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Byggnad får ej uppföras
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BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS

BEBYGGANDE

Marken får endast bebyggas med uthus. Största

byggnadsarea per uthus är 20 kvm.

Marken ska vara tillgänglig för gemensam infartsväg och

gemensam VA-ledning
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Marken ska vara tillgänglig för vägslänt

MARKENS ANORDNANDE

Markens höjd får inte ändras mer än 1 m i förhållande till grundkartan.

Ny bebyggelse ska anpassas efter terrängen. Se planbeskrivningen

samt Råd och vägledning för byggande i Svinninge.

Körbar in eller utfart får inte anordnas

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Färdigt golv i bostadslägenhet, inklusive källare, får ej placeras lägre än

+2,2 m i höjdsystem RH1900.

II Högsta antal våningar. Högsta byggnadshöjd för

huvudbyggnad i en våning är 4,5 m och för två

våningar 7,0 m. Högsta byggnadshöjd för uthus och

garage är 3,0 m.

fril

Om-, till- och nybyggnader ska utformas i överensstämmelse med

planbeskrivningens gestaltningsprinciper sid 9-11. Se även Råd och

vägledning för byggande i Svinninge.

Utöver tillåtet antal våningar får vind inte inredas
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Endast friliggande hus

Kulturhistoriskt intressant byggnad. Karaktärsdrag och

värden ska särskilt beaktas vid ändring, om- eller

tillbyggnad. Se planbeskrivningen samt Råd och

vägledning vid byggande i Svinninge.

Kommunen är inte huvudman för allmän plats

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft

Marklov krävs för fällning av träd med en stamdiameter över 0,4 m vid

1,4 m över mark

Ändrad lovplikt, lov med villkor

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
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Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 m från

fastighetsgräns. Komplementbyggnad ska placeras

minst 2,0 m från fastighetsgräns.
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Huvudbyggnad ska placeras minst 2,0 m från

fastighetsgräns. Komplementbyggnad ska placeras

minst 2,0 m från fastighetsgräns.

LokaltrafikLOKALGATA

PLANBESTÄMMELSER

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Allmänna platser

NaturområdeNATUR

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

Bostäder, mindre icke störande verksamheter såsom

frisör och hemmakontor

B

Teknisk anläggning, transformatorstation
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Vattenområden

Öppet vattenområdeW

Öppet vattenområde där bro får uppföras med lägsta

underkant på +1,7 m i höjdsystem RH1900 inom en

farledsbredd av minst 10 m
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Bryggor för bostadsfastigheter. Brygga ska vara max

2,5 m bred och uppförs vinkelrätt mot stranden.

Maximalt en brygga per fastighet får uppföras.

Bryggor ska anpassas till traditionellt utförande.

Strandskoning får ej utföras. Byggande i vatten kräver

dispens från strandskydd.
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Föreskriven höjd över nollplanet

Badplats
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UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

Bryggplats. Brygga ska vara max 2,5 m bred och

uppförs vinkelrätt mot stranden. Bryggor ska

anpassas till traditionellt utförande. Strandskoning får

ej utföras. Landfästen på naturmark är tillåten.

Byggande i vatten kräver dispens från strandskydd.

UTNYTTJANDEGRAD

Största byggnadsarea för huvudbyggnad i procent av

fastighetens storlek i kvadratmeter, dock högst 250

kvm. Endast en huvudbyggnad får anordnas per

fastighet. Dock får en additionsbostad om maximalt

50 kvm boarea anordnas inom huvudbyggnad eller

komplementbyggnad utanför korsprickat område.

Utöver huvudbyggnad får komplementbyggnader om

max 80 kvm byggnadsarea uppföras varav den

största får vara max 50 kvm och varav maximalt en

byggnad om maximalt 20 kvm får uppföras inom

korsprickad strandzon.
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Minsta tomtstorlek i kvadratmeter landareal

Minsta tomtstorlek för strandtomt är 2000 kvm

landareal. För tomt utan strandkontakt är minsta

tomtstorlek 1500 kvm landareal.
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom

hela planområdet.

GRÄNSER
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Maximalt 3 fastigheter inom området

Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.
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