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PLANBESTÄMMELSER

Planområdesgräns

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

GRÄNSER
Användningsgräns
Egenskapsgräns

Lokaltrafik

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser
LOKALGATA
Parkering

B1C1

B1

Bostäder, Centrum

Bostäder (ej i bottenvåningen), Centrum (dock ej kontor i
bottenvåningen).

Bostäder (även grupp-, tränings- eller hvb-bostad)

Anlagd park

P-PLATS
PARK

BC
Transformatorstation

Kvartersmark

E

+0.0
Minst 1 träd per 8 parkeringsplatser ska finnas

Lägsta markhöjd över nollplanet

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER
plantering

g
Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
Byggnad får inte uppföras
Marken får endast bebyggas med uthus och garage
Balkonger får ej uppföras mot Järnvägsgatan. Mot Kvarngatan, Parkgatan och Badhusgatan
får balkonger uppföras lägst 3,8 meter över marknivå. Mot innergården får balkonger uppföras
lägst 2,8 meter över marknivå.

n1
Parkeringsplats kan anordnas

Minst 60 % av marken ska vara lämpad för utevistelse

MARKENS ANORDNANDE (utformning av
kvartersmark)
Mark och vegetation
parkering

Utfart, stängsel
Körbar utfart får inte anordnas
Stängsel skall finnas

STÖRNINGSSKYDD
För ny bostadsbebyggelse med fasad mot sida där de beslutade riktvärdena avseende buller
inte uppfylls, ska minst hälften av bostadsrummen ha tillgång till tyst sida, dvs en sida med
ekvivalentnivå lägre än 45 dBA frifältsvärde och maximalnivå 70 dBA.

II

In- /utfart för bil ska finnas
Högsta byggnadshöjd i meter över nollplanet

Högsta antal våningar

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Utformning
+78.2

valv

Högsta nockhöjd i meter över nollplanet

Ny bebyggelses utformning och materialval ska vara anpassad
karaktärsdragen hos den ursprungliga

+82.6

Utseende
f1

k1

Befintlig huvudbyggnad och packbod ska ha fasad i locklistpanel
med ljus oljefärg. Huvudbyggnaden ska ha krysspostfönster,
tvåkupigt taktegel och indragna ingångar mot Kvarngatan.
Packboden ska ha tak i pannplåt och småspröjsade fönster. Vid
ombyggnad och renovering ska proportioner, fasaddetaljer och
materialval anpassas till byggnadens ursprungliga karaktär.

Varsamhet (befintlig bebyggelse)

k2

Befintlig huvudbyggnad ska ha putsfasad och tak i falsad plåt.
Fönster och byggnadsdetaljer som frontespis, pilastrar och
gesimser ska bevaras med ursprunglig utformning. Vid ombyggnad
och renovering ska proportioner, fasaddetaljer och materialval
anpassas till byggnadens ursprungliga karaktär.

Byggnaden får inte rivas

Värdefulla byggnader och områden
q1

Lägsta nivå färdigt golv +64.9 (RH00)

Byggnadsteknik
b1

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

Ingrepp i marken under plushöjd kräver marklov genom beslut från
plan-och bygglovenheten på Sunne kommun

Ändrad lovplikt, lov med villkor
a1

2016-07-19

Laga kraft

2016-06-20

Antagande

Beslutsdatum

Marklov krävs för fällning av träd

Strandskydd upphävs

80

Värmlands län
60

100 m

a2

Strandskydd
a3

Detaljplan för

40

Sundsvik 8:4, 8:5 & 8:7 m fl

20

Sunne kommun
0

Skala: 1:1000 (A2)
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