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ÅtervinningsstationE1

I minst 300 kvadratmeter inom
användningsområdet, ska lägsta
våningshöjd i entrévåning vara
3,6 meter. Ett demonterbart bjälklag
som inte är en förutsättning för
byggnadens bärande konstruktion får
uppföras.

Genomförande tiden är 10 år från
den dag planen vinner laga kraft

Högsta byggnadshöjd  i
meter. Utöver högsta
byggnadshöjd får takkupor
samt mindre teknikutrymme
för ventilation och
hissmaskin uppföras

Högsta byggnadshöjd  i
meter över stadens nollplan.
Utöver högsta byggnadshöjd
får takkupor samt mindre
teknikutrymme för ventilation
och hissmaskin uppföras

B

TransformatorstationE2

Föreskriven höjd över
nollplanet

+ 0.0

fördröjning Ytor för fördröjning av
dagvatten ska finnas

Marken får endast
bebyggas med
komplementbyggnader
ovan mark. Marken får
dock bebyggas under
med körbart bjälklag

Lägsta höjd på färdigt golv, för att
VA-anslutning med självfall ska tillåtas
ska vara  minst 0,3 meter över
marknivå i förbindelsepunkt. Inför
arbete som kan beröra befintliga
ledningar ska ledningsägare kontaktas.

I minst 150 kvadratmeter inom
användningsområdet, ska lägsta
våningshöjd i entrévåning vara
3,6 meter. Ett demonterbart bjälklag
som inte är en förutsättning för
byggnadens bärande konstruktion får
uppföras.

BKH1P1
detalj-

handel i bottenvåning,
parkeringsdäck

En bergteknisk besiktning ska utföras
innan schakt och sprängningsarbeten
för att klarlägga behovet av åtgärder,
samt säkerställa att det inte föreligger
någon risk för bergras eller blocknedfall
efter utförda arbeten.
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plank I samband med bygglov för
återvinningsstation ska plank,
tätslutande mot mark och till en
höjd av minst 1,6 meter, upp-
föras längs fastighetsgränsen
mellan E1 - Återvinningsstation
och S - Skola.

Fasader på parkeringsdäck
ska utformas så att buller och
ljus från bilar i parkerings-
däcket inte stör boende och
verksamma i intilliggande
fastighet.


