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Beskrivning
tillhörande Iårslag till stadsplan för områden vid Sandtorp och Rappsta i Nynäshawn.

För området finnes tidigare ingen stadsplan.

Kvartersuppdelning och bebyggel-

se har reglerats genom av styckningsplaner och utomplansbestämmelser.
Avsikten är, att mellan järnvägen och nuvarande infartsvägen, Nynäsvägen, iordningställa mark för småindustriänd&~l .

Stor efterfrågan på sådan mark råder och

området synes ur flera synpunkter lämpat för ändamålet.

Läget är bra i anslutning

till en huvudväg och med möjlighet att anordna industrispår för marken närmast järnvägsområdet.

Inom området finnes f.n. gles bebyggelse bestående av några äldre

bostadshus med ekonomibygenader och en bilreparationsverkstad invid Nynäsvägen samt
två relativt nyuppförda mindre bostadshus på tomter utmed järnvägen.
Tillfartsvägen till Nynäshamn avses att enligt en nyli gen fastställd stadsplan
förläggas öster om järnvägen .

Genom att de här belägna vill a tomterna komma att er-

sättas av allmän plats blir industriområdets skyddszon åt detta håll av avsevärd
bredd.

Åt väster medför hänsynen till befintlig bebyggelse att skyddsområdet blir

smalare, dock ingenstädes av mindre bredd än 30 meter.
Av k varteren väster om Nynäsvägen, det s .k. Sandtorpsområdet, har i detta sammanhang huvudsakligen medtagits den mark närmast huvudvägen, som är direkt berörd av
industriområdets tillkomst .

Dessutom ingår hela det i det närmaste fullbyggda kvar-

teret mellan Lillvägen och Käll&"llovägen.

De för dessa områden :föreslagna stadspla-

nebestämmelserna ansluta sig till nuvarande användningssätt .
utarbetande för ett större område söder om det

förev~rande

stadsplan är under

och det har ansetts na-

turligt att i detta rörslag inrymma kvarteret söder om Källsmoviigen ävensom Nynäsvägens framförande över järnvägen.

Den befintliga avloppsledningen från området, som

nu korsar järnvägen strax norr om stadsägan
till å kartan med u betecknat område.

1049 ,

avses att förstoras och omläggas

Öster om järnvägen planeras anltiggandet av

en pumpsto.tion för tryckande av avloppet söderut för anslutnine till huvudavlopps r

ledningen i Nynäsvägens öster om j ärnvägen belägna del.
Följande stadsplanebestämmelser äro avsedda att fastställas.

Stadsplaneb estämmel ser
tillhörande :forslag till stadsplan för områden vid Sandtorp och Rappsta i Nynäshamn.
l

§.

Ändamål.
l mom.

Med J m betecknat område får användas endast för småindustri och andra därmed jämförliga eller samhöriga ändanål av beskaffenhet att icke för inom
angränsande områden boende medföra brandfara el l er sanitär olä_;enhet eller
eljest störa trevnaden.

Bostäder må dock uppföras i den utsträckning som

erfordras för resnektive anlä;gningars tillsyn och bevakning.
2 mom.

Med B betecknat område får använda.s endast för bostadsändamåL

3 mom.

Med Tj betecknat område får användas endast för järnvägstrafik ocl· därmed
snm...'lörigt änd:amål .
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§.

Byggnad s sät t .
Med F betecknat område får bebyggas endast med hus , som uppf öras fristående .

3

§.

Hushöj d .
l mom .

Å med I I betecknat område får byggnad icke u ppföras till större höjd än

7. 5 meter .
2 mom.

Å med siffra i romb bet eclmat område får byggnad uppf öras till h ögst den
höjd i meter, som s iffran angiver.

4 §.
Våningsantal .
l mom .

Å med I I betecknat område får byggnad uppföras med högst två v åningar .

2 mom. · Där ej särskil t v åningsantal finnes angivet , får byggnad uppföras ma:l det

antal v åningar , som den angivna hushöjden medgiver och som av byggnadsnämnden ,Prövas lämpligt .

Områden , som icke eller endast del vis f å bebyggas .
1 mom .

Med punkt prickning beteckn~t område får icke bebyggas .

2 möm .

Av tomt , som omfattar med F beteclr.nat omr åde , skol a minst

4/5 l ämna s obe-

byggda .

6

§.

Område , som skall .hållas tillgängligt för särskil t ändamål .
l mom.

Å med u b etecknat område f å anordn in gar i cke v idtagas , som hind r a underj ord i ska , al l männa ledningars framdragande och underhåll.

7 §.
Undant ag .
I nom område, som enl igt l

§ är angivet för b ostadsändamål, må äv en inredas

l okaler f ör handel och hantver k .

Nynäc~
stadsar kitekt
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