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Förslaqets 

omfattninq-' '-

Området ligger i ans]~tning till stadens östra industriområde, norr
om KCSpingsån och omfattar c:'a 14,8 ha. /-'

Gällande planer

FBr 

omr!det omfattat av planf~rslaget, gäller stadsplaner fastställda
av L~sstyrelsen den 22.12 1922 av Kungl. Majt den 1.3 1957, av Läns-
styrelsen den 12.8 1966 och den 6.2 1969, samt utomplansbestämmelser.

Området består ti

l 

största delen av bleckrik moig morän

Byggnadsförhållanden

Området är bebyggt delvis med enfamiljsträhus av äldre datum,

.Ägoförhållanden

Största delen av omrädet ägs av staGen

Ledning sförhål landen

Ledningar 

finns inom området.

Avsikten med förslagets framläggande

Avsikten är att bereda mark fBr Norsaverken (stadens projekteraaevärme-, 
avlopps- och sopdestruktionsanlä~gning) samt Bvriga industri-ändamäl.

Användningsändamål

Området avses att användas för industri



Trafik

Tillfart till omr~det sker fr!n industrileaen, Norsavägen

Tidsplan

Byggstart för Norsaverken beräknas till 1:a kvartalet 1971

SamrAdsf"drfarande

Samr!d vid planens upprättande har skett med Vägf5rvaltningen,
Naturv!rdssektionen p! Länsstyrelsen, Västmanlands fornminnes-
f5rening, Riksantikvarieämbetet, Televerket, Älvkarleby Kraftverk,
SJ, Polismästaren, Stadens ber5rda fervaltningar samt samtligamarkägare.

Ant~get av sammanläggningsdelegerade
i Köpings Kommunblock
den 31 augusti 1970 § 31
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C-H Hedlund
Sekreterare ..

Köping den 22 maj 1970
Stadsarkitektkontoret
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STADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNIN~

Byggnadskvarter1 

. M~d J bet~cknat område får användas ~naast för industriändamål
av sIdan beskaff~nh~t att närbo~nd~ ~j vållas oläg~nh~t~r m~a
hänsyn till sundh~t, brandsäk~rhet .ch tr~vnad. Bostäder får
dock anordnas i d~n utsträckning som ferdras för tillsyn och
bevakning av anläggning inom området.

m

ÅR 

BEBYGGASMARK SOM ICKE

Mom

1

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

§ 

3 SÄRSKILDA FaRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FaR LEDNINGAR

Moln. 

1 Å med u betecknad mark f~r icke vidt.gas anQrdningar som hindr.rframdragande 
eller underh~ll av underjordiska allmänna ledningar.

§ 4. BYGGNADS HtiJD

Å med siffra i romb betecknat omräde fär byggnad uppföras till
högst den höjd i meter som siffran angiver. Inom med J beteckna.e
omräde mä dock för särskilt fall kunna medgivas den st5rre höja
som pävisas vara erforderlig och som me~ hänsyn till sundhet och
brandsäkerhet samt i 5vrigt ur allmän synpunkt pr5vas lämpligt.

1

From

Köping den 17 april 197O, reviderad den 22 maj
Stadsarki te_ktkontoret
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Sture ( ~
Arkitekt S A R

Antaget av sammanläggningsdelegeracle
i Köpings Kommunblock
den 31 au~st.i 1970 § 37~~ 
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