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Gränsbeteckningar

Planom rådesgräns
Användni
ngsgräns
Egensk apsgräns
Adm i
ni
strati
v gräns
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Användning av mark och vatten
Allmänna platser med kommunalt
huvudmannaskap
GAT A Lok algata,PBL4k ap.5§ 1st2p.

yk elväg,PBL4k ap.5§ 1st2p.
GÅ NG Gång-&c
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Omfattning

Störstabruttoareaf
ör huvudbyggnadär 230m ² per
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f
asti
ghet.Störstabyggnadsareaf
ör k om plem entbyggnad
är 45m ² per f
asti
ghet.
,PBL4k ap.1
1§ 1st1p.
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Utformning
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Högstanockhöjdär angi
vetvärde i
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vet
nollplan,PBL4k ap.16§ 1st1p.
Högstanockhöjdär 5m eter f
ör k om plem entbyggnader,
PBL4k ap.16§ 1st1p.
T ak vi
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ör huvudbyggnadsk avaram ellan14och38grader,
PBL4k ap.16§ 1st1p.
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T ak vi
nk elnf
ör k om plem entbygnadsk avaram ellan
14och27grader,PBL4k ap.16§ 1st1p.

Placering

@@@@@@
@@@@@@Mark enf
år i
nte f
örses m edbyggnad,PBL4k ap.
16§
@@@@@@
@@@@@@1st1p.

p1
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k ap.16§ 1st1p.
Huvudbyggnadsk aplaceras m i
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ghetsgräns,
PBL4k ap.16§ 1st1p.

Kom plem entbyggnadsk aplaceras m i
nst2m eter f
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huvudbyggnad,PBL4k ap.16§ 1st1p.
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Utfart

P

Dam m .Mi
nstastorlek är 100m 3.PBL4k ap.5§ 1st2p. Mark enf
år i
nte belastas m edm er än50k Pa,PBL4k ap.10§
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Fastighet

d11200 Mi
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Fastighets- och detaljredovisning, gällande
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Munkedals kommuns digitala baskarta.
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Nivåkurva

Befintlig marknivå, ex

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1

Mark reservatf
ör allm ännytti
gaunderjordi
sk aledni
ngar.
Kvartersm ark ,PBL4k ap.6§

Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen

Rutnätskryss

150 Meter

Huvudm annask apetär k om m unaltf
ör allm änplats,
PBL4k ap.7§

Munkedals Kommun
Västra Götalands län

Vägkant

Upprättad av Munkedal kommun,
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Huvudmannaskap

Ändring av detaljplan för del av
Foss-Berg 3:1 och Foss 5:1

Traktgräns
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ör de bestäm m elser som ändri
ngen
avser f
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ngenav detaljplanenvunni
tlagak raf
t,
PBL4k ap.21§

Granskningshandling

Fastighetsgräns
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