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Bil. B.

13.Y ggnadsplanebestärrmelser f0r fr i t i dsområd et å del av
fastigbeten il!nb;y Norra 51 i Sorun.da socken av

orunda kommun

och stockholros lan .
§ l .
B~ggnadsplaneornrådets

användning.

Mom. l. ,..ed B betec nat område

f ~r

användas endast fnr bostad s -

är~damål.

Mom . 2 . Me d Vb betecknat omr åde skall utgöra vattenområde,

som

får överb ggas i den mån, som erf ordras frr upr förande av båthus och brjggor .

§ 2.
B.rggnadssätt .
Med F betecknat

omr~oe

fÅr bebJggas endast med hus, som

uppn·ras frist r1ende .

Tomtplats storlake
Inom med B betecknat

omr~de m~

tomtplAts areal ej under-

stiga 200 0 kvadratmeter .
§ 4.

Del av

tom~plats,

som f å r bebdggas och antal

b 4 ggnB de~

Å med BF beteeknat område får tomtplats beb ggas endast

med en bostadsbJgGnad och ett uthus .

Jggnadernas sammanl a 6 da

areal må ej överstiga 10r kvm ., darav uthusets 30 kvm e

Antal lagenheter .
Ä med RF betecknat omr~de fAr bJ ggrwd icke innehå1la mer

än en lc1genhet .
I uthus fer bostc1der icke inredas .

§ 6.

B.) e;gnr d A lag e .
B ggnad

m~

icke urrforas på mindre avstfnd fr-n grlns mot

grannfastighet ån 6 meter. Finnes att uthus eller annan
b,yggn~d

g~rds

med hdns.;n till dess ringa storlek och andra omst .. ndig-

heter utan olägenhet kan up

f~ras

p§ mindre

avst~nd,

mA dock

b ggnadsnämnden efter grannens h0rande sedant medgiva.

Fushö,jd •
.Mom . l , }, med Iv betecknat omrude f !''r b,yggnad icke uppföras
till sti:irre hfjd dn 4,4 meter .
Morn . 2 . Uthus eller annun gfircsb.Yggnad
större hfjd an 2,5 metar, dock mA

m~

icke uprf;·ras till

bJLunadsn~mnden

fall medgiva avvikelse harifr n f0r

i

-A rdsb~~gnad,

sarskilt

vars användning

kräver större vAningshnjd.
§ 8.
V ~mint ;sant al .

Å med Iv betecknbt ornrAde frr b.;ggnad utpföra s med höbst

en vöning jt:Lmte inredd vindsvAning .

9.
OmrAde, som icke får bebJ 5 gas .
r~ed

punktpriclrning betecknat

omr{~de

fbr icke be b-> ggas.

~ 10.

Allmdn
Inom b
anve~.ndande

best(~melse.

~·nadsplaneomrAdet

f~r

icke

up r f~ras

bJggnad, vars

pbkallar anld._ gandet av avlop-rsledning.
Stockholm den 10 november 1958.
På distrtktslantmdtarcimbetets v~gnar '
Oscar urikson

