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Planområdet

Önnereds Brygga

Önneredsskolan

Parkering skall anordnas inom
kvartersmark.

Slänt mot gata får och skall kunna
anordnas inom kvartersmark.

Huvudbyggnad skall placeras minst 3

meter från tomtgräns mot naturmark
och minst 4 meter från övriga

tomtgränser.

För att minska risken för föroreningar

i dagvattnet får oskyddade ytor av
koppar eller zink inte användas

utomhus.

Följande gäller inom områden
med nedanstående beteckningar.

Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela
planområdet. Endast angiven

användning och utformning är
tillåten. Marken får inte

bebyggas

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

Följande tomtindelningar upphävs
i den del som ligger inom
planområdet: 1 480K-III-6352,
fastställd 1970-02-03 och

1480K-III-6866, fastställd
1973-01-18.

Högsta nockhöjd i meter
över nollplanet för huvud-
byggnad

Högsta nockhöjd i meter
för huvudbyggnad

Minsta och största
takvinkel

Bostäder,
bostadsanknuten

verksamhet medges

Väg med lokal trafik

Naturområde

Föreskriven höjd över
nollplanet

Stig för gående

Slänt och stödmur

Minsta tomtstorlek är
1000 kvm. Fristående
komplementbyggnader

får ej uppföras. Största
tillåtna byggnadsarea är
250 kvm.

Minsta tomtstorlek är 700

kvm. Största tillåtna
byggnadsarea är 160

kvm för huvudbyggnad
och 40 kvm för
komplementbyggnad.

Avskärande diken skall
utföras för att ta hand

om avrinning från ovan-

liggande naturmark.

Lägsta höjd på färdigt golv är 0,3 m

över marknivå i förbindelsepunkt för
anslutning med självfall till allmän

VA-ledning.

Dag- och dräneringsvatten ska i
första hand tas om hand lokalt inom

tomtmark genom infiltration eller
fördröjning före vidare avledning.

Flödesutjämning ska ske genom

dagvattenmagasin på tomtmark.
Kravet är att fördröjning skall

utformas så att den effektiva
magasinsvolymen motsvarar minst

10 mm nederbörd på anslutna

hårdgjorda ytor.

Byggnader ska utföras med
radonskyddande konstruktion.

Efter avslutad bergschakt rensas

slänter på lösa block och en
bergteknisk besiktning utförs för

bedömning av eventuella ytterligare

bergförstärkande åtgärder.

Endast friliggande enbostadshus. En
additionsbostad om högst 45 kvm
bostadsarea får inrymmas i
huvudbyggnad.

Högsta nockhöjd för komplement-
byggnad är 3,5 meter.
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