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STADSARKITEKTKONTORET

BESKRIVNING 

tillhörande förslag till

ändring av stadsplanen för KV. SMULTRONET

i 

Köping, Västmanlands län.

PL K XVI 1966

För 

området gäller stadsplaner fastställda av länsstyrelsen den

15 maj 1963, den 21 november 1960 och den 17 mars 1958. Det

gränsar till en stadsplan fastställd av länsstyrelsen den 16

december 1965.

Planområdet är beläget omedelbart norr om Ringvägen och väster

om Furuvägen i stadens norra del.

Planförslaget har upprättats på grund aven önskan om ändring

av hustyper.

Området är uppfyllt till gatunivå och nyligen bebyggt i västra

delen med kedjehus.

Den övriga delen av kvarteret är tänkt att bebyggas på liknande

sätt

Svedeliusväg föreslås utformad som återvändsgata med vändplats.

Utfartsförbud 

föreslås mot Ringvägen, som skall utformas som

matarled.

Vatten- och avloppsledningar finnes framdragna inom området.

Grundkartan har upprättats av stadsingenjörskontoret i Köping.

Antaget av Byggnadsnämnden

i Köping den 18 januari 1967
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STAD SPLANEOMRADET S ANVÄNDNING§ 1.
BYGGNADSKVARTER

Med B betecknat område får anvähdas endast för bostadsändamål.

MARK 

SOM ICKE FAR BEBYGGAS§ 2.
Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas

§ 3. BYGGNADSSÄTT

Å med S betecknad område får bebyggas endast med radhus

eller 

kedjehus.

§ 4.

TOMTS 

STORLEK

Å med S betecknat område får tomt som regel icke givas

mindre areal än 400 kvadratmeter

§ 5.Mom.ANTAL BYGGNADER OCH BYGGNADSYTA Å TOMT

1. Å med S betecknat område får endast huvudbyggnad jämte

ett uthus uppföras.Mom. 

2. Å med S betecknat område får huvudbyggnad jämte uthus

icke upptaga större areal än 150 kvadratmeter.

§ 6. VÄNINGSANTAL

Å med I betecknat område får byggnad uppföras med högst

en våning.

§ 7. BYGGNADS HÖJD

Å med I betecknat område får byggnad icke uppföras

större höjd än 3,5 meter.
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