
SKALA 1:

Höjdsystem RH 2000
Mätklass II

Grundkartan framställd genom uttag från kartdatabasen
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LAGA KRAFTSBN

TECKENFÖRKLARING GRUNDKARTA

BOFORS, MALLEN

Hultmansgatan

PLANBESTÄMMELSER

DETALJPLAN
Denna detaljplan reglerar vad marken (och vattnet) får användas till och hur den får bebyggas. Regleringen
sker med stöd av plan- och bygglagen, PBL, och omfattar de på denna plankarta angivna bestämmelser.
Därutöver finns i PBL generella bestämmelser som skall iakttas vid byggande. Till planens laga handling
finns en beskrivning som är ett tolkningshjälpmedel till planens formella innebörd.

......................................................................
Lina Jönsson, Fysisk planerare
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Stödmur

Slänt

Spår

Träd

Industribyggnad

Bostadshus, Uthus

Allmän byggnad, Kyrka

Transformator, Skärmtak

KARLSKOGA KOMMUN

Följande gäller inom områden som har nedanstående beteckning. Där beteckningen saknas gäller bestämmelsen inom hela
planområdet. Markanvändningar redovisas bland planbestämmelserna var för sig. För att skilja mellan användningar i en
byggnads olika plan betecknas på plankartan den sekundära användningen inom parentes. Egenskapsbestämmelser till
sekundär användning anges inom parentes. Om flera användningar tillåts inom samma användningsområde färgläggs området
med den huvudsakliga användningens färg. Endast angiven användning och utformning är tillåten.
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GRÄNSER

Planområdesgräns. Redovisad 3 meter utanför planområdet.

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATSMARK
Allmänna platser

Torg, aktivitetsyta och scen med tillfälligt tak
Lokalgata
Park

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
Kvartersmark

Centrum

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Utformning
skärmtak Skärmtak

Mark och vegetation
n1 Träd ska bevaras

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Utformning
f1 Endast entré och skärmtak

Skydd av kulturvärden
q1 Byggnadens exteriör och interiör får inte förvanskas. Vid underhåll ska utförande 

beträffande material, utseende, kvalitet väljas i överrensstämmelse med 
orginalutförandet. Vård och underhållsarbete skall utföras på ett sådant sätt att 
det kulturhistoriska värdet inte minskar. 

Rivningsförbud
r1 Byggnaden får inte rivas

Varsamhet
k1 Ventilationsanläggning ska bevaras så långt som möjligt. Vård och 

underhållsarbete skall utföras varsamt. 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Ändrad lovplikt
Marklov krävs för fällning av träd angivet på plankartan inom område markerat med n1

Bygglov och marklov krävs inte för att utföra följande åtgärder inom TORG - betecknat område: 
uppföra en scen, aktivitetsyta, busskur, toalett, glasskiosk och anordna eller ändra parkeringsplatser
samt ändra markens höjdläge.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft
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