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

Ändring av del av detaljplan Rotskär
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PLANKARTA

GRUNDKARTA
Fastigheter
Traktgräns
Byggnadsbeteckning
Byggnadsyta
Annan yta
Elljusspår
Gång/cykelväg
Mindre väg/stig
Namnsatt väg
Refug
Trottoar
Slänt
Brygga
Dike
Kaj
Strandlinje
Bassäng
Bro

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.
Planavgift tas ut enligt gällande taxa i samband med bygglov. Detta gäller för
utökande av bruttoarea och öppenarea.

GRÄNSLINJER
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Sekundär egenskapsgräns

Sammanfallande egenskapsgränser

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS
Digitalisering

GATA Gata

PARK Park

P-PLATS Parkering

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
Digitalisering

B Bostäder

H Detaljhandel

A1 Användningen är angiven som Allmänt ändamål.
Bestämmelsen har inte tolkats då motsvarighet
saknas i dagens lagstiftning.

Ra Användningen är angiven som Fritidsområde.
Bestämmelsen har inte tolkats då motsvarighet
saknas i dagens lagstiftning.

ANVÄNDNING AV VATTENOMRÅDE
Digitalisering

V Användningen är angiven som Vattenområde, får
överbyggas med bro. Bestämmelsen har inte tolkats
då motsvarande bestämmelse (W) i dagens
lagstiftning inte har samma ändamål .

Vb Användningen är angiven som Vattenområde, får
överbyggas med mindre brygor båthus e.d..
Bestämmelsen har inte tolkats då motsvarighet
saknas i dagens lagstiftning.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Stängsel, utfart och annan utgång

Ø P

ØP Utfartsförbud

Huvudmannaskap
Digitalisering

a1
Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna
platsen

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande
Ändring

ö1
Marken får endast förses med garage

Ändring & digitalisering

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

Höjd på byggnadsverk
Digitalisering

h1 7,5 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter

h2 11,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter

1,0 Högsta antal våningar är angivet som angivet värde.
Bestämmelsen har digitaliserats för att möjliggöra
analyser, men används inte idag.

Markreservat för allmännyttiga ändamål
Digitalisering

u1
Markreservat för allmännyttiga underjordiska
ledningar.

Utnyttjandegrad
Ändring

e1 170,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m² per
fastighet

e2 210,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m² per
fastighet

e3 240,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m² per
fastighet

e4 260,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m² per
fastighet

Digitalisering
För användningsområden med bestämmelse f2 får endast en huvudbyggnad
samt en garage- och uthusbyggnad uppföras per fastighet

Fastigheter får inte vara mindre än 800 m2 inom användningsområden med
bestämmelse f2

Fastigheter får inte vara mindre än 420 m2 inom användningsområden med
bestämmelse f3

Placering
Ändring

p1
Byggnad ska placeras med gavel mot gata

p2
Garage ska placeras med långsida mot gata

p3
Byggnad ska placeras i gräns mot prickmark mot
gata

p4
Byggnad ska placeras med långsida mot gata

p5
Byggnad ska placeras med gavel mot prickmark i
söder eller norr

Digitalisering

p6
Nytillkommande huvudbyggnad eller tillbyggnad av
huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från
angränsade bostadsfastighet.

p7
Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från
angränsande bostadsfastighet

Komplementbyggnad får placeras i fastighetsgräns inom användningsområden
med bestämmelse f2

Utformning
Ändring

f1 Nytillkommande byggnad ska passa in i områdets
ursprungliga karaktär

Digitalisering

f2 Endast friliggande villor

f3 Endast kedjehus

Varsamhet
Ändring

k1
Gavelspetsar och garage ska vara av trä med
traditionell utformning 

k2
Fasader ska vara av trä

k3
Bostadshusens fasad ska huvudsakligen bestå av
rött tegel

k4
Bostadshusens fasad ska huvudsakligen bestå av
gult tegel

k5
Fasader mot gata ska vara av trä

k6
Fasad ska vara av trä och/eller tegel

k7
Fönstersättning ska vara traditionell till kvarter

k8
Ändring av byggnads taktyp, takmaterial och takfall
ska ske med utgångspunkt från traditionell utformning
för kvarteret

Ändrad lovplikt
Ändring
Bygglov krävs även för attefallshus och friggebod.

Utförande
Digitalisering

b1
Källare får inte finnas

Stängsel, utfart och annan utgång
Digitalisering

Ø P

ØP Utfartsförbud

GENOMFÖRANDETID för ändringar
Genomförandetiden är 60 månader över hela planområdet och börjar gälla fr.o.m.
laga kraft datum.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR VATTENOMRÅDEN
Markreservat för allmännyttiga ändamål
Ändring

t1 Markreservat för bro för allmännyttig trafik


