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BESTÄMMELSER TILL FÖRSLAG TILL
STADSPLt1N FÖR PUNGBO I KÖPING
Upprättat i Mars 1965 aV

Nils Hansson
Stadsarkitekt S A R

§ l STADSPLANEO,Vili!DE'l'S ANVÄNDNING

Med B betecknat område får användas endast ftlr bostads-
ändamål samt för lokaler för gemensamma ändarnAl i den
utsträckning byggnadsnämnden prövar lämpligt.

§ 2 MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS

rded punktprickning betecknat område får icke bebyggas.

§ 3 SÄKERHETSOMliÅDE

Med El betecknat område skall utgöra säkerhetsområde
för elektrisk högspänningsledning och får icke be-byg:as.

§ 4 BYGGNADSSÄTT

Med Ö betecknat område får bebyggas endast med hus
som uppfC:Sras fristående eller där byggnadsnälnnden så
finner lf:impligt med s k radhus eller kedjehus.

§ 5 VÅNINGSANTAL

Å med I eller II betecknat område får byggnad upp-
föras med respektive högst en och två våningar.
Å med II betecknat område får vind icke inredas.

§ 6. BYGGNADSHÖJD

Å med I eller II betecknat område får byggnad icke
uppföras med större höjd än respektive 4,6 och 6,0 me-
ter.
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F<5rslaget är åskådliggjort på stadsplanekarta märktPL 
K I 1965.

För 

området gällande stadsplaner har fastställts av
länsstyrelsen den 12 maj 1959 och den 15 maj 196'.

Området är beläget i stadens norra del. Det begr'änsas
i norr aven 130 kv-E1iedning och i s~der av Hisinge~
gatal!. och Östanåsgatan.

En stor del av området har förvärvats av staden för
for'tsatt egnahemsbebyggelse i anslutnin.,3 till pågåen-
de bebyggelse i an,gränsande område i väster.

Terrängen är något kuperad och delvis skogsbeväxt
varför den torde lämpa sig synnerli~en väl f5r ända-målet.

Enligt 

1957 års generalplan är omr'ådet ävenledes i
huvudsak avsett för villabebyggelse.

I samband med stadsplanens upprättande har' noggrannaundersökningar 
gjorts beträffande avlopp och gatu-

sträckningar så att kostnaderna för planen genomföran-
de ej skola bli alltför stora.

Antaget av stadsfullmäktige i
K5ping den 25 februari 1966,
§ 27

Sverker Jonson
Byggnadsnämndens sekr


