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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Detaljplan för Alf 14 m.fl. i Köping, Köpings 
kommun 

 

Hur samråd har bedrivits 
Förslag till detaljplan för Alf 14 m.fl. i Köping, Köpings kommun har varit föremål 

för samråd under perioden 4 juli 2022 – 16 september 2022. Handlingarna har varit 

tillgängliga på Köping kommuns hemsida samt på samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Under samrådstiden har 13 skriftliga yttranden inkommit. Efter samrådstiden inkom 

ett yttrande från länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen, 2022-10-20   (Erinran) 

Lantmäteriet, 2022-09-16   (Erinran) 

Trafikverket, 2022-08-23   (Inget att erinra)  

Räddningstjänsten Mälardalen, 2022-07-05  (Erinran) 

VafabMiljö, 2022-07-12   (Inget att erinra) 

Skanova (Telia Company), 2022-07-20  (Inget att erinra) 

Vattenfall Eldistribution, 2022-08-12  (Inget att erinra) 

Kollektivtrafikförvaltningen,    

Region Västmanland, 2022-08-16  (Erinran) 

PostNord, 2022-09-02   (Erinran) 

Privatperson, Fastighetsägare Alf 6, 2022-09-05 (Erinran) 

Privatperson, Fastighetsägare Alf 8, 2022-09-14 (Erinran) 

Bostadsrättsförening Scheelegråden, Fastighet  

Agne 17, 2022-09-15   (Erinran) 

Inkomna yttranden med kommentarer 
Nedan följer de inkomna yttrandena. I kommentarer redovisas om synpunkterna 

kunnat tillgodoses eller ej, samt varför de inte kunnat tillmötesgås. 
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1. Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Samrådsyttrande över detaljplan för del av Alf 14 m fl. i Köpings kommun  

Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen för samråd enligt 5 kap 11 § 

plan- och bygglagen (PBL 2010:900).  

Detaljplanens syfte  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra centralt belägna bostäder och 

samlingslokal samt att ge planförutsättningar för pågående användning för 

parkering och uppställningsplats för återvinningsstation.  

Överensstämmelse med översiktsplan  

Enligt 4 kap 33 § PBL ska planbeskrivningen innehålla en redovisning om planen 

avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för 

avvikelsen. Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen inte avviker från 

översiktsplanen och är därmed i linje med översiktsplanens intentioner och mål.  

Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap 10 § PBL  

Mot bakgrund av den information som framgår av samrådsförslaget gör 

Länsstyrelsen bedömningen att ett antagande av detaljplanen inte kommer att 

överprövas.  

Råd enligt 2 kap PBL  

Kulturmiljö  

Ingen erinran. Länsstyrelsen vill upplysa om att ny bebyggelse bör utformas med 

färgsättning, placering, volym, skala och gestaltning så att kravet på en god 

helhetsverkan uppfylls i enlighet med 2 kap. 6 § PBL med hänvisning till befintlig 

bebyggelse.  

Klimat  

Åtgärder för dagvatten behövs både för fördröjning och rening av vatten. 

Länsstyrelsen påminner om att det är viktigt att de åtgärder som föreslås i 

planbeskrivning upptas även i plankartan. De är angeläget att dagvattenåtgärderna 

är väl avvägda och dimensionerade av kommunen så att ingen negativ påverkan 

på MKN vatten för recipienten kan komma att ske. Klimatförändringen leder till 

ökad nederbörd och i kombination med ökad andel hårdgjord yta leder det till en 

ökad översvämningsrisk i framtiden som planförslaget behöver beakta både 

kopplat till ekologi och byggnader. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Synpunkterna noteras. 

Kommentar till rubrik ”Kulturmiljö” – Detaljplanen reglerar byggnaders placering med prickad 

mark och utformning för ny bebyggelse med planbestämmelserna f1, fasad ska utformas av puts eller 

trä, samt f2, tak ska vara av tegel- eller betongpannor alternativt av falsad plåt. Dessa 

planbestämmelser finns för att ge en god boendemiljö som anpassats till omgivningen och karaktären. 
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Kommentar till rubrik ”Klimat” – I planbeskrivningen står det beskrivet hur dagvattnet bör tas 

omhand. Dagvatten bör inte infiltreras ned i grundvattentäkten. Dagvatten från hårdgjorda ytor 

såsom tak, på byggnader eller från parkering ska tas om hand genom att det leds till de kommunala 

dagvattenledningarna. Det är den enskilde fastighetsägarens ansvarar att se till att det dagvatten som 

inte kan infiltrera i marken på den egna fastigheten avvattnas till den förbindelsepunkt som 

