Landinspektørtegningen viser ikke vejbredden her,
men det antages, at vejbredden er den samme
som ved den nord-sydgående vej.
Ifølge gældende lokalplan er ligger byggelinier
12,5 meter fra vejmidte.
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Arealet 5 m fra vejskel må ifølge lokalplanen
ikke anvendes til parkering eller oplag mm.

Vand (ca. iflg. kort fra
Tårnby Forsyning)

Port ca. 5 m
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Overfladevand

Matrikel nr. 4hx
Grundareal efter arealoverførsel 4.000 m²
Bebygget areal i alt

1.312 m²

Bygningsareal må højst være 50 % af grundarealet.

Drikkevand

Bebyggelsesprocent udregnet til 32,8 %
Afløbsledninger, brønde og vandledning er ikke målfaste.
De er tegnet efter kort fra Tårnbyforsyning.
De udførende entrepenører skal selv gøre sig bekendt med
de faktiske placeringer mm.

Bygningernes rumfang over terræn må ikke overstige
3 m³ pr. m² grundareal.
Bygningernes rumfang udregnet til 7.525 m³

Hegn
Markering midt porte
Beplantningsbælte
afgrænsning

P-båse er tegnet b 2,5 m x l 5 m. Ifølge lokal plan skal der
udlægges areal til 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal.
Såfremt der skal etableres handicap parkering bør det være
i nærheden ak kontoret.
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