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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 området.

GRÄNSER

Planområdesgräns

Sekundär egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK

Kvartersmark

Industri

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Avgränsad via användningsgräns

Genomförandetid

Genomförandetiden är 7 år

Markens anordnande och vegetation

Högst 90% av fastigheten får hårdgöras

Mark ska reserveras för dagvattenfördröjning om en
sammanlagd volym av 42 000 m³

Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea är 670 000 m²

Ändrad lovplikt

Bygglov krävs inte för plank samt skyltar utan belysning.
Bestämmelsen gäller under detaljplanens genomförandetid

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Avgränsad via sekundär egenskaps- och användningsgräns

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Höjd på byggnadsverk

Högsta nockhöjd är angivet i meter över angivet nollplan

Skydd mot störningar

Marken får inte utformas för stadigvarande vistelse

Markplanering, bebyggelse och genomförande av
exploatering inom området får inte innebära en otillåten
spridning av PFAS från området

Innan exploateringsarbeten påbörjas ska geotekniska
förstärkningsarbeten genomföras för att säkra E20s
totalstabilitet genom att en avskärande fyllning utförs längs
planområdesgräns. Åtgärden ska utföras med etappvis schakt
och fyllning, längs aktuell sträcka, ner till fast lagrad
friktionsjord

Innan exploateringsarbeten påbörjas ska geotekniska
förstärkningsarbeten genomföras för att säkra E20s
totalstabilitet. Förstärkning utförs med tillfällig konsolspont
(eller likvärdig lösning) längs planområdesgräns, inom tillfällig
spont ska etappvis schakt och fyllning, längs aktuell sträcka,
ner till fast lagrad friktionsjord. Efter färdigställandet av den
avskärande fyllningen ska tillfällig spont avlägsnas

Villkor för startbesked

Startbesked får inte ges för bebyggelse förrän markens
lämplighet har säkerställts genom att markföroreningar har
avhjälpts eller skydds- och säkerhetsåtgärder har kommit till
stånd

Utökat planförfarande

GRANSKNINGSHANDLING

Skala 1:600 (A0)

Upprättad av planenheten 2023-03-03

Mariestad, Mariestads kommun

Korstorp 2:1 m.fl.,

Detaljplan för Diarie nr: KS 2021/184

Planuppdrag: 2021-03-31, Ksau § 125

Lag: PBL (2010:900), SFS 2020:603

Antagande:

Laga kraft:

Arkiv-id:

LM-id:

Grundkarta för Korstorp 2:1 m.fl.
Mariestads kommun
Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen
Mät- och geodataenheten
Mars 2023

Kordinatsystem: SWEREF 99 13 30
Höjdsystem: RH2000
Fastighetsredovisning: 2023-02-03

Beteckningar

El

Fastighetsbeteckning

Fastighetsgräns

Höjdkurvor

Höjdkurvor text

Koordinatkryss

Marktäckegräns

Sankmark

Slänt

Staket

Stolpe

vägbana




