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Grundkartan är upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
Älvkarleby kommun genom utdrag ur och komplettering av 
kommunens primärkarta.
Koordinatsystem i plan: SWEREF99 16 30
Höjdsystem: RH 2000
Aktualitetsdatum: 2022 06 01

Detaljplan för Kyrkslätten 3:2 - Folkets Hus i Skutskär, Älvkarleby kommun, Uppsala län

Kommunarkitekt

Beslutsdatum InstansUppsala län

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Illustrationsplan

Fastighetsförteckning

Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Grundkarta
Bullerutredning

Miljöteknisk utredning
Dagvattenutredning

Geoteknisk utredning

Upprättad:

Samråd

Underrättelse

Laga kraft
Reviderad:

Diarienummer:
Antagande
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Sofie Åberg

0000-00-00 SBN

0000-00-00
BOM-2021/758

Samrådshandling, standardförfarande
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Byggnadsyta
Byggnadsbeteckning
Allmänn väg
Väg
Fastighetsgräns

1/1000 (A2)

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all kvartersmark eller all allmän
plats eller allt vattenområde på plankartan.
GRÄNSLINJER

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
CBR Centrum, Bostäder, Besöksanläggningar
RC Besöksanläggningar, Centrum
E Tekniska anläggningar

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@ Marken får inte förses med byggnad
ö1 Marken får endast förses med uteservering inklusive skärmtak samt

skärmtak ovanför entréer. Taken får inte utföras i korrugerad plåt.
Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.
Markens anordnande och vegetation
n1 Natur

n2 Marken får endast hårdgöras till 25%.
Rivningsförbud
r1 Rivningsförbud
Byggnaders användning
s1 Högst två lägenheter om 35 kvm vardera får anordnas i byggnaden.
Höjd på byggnadsverk
h1 12,0 Högsta totalhöjd är angivet värde i meter
Utförande
b1 Grundläggning ska ske genom pålning.
Skydd av kulturvärden
q1 Byggnadens befintliga kulturvärde får inte förvanskas, i enlighet med 8

kap. 13 § PBL, och ska bevaras. Byggnaden skyddas avseende
proportion, volym, form, uttryck och dekorationer. Samt fasadmaterial,
fasadfärg, fönstertyper, taktyp och dörrar. Vid ändring ska ursprungliga
material eller jämförbara sådana användas för en bestående
materialverkan (undantag för solceller och solpaneler som ska kunna
uppföras). För övrig beskrivning av värden se avsnittet arkitektur i
planbeskrivningen.

Utformning
f1 Materialval ska utgöras av glas, plåt, stål, sten eller puts. Ej korrugerad

plåt. Färgsättning svart, grå eller vit. Mycket flacka eller rundade tak som
harmoniserar med taket på Folkets Hus.

Ändrad lovplikt
Marklov krävs även för ändring av markbeläggning.
Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för nybyggnation förrän föroreningar har avhjälpts och
pålning har skett.
GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 60 månader över hela planområdet och börjar gälla fr.o.m.
laga kraft datum.


