Av avskrift.

I NK 6 M
till St ockholms l än s landskan sli
den l a pril 1952

Bil. B.

SBD~ .

Byggnadsplanebestämmelser för fastigheten Li sökalv 11
i Sorunda socken av Stockholms län.
§ l.

Byggnadsplaneområdets användning.
Mom. 1. Med B betecknat område får användas endast för bostadsä ndamål.
Mom. 2. Med Vb betecknat område skall utgöra vattenområde,
som ej får utfy llas eller bebyggas, i annan mån än som kan
erfordras för uppförande av mindre bjggnader.
§ 2.

Byggnadssätt • .
Med F betecknat område f år bebyggas endast med hus, som
uppfö ras frist ående.
§ 3.

Tomtplats storlek.
Med BF bet ecknat område må inom samma kvarter ej bildas
fler tomt platser än vad å byggnadsplanekartan illustrationsvi s
angivits. Dylik tomtplats areal må ej understiga 3500 kvadratmeter.
§ 4.

Del av tomtplats, som f år

beb~ ggas,

och antal bjggnader.

Å med BF betecknat område f å r tomt pl ats bebyggas endast

med en bostadsbyggnad och ett uthus . By ggna dernas sammanlagda
areal må ej överstiga ,___
150 kvadratmeter, därav uthusets 30 kvadratmeter.

Antal lägenheter.
Å med F betecknat områd e får byggnad icke i nnehålla mer

än en lägenhet. Dock må & undantagsfall byggnadsnämnden medgiva
inredning a v yt terli gare en l ägenhet . I uthus f år bostäder
icke inredas .

§ 6.
Byggnads l äge.
Mom. l. Byggnad må icke uppföras på .mindre avstånd från gräns
mot grannfastighet än 6 meter. Finnes att uthus .eller annan
gårdsbyggnad med hänsyn till dess ringa storlek och

and~a

.

omst ändigheter utan olägenhet kan uppföras på mindre avs t ånd ,
må dock b ggnadsnämnden efter grannens hörande sådant

m~dgiva.

Mom . 2. Avståndet mellah skilda byggnader å samma tomtplats
må icke vara mindre än 12 meter, byggnadsnämnden likväl obetaget,
att dä r så finnes kunna ske utan

fa~a

för sundhet och brand-

säkerhet, samt utan att ett lämpligt beb ggande av kvarteret i
dess helhet försvåras, för uthus eller annan gårdsbyggnad medgiva

~indre

avst ånd såväl till annan sådan byggnad som till

huvudbyggnad, dock ej under 4,5 meter .
Mom . 3. Fra mför fönster till boni ngs - eller .arbetsrum mot gård
skall lämnas obeby ggt ett område av minst 9 meters bredd ovan
ett plan i jämnhöjd med fönstrets underkant, dock må fönster
anbringas mot gårdsdel av mindre bredd ovan de t ta p1an , därest
rummets behov av dag er är nöjaktigt tillgodosett genom annat
.fönster .
§ 7.

Hushöj d.
Mom . l. Å med I betecknat o~råde får byggnad icke uppföras till
större höjd än 4,4 meter.
Mom . 2. Ut hus e l ler a nnan

g 8 rdsb~ g gnad

må icke uppföras till

större höjd .än 2 , 5 meter, dock må byggnadsnämnden i s ärskilt
fall medgiva avvikelse härifrån för gårdsbyggnad, vars användning
kräver s t örre

v~nin g shöjd ,

§ 8.

Vånings antal.
Å med Iv betecknat område får byggnad uppföras med högst

en våning j ä mte inredd vindsvåning.
. 9.

Område, som icke

f ~r

beby ggas.

Mom. 1. Med punktprickning betecknat område f å r icke

beb~ ggas.

Mom. 2. Med punkt- och korsprickning betecknat område får icke
bebyggas.
Byggnadsnämnden äger dock om den s å finner lämpligträtt
att medgiva uppförande av mindre uthus eller dylikt.
Stookholm den 26 mars 1952 .
På dis trikt slantmätarämbetets vägnar.
Oscar Er ikson

