PLANBEST˜MMELSER
Fljande gller inom omrden med nedanstende beteckningar.
Bestmmelse utan beteckning gller inom hela planomrdet.
Endast angiven anvndning och utformning r tillten.
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Byggnader fr ej uppfras. Mur fr uppfras. Handikapparkering
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Strsta taklutning i grader
Tekniska installationer ska inrymmas inom takvolymen.
Balkonger fr anordnas utver angiven byggrtt
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Fasader skall utfras i puts utan synliga elementskarvar
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2012-03-19) . I andra hand fr det, i samrd med Stockholms vattten, ledas till det
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kommunala VA-ntet.

Strningsskydd
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Trafikbuller
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Bostder ska utformas s att minst hlften av boningsrummen i varje lgenhet

infart

fr hgst 55 dBA ekvivalent ljudniv (frifltsvrde) utanfr fnster.

V˜STBERGA 1:1

Minst en balkong/uteplats till varje bostad eller en gemensam uteplats i anslutning
till bostderna ska utfras eller placeras s att de utstts fr hgst 55 dBA
ekvivalent ljudniv och hgst 70dBA maximal ljudniv (frifltsvrden).
Bostder ska utfras s att ekvivalent ljudniv i boningsrum inte verstiger 30 dBA
och maximal ljudniv inte verstiger 45 dBA mellan kl. 22.00-06.00
N=6574800
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Administrativa bestmmelser
Genomfrandetiden slutar 5 r efter det att planen har vunnit laga kraft.
Marklov krvs fr fllning av trd med en stamdiameter strre n 30 cm,
mtt 1 meter ovan mark inom n1-omrde.
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