verksamhetsområdets huvudman har anvisat. Förbindelsepunkten är gränsen mellan en allmän va-

anläggning och en VA-installation. Förbindelsepunkten kan exempelvis vara en dagvattenbrunn eller 

ett öppet dike. Detaljplanen föreslår även att det bör finnas utrymme för fördröjning av dagvatten 

inom kvartersmarken där vattenmängder kan samlas innan det leds till den anslutningspunkten i 

den allmänna ledningen. Eftersom marken på fastigheten Alf 14 består av gräs har detaljplanen 

beskrivet ”för att säkerställa att stora vattenmängder inte orsakar skada inom planområdet bör 

utrymmen för fördröjning av dagvatten finnas inom kvartersmark där vattenmängder kan samlas 

innan det leds till anslutningspunkt i den allmänna anläggningen. Vid byggnation inom planområdet 

bör höjdsättning ses över för att säkerställa att stora regnskurar avleds mot särskilda 

uppsamlingspunkter och inte närliggande privatägda fastigheter.” Samhällsbyggnadsförvaltningen har 

gjort bedömningen att dagvattnet inte är problem inom kvartersmarken därav har inga 

planbestämmelser införts.  

 

2. Lantmäteriet 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-07-01) har följande 

noterats:  

Redovisning av hur befintliga planer påverkas  

Av planbeskrivningen framgår på sidan 21 att den befintlig detaljplanen PL 14 

Byjorden Kv Alf, Ane, Alrik och Ask som finns inom planområdet. Det bör dock 

även framgå vad som sker med gällande detaljplan (och eventuella 

fastighetsindelningsbestämmelser) som berörs av planarbetet. Detta kan till 

exempel beskrivas genom en text i stil med ”Om föreslagen detaljplan antas och 

får laga kraft upphör tidigare detaljplan att gälla inom planområdet, men fortsätter 

att gälla som tidigare utanför det nu aktuella planområdet.”  

Glöm inte att kontrollera så att gällande plan (och eventuella 

fastighetsindelningsbestämmelser) fortfarande går att genomföra efter att den 

aktuella planen fått laga kraft. 

Kontrollera fastighetsgränser med 0,025 meters lägesosäkerhet  

Ett antal fastighetsgränser inom planområdet är inlagda i den digitala 

registerkartan med mycket god lägesosäkerhet (0,025 meter), men denna 

lägesosäkerhet kan vara missvisande. Det är möjligt att dessa fastighetsgränser inte 

har kontrollmätts av kommunen.  

Vid övergången mellan referenssystemen RT 90 och SWEREF 99 

transformerades nämligen tusentals gränspunkter över hela landet som 

registrerades rakt av, utan kontroll, med lägesosäkerheten 0,025 eller 0,03 meter. 

Det har i efterhand visat sig att många av dessa punkter till exempel i områden 
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med lokala stomnät kan ha god ”intern” lägesosäkerhet, men inte ligga rätt i 

förhållande till SWEREF 99.  

Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara extra uppmärksam vid 

planläggning av områden där det förekommer gränser med just lägesosäkerheten 

0,025 eller 0,03 meter, och vid behov kontrollmäta sådana gränser. 

 

Utdrag från digitala registerkartan med fastighetsgränsers lägessäkerhet (hämtad 2022-09-16) 

Konsekvenserna av att genomförandeavtal används behöver redovisas  

När avsikten är att använda genomförandeavtal (i det här fallet markanvisning) ska 

kommunen enligt 4 kap. 33 § 3 st. 2 men. PBL redovisa avtalens huvudsakliga innehåll 

liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller 

flera sådana avtal i planbeskrivningen.  

Lantmäteriet konstaterar att redovisningen av innehållet i genomförandeavtalet 

förefaller tillräckligt tydlig, men vid genomläsningen har inte någon redovisning av 

konsekvenserna (se ovan) hittats. Planbeskrivningen behöver kompletteras med 

sådana skrivningar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Kommentar till rubrik ”redovisning av 

hur befintliga planer påverkas” – På s.11 i planbeskrivningen står det beskrivet ”När föreslagen 

detaljplan antas och får laga kraft upphör tidigare detaljplan att gälla inom planområdet, men 

fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella planområdet”. 

