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Miljö- och byggnadsförvaltningen

PLANBESTÄMMELSER

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

GRÄNSER

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän platsmark

Lokalgata

Friluftsbad, aktivitetsytor för sport och lek

Parkering

Kvartersmark

Tekniska anläggningar

Mindre djurhållning, ej häst

Friluftsliv och camping

Aktivitetsområde, pool, lek, sport och evenemang

Konferensanläggning

Parkering

Restaurang

Samlingslokal

Butik

Uppställning av husbil, husvagn, villavagn och tält

Campingstugor

Uppställning av husbil, husvagn och tält

Hotell

Vattenområde

Vattenområde

Vattenområde med möjlighet till bryggor

Badplats

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Avgränsad via egenskaps- och användningsgräns

Utformning av allmän plats

Gång- och cykelväg

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Avgränsad via egenskaps- och användningsgräns

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Fastighetsstorlek

Minsta fastighetsstorlek är <i kartan angivet> m²

Höjd på byggnadsverk

Högsta nockhöjd är <i kartan angivet> meter

Högsta totalhöjd är <i kartan angivet> meter över angivet nollplan

Markreservat för allmännyttiga ändamål

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik

Placering

Enhet (husvagn/husbil/villavagn inkl förtält/standbytält och altan) ska  
placeras minst 4,0 meter från annan enhet eller byggnadsverk

Upphävande av strandskydd

Strandskyddet är upphävt

Utformning

Vattenområdet får överbyggas med bryggor, byggnader och dylikt  
men ej fyllas ut

Utförande

Källare får inte finnas

Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea är <i kartan angivet> m² per campingstuga

Största byggnadsarea är <i kartan angivet> m² per enhet  
(husvagn/husbil/villavagn inkl förtält/standbytält och altan)

Största byggnadsarea är <i kartan angivet> m²

Ändrad lovplikt

Marklov krävs även för fällning av ädellövträd med en omkrets på 1  
meter eller mer, samt på övriga träd (förutom gran) med en omkrets  
på 1,5 meter eller mer. Omkretsen mäts 1,5 meter från marken

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år från att denna ändring får laga kraft.


