
AV' avskrift.
Bilaga A

Förslag till byggnadsplanebestämmelaer tör Kummelby 16

benämnt HedYig.dal i Sollentuna 8ocken av Stockholms lin.

§ l.
För med bokstaven B betecknad kvartersmark gAllers

l. Tomt, som är belAgen inom omräde dir ledningar för avlopp trAn
tomt platserna och rör vatt.n~1llförsel till desamma anllggas före
eller 1 samband med bebyggandet 1 enlighe~ med en av hllsoYårds-

nämnden godkänd plan mA icke givas mindre areal än 1000 m2. Tomt,,
80m icke är belägen inom dylikt omrlde, mi icke givas mindre

areal In 1500.2.

2. Av tomt mi högst en åttondel bebyggaa.

). l tomt, 80m innehåller mindre areal An 2000 m2 tår enda8~ upp-

töras en huTudbyggnad (boningshus, attArahus o.dyl.) jämte er-

torderliga gårdabyggnader (uthua, garage, luathu8 o.dyl.)

2~. InnehAller tomt större areal In 2000 m mA p6 byggnadsnämndens
prOvning bero huruvida ytterligare en huvudbyggnad riT A tomt-

platsen uppröras.

5. HuYUdbyggnad mi icke uppföra. med flera än tvA vAningar
till större höjd än 7,5 Bl.

6. I varje huvudbyggnad får ej inredas flera än ett kök, dock mA

det på byggnadsnlmndens ,röTning bero hu~uvida ytterligare ett

kök rAr inredas.

7.

ej

ej

ej

GArdsbyggnader rA:
2

upptaga sterre sammanlagd areal An 40 m .

inredas tör bostadsIndamIl,

uppföras till större höjd än ) m., vilken höjd yttertaket

I n1gon del tAr överstiga med mer än 1 m.

g. Huvudbyggnad skaJI upp'zra8 i I planen angiven byggnadslinje,

dock mA byggnadsnämnden, om svira terrängförhitknden eller andra

synnerligen Yiktiga skäl därtill föranleda, kunna medgiva att dy-

lik byggnad förlägges pi annat sätt. Huvudbyggnad mA dock icke för

liggas nAr.are gräns mot väg eller annat allmänt område än 4,5 m .
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9. Huvudbyggnad mi icke liggas närmare gräns mot grannfastighet
än 6 m.

10. GArdsbyggnad tAr icke törllglas närmare gräns mot v;~g eller
annat allmänt omr6de In 6 m., dock m6 byggnadsnämnden, om 8Y6ra
t erringtörhll landen eller andra synnerligen viktiga skäl därtill

töranIeda. kunna medgivas att garage förläggas intill 2 m trån
grina mot gata.

11. GArdabyggnad m4 1 a11mlnhet ej liggas närmare gräns mot grann

tomt, än 6 m., dock mA byggnadsnämndsn medgiva min4re avstånd,
där nämnden etter grann.. hörande finner detta utan olägenhet kun-

na eke.

12. GArdabyggnad mA Aven uppföras invid gräns mo~ grann~omt, om
grannar överenskomma att sammanbygga liknande byggnader i den ge-
menaa8ll1a grinaen.

l). Avatåndet mellan skilda byggnader I samma tomt mA ej vara
mindre än 12 m. Byggnadsnämnden äger dock, om hinder ej möter ur
bran dfare synpunkt , medgiva mindre avstlnd, dock ej under 9 m.

Därest ett Indamlleenligt bebyggande därigenom främjas,

Ager byggnadsnämnden att för mindre gArdebyggnader eller tlygel-

byggnader till endast en våninge höjd, medgiva mindre avetAnd till

huvudbyggnad, dock ej under J m.

I 2.
Inom med J betecknat omrAde, avsett att använda. för

järnväg.ändarnAl" IlA endast 1 8amband därmed erforderliga byggnader

uppröras.

§ .3.

För industriellt eller därmed JAmförligt ändamål, dock

med undantag rör hantverkeri, må byggnad icke uppföras eller in-

redas.

Stockholm 1 januari 19)).

Ludvig Ro..nbaum

Rätt a.ekr1v!t betyga:

L~~_l~M ,

~-~~~,~~~---



AV ~Y.kr;$.~. Bilaga B.

Byggnad.ordning rör byggnadap1aneomrldet Kwnme1by 16
benämnt Hedvigadal i Sollentuna socken av S~ockholma lin.

gm by~gnad8nämnd.
§ l.

l. Byggnadsnämnden bestir aT fe. ledamöter.

