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GRUNDKARTEBETECKNINGAR

   Fastighetsgräns

RÄTTVISAN 6  Fastighetsbeteckning

   Huvudbyggnad,  
   fasadliv respektive takkontur 
 
   Komplementbyggnad, 
   fasadliv respektive takkontur 
   
   Kantsten/ 
   markering med gatsten

   

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Där beteckning sakanas gäller bestämmelsen inom hela 
planområdet, om inte annat anges.

GRÄNSER
   Planområdesgräns
   Egenskapsgräns
   

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

  Bostäder (4 kap 5 § p. 3)

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

  Marken får inte förses med byggnad
  (PBL 4 kap. 11 § 1 p.)

e1 Största byggnadsarea är 20 % av fastighetsarean 
 (PBL 4 kap. 11 § 1 p.)

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

  Högsta byggnadshöjd i meter  
  (PBL 4 kap. 11 § 1)

  Intervall för takvinkel i grader vid 
  sadeltak  (PBL 4 kap. 11 § 1)

  Intervall för takvinkel i grader vid 
  pulpettak  (PBL 4 kap. 11 § 1)

   
SKYDDS- VARSAMHETS- och UTFORMNINGSBESTÄMMELSER

r Byggnad får inte rivas (4 kap. 16 § 4 p.) 
 
q1 Ursprungliga fönster på andra våning åt söder ska 
 bevaras. (4 kap. 16 § p. 3) 
 
k1 Ändring och underhåll ska ske varsamt - med särskild  
 omsorg om byggnadens symmetriska formspråk, 
 färgsättning, dess äldre bevarade detaljer, fönstrens form,  
 material, storlek och indelning samt det röda lertegel- 
 täckta sadeltaket. Vid ändring bör ursprungligt utförande  
 eftersträvas. 
 (4 kap 16 § p. 2) 
 
f1 Vid ny- om- eller tillbyggnad ska särskild hänsyn tas till  
	 befintligt	bostadshus	och	närliggande	bebyggelse.	Detta		
 gäller främst takens lutning, kulör och material och 
 bebyggelsens volymer, placering, material och kulörer. 
 (4 kap 16 § p. 1)

f2 Vid nybyggnad får frontespis uppföras mot gården.  

 (4 kap 16 § p. 1) 

DETALJPLAN FÖR RÄTTVISAN 6 
Hjo stad, Hjo kommun, Västra Götalands län

PLANKARTA MED BESTÄMMELSER

GRANSKNINGSHANDLING               

Planhandlingar:
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Grundkarta
Fastighetsförteckning

Hjo den 2020-04-20
Plan- och byggenheten

BN Beslut samråd   2020-02-25         
BN Beslut granskning   2020-04-21   
BN Beslut antagande      
Laga kraft                        
Genomförandetiden utgår   
 
Bygglov omfattas inte av planavgift.
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

a1 Utökad bygglovsplikt gäller för byte av kulör  
 och material på tak och fasader.  
 (PBL 4 kap 15 § 1)

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen 
vunnit laga kraft.  (PBL 4 kap 21 §) 
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