Rubrik ”Konsekvenserna av att genomförandeavtal används behöver redovisas” – Redovisning om 

avtalens innehåll har lagts till på s.18 i planbeskrivningen.  
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Kommentar till rubrik ”kontrollera fastighetsgränser med 0,025 meters lägesosäkerhet” – Metria 

har kontrollmätt fastighetsgränserna för Alf 14 m.fl. De hittade tre gränspunkter där 

lägesosäkerheten är inom åtta centimeter, vilket gör den lite sämre än den kvalitén som lantmäteriet 

har satt. Metria har gjort bedömningen att kvalitén på gränspunkterna är bra.  

3. Trafikverket 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra centralt belägna bostäder och 

samlingslokal samt skapa förutsättningar för pågående användning för parkering 

och uppställningsplats för återvinningsstation.  

Trafikverket har inget att erinra. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Synpunkten noteras. 

 

4. Räddningstjänsten Mälardalen 

Yttrande gällande detaljplan för samråd detaljplan Alf 14 m.fl.,  

Planenheten, Köpings kommunhar begärt yttrande av Räddningstjänsten 

Mälardalen (RTMD) över handling ”Alf 14, (DNR 2021/11). RTMD översänder 

härmed textförslag avseende olycksrisker och förutsättningar för 

räddningsingripanden.  

Planen tillåter bostäder, samlingslokal, parkering och återvinningstation med 

högsta nockhöjden 6 meter.  

Olycksrisker  

Inom planområdet planeras inga verksamheter som kan medföra olycksrisker 

inom eller utanför planområdet.  

Planområdet ligger inte heller inom någon känd riskkällas riskområde, således 

finns inga riskkällor utanför planområdet som kan påverka människor och miljö 

inom planområdet. Närmsta farlig gods-led på Bergslagsleden ligger ca 450 meter 

bort. Omkringliggande bebyggelse är mestadels bostäder.  

Förutsättningar för räddningsingripanden  

Insatstid:  

Räddningstjänstens insatstid understiger 10 minuter.  

Brandvattenförsörjning:  

Planområdet skall enligt aktuellt handlingsprogram brandvattenförsörjas från 

brandpostnät med minsta kapacitet 600 l/min enligt rekommenderade avstånd 

nedan.  

Rekommenderat maximalt avstånd från sämst belägna uppställningsplats för 

räddningsfordon till brandpost är 75 meter, vilket medför ett maximalt inbördes 

avstånd mellan brandposter på 150 meter.  
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Därefter skall avstånd från uppställningsplats för fordon till angreppspunkt vid 

byggnad enligt BBR1 inte överstiga 50 meter. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Synpunkterna noteras men har inte 

föranlett till någon justering. Efter möte med Räddningstjänsten fick planenheten information om att 

det inte är några problem med brandposter och avstånd i detta område.  

 

5. VafabMiljö 
VafabMiljö har tagit del av rubricerat ärende och har inga synpunkter på 

planförslaget. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Synpunkten noteras. 

 

6. Skanova (Telia Company) 
Skanova ( Telia Company) AB har tagit del av förslag till detaljplan enligt ovan, 

och låter framföra följande: 

Yttrande 

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 

Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat 

planförslag. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 

möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 

även bekostar den. 

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på 

plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se 

Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 

För flytt av ledningar eller samordning gå in på 

Flytta kabel eller anmäl skadad kabel - Telia.se 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Synpunkten och informationen noteras 

men har inte föranlett till någon justering av detaljplanen. 

 

7. Vattenfall Eldistribution 
Hej! 

Vattenfall Eldistribution AB har ingen elnätanläggning inom område för aktuell 

detaljplan eller inom dess direkta närområde och har därmed inget att erinra i 

rubricerat ärende. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Noteras. 

 

8. Region Västmanland 
Beskrivning av ärendet 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra centralt belägna bostäder och samlingslokal 

samt ge planförutsättningar för pågående användning för parkering och 

uppställningsplats för återvinningsstation. Kommunens långsiktiga ambition för 

planområdet är att kunna nyttja hela ytan för bostäder. 

Yttrande 

Kollektivtrafikförvaltningen har tagit del av rubricerande ärende och nedan följer 

förvaltningens synpunkter.  

I detaljplanen framkommer att Köpings kommun saknar kollektivtrafik. I 

kommunen finns en Flexlinje samt den regionala kollektivtrafiken. Avståndet till 

Köpings station är cirka 1,5 km och cirka 600 meter till närmaste hållplats för den 

regionala kollektivtrafiken.  

Kollektivtrafikförvaltningen ser positivt på nybyggnation av bostäder och 

verksamheter. Det är av vikt att se till att planområdet ha god tillgång till 

kollektiva transporter för att ge ett attraktivt alternativ vid pendling och en social 

hållbarhet. 

