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Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där
beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast
angiven användning och utformning är tillåten.

Bostäder, mindre icke störande verksamheter såsom
hemmakontor och frisör är tillåtna

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

GRÄNSBETECKNINGAR
Linje belägen 3 meter utanför planområdets gräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

PLANBESTÄMMELSER

Småbåtshamn, uppläggningsplats

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Utformning

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Kommunen är inte huvudman för allmän plats.
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Största byggnadsarea för huvudbyggnad inom bostadsfastighet är 10% av
fastighetens area, dock högst 250 kvm. Endast en bostadslägenhet får
anordnas per fastighet. Dock får en additionsbostad om maximalt 50 kvm
anordnas inom huvudbyggnad eller komplementbyggnad.

Utöver huvudbyggnad får komplementbyggnader om maximalt 80 kvm
uppföras varav den största får vara maximalt 50 kvm.

e 1 10
UTNYTTJANDEGRAD

Parkeringsplats och/ eller båtuppläggningsplatsparkering

Vattenområde, öppet vattenområde

V
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Natur

Vattenområde, småbåtshamn

Bad och friluftsområde, mindre byggnader för omklädning och/
eller toaletter får uppföras.

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

LOKALGATA Lokalgata

e 2 0000 Minsta tomtstorlek i kvadratmeter.

E Teknisk anläggning, transformatorstation2

Körbar utfart får inte anordnas

MARKENS ANORDNANDE

Marken får ej bebyggas.

Förskola

UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS

Område för öppet dagvattenstråk.dike

S

Marken skall vara tillgänglig för släntområde (lokalgata).

Marken skall vara tillgänglig för gemensam
dagvattenledning eller dike.
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[ ] Område för allmänna ledningar till dess att ledningen flyttats till

allmän platsmark.

Området ska bevaras som naturmark, (fornlämning).n1

1

1

NATUR

1

e 3 0000 Största byggnadsarea i kvadratmeter.

g 1

GC-VÄG GC-väg

+ 0,0 Föreskriven höjd över nollplanet.

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft.

WN Vattenområde, badplats1

Strandbrygga för allmänna gångytor får anordnas.gångväg

Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.

ANVÄNDNING AV VATTENOMRÅDE

Högsta antal våningar. Högsta byggnadshöjd är 7,0 m för huvudbyggnad
och för uthus och garage 3,0 m.

Huvudbyggnad skall placeras minst 4,0 m från fastighetsgräns och
komplementbyggnader skall placeras minst 2,0 m från fastighetsgräns.

Utöver tillåtet antal våningar får vind inte inredas.

Endast friliggande hus

1

WV Gångbrygga2

Område som undantas. Rev 2009.03.03
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