2.. Byggnad.nämndens sammanträden bAlla. en g'ng i mina den , ti-
der 80m nämnden bestämmer.

3. Byggnadsnämnden har ~111 sitt biträde en byggnadskonsul'nt.

om bY~~nads yttre och inre anordnande m_m.

§ 2.

Utanför byggnad.linje mot väg eller förgArd må ytter-

trappor och andra utsprAng anordnas i den mAn sådant prövas kun-

na medgivas med hlnayn till vägtrafiken.

§ j.
l. Grundmur, .om icke ligges A berg, .kall nedtöraa till trost-

fritt djup. Llgge. grunden pi berg, skola, dir .4 erfordras, bori.

8ontala pallar avaprängaa för grundmurarna. Marken skall invid
grunden pi tillfred..tlllaGde sitt drAneras.

2. Grundmur .kall, dAr källare anordna., Yll isolera. trin om-

givande mark med för fukt ogenomträngligt Imne, och skola över-

~rande.murar och vAggar medelat aataltisolering eller pi annat.Lamp.Ll.gu .

s8tt avskilja. trAn grunden.

§ 4.

l. Klllare skall, där grundyattenstAndet el pAkallar, isolerae

med för yatten ogenamtrlngligt ämne.

2. Där källare ej anordnas, skall bottenvlningens bjl.lklag väl

iaoleras mot kyla, tukt, dunster eller annan olägenhet samt det

fria utrymmet dArunder väl ventileras-



2.

§ 5.
Brandmur skall vara ma88iY, av vanligt aurtegel 8a~

med en tjockleW av minst l sten eller vägg med motsvarande grad
brandså.kerhet.

§ 6

FOr erbAende av t1lrredsstAllande luftväxling inom bygg-

bad skall iakttagas:

att

bonings- och arbet8rum samt bad- och du8chrum tör-
aes med anordning såväl för införande av fri8kluf~

80m för avlägsnande av den förbrukade,
i kOk anordna. imavlopp och skatteri med friak-

luft,intag,
klosettrum förses med utsugningakanal, samt

till pannrum tör värmeledning anordnas .~ändig luft

tillförsel direkt utifr4n.

, 7.
Bostadslägenhet skal11trAga om sAv!l bjälklag som väggar

1 mAn av behov ljud*soleraa mo~ angrlnaande lokaler.

§ s.

l. Skorsten ekall mural ay trint tegel och trin sunden stödja sij

på brandalker konstruktion. Skorsten skall uppdragas genom ytter-

taket så nära intill taknocken som möjligt ooh i allmänhet till

en meter över denna samt i skärningen med ytter,aket kringklädas
med plit eller förse. med annan lämplig tätning. Skorsten skall

Yll fogstrykas, kalkrappas eller plitbeklädae.

2. ROkrör skall hava en genomsklrn1ngsyt8 motsvarande minst 14

cm i fyrkant. ROkrör från öppen e"ie ekall hava minst dubbelt sA

stor genomskirningsyta. Imrör frAn kök och tvättstuga bör hava en

genomakärningsyta, motsvarande minst ~; x 27 cm. Rökrör f A icke

utan byggnadenämndens medgivande uppröras i större lutning än
o45 och skall, om denna 1~tn1ng8Yinkel överskrid.s, liksom eljeet

dAr al erfordrae, anbringas sotlucka.

J. Väggar A akor8~en skola haTa en tjocklek av mins~ 12 cm samt

8k11jetungor av minst 6,5 ~
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4. Där rökrOr av plit 1 n1got tall icke lede. direkt' trAn eld-
stad in i .korsten.pipa, .kall tillses, att röret ej anbringas ni

mare trävirke än 45 cm.

5. Utsugning.kanal tör luftväxling skall giyas en genoMskärnings-

yta, anpassad etter rummet. volym, dock minst 150 kvm samt upp-

fOras på mot eldfara betryggande sätt. Utloppet skall sA anordnas,

att en effektiv utsugning d!rlgenom und.rlät~a..

§ 9.

Eldstads botten mA icke llgga8 närmare därunder befint-

ligt trä In för kakelugn ooh murad spis 25 cm och rör köksspis 40

am. Emot brädvägg fAr ej spis, kakelugn eller kamin under nAgot

villkor uppsAttas, utan skall vigg bakom el~stad b..tA av min8t

12 am tegelmur eller hava motsvarande värmeiso1eringatörmAga.

§ 10.

