
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

Grundkartans aktualitetsdatum:
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del av Siggeboda 3:3 Nygatan - Hårsta

PLANKARTA

ÖVERSIKTSKARTA

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
Sekundär egenskapsgräns
Sammanfallande egenskapsgränser

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS
GCVÄG Gång- och cykelväg

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
B Bostäder

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
ALLMÄN PLATS
Stängsel, utfart och annan utgång
utfart1 Utfart får anordnas över gång- och cykelväg 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Byggnaders användning
s1 Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet

ska orienteras mot en tyst sida
Begränsning av markens utnyttjande

@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@Marken får inte förses med byggnad

Marken får endast förses med
komplementbyggnad

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska

ledningar.
Höjd på byggnadsverk
h1 9,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter

Stängsel, utfart och annan utgång

ØP

ØP Utfartsförbud
Utförande
b1 Minst 50,0 % av marken ska vara genomsläpplig.

b2 Minst 35,0 % av marken ska vara genomsläpplig.

Skydd mot störningar
m1 Minst en uteplats per bostad eller en gemensam

uteplats i anslutning till bostäderna ska utföras mot
en tyst sida

Utnyttjandegrad
e1 400,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m²
GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 60 månader över hela planområdet
och börjar gälla fr.o.m. laga kraft datum.

GRUNDKARTA
Fastigheter
Traktgräns
Byggnadsbeteckning
Byggnadsyta
Gång/cykelväg
Mindre väg/stig
Namnsatt väg
KURVA-RH2000-TUNN


