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48 SED 1951
Byggnadspla nebestämmel_ser för

d~l

av

fastighe~erna _§:v·ä_!_?.-_~-~

södra 1 1 och Svärdsö norra 21 i Torö socken av Stockh olms län .

§ l.
~_g n ad s :12.!.an~ omr å d_~_:iJ..~--~-~.Y.:§i:;]-_3pj.ng •
l~

mom.

~_gg_nads mark .

Med B betecknat område får anvq,ndas endast

för bostadsändamål.
2~

mom o

Med Vb b etecknat område skall utgöra yattenområdu, som
ej får utfyllas eller bebyggas i annan mån än som kan
erfordras för u ppförande av mindre

bryggor~

§ 2.
B~ggnad ssätt.

Med F betecknat område får bebyggas endast med hus, som
uppföres fristående.

§ 3.
T c mtplat~_torlek .

Å med F' betecknat område må inom samma kvarter ej bildas

fler tomtplatser än vad å byggnadsplanekartan illustrationsvis
angivits. Dylik tomtplats areal må ej understiga 4000 kvadratmeter.

~'

"

De_=!-

av_j;_o;~tplats,

4.
som får

l?~.E.Y_g~

oc._h antal__Exgg_nader.
Å med F betecknat område får tomtplats bebyggas endast med
en bost ads byggnad och ett uthus. Byggnadernas sammanlagda areal
må ej överstiga 1 50 kvm, därav uthusets 30 kvm"

Antal lägenheter.
~.

äYl en

me d F. betecknat område får byggnad icke innehålla mer
l äge nhet~

Dock må i undantagsfall medgiva s inredning av

y·L-cerligar e en lägenhet. I uthus får bostäder icke inre das. ·

§ 6.

Byggnads läge.
mom ? l . Byggna d må icke u ppföras på mindre avstånd f r.å11 gräns
· mot grannfastighet än 6 meter. Finnes att uthus eller
annan gårdsbyggnad med h änsyn till dess

ringa~orlek

och andra omständigheter utan olägenhet kan up pf öras
på mindre

e vstånd, må do ·.::k byggna dsnämnden efter

gr annens hörande sådant

medgiv a ~

mom . 2. Avst åndet mellan skilda byggnader å samma tomt må icke
vara mindre än 12 meter, byggnadsnämnden likvä l :·betage t, att där s å finnes kunna ske ut an fara för sundhet
och brandsäkerhet samt utan att ett lämpligt b ebyggandG
av kvar teret i dess helhet försvåras, för uthus ellP.r
annan gårdsbyggna d medgiva mindre avstånd såväl till
annan s å dan byggnad som till huvudbyggna r1, do ck e j
unde r 4,5 meter.
mo:m,. 3. Framför fönster till bonings- eller arbet s rum mot gård
skall lämnas obebyggt ett område av minst 9 meters
bre dd ovan ett plan i jämnhöjd med fönstrets underkant, dock må fönster anbringas mot gårdsdel av mindre
bredd evan detta plan, därest rummets behov av dage:v
är nöjaktigt tillgodose t t genom annat fönster.

•

§ 7.

mom~

1 . Å med I 1etecknat ::·mr~,d !? '"'b..r: byggnad icke uppföras till
större höjd än 4,4

meter~

mom o 2. Uthus eller annan gårdsb;yggnad må icke
st~5 rre

hö j d än 2, 5 met er, do ck må

·: ~ppföras

till

b y ggnadsnämnd ~ n

i

särskilt fall meG.giva av.;-ikelse härifrån för gårdsbyggnad, vars användning kräver störr ·:

§

våningsh=~:

j d ..

s.

Våningsan tal.
Å med Iv betecknat område får byggnad uppföras med högst Pn

våning jämte inredd vindsvåning.
§

9~

Mark --~.ogt_ .!.9.§.§_!_år ...9e.2x.gg_§~
Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.
StockhJlm den 5 september 1951.
På tjänstens vägnar:
Oscar

Eriks ·~) n

Tiistriktslantmätare.

Bastyrkes på tjänsten8 vägnar:
./Ut-t/.tl---~-t: bt.''

