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PLAN BESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
området.
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Detaljplanegräns
Användningsgräns
EgenskapsgrBns
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ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser
HUVUDGATA

Trafik mellan områden

LOKALGATA

Lokaltrafik

NATUR

Naturnmråde

GCVÄG

Gång- och cykelväg

Kvartersmark
B

Bostäder

V

Srnåbålsvarv

Vattenområde
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Vattenområde och småbåtshamn

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING
Största byggnadsarea är 25% av fastlghatsarean dock
högst 250 m2
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Minsta fastighetsstorlek är 800 m2

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
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Byggnad får Inte uppföras
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Marken ska vara tlllgångllg för gemensamhetsanläggnlng
för vägändamål
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Marken ska vara llllgängllg för allmännytllga underjordiska
ledningar

MARKENS ANORDNANDE
Mark och vegetation
n

Markens höjd får inte ändras mer än + - 50 cm

Utfart och stängsel
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Utfartsförbud med Detaljplanegräns

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Placering
\\
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Bostadsbyggnad skall placeras minst 3.0 meter från gata.
Byggnader/byggnadsdelar i en våning skall placeras minst
2.0 meter från annan tomtgräns. Byggnader/byggnadsdelar
i två våningar ska placeras minst 4.0 meter från annan
tomtgräns. Garage/uthus skall placeras minst 1.0 meter
från tomtgräns och minst 6.0 meter från gata.

Utformning och omfattning
fril

Endast friliggande hus
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BUSSEMÄLA
121 I.

Tillhör Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2018-05-23, § 125. Laga kraft 2018-06-23.

Högsta nockhöjd i meter. För garage och förråd gäller 4.0
meter.
Största taklutnlng I grader.

Utseende (ny bebyggelse)
Takk.upor ska placeras minst 0.7 m innanför vägglivet och
Inte ha en sammanlagd bredd på mer än 2.5 m.
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Byggnadsteknik
b,

Endast källartösa hus.
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Ny bebyggelse skall uppföras på ett sådant satt att den inte
skadas av an översvämning på upp till+ 3m (RHOO). För
till- och komplementbyggnader gäller+ 2.4 m.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
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Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft

Huvudmannaskap
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Kommunen är huvudman för allmän plats
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Strandskydd
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Upphävande av strandskydd
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Detaljplan för Droppemåla 1 :87 m.fl. Norra
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