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

Gränser
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ- och egenskapsgräns

Användning av allmän platsmark med kommunalt
huvudmannaskap (PBL 4 kap 5 § punkt 2)

VägVÄG

Industrigata med möjlighet för cykelvägGATA1

NaturNATUR

Användning av kvartersmark (PBL 4 kap 5 § punkt 3)

Industri och lagerJ1

KombiterminalJ2

JärnvägT1

Teknisk anläggingE

Egenskapsbestämmelser för utformning av allmän platsmark med
kommunalt huvudmannaskap
+0.0 Föreslagen markhöjd (PBL 4 kap 5 § punkt 2)

n2 Bäck ska kulverteras under väg eller järnväg

damm1 Dammyta ska vara minst 6250 m 2

damm2 Dammyta ska vara minst 3150 m2

damm3 Dammyta ska vara minst 3150 m2

dike4 Dikesyta ska vara minst 14400 m2

dike5 Dikesyta ska vara minst 2250 m2

fördröjning 1 Fördröjningsmagasin om 6800 m 3 ska finnas

fördröjning 2 Fördröjningsmagasin om 2600 m 3 ska finnas

fördröjning 3 Fördröjningsmagasin om 2600 m 3 ska finnas

fördröjning 4 Fördröjningsmagasin om 5880 m 3 ska finnas

fördröjning 5 Fördröjningsmagasin om 740 m 3 ska finnas

vall Skydd mot störningar (PBL 4 kap 5 § punkt 2)

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Prickmark - marken får inte förses med byggnad  (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

e1 Utnyttjandegrad - exploateringensgraden specificeras inte utan begränsas av att ytan även
ska rymma parkering och köryta för verksamhetens behov (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

n1 Minst 5 % av fastighetsytan ska vara planterad eller möjlig för infiltration av dagvatten (PBL 4 kap
10 § och 13 §)

damm 6 Dammyta ska vara minst 130 m2

fördröjning 6 Fördröjningsmagasin om 40 m 3 ska finnas

Byggnader får inte placeras närmare huvudjärnvägsspår än 30 meter

Grundläggning ska ske enligt geotekniskt PM, daterat 2016-11-28

Nya byggnader ska, om inte låga radonvärden uppmäts, konstrueras radonsäkra eller radonskyddade

Administrativa bestämmelser
a1 Huvudmannaskap - kommunalt (PBL 4 kap 7 §)

a2 Genomförandetid - 10 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft (PBL 4 kap 21 §)

a3 Kvartersmark, dammar, väg, gata och järnväg undantas från strandskyddsbestämmelserna
(PBL 4 kap 17 §)

l Området ska vara tillgänglig för allmännyttig luftledning (PBL 4 kap 6 §)

x Området ska vara tillgänglig för allmännyttig gång- och cykeltrafik (PBL 4 kap 6 §)

z Område eller utrymme som ska vara tilgänglig för allmännyttig körtrafik (PBL 4 kap 6 §)

z1 Område eller utrymme som ska vara tilgänglig för intern körtrafik (PBL 4 kap 6 §)
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Byggnader
Höjd enligt plan
Egenskapsgräns
Användningsgräns
Utfartsförbud
Gränspunkt gällande
Fastighetsgräns
Kvarterstraktgräns
Traktgräns
Gemensamhetsanläggning
Vattendrag
Strandlinje
Järnväg
Vägkant
Vägkant - GCväg
Vägkant - räcke
Gångstig

2720 Polygonpunkt
Höjdfix
Staket
Mur
Grindstolpe
Stenmur
Slänt
Kajkant
Brygga
Trappsymbol

Ägoslagsgräns
Lövskog
Berg i dagen
Hagmark
Barrskog
Sankmark

Åkermark
Ledningsrätt
Officialservitut
Belysningsstolpe
Tele Rikskabel
El Luftledning högspänning
Häck
Lövträd
Barrträd
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Beslutsdatum Instans

Detaljplan för del av Djurhult 1:5 m.fl. fastigheter

Kvastmossens kombiterminal
och företagspark
Oskarshamns kommun Kalmar län
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Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Illustration

Utlåtande efter utställning

Föreslagna gatusektioner