Kollektivtrafikförvaltningen har inga övriga synpunkter i ärendet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Text om att det finns kollektivtrafik och 

flexlinje har justerats i planbeskrivningen på s.24.  

 

9. PostNord 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten 

vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och 

standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord 

samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området.  

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med 

hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna 

genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras.  

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i 

en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i 

en fastighetsbox på entréplan.  

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog 

gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation eller 

förändring av befintlig detaljplan.  
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En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 

adressen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Synpunkterna noteras men har inte 

föranlett till någon justering. Placering av postlådor kan inte regleras i detaljplanen med 

planbestämmelse. Denna fråga hanteras i ett senare skede. De blivande bostäderna kommer placeras 

vid en befintlig väg där bostäderna som finns idag har postlämning eller brevlådorna mot vägen. 

 

10. Privatperson, Fastighetsägare Fastighet Alf 6 

Vi har inga invändningar mot byggandet av samlingslokal, enligt förslaget, som 
ska ligga på Alf 14 och norra delen av Alf 18.  

 
Det vi har att invända mot är att flytta återvinningsstationen till södra delen av Alf 
18, och dess konsekvenser. 

 
Redan som det är idag, på nuvarande plats, har vi bekymmer med nedskräpning 
av skadedjur, fåglar och råttor. Folk ställer mycket skräp utanför containrarna som 
sen fåglarna flyger iväg med och som hamnar i vår trädgård.  

 
En annan sak vi har oroat oss för är den tunga trafiken för tömning containrarna. 
Man kan undra om lerjorden på området och parkeringen är gjord för alla dessa 
tunga fordon? Eller vad kan hända med våra intilliggande hus, kan det uppstå 
sättningar som påverkar vår husgrund?  

 
Genom en flytt av återvinningsstationen till södra delen av parkeringen, blir vi än 
mer oroade av vad det innebär och dess konsekvenser.  

 
I och med att det inte längre blir en genomfart mellan Scheelegatan och 
Barnhemsgatan, (vilket vi ser positivt eftersom trafiken kommer att minska) gör ju 
att de tunga lastbilarna måste åka både in och ut från Scheelegatan, vilket i sin tur 
gör att de behöver backa i anslutning av hämtning. Detta skapar ingen säker 
trafikmiljö och ni skriver i förslaget att avfallshantering bör ske från gatan.  

 
Att placera en återvinningsstation mellan två villor, finns inte på något annat ställe 
i Köping mig veterligen. Förutom de tunga fordonen som kommer, ökar ju även 
den vanliga trafiken som ska lämna till återvinningen, vilket i sin tur kan skapa 
trafikkaos på parkeringen, med bilar som stannar och sen ska backa/vända ut på 
gatan igen. Att ställa stationen mellan våra villatomter medför att vi får störande 
ljud av bilar som står på tomgång under lämnandet av material. Det ljud som 
själva tömmande av containrarna medför, är väldigt högt och skramligt, hörs 
väldigt bra redan idag. Nu får vi det alldeles utanför huset. Dygnet runt kommer 
folk med sitt återvinningsmaterial, tänk att höra glas som kastas ner i 
plåtcontainrarna varje gång det kommer någon som ska kasta glas.  

 
En farlig risk som alltid finns är de bränder som sker i containrarna. Det har hänt 
här och på andra ställen i stan. Brandrisken så nära trähusen på vardera sidan om 
den tänkta återvinningsstationen känns inte alls bra.  
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Vår synpunkt är att återvinningsstationen tas bort i samband med byggandet av 
samlingslokalen på kvarteret Alf. Parkeringen (som endast borde vara för 
personbilar), kommer nog behöva nyttjas av boende i området, men även för 
besökare till omkringliggande hushåll och vid större sammankomster vid 
samlingslokalen, då en del av parkeringen redan är upplåten till en fastighet på 
Scheelegatan som har ett avtal med kommunen.  

 
Vi vill gärna ha återkoppling i ärendet. 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Ur stabilitetssynpunkt finns inga geotekniska förutsättningar som hindrar ett genomförande av 

planförslaget då konsultföretaget Norkonsult har tagit fram en geoteknisk utredning. Dock säger 

utredningen att den lera som utgör del av markmaterialet vid planområdet är känslig för lastökning. 

Detta beaktas i projekteringen. 

Återvinningsstationens exakta placering och utformning hanteras i bygglovsskedet där även 

VafabMiljö är en remissinstans och bevakar avfallsfrågan så placeringen och hämtning följer 

Arbetsmiljöverkets krav. 

