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Följande gäller som komplettering av ursprungliga planbestämmelser under
rubriken Planbestämmelser.
ANVANDNINGAV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark
0
Ti llfällig viste lse

GRÄNSER

UTNYTTJANDEGRAD
Den sammanlagda bygnadsarean inom användningsomrädet
,1
fär inte överstiga 700 kvm
,2

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäll er
bestämme lsen inom hel a planområdet, om inte annat anges. Endast angiven användning är ti ll åten.

Byggnadsarea per byggnad far inte överstiga 65 kvm för
användning för tillfällig vistelse, respektive 150 kvm för
servicebyggnad

--•--•- Planområdesgräns
-- • -- Användningsgräns
-·· -··-··- Egenskapsgräns
--+-- Administrativ gräns redovisad 1 meter innanför faktisk gräns
-+-··-+-··-+-··-+- Sammanfallande egenskapsgräns och administrativ gräns.
ANVÅNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser
PARK
NATUR

Kvarlersmark

N1
N2

Parkmark
Naturmark
Camping, uppställning av husbil ar, husvagnar och tält
Servicebyggnad för camping

UTFORMNING AV ALLMANN PLATS
alle med ge-väg

BETECKNINGAR I GRUNDKARTAN

------- Fastighetsgräns
Traktgräns

JÄRNEBERG 6:1 Fastighetsbeteckning

DRAGAREN

Magasinsgatan
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Kvartersnamn
Gatunamn

Bostadshus

Komplementbyggnad
Skärmtak
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BEGRANSNINGAR I MARKANVÄNDNINGEN

E:]

UTFORMNING
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Byggnad får ej uppföras
Marken ska vara tillgänglig för al lmännyttiga ledningar, öppet dike,
dagvattentransitering och dagvattenkulvert

Högsta antal våningar

Byggnader ans lutna ti ll kommunens dagvattenanl äggning ska klara en uppdämningtil l + 92.45
(befintlig vall söder om pl anområdet)
Generellt gäller att ingen byggnad av permanent karaktär får grundläggas under
denna nivå (underkant oskyddad grundsu la/plint) utan särskild åtgärd.

Dagvatten ska omhändertas lokalt eller fördröjas och vid behov renas inom respektive fastighet före
ans lutning ti ll kommunens anläggning.
UTSEENDE
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Grundkarta över Töreboda camping
Töreboda kommun
Upprättad av Tekniska förvaltningen/
Kart- och mätavdelningen
i februari 2015

Grusad väg för gång- och cykeltrafik ska anordnasutmed kanalen. Utmed
ge-vägen ska träd p l anteras. Trädplantering utförs lika befintlig all e.

Bebyggelsen ska ansluta till karaktärsdrag hos äldre bebyggelse
utmed Gäla kanal .

STÖRNINGSSKYDD
plank
Bullerplank ska anordnas till en höjd om minst 2 meter inom egenskapsområdet,
utmed planområdesgränsen.

Gustav lans
Mätingenjör

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft.
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

a,

Gällande strandskydd upphävs inom kvartersmark från den dag planen
vunnit laga kraft. Beteckningen har åsatts de egenskapsområden som avses

Bygglov krävs ej för uppställning på långtidsbasis av husbil ar och husvagnar.

INFORMATION
För befintl ig alle gäll er biotopskydd. Åtgärder som kan skada träden kräver dispens.
För Gastorpsdiket gä ller biotopskydd. Åtgärder i diket kräver dispens.

Åtgärder i Gastorpsdiket kan komma att kräva omprövning av dikningsföretag

Ingrepp och åtgärder i Göta kanal kräver anmälan till länsstyre lsen om vattenverksamhet.

TÖREBODA GÄSTHAMN

Antagandehandling för ändring av detaljplan

� TÖREBODA
KOMMUN

■ Plankarta med plan
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bestämmelser

■ Planbeskrivning
■ Samrådsredogörelse

■

Granskningsutlåtande

■ lllustrationskarta
■
■

Fastighetsförteckning
Grundkarta

Detaljplan för

Beslutsdatum
Antagande

Töreboda kommun, Västra Götalands län

2015-05-29
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Upprätta d den 2 mars 2015
Justerad för antagande för ändring av detaljpla n, april 2019
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ILLUSTRATION - AKTUELLT CAMPINGOMRÅDE
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ILLUSTRATION - PLANOMRÅDEN GÄSTHAMNSOMRÅDET

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef

Karin Harlin
Planarkitekt, Krook & Tjäder AB

Beslutsdatum
för ändring av
detaljplan
Antagande
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