
Underdån1{:tutlåtande.

angående ändring av stadsplanen f~r kvarteret Agne i Ktlping.

Stadsplanebestämmelsen i § l bl är 5verflödig, då beteck-

ningen S ej f~rekommer annat än i samband med B och det måste anses

självfallet, att inom B-områdena, vilka äro avsedda f8r bostads-

ändamål samt undantagsvis fö~ handel och hantverk, ej skall få

uppf~ras byggnad eller inredas lokal för verkeauhet, som kan väntas

medf5ra sanitär olägenhet f5r närboende eller eljest st8ra trevna-

den. Bestämmelsen kan giva anledning till misstydning.

UndantacsbectUcmelsen i § 6 2 mom. är Bverfl~d1g med hänsyn

till 118 § 2 room. byggnadsst~dgan.

I 5vrigt har bygc~dsstyrelsen iclte något att erinra.

Beträf~ande de av E. Jansson och P. Broman framstä~da an-

märkningarna får styrelsen framhålla, att kvarteret Agne redan i

gällande stadsplan är avDett för bebyggelse med trevåningshus och

att den omständigheten, att en byggnadelänga nu angivits med lång-

sidan mot Scheelegatan, icke kan ~ör ~astigheterna utmed gatans

andra sida innebära sådana fBreämrade förhållanden, att fastställel-

se av f~relaget på grund därav e~e f~rvtlgras, i synnerhet som

avståndet mellan bygL~adslinjerna å 5mse sidor om gatan skulle

uppgå till omkring 24 meter, motsvarande alltså mer än dubbla hus-

h~jden.

De av A.H. Bergqvist och K.G. Karlsson framställda anmärk-

ningarna avse åtgärder som få regleras i annat sammanhang.

Byggnadsstyrelsen tillstyrker fastställelse av förslaget med

undantag av stadsplanebestämmelserna § l bl och § 6 2 mom. Stock-

holm den 8 augusti 1944.

Und erdånigs t I
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S T AIJ S PLANEBES T ÄlInI!IELS ER

TILL FORSLAG TILL J~lKNING

AV STAIJSPLAND FOR KV. AGNE \

I KÖPINGS STAIJ

UPPGJORT I MARS 1944

AV STAIJSARKITEKTKONTORET I KÖPING.

§ l.

S TAD SPLANEOIYIRÅDETS AINÄl'I'DNING.

a) Med B betecknat område får användas endast för bo-stadsändamål.

b) Inom med S angivet område får byggnad ej uppföras

eller lokal inredas för sådan verksamhet, som kan väntas

medföra 

sanitär olägenhet för närboende eller eljest störa

naden.

§ 2.

BYGGNADSSÄTT.

Med S betecknat område får bebyggas endast med hus,

som med varandra sammanbyggas. Byggnadsnämnden äger dock

medgiva byggnads indragning från grannes tomtgrdns, om detta

prövas vara förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt

bebyggande av kvarteret.

§ 3.

HUSHÖJD

Å med III betecknat område får byggnad icke uppföras

till större höjd än 10,8 meter.



§ 4.

VININGSANTAL.

l med III betecknat område får byggnad uppföras med

högst tre våningar. \

§ 5.

O~ÅDEN. SOM ICKE FÅ BEBYGGAS.

Med punktprickning betecknat område får icke be-

byggas

§ 6.

UNDANTAG.

l mom.. Inom område, som enligt § l är angivet för bo-

stadsändamål, må även inredas lokaler för handel och hant-

verk.

2 mom~ Där byggnadsnämnden prövar sådant av arkitek-toniska 

skäl eller eljest nödigt, må mindre avvikelser från

höjdbestämmelserna i 3 och 4 §§ samt beträffande gränser mel-

lan olika bestämmelseområden kunna medgivas.

Köping den 28 mars 1944.
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