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Gustaf etc.
Vår ;ynne st etc.
den i

Uti en ti ll Oss ingiven sKrift har ordföran-

korrnnunalfuilmäktigo i Tynashamns

köping, enligt honom läm-

nat uppdrug,i u.n<1erd.ånighet f.::llhållit om faststi:l:.lele e å et t av
kom.T.u.nal ullmä.Lt:'..ge vid samnH •.1.träde den 12 janu·ri l914,efter
bygguua.enämndens i köpingen höralHlo, 1nea viss e. Undrlnga1.· an taget
fbrEl~g

till s tadsplru1 f ör en aol av

slag vore angi ve·b å en av arki tektm P .. Eallmm-~ .1..Sl2 - 1913 upprättad,ansölmingen bifogad karta mod tillhör<Jnde beskriv ning,
även so1~

å f .J l j ande av

korrununalfullmUkt~_;e

vic1 nJ.wn< a sarjffianträ-

de antagna särskil d,.J, bGstämrnelser med ö.vseen(le å Sä ttet för byggnnls tomte:r·nas ::J.nvändc.m de inom omförmUl da omJ:åde nämligen:
"l: o/ Ä sådan kva:rtc::r smark,sor.1 på s'tal:;;_ lanekartan betecl::nuts
mod svart punkterLt; 1 får byggnad, däruti även me·J.räJmat källare,
icke uppföras.

2 : ol..

ta

?öx de levarter eller

bet~chnats

xvarter sdol~r,

som avsatts för sam-

mod bokstaven A gäller särskilt:

a/ Byggnadernus sa.-rn:nanlagda
.
a::.. e al får icke öve:r stiga en t:redjedel /
b/ l

l/3/ nv den tomt, varå de uppföras;
uvudb~rggn8d

får uppför a s en ast av eten eller äi:.i.rmed

järnförligt materi el;
c/ Huv ·d byggnad f8.r icke

uppför~.s

till större höjd än e lva

/11/ r.:.lOter och icb.:J inr;yrmna flo:cc VL,ningcr än tre

/3/

.:··rL~tom

me t

T.

en /l/ vinö. sv&ni:ng;
d/ Uthus fur icke g i vas s törrc ~lö j d än fem
sådan byggnad icke

inry~a

/5/

o ch får

boningsrumo

...3..;L l'' ör tor:1':e.r vid gatorna

K-1-.M och N-(,-P-Q-R-8-:r t;äll er

SÖ."!'Ski ... t;

8./

Byg; naaer. . us

-

tedel / '1;':::;;
...;,

-· ~,
..::.
'

.

~· r-'ll :nm ... lagda

den tonot
·~·

, "'r'ra~
\

('..'

a.:re 2 l få:r -:. rJ-:e öve1 stiga en fem-

il_c
l".P'""""fo" :··,
..'

~,
":'_

·,

b/ reningshus eller annan huvudby[.';gnad f[u:
närme:re tomtgräns m0t grannes tomt tin

e~~

/6/

:;_ck~

uppförP-s

r"wte:r;

c/ Huvudbyggnad av sten fur ick e uppföras till större höjd än
el va / 11/ mete r och får icke inrymma fle r e vlmingar än tre

/3/

f örut om en /1/ vi ndsvåni ng;
d/ Huvu dbyggnad av trä får icke uppföras til l c t ör r e höjd än
åt ta /8/ me ter och får icke inryrrma flere- våningar än två / 2/fö rutom en /l/ vi n dsvåning;
ejUthus f år icke givas störr e höjd än fem /5/ meter och får sådan byggnad icke inrymma bon ings rum.
~

För övriga kvarter ell er kvarter sdelar gäller:

a/ Byggnad ernas

s~nan l agda

areal får i cke över sti ga en femtedel

/ 1/5/ av den t omt, var ä de uppföras;
b/ Boningshus ell er annan huvudbyggnad f år i cke

UI)Pfö~~as

närma-

re gräns mot grannes tomt än sex /6/ meter;
c/

Huvudbyggnad

få~

icke givas störze höjd än åtta /8/ met er och

!

uthus icke s t örre höjd än f em /5/ me ter ;
d/

en

om

Huvudbyggnad får i cke i nrymma f lere våningar än två /2/ förut-

fil vinds vånin g.

