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Grundkarteinform ation

0 10050 Meter Detaljplan för
Ärendenum m er

2019-05-29

Nybble del 1 - bostäder, vård, skola
del av Vim m erby 3:3, Nybbleom rådet

VIMMER BY 
KOMMUN

MBN-2017-2018

2016-06-15
Utskriftsform at A3
Skala 1:1 000

Grundkartan är förädlat utdrag  ur 
Vim m erby kom m uns prim ärkarta.
Koordinatsystem  i plan: Sweref 99 16 30
Höjdsystem : R H2000
Fastig h etsredov isning en aktuell: 2019-04-01

Hultsfred-Vim m erby Miljö-och Byg g nadsförvaltning
Utv eckling sav delning en 2019-07-04
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PLANBESTÄMMELSER
Följande g äller inom  om råden m ed nedanstående beteckning ar.
Endast ang iv en anv ändning  och utform ning  är tillåten.
Där beteckning  saknas g äller bestäm m elsen inom  hela planom rådet.
GRÄNSBETECKNINGAR

Planom rådesg räns
Eg enskapsg räns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark
BDS Bostäder, Vård, Skola

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Höjd på byggnader

Omfattning

Mark

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genom förandetiden är 10 år.
Ändrad lovplikt
Kom plem entbyg g nader får uppföras 1 m eter från tom tg räns m ot g ranne.
För radh us och parh us får byg g nader sam m anbyg g as i fastig h etsg räns.
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@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@Marken får inte förses m ed byg g nad.

Hög sta nockh öjd för h uv udbyg g nad är ang iv et värde i m eter. Hög sta
nockh öjd för kom plem entbyg g nad är 4,5 m eter.)—12
Hög sta utnyttjandeg rad i byg g nadsarea per fastig h etsarea är
ang iv et v ärde i ang iv et värde i %e1 35 %

n1 Endast 50 % av m arkytan får h årdg öras

n2 Stenm ur ska anläg g as.

Genom förandetid t.o.m .
2029-12-18


