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SAMHÄLLSBYGGNAD/PLAN-TRAFIK

PLANKARTA

Grundkartan är upprättad i koordinatsystem SWEREF 99 13 30 
i höjdsystem RH 2000. Grundkartan är ett utdrag från 
kommunens kartdatabas, upprättad i Lidköpings kommun, 
Samhällsbyggnad, Mät-Kart enligt HMK, 2022-09-19

GRANSKNINGSHANDLING

Detaljplanen består av:

Godkännande
202x-xx-xxAntagande 

202x-xx-xxLaga kraft 

Plankarta
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning

BESLUT
202x-xx-xx

KF § 000
SBN

Planavgift ska tas ut:
JA NEJX

i

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSLINJER
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS
GATA Gata

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
B Bostäder

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande
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Marken får inte förses med byggnad
Marken får endast förses med komplementbyggnad

Takvinkel
o1 Största takvinkel för huvudbyggnad är 14 grader

o2 Största takvinkel för huvudbyggnad är 30 grader

o3 Största takvinkel för huvudbyggnad är 40 grader

Utnyttjandegrad
e1 25,0 Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom

egenskapsområdet
Varsamhet
k1 Endast tegeltak på ursprunglig huvudbyggnad. Fönster på huvudbyggnad ska

vara utformade med material, indelning, hängning, bågars och karmars
profiler och dimensioner likt ursprungliga. Dörrar på huvudbyggnad ska vara
utformade i samma material och utseende likt ursprungliga.
Huvudbyggnadens fasader ska vara slätputsade eller teglade, likt befintliga.
Takkupor ska bibehålla sina ursprungliga proportioner. Befintliga balkonger
ska ha front av sinuskorrugerad plåt alternativt smidesräcke. 

k2 Endast rött tegeltak på ursprunglig huvudbyggnad. Fönster på huvudbyggnad
ska vara utformade med indelning, hängning, bågar och karmars profiler och
dimensioner likt ursprungliga. Huvudbyggnadens fasader ska teglas, likt
befintliga. Huvudentré ska ha sin ursprungliga placering kvar.

Utformning
f1 Högsta byggnadshöjd för komplementsbyggnad är 3 meter

Placering
p1 Byggnad ska placeras minst 1,0 meter från fastighetsgräns 

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 3 meter

h2 Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad  är 4 meter

h3 Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 5 meter

h4 Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 6 meter

Ändrad lovplikt
a1 Bygglov krävs även för åtgärder preciserade i 9 kap. 4 § första stycket 3 eller

4 a-c §§, PBL.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 60 månader över hela planområdet och börjar gälla fr.o.m. laga kraft
datum.

Teckenförklaring
Gång- och cykelbana
Körbana på tomt
Körbana
Körbana
Parkeringsplats
Refug

Gränspunkt
Bostad
Komplementbyggnad
Samhällsfunktion
Verksamhet


