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Kåseberga 9

GRÄNSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och

utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.

OMRÅDESBESTÄMMELSER

Gräns för regleringsområde

Egenskapsgräns

PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE

Varsamhet

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Byggnad bör bevaras. Ändring av byggnad ska utföras varsamt så att

byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess kulturhistoriska värden tas

tillvara. Byggnadsdetaljer som takkupor, takfönster etc. ska utformas på ett

sätt som är anpassat till byggnaden och dess karaktärsdrag. Tillbyggnader

ska underordnas huvudbyggnaden och ges en placering, höjd, volym och

utformning som anpassas till den ursprungliga byggnadens karaktär och

tillkomsttid.

Bebyggelse med miljöskapande värde

Ändring, om- eller tillbyggnad ska utföras varsamt och anpassas till

byggnadens volym och skala. Hänsyn ska tas till områdets kulturmiljö  och

byggnadens tillkomsttid.

Kulturhistoriskt värdefull miljö

Bebyggelseområdet får inte förvanskas. Nya byggnader, tillbyggnader och

komplementbyggnader skall anpassas till områdets kulturmiljö vad gäller

placering, skala, proportioner, materialval, färgsättning, höjd, taklutning samt

yttre utformning i övrigt.

Träd med stamdiameter större än 100 cm, mätt på en höjd av en meter, får

inte fällas eller beskäras annat än av biologiska eller säkerhetsmässiga skäl.

Om något träd måste tas bort ska det ersättas med nytt träd av liknande

karaktär.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Ändrad lovplikt, lov med villkor

Alla radio-, telemaster och torn.

Inom område med denna markering gäller även lovplikt för:

Ekonomibyggnader och anläggningar för jordbruk, skogsbruk eller liknande

näring med en totalhöjd som överstiger +33 meter över havet.

Alla fasta cisterner och andra fasta anläggningar.

Alla vindkraftverk.

Vindmaster

Inom område med denna markering gäller även lovplikt för:

All nybyggnation, inklusive så kallade Friggebodar och Attefallsåtgärder

(enligt plan- och bygglagen 9 kap. 4 §§, med en totalhöjd som överstiger +33

meter över havet

Inom kulturhistoriskt värdefull miljö gäller även lovplikt för:

Rivning av byggnad, inklusive ekonomibyggnad för jordbruket.

Tillbyggnad av bostadshus.

Nybyggnad och tillbyggnad av ekonomibyggnad för jordbruket.

Uppförande av komplementbyggnad som garage, uthus eller förråd.

Ändring av byggnad, inklusive ekonomibyggnad för jordbruket, som

väsentligt påverkar byggnadens yttre utseende.

Uppförande eller väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning.

Trädfällning av stora, karaktärsskapande träd som har en stamdiameter över

100 cm, mätt på en höjd av en meter.

Bygglovsavgift för ekonomibyggnader och anläggningar för jordbruk,

skogsbruk eller liknande näring ska tas ut genom tidersättning enligt

fastställd timtaxa. För planavgiften sätts i dessa fall PF (planfaktorn) = 0,

dvs. planavgift ska inte tas ut.
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Område öster om Kåseberga
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