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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där
beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

Bostäder, endast friliggande enbostadshus,
badstugor.B1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad

Utnyttjandegrad
e1 Största tillåtna byggnadsarea är 90 m²

e2 Största tillåtna byggnadsarea är 36 m²

Höjd på byggnadsverk

Takvinkel

h1 Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är 5,5 m.

h2 För komplementbyggnad, fristående skärmtak eller
liknande är högsta nockhöjd 3,0 m.

h3 Högsta nockhöjd är 4,0 m.

Byggnaders takform ska vara sadeltak, undantaget komplementbyggnader.

Utformning

o1 Minsta takvinkel för huvudbyggnad är 25 grader.

o2 Minsta takvinkel för komplementbyggnad är 6 grader.

o3 Takvinkel ska vara inom spannet 12-25 grader.

Byggnaders användning

Vind, loft eller liknande del av plan ovanför entréplanet får endast
användas som rum avsedda att vistas i tillfälligt, t. ex. förråd.

Källare får inte finnas.

Utförande

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år.

Ändrad lovplikt
Bygglov krävs för alla slags komplement- och tillbyggnader, plank,
skärmtak och takkupor.

Bygglov krävs inte för altaner/plattsättning, plank/vindskydd,
trapp eller förrådslåda vid badstuga under förutsättning att
följande uppfylls:

Mark

· Inga fyllnads- eller schaktningsarbeten får göras.

· Inga ingrepp eller påverkan på klitterna får göras.

· Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra
ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan
stugorna ska fri framkomlighet gälla.

· Det kan finnas ledningar under marken som inte får täckas.
I de fall altaner har byggts över ledningarna kommer de att
brytas upp och inte att återställas. Det är därför viktigt att
anmäla och visa vad som byggs till stugägarföreningen i
respektive kvarter.

· Källare får inte anordnas

Altaner/uteplatser/trapp

· Stugorna får inte sammanbyggas med någon åtgärd.
Avståndet mellan åtgärder ska vara minst 2,0 meter men
största möjliga avstånd ska alltid eftersträvas. Avståndet
mäts från panel/plank/staket/låda eller trädäck/plattor.

· Altan/uteplats får placeras längs med en fasadsida, vid en
gavel eller en långsida.

· Altan/uteplats får sträcka sig ut max 3,0 meter från stugans
fasad.

· Träaltaner eller plattsättning på mark ska placeras i
marknivå.

· Trapp får vara 1,0 meter lång x 0,3 meter djup, höjd
anpassas efter badstugan.

Staket/plank/vindskydd/förrådslåda

· Ett plank, staket eller vindskydd får högst vara 1,8 meter
och max 3 meter ut från stugan. Det ska placeras vinkelrätt
ut från en av stugans fasad och får inte byggas närmare än
2 meter till grannstuga.

· En mindre förrådslåda får placeras utomhus intill varje
stuga. Högsta tillåtna mått är 1,5 meter lång x 0,6 meter
bred och 0,6 meter hög. Den ska placeras på uteplatsen
om en sådan finns.

GENOMFÖRANDETID

Skala plankarta: 1:200/A1

20 meter8 106420

Plankarta, skala 1:200/A1

UPPLYSNINGAR
Till planen hör:
- Plankarta med bestämmelser och illustrationskarta
- Planbeskrivning
- Fastighetsförteckning
- Samrådsredogörelse
- Utlåtande

PLANENS SYFTE:
Planens syfte är att medge fritidshusbebyggelse,
huvudsakligen i form av små, enklare, så kallade
badstugor, enligt platsens tradition. Byggrätter
och regleringar anpassas så att befintlig
bebyggelse blir planenlig och reglerad mer
enhetligt med omgivande fritidshusbebyggelse.

Illustrationskarta som visar befintliga förhållanden,
skala 1:500/A1

Illustrationskarta som visar utveckling som möjliggörs av
planförslaget, skala 1:500/A1

Detaljplan för bostäder
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SAMRÅDSHANDLING

Olofsbo 1:18

Höjd: RH 2000
Plan: Sweref 99 12 00
Planen är ritad i koordinatsystem

A3 = Skala 1:1000
A1 = Skala 1:500

Antagen av kommunfullmäktige: Laga kraft vunnen:

Standardförfarande

Intygar:

Förnamn Efternamn

Intygar:

Förnamn Efternamn

20XX-XX-XX 20XX-XX-XX

TECKENFÖRKLARING GRUNDKARTA
Fastighetsgräns
Traktgräns
Kvarterstraktgräns

CENTRALEN Kvartersnamn

BERGA Traktnamn

2 Registernummer, fastighet med kvartersnamn

Registernummer, fastighet med traktnamn

S:7 Registernummer, samfällighet gemensamhetsanläggningGA:2

Rättighet, gräns

Livinmätt Bostad, Uthus, Skärmtak

1:2

Takinmätt Bostad, Uthus, Skärmtak

Dike

Belysningsstolpe

Åker

Äng

Kärr

Ägoslagsgräns

Staket

Stenmur

Stödmur

Häck

Körbana

Stig

Slänt

Barrskog resp lövskog

Träd

Berg i dagen

Ledningsstolpe

Kabelskåp
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