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Tillägg till Planbestämmelser 
Följande detaljplan gäller inom aktuellt område: Förslag till byggnadsplan 
för fritidsbebyggelse på Djurön 1:2 och 1:3. Denna detaljplan fortsätter 
att gälla med undantag för nedan ändrade bestämmelser. Särskild plankarta 
för själva ändringen finns inte. 

Följande bestämmelse utgår: 

§ 1: 
Inledande bestämmelse 

Inom byggnadsplaneområdet får icke uppföras byggnad vars användning 
påkallar anläggande av avloppsledning. 

§ 5. 
Mom 2: Källare får icke anordnas. 

Följande bestämmelser ändras 

§ 5. 
Byggnadssätt 

Mom 3: Å tomtplats inom Bf betecknat områdesdel får icke större 
areal än högst 100 m2 bebyggas. 

Ändrad mening: 
Å tomtplats inom Bf betecknat områdesdel får icke större 
areal än högst 140 m2 bebyggas. Komplementbyggnad får 
vara högst 60 m2 och ska vara fristående. Altan med tak får 
vara högst 40 m2. 

§ 8. 
Hushöjd och våningsantal 

Mom 1: Inom A, Bf och Et betecknad områdesdel får byggnaden 
uppföras med högst en våning och till högst 3,5 meters höjd.  

Ändrad mening: 
Inom A och Bt betecknad områdesdel får byggnaden 
uppföras med högst en våning och till högst 3,5 meters höjd. 
Inom Bf betecknad områdesdel får byggnaden uppföras med 
högst en våning. 
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Följande bestämmelser tillkommer 

§ 5 

Byggnadssätt 

Mom 6 Inredd vind med takkupor och frontespiser alternativt 
suterrängvåning tillåts utöver angivet antal våningar. Inom 
fastigheter Djurön 1:38, 1:39, 1:132, 1:139, 1:140, 1:141, 
1:142, 1:170, och 1:188 får varken källare eller 
suterrängvåning anordnas. 

§11 

Byggnadsteknik 

Mom 1: Dagvattnet ska tas hand om lokalt inom tomten genom 
infiltrering. Marklutning från fasaden ska vara minst 2%. 

§12 

Administrativa bestämmelser 

Mom 1: Genomförandetid är 5 år från den dagen planen vinner laga 
kraft och gäller för §1, §5 Mom. 2, Mom. 3, och Mom. 6, 
§8 Mom. 1 samt §11 Mom. 1. 

Medverkande  

Tjänstemän 

Planen har utarbetats i samverkan med tjänstemän på fysisk planering, 
stadsbyggnadskontoret, Norrköpings Kommun och tjänstemän på Bygg- och 
miljökontoret, Norrköpings kommun. 

 

Norrköping den 9 april 2010 

 

Dag Johansson 
Stadsarkitekt 

Jackie Leiby 
stadsplanerare 
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Till höger: gällande plankarta med 
upphävd område. Områden som berörs 
av tillägget är inringade med 
punktstreckad linje. 