Kakelugnar och murade spilar skola uppföras pi mur, i
mur fäatade blrjlrn eller brandsäkert bjälklag. Framför elds~ad

ligges plan ay .ten, c.m.n~ eller dylikt till minet 45 cm bredd

rör spis och minst JO cm bredd f5r kakelugn och kamin med ut-

8~räckning 4~ sidorna, rör kakelugn till sockelns bredd samt f5r

Spi8 till 15 cm och för kamin till 10 cm pA vardera sidan ut5yer

spiaens eller kaminens br.dd.

§ ~l.

Vid anordnande av samling.sal eller annan lokal, har

byggnadsnämnden att, i den mAn ej b..tAmmelser i ämnet finnas i
annan ordning utrAr~~ade, meddela de särskilda rareskritter, som

nämnden rinner erforderliga ur brandskydd..ynpunkt samt med hän-

syn ttlllokalens utrymning.möjligheter.

Omg~ra.g!.
§ 12.

l. Vid inrymmande inom en och samma byggnad av garage för rör-
yaring av endast en automobil eller tre till r.m motorcyklar eller

ett motorredskap gilla följande före.kritter.
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a) Om dylik~ gara.- inrlttas i byggnad, lom i övrigt inrymmer
bostadsligenhet, samlingslokal, butiks-, kontors- eller annan ar-
betslokal, skola garaget. väggar och tak vara Atminatone brand-
härdigt beklldda och sA utförda att gaser från garaget ej kunna

intrlnga i andra lokaler.

b) Golv .kall best! av eller vara belagt med ämne, 80m icke är

antändbart.

c) UppvArmning mi icke Aga rum med eldstad inom förvaring.lo-

kalen.

2. Ilom en och samma byggnad tir garage för flera In en automo-

bil eller flera motorcyklar eller motorred8k&p In i mom.l algs

icke inrymmas utan tillstAnd av llnsstyrel.en, 80m därvid äger

meddela erforderliga fOreskrifter.

Q!. bVJ!:~nad81ov.

§ 13.
Byggnadsritningar; 80m ingivas vid ansökan om byggnads-

lov, ekola vara upprättade pi fackmässigt .Att sA, att en fullt
AskAdlig bild erh1lleå av det tilllmnade byggnadatOretaget med

hinayn till konstruktion, utseende och inredning. Ritningarna
skola yara törledda med skala, förtattarena aamn och byggnadsom-
rådets och tamtplatseni beteckning och åtföljas av nödig beskriv-

ning.

Om besiktn1n~ar~

§ 14..

Erforderliga be.1ktningar verkställas ay byggnad.kon8ulenten.l.
Besiktning skall ske:2.

a dA ansökan om byggnadslov ingivits, direst rar byggnadstrågana

bedömande besiktning' byggnadsplatsen finnes behövlig.

dA grundgrävning skett men innan grundllggn1ng p1bOrjat.,b)

dA bjälklag inlagt. och förankrats samt yttertakets stomme

och .koratenar uppfört.,
c)

d) då ny byggnad är för sitt IndamAl fullt färdig eller dA om-,

pA- eller tillbyggnad eller ändring av byggnad blivit full-

bordad, slutb..iktåing.
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). Nämnden äger att itrAga om mindre byggnad.töretag bestämma

om mindre antal besiktningar In nu sagts.

4. Det 'ligger deb byggande att till byggnadsnämnden ingiva an-

milan om besiktningar, nAr byggnadstöretaget framskridit si l A ngt

at~ sidan skall, enlig~ vad ovan be8tlmts, verkl~lllas.

5. Utöver ovan rOreskrivna besiktningar äger byggnadsnämnden
röranstalta om de ytterligare besiktningar, som nämnden rinner

erforderliga.

icke inom byggnads-

AllmAnna bestä!:!!els!r.

~ 15.
Fähus, lada, loge eller 8Yinhu8 tAr

planeomridet uppröras eller anordna..

, 16.
Den, 80m gör 81g akyldig till annan töra.el.e mot bygg-

nadaordningen In 80m i 120 § i byggnadsstadgan omförmäles, dömes

~ill dagsböter och vare ändock skyldig att etter föreläggande av

byggnadanlmnden vidtaga 1tgärder för vinnande ay rättelse.

Stockholm 1 jan. 19".
Ludvig Roeenbaum

Rät 't avskrivet be'tygas:
I.Schmöckel

Rä~t avskrivet av avskrift intyga.
B.Lundatedt E.Bernmo

Ritt &v8krivet betyga:
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