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Stadsfullm~ktiges

ordförande

StadSl?lanelbestämmelser·
tillhöramde förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret Älgam och del av
kvarteret Oxen i Nynäshamno

§

l.

Sta:dS'p~Områd.ets

a.nvä:nrlJmi mg.

Mbm, lo Bjy;ggpadskvarter
a) Miad liD betecknat olllll!'åd.e får användas eDdast . :för Jlostadsämdamål.

'b)

Me:d mi bateckmat område får anvä:t'Jdas endast för hostads och hamdelsämdamålo

Å onmråde, som ävmt. är betecknat med a få bostäder icke imredas i mottenvånillllgerm.

MbmJ,

~.

Spec.d.alan:m:-åde

Med PE beteckmat område får emdast amiVändas :för pumpstation. om traJmS:fOrma.toxstation j äntte därmted samhöriga. ändamål o

§ 2,
lV!a.rk, som icke får bebyggas.
Med punktprickning be·teebad mark får icke bebyggas.

§ 3.
Byggm:adssät t •

•

Mbil1Jo lo
l med

s

da:o. gl!'äns

beteekmat omJ:.åde skall l!l;yge;mad uppföras i glr"ämis mot grB.l!llll.tom.t, där såi.förekommer inonn Olll!rådeto

MOm, 2,

l

med F beteeknat område skola huvudbyggnadeF· uppföras friståemdeo

§4to
Del av to.mct, som får bebyggas och antal bjygg!QladeJr· å tom.rto
Av tomrt som amtfattar med F betec~t område skola minst :fyra :liemrtedelar lämnasobebyggda, I:mollll omrr:ådet får endast. en huvudbyggmad och. ett uthus eller anmJ11l
gårdsbyggnad u.ppf&ras.

§ 5o
Hushöj do

Mom. l.

1 med IIv beteelm:at mnr&de får byggmad icke u.ppfö;ras· till stiil:Te· höjJd än S,o
metero
MollDo 2,

l med + j •ämrte S'iffra i romb betecknat område· f&r by.ggm:a.d uppföras till högst
den höjd i meter öv;er stadens lll.Ollpla.n, som siffran angiv ero
Nfomo } o

Å med siffra i romb betecknat o~åde får byggnad uppföras till högst denhöjd
i meter

SOJI[

siffran a.ngiver.

ii:i Ulil~::s läns lc.nt.JJI:unoli
'i en 1 4DEC 1949

j

s.a.o. .

Tak å lb!ggnad ~d <D:iniredd vil'lds-wånil:rg får givas e-w 'lutn:i.JJJg mot, horlsontal.pJ.a.Det av hogst. 3()· o

§·To

FöDster.
I särskil t angive:n fas~drättslillllj e får byggnad förses med föllllSte:r· på dem
höjd ÖV'e! vidligga.mde ~dsJD].allll, som byggmadsnämnden :prövar lämplig,

§ 8,
Våni.lllgsantal.

Momo
1Wå

JLo

Å med II ell~ III heteekmat omd.de fåT byggnad u.ppfö.r a.s med :respektive Jl:ncgs-t
o:ch tre. våni:mlga:r·o

1lam. 2,

Å med v betee:kna.t omrråde får utöver stadgat vå.niz4igsli!;,11tal "Wimd. i:mredaso
Mol!!!, 3,

l
~
~

med k betecknat om:råde· :fLår utöver stadgat våni.Ja:gsa:rrirl;al i.mredas· en för· a.f'f~

bdamål eller dylikt avsedd Ul!ldervå:md:.ngo Om så med hämyu till t.errängfLör.bållallldeJOO. kallt. vara lämpligt äger· byggma.dsnämndelliJ medgiva att i Ulllldervånil!tgel!ll inredes
bostad.
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