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Fastighetsredovisningen aktuell 2021--01-12 
Koordinatsystem: Sweref 99 13 30 
Höjdsystem: RH 2000 

GRUNDKARTEBETECKNINGAR 
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kvartersgräns 

--- fastighetsgräns med gränspunkt 
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transformatorbyggnad 

stödmur 

häck resp mur 

staket med grind 

väg, gångväg 

järnvägsspår 

kantsten med rännstensbrunn 

slänt 

belysningsstolpe resp brunn 

träd 

rutnätspunkt 
ledningsrätt 
höjdkurvor 

Orienteringskarta Dalby och Torna Hällestad 
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PLAN BESTÄMMELSER 
Följande gäller inom omräden med nedanstäende beteckningar. Endast 
angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning 
gäller inom hela området. 

Gränser 

Användning av kvartersmark 

Detaljplanegräns 

Egenskapsgräns 

B Bostäder 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 
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Administrativa bestämmelser 

Högsta exploateringsgrad 450 m2 bruttoarea (BTA). 

Marken får inte förses med byggnad. 

Marken får endast bebyggas med uthus och 
garage med högsta byggnadshöjd 3,0 meter. 

Högsta antal våningar. 

Högsta nockhöjd i meter. 

Minsta tomtstorlek 1 200 m2• 

Huvudbyggnad ska uppföras fristående med 
minst 4,5 meters avstånd till fastighetsgräns. 
På varje fastighet får endast en huvudbyggnad 
uppföras. 

Plank, mur eller staket får ej vara högre än 
1, 1 meter mot omgivande mark. 

Schakt och trädfällning är inte tillåten. Marken får 
inte hårdgöras. Träd med stamdiamater 20 cm 
eller större får endast fällas om det är sjukt eller 
utgör en säkerhetsrisk. 

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

Inom område betecknat med n1 gäller utökad lovplikt för staket och stängsel. 

Inom område betecknat med n2 gäller utökad lovplikt för trädfällning av träd 
med stamdiameter 20 cm eller mer och markschakt. 

Standardförfarande 
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