
PLK 1:2

Tillhör länsstyrelsens beslut
den 12 augusti 1968, betygar;
Ex ." .

BESKRIVNING tillhörande förslag till

ändring och utvidgning av stadsplanen

för DEL AV PUNGBO (Stg. 2067 m.fl.)

I KÖPING, VÄSTMANLANDS LÄN

(PL K I 1968)

r Stadsplaneförslaget .erör och gränsar till stadsplaner fastställda av

länsstyrelsen den 20 juli 1967 och 31 maj \196_.

I övrigt gäller utomplansbestämmelser.

,...

Området, som består av c:a 3,5 ha skog- och ängsmark, är delvis bebyggt

med äldre villor och ~eläget i stadens nordöstra del.

avsett att ingåNorra delen av planförslaget är utlagt som grönområde

i ett större park- och rekreationsområde.

Östanåsgatan tjänstgör i dag som infartsled från landsDygden till staden.

Denna infartsled flyttas till ett nytt läge österut. Östanåsgatans bredd

minskas från 1- m till 12 m, i överensstämmelse med trafikledsplanen,

som är under utarBetande.

r
Vatten- och avloppsledningar finnes delvis framdragna inom omrädet

Grundkartan har upprättats av stadsingenjörskontoret i Köping.c
Köping i januari 19'8

(?f;u~1j:~~:t-f~'~"
Sture Granberg

Arkitekt SAR

Antaget av stadsfullmäktige i Köping

den 2~ april 19'8 § 53

~~~ /~7
Sverker I{ onson

Stadsfullmäktiges sekreterare



PLK 1:3

STADSARKITEKTKONTORET
;: "",

STADSPLANEBESTÄMMELSER tillhörande förslag till

ändring och utvidgning av stadsplanen för

DEL AV PUNGBO (Stg. 2007 m.fl.

l KÖPT NG, V ÄSTMANLANDS LÄN

(PL r l 19'8)

§ 1.
STADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING

\.

BYGGNADSKVARTER

Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

§ 2.
MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas

§ 3.
BYGGNADSSÄTT

Å med F betecknat område skall huvudbyggnader uppföras fristående.

§ 4.

TOMTS STORLEK

Å med F betecknat omräde rär tomt icke givas mindre areal än 750 m2.

~ ,.
BEBYGGELSENS OMFATTNING

Av tomt, som omfattar med F betecknat område, får högst en fjärdedel

DeDyggas.r

§ G.

VÄNINGSANTAL

Å med I betecknat område får syggnad uppföras med högst en våning

§ 7. ---""

BYGGNADS HÖJD

Å med I Betecknat omräde fär byggnad icke uppföras till större höjd

än 3,5 meter.

K5ping i januari 1968

j~~~~~~7~-ete~~~ 1
Sture Grangerg

Arkitekt SAR

Antaget av stadsfullmäktige i Köping

den 2' april 19'8 § 53

~ ~;;~~ ~
Sverker nson

Stadsfullmäktiges sekreterare

Tillhör länsstyrelsens beslut
den 12 augusti 1968, betygar;