~

För s mntliga tomter gäller:

a/ Uthus f år icke uppföras närmar e t omtgräns mot gr ann es tomt än
4~5

ma ter; dock med r ät t f ör byggnadsnämnden att , då den aä finn er

lämpligt , me dgi va uppf örande av uthus i t omtgränsen und er föru tsätt ning att uthus e t förses med brandmur mot grannes tomt ;
b/ Som våning r älenas även källare, vilken med s i tt im1ertak ligger
högre an en /l/ meter över med el h öjden a v den byggnaden omgiva nde
marken ;

oj Byggnads höjd skall beräknas

på sät t byggnad s stadgan för r i kets

städer fö:resJ:.:ri ves."
Till följ d av s ärski lda nådiga .:emiss er hava u,nderd åni ga ut_åtallden i ärendet avgivits av Eder den 4 maj 1914 s amt av Vårt ö-verintendent s ämbote den 25 augus ti 1914.
Däreft er har i ärendet ingi vits u drag a:v protokoll,hål.let vid
m:;;m manträd e med kommunal ful l mliktigo i köpingen d.en l O december 1914
och u t vi sand e a tt fullmäktige på förekomDen a."YJ.ledning vid sistnärnn-

J

da

sa~anträde,på

byggnadsnämndens framställning,beslutit att

ånyo godkänna förslaget til l stadsplan fö1· köpingen med de å
detsamma i

gatukorsningarna angivna h ti jdsiff'l·orna. ävensom a tt

likale des vidhålla si t t bes l ut angående godkärmanas av de särskilda byggnadsbestäm:rnelse:rna.
fö:n~dragas

Då Vi nu i nåder låti ""v detta ärende Oss

,hava. Vi

funnit got t fastställa dels ifrå3avarande förs l ag t;ill stadsplan för en del av köpingen,sådant sarr.me. f ö rsla.g i;l:l. vit av komm~~alfu llmäktige

i

Nynäshamns köping antaget vid berör da samman-

t :räda:n de!l 12 januari och

de~

lO decemb3::r 1914 samt utmärkts

å ovannämnda karta, do el~ att från fantställelsen undantages den
å kartan a.ngi vna to:ntindel:rdng inom kvarter, d ;;,l s ock , jämlikt

3 §

i

lagen S:."lgående stadsp1a."l'l och

t cr~tindelning

den 31 a uguati

190?,o.förmälda av k ommunalfull mäktige antagna särskilda be-

stäromels e r med avseende &. sätt et

för byg.;nadst o;nternas an vän-

donde inom förenämnda område, dock :ne d eri nran att de sålunda
ioet~::tällda

bostänunelse:rna r .. r<;.tnde -uth us nvst nd f rän grans mot .--

g::a:nnt omt icke moB.förE_t :rätt att, under andra förutsättningar än
§ 23 mom. 2 by gen a dss tadgan för rikets städe1· innehåller ,mot

sådan gräns hava f öHster til

boningsrumo Vilket Eder till egen

och ve derbörandes kännedom och efterrättelse härigenom i nåder
meddelas. Omf0rmäl d a. k arta,förs edd me d puskrift om de s s gillan-

as , överlämnG.s

lill:rmed .1.ör at t vederbörclnde ti llställas. Stock-

holn.s slott den 29

jal'l.uari 1915.
Gustaf ..
·/ Qocar von Syd ow.

Til_ K ng l. :.: aj: t s l3efCA.llningsho:v ande i. Sto ckho lms ltb.'l, o.ngående
fasts tälle l s e e.v stad.splall f ö:!' v iss de l a v

l:y:::.1.~shaJmW

köping

med mera.
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