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Planens beteckning

Hy 000

Laga kraft vunnen:

Intygar:

Antagen av:

Intygar:

PLANKARTA
Plankartan visar var olika planbestämmelser ska gälla, och är tillsammans med 
dessa det juridiskt bindande dokument som kommunen föreslås anta för att 
reglera markanvändningen inom planområdet.  

GRÄNSBETECKNINGAR
                          Planområdesgräns
                          Användningsgräns
                          Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän platsmark
                      Lokaltrafik. Trafik som har sitt mål vid gatan

                      Gångfartsområde. Fordonstrafik på de gåendes villkor

                      Parkering. Allmän parkering för bil och cykel

Kvartersmark
                      Handel Centrum. Detaljhandel och centrumverksamheter
                      Parkering. Markparkering. Byggnad som krävs för anläggnings skötsel, såsom
                      kundvagnsuppställning, fastighetsförråd, el. dyl., får uppföras

EGENSKAPSBESTÄMMELSER
Allmän platsmark
      + 0,0        Föreskriven höjd över nollplanet
       gång       Gångvägar ska finnas, belagda med tillgänglighetsanpassade material
        sitt          Sittplatser ska anordnas
       cykel       Cykelställ ska anordnas i anslutning till entrén

Kvartersmark
       e000       Högsta byggnadsarea i kvadratmeter över mark
      + 0,0        Lägsta höjd över nollplanet
       natur       Naturmark bibehålls
        dike       Öppet makadamdike om 2*45 meter för uppsamling och infiltration av dagvatten
        yta1         Öppen makadamyta för magasinering och infiltration av dagvatten

        yta2         Parkering anläggs med genomsläpplig markyta, alternativt anläggs ett öppet                        
                      makadamdike om ca 36 kvadratmeter för uppsamling och infilktration av dagvatten
     magasin   Slutet magasin om minst 9 kubikmeter ska anläggas, dit dagvatten från 
                      angränsande dagvattenytor och -diken breddas, och varifrån vatten vid fyllning 
                      breddas mot alllmänt dagvattennät.

                      Körbar utfart får inte anordnas
         p1          Byggnad får inte uppföras
         p2          Byggnad får inte uppföras. Ramper får dock anordnas närmare

                     Högsta byggnadshöjd i meter

                     Högsta totalhöjd i meter

         m         Häck eller staket ska uppföras som skydd mot visuella störningar
         k1          Befintliga röda tegelpartier i fasad får ersättas med likvärdigt material och tunnputsas i rött.   
                     Övriga fasader eller fasadpartier ska utformas med tegel, natursten, plåt, glas eller skiv-
                     material i rött, grått eller helt transparent
         k2          Skyltar på fasad som placeras högre än 4 meter från mark ska utformas som fristående
                     blockbostäver 

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom område med nedanstående beteckningar.Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning eller utformning är tillåten.

Skala 1:1000 (A3)

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
(gäller för hela planen)

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft

Huvudmannaskap för allmänna platser
Kommunen är huvudman för allmän plats

Detaljplan för

Västra Hylte 1:199 m.fl.
(Konsum)
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