
SFS 67:1907

Utdrag om sådant som bedömts ha brandteknisk betydelse 

Lag angående stadsplan och tomtindelning

Om stadsplan
1 §

För stads ordnande och bebyggande skall finnas plan, omfattande såväl byggnadskvarter som ock gator, torg och
andra allmänna platser samt deras höjdlägen (gatuprofiler).

2 §

Stadsplan antages av stadsfullmäktige eller, där sådan ej finnas, av allmän rådstuga men vare ej gällande innan
därom fattat beslut blivit av Konungen fastställt. Innan stadsplan antages, skall ägare av mark inom det område,
vars planläggning är i fråga, lämnas tillfälle att yttra sig över uppgjort förslag till plan. 

I fråga om ändring i stadsplan eller om dess utsträckande så ock om särskild plan för viss del av stadens område i
övrigt gälle var nyss är sagt; dock att stadsfullmäktiges eller allmän rådstugas beslut om jämkning av ringa
betydenhet i byggnadskvarters gränser, gatuprofiler eller dylikt skall, där ej kronans rätt beröres, vara gällande,
om beslutet av Konungens befallningshavande fastställes. 

Stadsplan, som av ålder består eller före denna lags ikraftträdande blivit fastställa, skall fortfarande lända till
efterrättelse, till dess ändring däri göres i den ordning nu är stadgat. 

Om förbud mot nybyggnad i vissa fall
5 §

……

Har stad eller stadsdel helt och hållet eller till större delen avbrunnit och väcks fråga om ändring i den för det
avbrända området gällande stadsplan, eller väckes fråga om stadsplans utsträckande över visst område, må
Konungens befallningshavande på framställning av staden meddela förbud mot nybyggnad inom område, som av
frågan berörs, till dess beslut i frågan blivit fattat, dock i intet fall för längre tid än sex månader

Om marks avstående och inlösande
10§

Varder stadsplan fastställd över trångt eller eljest olämpligt bebyggt område, äger Konungen förordna, att jämväl
mark, som ingår i byggnadskvarter, skall, där marken tillhör enskild man, menighet eller inrättning, till staden
avstås.

Lag samma vare, där i fastställd stadsplan upptaget tomtområde, som finnes vara för stadens utveckling
oundgängligen erforderligt, icke annorledes kan på skäliga villkor förvärvas för bebyggande. 


