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Tillhör stadsfullmäktiges protokoll

NYNÄSHAMNS STAD

den 16 juni 1949~/~ 88 .
Nymsha1m den ~ /9~y
A. Göransson)
dsfullrrtiktiges ordförande

Förslag till ändring av stadsplanen f"ör kvarteren. Midgård och Mörby .i
Nynäshanm.
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· För området gäller stadsplan fastställd av Kungl . Maj : t: den 29 januari
1915 samt, av länsstyrelsen den. 19 augusti 1929 och av: Kungl o Maj : t den 4 okt .o ber

1940 fastställda ändringaro

J!hligt de till stadsplanen hörande "säl.'-

skilda b;ygg,nadsbestämmelserna" är kvartersmarkens användningssätt icke oangivet med avseende på bebyggäl.sens ändamål . _ För att klargöra detta och möjliggöra uppförandet av småindustribyggnader med behov av central t läge i staden
har f"orevarande f"orslag upprättatso
Tomterna nr 5 och 6 i kvarteret Midgård hava av markägaren, generalko:n.sul .Axel Ax: son Johnson, skänkts till staden unier vill-kor att de användes

för småindustriändamål.

:Eh stor de!' av denna marlc är emell.ertid av topogra-

fiska skäl icke möjlig att bebygg/i och har därför utlagts till aJ.lmän plat.s o
Den gata .som enligt gällande stadsplan skilj er kvarteret Midgård från kva:l!.'teret Mörby är i verkligheten icke utlLag9. och synes ej hell.er motiverad

UJ!'·

körtrafiksynpunkt o I f"orslaget har därför gatumarken. tillförts kvartersma:Dken.

~

gångv;ägsf"örbindel.se är•möjliggjord utefter södra gränsen av det

ovannämnda allmänna platsområdet.
Kvartersmarken

~·

till sitt användningssätt genom stadsplanebestämmel-

serna f"öreslagen uppdelad i områden •för småindustriändamål av olika art och
för bostådsändamål..

Dessutom har ett mindre område reserverats för tra.nsfor-

matorstatiomsändamål .
Följande stadsplanebestämmelser äro avsedda att fastställas:
Stadsplan.ebest:ärnmels er o

§

l.

Stad splaneområdets användning.
Mom. l o

Med B betecknat område får användas endast f"ör bostad sändamålo

Momo 2 .

Med Jm betecknat område får använda s endast för småindustri och
andra därmed jämf"örliga eller samhöriga · ändamåJ. av beskäffenhet at;t;
icke f'cir inom angränsande områden boende medföra brandfara eller
sanitär olägenhet eller ' eljest störa trevnadeno

Bostäder må dock

uppföras i den utsträckning som erfordras för respektive anläggningars tillsyn och bev.akningo

Momo

3. Med Jb betecknat område får användas endast f'år småindustri och
dänned jämf"årliga eller samhöriga ändamål av beskaffenhet att
icke väntas f"år närboende medfåra brandfara eller sanitär olägenhet eller eljest. störa trevnaden samt f"år med verksamheten samhörigt bostadsändamål.

Mom, 4o

Med JBj betecknat område får ·användas endast får bostäder och däl.'!n'ed. samhöri~t ända~uU samt, där detta med hän_~yn tj.l.l. sun:lhet,,
kand~erhet

och itrevn;ad prövas utam olägenhet kul:ll'lla ske, för

småindustri och ~ä:m.ed j äm:förlig~ eller samihör.igt ändamålo _
_ Momo

5o Med St be:t ecknat område får bebyggas endast m.ed transf(:l-nna,top..
station_ eller dänned

j~örlig

byggnado

§ 2o
Byggnads~ät.t.,

Med F bet.e cknat område får

~bebyggas,

endast med hus, som uppf"åras

friståend,eo

§ 3..
Hushöjd o

Å med I I b:etecknat område får b;~ggnad:: icke uppf"åras till större
höjd

än -7,5 metero
§ 4o
V åningsa.nt al.,

Å med I I betecknat Omr'dde får byqgnad uppf"åras med högst tviå våningar o

•

§ 50'

.

OmJ!"åden, som icke eller. endast delvis får bebyggaso
Mom. ]...

Med punkt er ytbetecknat område får icke bebyggas och :får ej a.n.vändas :f'år upplago

Momo 2.,.

Av tomt, som omf~ttar med F betecknat område, skola minst 4/5 lämnas obebyggdao

Mom. 3o

Av tom_t, som <;>mfattar med Jlb eller Bj betecknat område, skola

minst. 3/4 lämnas obebyggdao
Mom. 4..

Av tomii, som ororfattar med Jm. betecknat område, skola minst ·

2/3

lämnas ohebyggdao

§ 6.
'Jlaklutning •.
Mom_. lo

Tak å byggnad m:.ed oinredd vindsvåning :får givas en.. lutning m0.t
horisontalplanet av högst.

Mom. 2o-

Tak får ej göras ba:uteto
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-NYNÄSHAMNS STAD

§ 7.
Byggnadsmaterial .
Inom stadsplaneomxådet' skall byggnad innehållande lokaJL för industriellt
ändamål. uppföras av stenmaterialo
Nynä~amn ir leb:ruari 1949-o

w~~
Stadsarlci t ,ek.t

Antaget, av stadsfuJllmäktige
i Nynäshamn den
~

~

194 9.

TilL~ör Kungl. Mai:ts beslut

den ,tSQUJ)IM72Au 19 ~
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