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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

Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

GATA Gata

P-PLATS Parkeringsplats

PARK Park

GC Gång- och cykelväg

NATUR Naturområde

Kvartersmark

N Camping

RN Idrottsplats, Camping

E Tekniska anläggningar. Inga brännbara byggnader eller upplag får placeras närmare än 5 meter.

R1
Tennisbana

Vattenområden

W Vattenområde

W1
Badplats. Endast flytbryggor får anordnas.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

I Högsta antal våningar

)
—

5 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter

e 1000 Största exploatering är angivet värde i kvadratmeter byggnadsarea

Placering

@@@@@
@@@@@
@@@@@Marken får inte förses med byggnad

Utförande

b1
Dagvatten ska i första hand tas om hand inom kvartersmarken alternativt ska det avledas till grönområde inom
planområdet.

b2
Källare får inte finnas

Utformning

f1
Respektive stuga för camping får inte överstiga 40 kvadratmeter byggnadsarea.

f2
Byggnation får endast ske för idrottsändamålets syften, vilket innebär läktare, omklädningsrum och domarbås.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat för allmännyttiga ändamål

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Huvudmannaskap
Huvudmannaskap är kommunalt för allmän plats

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år.

Strandskydd

a Strandskyddet är upphävt.

Om fornlämningar skulle påträffas i samband med exempelvis schaktarbete ska arbetete avbrytas och kontakt tas med
Länsstyrelsen.
Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet för Rottnen ska följas.
Lägsta nivå på färdigt golv för bebyggelse ska vara minst +151,0 meter över havet.
Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. Om ny bebyggelse, inklusive plank, ska placeras närmare än
detta avstånd ska grannar höras.

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Grundkartan är upprättad ur Lessebo kommuns
primärkarta 2017-12-18

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter takkonturen

Offentlig byggnad/Industri

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter huslivet

Kyrka

Transformatorstation

Järnväg

Höjdkurva79

Punkthöjd+ 77.40

Slänt
Äng resp. åkerO UU
Lövskog resp. barrskogn p

Lövträd resp. barrträdG f

Fastighetsgräns

Dike, bäck, å

Stödmur

Trakt

Körbanas kant

FastighetsbeteckningLessebo 3:1

Kvartersgräns

Fjärrvärmeledning
Dagvattensledning
Spillvattensledning
Vattenledning

Gång- o cykelväg

2018-04-23
2018-08-17


