
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser

markerade med "¸" gäller inom hela planområdet.
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GRÄNSBETECKNINGAR

Gräns för planområdet

ANVÄNDNING AV MARK

Kvartersmark

UTNYTTJANDEGRAD
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BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Marken skall vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska

ledningar

MARKENS ANORDNANDE

Mark och vegetation

Markens höjd får höjas max 10 cm. Marklov krävs.

PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE

Högsta nockhöjd i meter

Minsta respektive högsta taklutning i grader.

Utseende

Byggnadens gestaltning ska brytas ned i tydligt urskiljbara

volymer som i skala, material och kulör är anpassade till

omgivande småskaliga miljö. Kulör i faluröd/grå/brun/svart.

Byggnadsteknik

Endast källarlösa hus.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft

Icke störande hamnverksamhet, båtuppställning och skötsel

av båtar. Handel knuten till verksamheten.

Byggnad får inte uppföras. Parkering tillåten.

Höjd på byggnader
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Egenskapsgräns

Exploateringsgrad byggnadsarea i m
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Marken får med undantag av konsola skärmtak inte

bebyggas.

Strandskyddet upphävs
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Administrativ gräns upphävande av strandskydd

Användningsgräns

Allmänna platser

Natur
Natur

Dagvatten ska fördröjas lokalt och rensas/filtreras innan det

släpps vidare ut i ledningar. Lämplig hantering och lösning

ska samrådas med ledningsägare innan bygglov kan ges.

Skydd

Byggnader ska utföras med beaktande av att marken kan

översvämmas. Känsliga delar som kontor, butik, toaletter,

oljeavskiljare etc. ska vara översvämningsskyddade.

Katarina Karlsson
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DETALJPLAN MED TILLHÖRANDE ILLUSTRATION FÖR 
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Laga kraft

Antagen av KF

Godkänd av SBN

BESLUT

b

1

e

1

 2700

UPPLYSNINGAR

Grundläggning, tekniska installationer och dylikt ska särskilt beaktas

då planområdet är en sårbar plats avseende havsnivåhöjning och

översvämning. Se vidare i planbeskrivningen.
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