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SAMRÅDSHANDLING
Upprättad december 2017

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN (4 kap 5§)
Kvartersmark
ROH

Turism med hotell, handel, kontor och ett vinterhotell.
Högst 1 000 kvm BYA får användas för handel.

V1

Småbåtshamn med tillfart och parkering.

E1

Teknisk anläggning.

W0

Öppet vattenområde.

W1

Småbåtshamn med bryggor.

W2

Badplats med flytbryggor.

UTNYTTJANDEGRAD
e=00

Största byggnadsarea (BYA) i kvadratmeter för enskild byggnad

BEGRÄNSNING AV MARKENS UTNYTTJANDE
Marken får inte förses med byggnad.

Marken skall vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska
ledningar.
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MARKENS ANORDNANDE
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Körbar förbindelse får inte anordnas.
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PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE
Utformning
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Högsta tillåtna totalhöjd i meter
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Minsta taklutning i grader.
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Högsta tillåtna byggnadshöjd i meter
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
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Byggnad ska utformas med fasader i trä eller annat
organiskt material. Tak och fasader ska hålla en dämpad jordnära
kulör anslutande till befintlig anläggnings särdrag.
Byggnad ska utformas med fasader i trä eller annat organiskt
material. Tak och fasader ska hålla en dämpad jordnära kulör
anslutande till befintliga anläggnings särdrag. Solceller får
placeras högre än högsta tillåtna totalhöjd.
Byggnad ska ha bågformat tak belagt med torv eller sedum. Fasad och
fasadkompletteringar ska hålla en dämpad jordnära kulör. Byggnaden
ska anpassas till omgivningen och områdets karaktär.
Byggnad för ishotell med tillhörande komplementbyggnader
ska utformas av snö och is. Byggnad av säsongskaraktär.
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Genomförandetiden slutar 15 år efter det att planen vunnit laga kraft.
Strandskyddet enligt miljöbalken är upphävt inom kvartersmark med beteckning ROH
och vattenområde för bryggor [W1 ].
a1

Marklov krävs för fällning av träd med en stamdiameter större än
10 cm mätt på en höjd av 1 meter över marknivå.
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