning

Fastighetsbeteckning

ROLLSBO

10 000 kvm är största byggnads-


