
1. BYGGNADSPLANEBESTÄMMELSER PL 92

Överstrukna byggnadsplanebestämmelser enligt ovan och nedan upphävs.

2. UPPHÄVDA BYGGNADSPLANEBESTÄMMELSER PL 92 SAMT 
    PLANBESTÄMMELSER EDP 168 OCH EDP 179

Följande ändringsplaner EDP 168 och EDP 179 föreslås bli upphävda: 
Ändringplan EDP 168 tillhörande detaljplanen PL 92 (byggnadsplan), som vann laga kraft
den 17 maj 2002 upphävs i sin helhet. Därmed upphävs följande planbestämmelse: 
På tomtplats som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad jämte uthus icke uppta
större sammanlagd våningsyta än 130 m2 varav högst 100 m2 i huvudbyggnad och högst 30 m2 

i uthusbyggnad. I uthus får bostadsrum om 10 m2 inredas.
Ändringsplan EDP 179 tillhörande detaljplanen PL 92, som vann laga kraft den 17 maj 2005
upphävs i sin helhet. Därmed upphävs följande planbestämmelser: 
Inom med II betecknat område får ny byggnad uppföras utan hinder av gällande
planbestämmelse om bruttoarea/våningsyta. Vind får inte inredas.
Carport om 35 m2 bruttoarea får uppföras utöver tillåten byggrätt för uthusbyggnad.

3. UPPHÄVDA ÄNDRINGSPLANER
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På tomtplats som omfattar med BF betecknat område får en huvudbyggnad och två
komplementbyggnader (uthus) uppföras. Huvudbyggnadens byggnadsareal får vara högst 230 m 2

och komplementbyggnaders sammanlagda byggnadsareal högst 70 m2.

Huvudbyggnad skall placeras minst fyra (4) meter från tomtgräns. Komplementbyggnad
skall placeras minst två (2) meter från tomtgräns och minst sex (6) meter från tomtgräns mot
lokalgata/väg.

Högsta byggnadshöjd i meter   Huvudbyggnads byggnadshöjd får vara högst sju och en halv
(7,5) meter. Komplementbyggnads byggnadshöjd får vara högst fyra (4,0) meter.

I  II  Högsta antal våningar   Huvudbyggnad får uppföras i två våningar (II) och
komplementbyggnad (uthus) i en våning (I). Om huvudbyggnad uppförs i två våningar får
vind inte inredas.

Huvudbyggnad och komplementbyggnader ska utformas och utföras så att de klarar ett högsta
vattenstånd om 1,5 meter respektive 1,0 meter över Mälarens medelvattenstånd utan att de tar
väsentlig skada.
Dagvatten ska omhändertas lokalt inom fastigheten.

4. NYA PLANBESTÄMMELSER PL 92

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Byggnad får inte uppföras

Utnyttjandegrad
e2 Största byggnadsarea i m2

PLACERING OCH HÖJD

BYGGNADSTEKNIK

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är tio (10) år från den dag när förändringar till detaljplanen PL 92
vinner laga kraft.
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Till planen hör: Byggnadsplanebeskrivning PL 92 med byggnadsplanebestämmelser,
                         tillägg plan- och genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Kungsörs kommun, Västmanlands län
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