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Följandegälerinomområdenmed
nedanståendebeteckningar.Där
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angivenanvändningochutformningär
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BETECKNINGAR PÅ PLANKARTA,
GRUNDKARTA OCH ILLUSTRATION
Planområdesgräns

Påbyggnadens andra
våning ska vara indragen
från befintligt fasadliv mot
gatan. Påbyggnadens
andra våning ska
gestaltas med ett eget
arkitektoniskt uttryck och
ska fånga upp det
omgivande äldre
taklandskapets färg-,
form- och materialpalett.
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Påbyggnaden som
medges ska utformas så
den avläses som en egen
volym och inte som en
förlängning av det
befintliga husets volym.
En tydlig markering ska
finnas mellan befintlig
byggnad och
påbyggnaden.
Påbyggnadens första
våning ska vara kopplad
till befintlig byggnads
material och kulör.

Området ska vara
tillgängligt för
gemensamhetsanläggning
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Byggnad får inte rivas.
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fasadändringar i entréplan
för att möjligöra
ändamålsenliga lokaler
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och hisstorn mot gård.
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Byggnadens
karaktärsdrag vad gäller
fasad och fönstersättning
ska bevaras.
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Egenskapsgräns
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Undantag från
bestämmelse om
rivningsförbud (r1) får
medges för ingrepp på tak
och byggnadens stomme.

Genomförandetidenär5årfråndendag
planenvinnerlagakraft.

Högstabyggnadshöjdi
meteröverangivetnolplan.
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Högstanockhöjdimeter
överangivetnolplan.

Utformningsbestämmelser utvecklas
och förklaras i planbeskrivningen sid 19.

PBL (20109
:004
)kap1.6§1s1tp
Uö
ftrande

b1

Ombostadenhareneler
flerauteplatserska
ljudnivånvidminsten
uteplatsvarahögst50dBA
ekvivalentljudnivåoch70
dBAmaximaljudnivå.
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GRANSKNINGSHANDLING
Granskningshandlingarnabestårav
-plankartamedbestämmelser
-planbeskrivning
-ilustrationsritning
-granskningsutlåtande1
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-grundkarta
-fastighetsförteckning
-samrådsredogörelse

BESLUT (Plankarta,-bestämmelser)

PLANHANDLINGAR

BNantagande
Lagakraft

Plankartamedbestämmelser
Planbeskrivning

DetaljplanenärupprätadenligtPBL2010:900(SFS2014:900),standard
planförfarande

GRUNDKARTAN
Grundkartanupprätadgenom
utdragurdigitalaprimärkartans
databas.
Referenssystemiplan/höjd:
SWEREF991200/RH2000

Beteckningar:enligtLantmäteriets
Handbokimät-ochkartfrågor
(HMK-Ka)meddeavvikelsersom
redovisatsibeteckningarna.
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Byggnadshöjd
(i meter över nollplanet)

Detaljplan för påbyggnad med bostäder
Nockhöjd
vid Smedjegatan inom stadsdelen
(i meter över nollplanet)
Nordstaden
i Göteborg
Göteborg
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