PLANBESTÄMMELSER

6473400

Följandeg äller inom om råden m ednedanståendeb etec kning ar.
Endastang iv
en användning oc h u tform ning är tillåten.
Där b etec kning saknas g äller b estäm m elsen inom h elaplanom rådet.
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P lanom rådesg räns
Användning sg räns
Eg enskapsg räns
Adm inistrativg räns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark
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6473200

Bostäder,P BL4kap.5§1st3p.

E1

Avlopprening sv
erk,P BL4kap.5§1st3p.

E3

Nätstation,P BL4kap.5§1st3p.

N1

Bryg g plats,P BL4kap.5§1st3p.

W1

Öppetvatten m edm indreanläg g ning ar där karaktären avöppetv
atten avses b ib eh ållas,P BL4kap.5§1st3p.

E2

Avsaltning sanläg g ning ,P BL4kap.5§1st3p.

E4

Sop-oc h teknikh u s,P BL4kap.5§1st3p.

Vattenområden
05STA1074.
2

W2

Öppetvatten oc h sm åb åtsh am n,P BL4kap.5§1st3p.

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap

GATA

NATUR

05822019/
1
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Gata,P BL4kap.8§1st2p.

Natu rom råde,P BL4kap.8§1st2p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Mark

6473100

träd1

Ekar får intefällas.
,P BL4kap.5§1st2p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

törstaex
ploatering för h u v
u db yg g nadär ang ivetvärdei kv
adratm eter b yg g nadsareaper fastig h et.Störstaexploatering
e1150 S
kom plem entb yg g nader är 40kvadratm eter per fastig h et.
,P BL4kap.11§1st1p.

05822019/
1
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för

e220 Störstaexploatering är ang ivetvärdei kvadratm eterb yg g nadsarea,P BL4kap.11§1st1p.
e310 Störstaexploatering är ang ivetvärdei kvadratm eterb yg g nadsarea,P BL4kap.11§1st1p.

6473000

Placering
@
@@@@@@@
@@@@@@@@Marken får inteförses m edb yg g nad,P BL4kap.16§1st1p.
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@@@@@@@@
@@@@@@@@Hu vu db yg g nadskaplac eras m inst4,
5m eter från fastig h etsg räns.Kom plem entb y
g g nadskaplac eras m inst2m eter från fastig h etsg räns.,

p1

P BL4kap.16§1st1p.

Fastighet
d11700 Minstafastig h etsstorlek är ang ivetvärdei kvadratm eter,P BL4kap.18§1st
d21500 Minstafastig h etsstorlek är ang ivetvärdei kvadratm eter,P BL4kap.18§1st
Utformning

—
)
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0
)
)

6472900

0,
0

0,
0

Hög stanoc kh öjdär ang ivetv
ärdei m eter,P BL4kap.16§1st1p.
Hög stab y
g g nadsh öjdär ang ivetvärdei m eter,P BL4kap.16§1st1p.
Hög stab y
g g nadsh öjdär ang ivetvärdei m eter,P BL4kap.16§1st1p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genom förandetiden är 10år.
,P BL4kap.21§

Huvudmannaskap

Hu vu dm annaskapetär enskiltför allm än plats.
,P BL4kap.7§

Strandskydd
a1

6472800

a2
a3

Upph ävandeavstrandsky
dd.Allm än plats,P BL4kap.17§
Upph ävandeavstrandsky
ddt.Kvartersm ark,P BL4kap.17§
Upph ävandeavstrandsky
dd.Vattenom råde,P BL4kap.17§

ILLUSTRATIONER

I
llu strationslinje-Föreslag en fastig h etsg räns

6472700

6472600

170000

200Meter

Dnr
SBF2017925

Detaljplan för delavMarö1:
7,
NorraFinnö,Söderköping s kom m u n,
Österg ötlands län

Upprättad
20171017
Antag en avKF
20181219§162
Lag akraft
20190124
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Friståendefiske(
om råde)
Rättig h eteller g em ensam h etsanläg g ning
Körb ana
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ANTAGANDEHANDLI
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Kraftledning

l
50

169900

Gru ndkartan är u pprättad20170519
från kom m u nens prim ärkarta.
P rojic eratkoordinatsy
stem :
SWEREF991630
Höjdsystem :
RH2000

Fastig h etsg ränser

169800

169700

Gru ndkartans b etec kning ar:
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Orientering skarta

Refu g
Vatten

Veronic aNu ija
Fysisk planerare

Tillplanen h ör:

P lanprog ram
P lanb eskrivning
Fastig h etsförtec kning

LindaGu stafsson
P lan-oc h b y
g g lovsc h ef
Beh ovsb edöm ning
MKB
Sam rådsredog örelse

Granskning su tlåtande

Reg istrering snr

Dp 160

