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Avskrift,

STADSPLANEBESTÄMMELSER
~illhöramde

förslag till ändring av stadsplanen iör kvarteren

Baggen, Oxen. och. Älgen i Njnäshamns köping,

Hare~ Böörnen~

(Karta upprättad i januari 1943) ,

§ l.
stadsplaneområdets

M'mn, l ,

användni~~sätt.

Å med Ö betecknat område må e:l!ld:as't uppföras byggrmader avsedda för

bostadsändamål,

Jayggna.dsnämnden äger dock medgiva inredning av garage samt lo-

kaler för handel och hantverk i mindre omfattning,
Mom, 2,

Å med R betecknat område må endast uppföras byggnad avsedd för

.

restaurantändamål o dyl,

§ 2.
:R;yggna.ds s ä t t ,
Med Ö lleteckDa.t område får endast bebyggas med hus, som uppföras fristående,

§ 3.
Omr~en ,

s om icke eller eDdast delvis få beb(ggas,

Mom, l ,

Med prieknimg betecknat område får icke bebyggas,

Mom, 2.

l

med ÖI och ÖII betecknat område s kall av tomts a:r.eal m!i.nst fyra

femtedelar lämnas obebyggda,

§ 4.
lB>Ygegmaders

l~e

och antal på varJe tomt,

Å med ÖI e·l le:r. ön be teckl:la t område får huvudbyggnad ej förläggas närmar&
gräns mot grannfastighet. än sex meter,

varj'e tomt,

Endast en. huvudbyggnad får uppföras på

Jaiyggnadsnämnden må därjämte klllma madgiva jämväl uppföra.mie av ut;-

hus, därest detta prövas lämpligt ml!d hänsyn till et.t ändamålsenligt bebyggande
av kViarteret i dess helhet,

§ 5.
Antal lägenheter.· inom byggnad.

Å med ÖI eller ÖII betecknat område få högst två bostadslägenhefer inredas
inom samma byggnad,

§ 6,
Hushö.id,

Å med Öl eller ÖJ!I beteckma. t område f&r· byggnad uppföras t ,ill en
i
höjd av högst 4, 4 resp, 7, 2 meter,
Mbm, l ,

Mom, 2,

Å med siffra i romb beteckna t område får byggmad uppföras t .ill

- 2-

högst, den höjd i meter över köpingeDs nollplan, som siffra.m.. angiver,

§ 1.
Våniplgsantal,

Å med I,II,III och IV betackmat område får byggnad uppföras med i :första
fallet högst en, i al!ldra fallet högst två, i tredje fallet högst tre och i fjärde
fallet högst

~yra

våningar,

Å med IIIk betecknat område får byggnad uppföras med högst tre vfulingar,
I sådan byggnad må därjämte ano:rdl:las en för affärsändamål och dylikt avsedd

Ullll-

dervåni:ng, vars golv ej må läggas högfe än i ungefärlig jämnjöj:d med gataam.
Bygg.na.dsllämnden äger dock medgiva, att där imredes bcll:s1ta.d för portvakt, i vilket
fall go].vet i bostaden skall förläggas lllli.nst trettio eemtdmeter högre än

angr•

sande markyta,

§

a.

Takf'all,
Tak å byggtlad i:r:wm med III, IIIk och IW betackmade områden får givas ellll. lut-

ning mot horisontalplanet av högst tjugofem (25) grader,

§ 9.
UlQdantag,

DäJr fömållandena. sådant påkalla äger- byggnadsnämnden medgiva :md.nd:re avvikel-

ser från vad ova.n stadgats angående hushöjd och taklutning,

På byggm.dsnämndens

prövning må därjämte bero, huruvida på gru.n:d. av särskilda f'örhållanden mindre
jämkn:i.Dg av byggnads läge eller byggnads längd och lblredd må k:wma medgivas i gräns

mot med prickmd.mg betecknat omtråde o
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