
Sør-Varanger

 Kommuneplanens arealdel
  2018-2030

2030-2004105

13/263

TEGNFORKLARING

Kilde for basiskart:
Ekvidistanse

1:150000Kartmålestokk

m

AREALPLAN ETTER PBL AV 2008

Forslagsstiller:

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Dato for siste revisjon av plankart:

Planvedtak:                                                                                             Kommunestyret            020/18                14.02.2018         vetr

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet:

PLANEN ER UTARBEIDET AV:  SØR-VARANGER KOMMUNE

Møtesaksnr Dato Sign

kommune

N

0 2000 4000 6000 mKoordinatsystem:         UTM sone 32 / Euref89

Nasjonal arealplan-ID

Høydegrunnlag:            NN 1954

Dato for basiskart:

Kartopplysninger

Basiskartet er tegnet med svak gråfarge

Plandata

Plantype:

Kunngjøringsdato for planvedtak:

Saksnummer:

Behandlingsorgan

Høring og offentlig ettersyn fra/til:

01.02.18

Arealformålpunkt

Faresone grense

Faresone - Flomfare

Sikringsonegrense

Sikringsone - Område for grunnvannsforsyning

Sikringsone - Byggeforbud rundt veg,bane og flyplass

Sikringsone - Andre sikringssoner

Støysonegrense

Støysone - Rød sone iht. T-1442

Støysone - Gul sone iht. T-1442

Støysone - Ander støysoner

Støysonepunkt

Angitthensyngrense

Angitthensynsone - Hensyn friluftsliv

Angitthensynsone - Bevaring kulturmiljø

Båndlegginggrense

Båndleggingsonepunkt

Båndlegging etter lov om naturvern - nåværende

Båndlegging etter lov om kulturminner - nåværende

Båndlegging for regulering etter PBL - fremtidig

Detaljeringgrense

Detaljeringsone-Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Detaljeringsonepunkt

Bebyggelse og anlegg - nåværende

Bebyggelse og anlegg - fremtidig

Boligbebyggelse - nåværende

Boligbebyggelse - fremtidig

Fritidsbebyggelse - nåværende

Fritidsbebyggelse - fremtidig

Sentrumsformål - nåværende

Sentrumsformål - fremtidig

Forretning - nåværende

Tjenesteyting - nåværende

Tjenesteyting- fremtidig

Fritids- og turistformål - nåværende

Fritids- og turistformål - fremtidig

Råstoffutvinning - nåværende

Råstoffutvinning - fremtidig

Næringsbebyggelse - nåværende

Næringsbebyggelse - fremtidig

Idrettsanlegg - nåværende

Andre typer bebyggelse - nåværende

Andre typer bebyggelse - fremtidig

Grav og urnelund - nåværende

Kombinert bebyggelse og anleggsformål - nåværende

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur- nåværende

Veg - nåværende

Veg - fremtidig

Lufthavn- nåværende

Lufthavn- fremtidig

Havn - nåværende

Havn - fremtidig

Parkering - nåværende

Trase for teknisk infrastruktur - fremtidig

Friområde - nåværende

Friområde - fremtidig

Park - nåværende

Kombinerte grønnstrukturformål - nåværende

Kombinerte grønnstrukturformål - fremtidig

Forsvaret - fremtidig

Skytefelt/øvingsområde - nåværende

Forlegning/leir - nåværende

Landbruks-,natur- og friluftsformål samt reindrift - nåværende

LNFR-areal - nåværende (samt spredt eksisterende bebyggelse etter planbestemmelsens vedlegg 3 og 4) 

LNFR-areal ,Spredt bolig-,fritids-og næringsbebyggelse - nåværende

LNFR-areal ,Spredt bolig-,fritids-og næringsbebyggelse - fremtidig

LNFR-areal ,Spredt boligbebyggelse - nåværende, samt planbestemmelsens vedlegg 3

LNFR-areal ,Spredt boligbebyggelse - fremtidig

LNFR-areal ,Spredt fritidsbebyggelse - nåværende, samt planbestemmelsens vedlegg 3 og vedlegg 4

LNFR-areal ,Spredt fritidsbebyggelse - fremtidig

LNFR-areal ,Spredt næringsbebyggelse - nåværende

LNFR-areal ,Spredt næringsbebyggelse - fremtidig

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - nåværende

Ferdsel - fremtidig

Småbåthavn - nåværende

Akvakultur - fremtidig

Friluftsområde - nåværende

Byggegrense

Forbudsgrense vassdrag

Vann

Avløp

Kommuneplan/Kommunedelplan   PBL  2008

Planområde

Planens begrensning

Grense for arealformål

Fjernveg - nåværende

Hovedveg - nåværende

Hovedveg - framtidig

Samleveg - nåværende

Adkomstveg - nåværende

Gang-/sykkelveg - nåværende

Jernbane - nåværende

Farled - nåværende

Motorferdsel i utmark - nåværende

Påskrift områdenavn

Påskrift areaformål/arealbruk

Kommune(del)plan - påskrift

Felles for  kommuneplan PBL 1985 og 2008


