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Tillhör stadsfUllmäkti?es i Nynäshamn
beslut den 25/9 1952, ~ 115.

(

(A . Göransson)
stads f ullmäktiges or dförande

C: n ·' 1J 4 K.- E •• •
lnk.d. 2 8 NOV. 1952
Förslag till stadspla.aebestämmelser :för del. av Gr.öl!ldal.sanrådet i NcynäshSDIDl.
(se ea. av arkitekterna GUmJar Wejke och KJell Ödeen upprättad kB1'ta,~(""U
n<&~ ....
IVJ

till Sthlms läns landskansli
(A den - 3 OKT 195~

tf

~

stadsplaneområdets användning9

S.B.Il

Mom. 1 9

Jled A betedmlat omrAde fÖr bebyggas endast för allmä.nt ändam.Al.,

Jlom. 2.

Ked B betackDat område får

~byggas

amdast för bostadsändamål•

RyggD&dsnämmden må dock medgiva inred.nini; av sam:lingslokaler, garage sam.t loka.ler för handel och
:Mom9 39

~tver~

Jtled K betecknat område får bebyggas endast för· handelsändamAl.o

By'ggmadsnäinude:n må dock medgiva inredning av saml.ingslokaler· och garage'o
Mom. 4 9

I ed T betefinat. område utgör reservat :f'6r ev. fram.tida motorväg

f"6r tung trafik.
llom9 5.

l4ed 'fjz. ooteck::Dat område utg()r del av järnvägsområde,

h!llas tillgängligt f"6r allmän gatutrafik,
Kom. 6,

~al!liSkild

SOJm

skall

frän järnvägstrafiken.

Med Tj;x beteolalat område utgpr del. av järn!VägsomrMe, som skall

hållas tillgängligt för allm:ä.n gbgtrafik, planskild frän järnvägstrafikeB.
Mom, 7 9

lfed E s beteclma.t område får användas endast för tr&nlSfo:rmatorsta-

tion ocb. dänaed samhörigt ändamål.

· !rggna.dssätt,

l

:aied S lreteekna.t område skall 'bocggnad uppföras i gräDB mot granntom.t, d.ii.r

sådan gräns förekommer ino1Dl området.

§ 3.
OmrldeD. som icke eller adast delvis få b.e bugas,
Mom. l.

l4ed prickning betecknat område fh icke bebyggas,

Mo-. 2.

l

med siffra iDDm rektangel heteckm.at område får bebyggelse;ytaa

iDklusive 'burspråk icke överstiga deJ!Ii. av siffran angi.V'Ila

~

i kvm..

§ 4.
Hushöj d.

Jtlom, l,

l

m.ed. siffra i romb betecknat område får buggnad uppfö.ras till

-2-

högst den höjd i meter som siffran angiver.
Mom. 2 9

l

med + jämct;e siff:fa' i romb betecknat område f& byggnad uppföras

till högst del!ll.höjd i meter över stadens nollplan som siffran a.mgiver•.
Mom, 3,

l

med I eller III betecknat område får· byggnad!. icke uppföras till

större höjd än respektive 5,0 och 10,6 meter,

V!ni.ngsantal.
14om, l, · Där ej särskilt v.äni.ngssntal fi.mlml.es angivet får by-ggnad uppföras
med det antal ?Aningar., som inrymmes under et,t , plan, förlagt på den för

b~gg

naden tillåtna största hushöjden,
Mom, 2.

l

med II eller III betecknat område fAr byggnad upp:Cdras med
~

respektiw högst två efler tre
J:om. 39

v~.

.

I b,yggaad å med S lleieclo!llat omräde må gavelram sOim står i direkt

förbindelse med Ul'Jderliggande läge:uh.e t inredas i 'Wind,

Tak:fall9
Tak får givas

81!ll

o
lutning mot horisontalplanet av högst 30 •

Stgse1:
ID!Olit område betecknat med R eller R mA. tomt icke inhägnas,
Stockho1m i novanber

1949~

Ändr, i jan, 1950,okt, 19)1 och 4aug . 1952.
Gwmsr Wejke

Kjell

Arkitekter

Tillhar Kun1I. MaJ•U. l>eelut
den /J ~ 19S'.J Stockholml kommunlketlon•departementet
Ex officio:
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