I bygglovet kontrolleras att containrarna placeras på rätt avstånd från både byggnader och så att det 

inte hindrar räddningstjänstens framkomlighet.  

Enligt Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar kap 6 ska kommunen från 

och med den 1 januari 2024 till och med utgången av december 2026 bygga ut den fastighetsnära 

insamlingen av förpackningar för att från och med den 1 januari 2027 tillhandahålla en 

fastighetsnära insamling av avfall som består av pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar. 

Utbyggnaden av den fastighetsnära insamlingen av förpackningar (FNI) kommer att ta tid, och 

under utbyggnaden av FNI finns ett behov av återvinningsstationer. En fastighetsnära insamling av 

förpackningar kan se ut på olika sätt beroende på vilka förutsättningar det finns. Detta innebär att 

en fastighetsnära insamling kan innebära att det blir fler soptunnor på respektive tomt – men det 

kan också innebära att man har miljöhus utplacerade i tätorten. 

Det är inte klart hur den fastighetsnära insamlingen av förpackningar kommer att se ut. 

VafabMiljö ansvarar för att ta fram en plan för införande av FNI.  

Det finns, och kommer finnas, behov av utrymmen för att hantera förpackningsavfall i Köpings 

tätort. Återvinningsstationen vid Alf 14 har ett högt besökstryck, dvs det finns behov av en 

återvinningsstation inom detta område och kommer finnas ett behov i ytterligare att antal år. 

På s.12 i planbeskrivningen står det beskrivet att parkering för samlingslokalen/bostäder ska 

tillgodoses inom kvartersmarken.  

 

11. Privatperson, Fastighetsägare Fastighet Alf 8 

Hej,  
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Jag fick per post detaljplanen för Alf 14 med uppförandet av den nya 

byggnationen på området, vilket jag tyckte var bra eftersom återvinningstationen 

så skulle försvinna från platsen förgått.  

Detta av anledningen till återvinningen aldrig har fungerat som den skall pga. all 

nedskräpning och mer liknat en sopstation.  

Men, när jag kollar på er hemsida Koping.se och på detaljplanens helhet, så kan 

man konstatera att återvinningsstationen som tidigare stod intill tomt Alf 14 (östra 

sidan) nu ska flyttas intill tomtgränsen vid Alf 8 (västra sidan mot Scheelegatan). 

Då den nya platsen för återvinningstationen nu ska hamna intill min tomtgräns så 

ser jag med stor oro att skräp och bråte kommer hamna på min tomt, genom att 

människor kastar av sopor samt att djur och fåglar som plockar upp skräpet och 

lägger det på min sida.  

Detta anser jag inte är acceptabelt eftersom det inte har fungerat tidigare att hålla 

återvinningsstationen ren samt att en återvinningsstation bör står separat på utsatt 

yta lämpad för ändamålet.  

Jag ber er därför att se över er plan och flytta återvinningsstationen någon 

annanstans. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Om en station för förpackning- och 

tidningsinsamling (fti) är skräpig eller har fulla kärl kan privatpersoner göra en felanmälan till fti 

som då åker och tömmer eller städar. 

Återvinningsstationens exakta placering och utformning hanteras i bygglovsskedet där även 

VafabMiljö är en remissinstans och bevakar avfallsfrågan så placeringen och hämtning följer 

Arbetsmiljöverkets krav. 

Enligt Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar kap 6 ska kommunen från 

och med den 1 januari 2024 till och med utgången av december 2026 bygga ut den fastighetsnära 

insamlingen av förpackningar för att från och med den 1 januari 2027 tillhandahålla en 

fastighetsnära insamling av avfall som består av pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar. 

Utbyggnaden av den fastighetsnära insamlingen av förpackningar (FNI) kommer att ta tid, och 

under utbyggnaden av FNI finns ett behov av återvinningsstationer. En fastighetsnära insamling av 

förpackningar kan se ut på olika sätt beroende på vilka förutsättningar det finns. Detta innebär att 

en fastighetsnära insamling kan innebära att det blir fler soptunnor på respektive tomt – men det 

kan också innebära att man har miljöhus utplacerade i tätorten. 

Det är inte klart hur den fastighetsnära insamlingen av förpackningar kommer att se ut. 

VafabMiljö ansvarar för att ta fram en plan för införande av FNI.  

Det finns, och kommer finnas, behov av utrymmen för att hantera förpackningsavfall i Köpings 

tätort. Återvinningsstationen vid Alf 14 har ett högt besökstryck, dvs det finns behov av en 

återvinningsstation inom detta område och kommer finnas ett behov i ytterligare att antal år. 
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12. Bostadsrättsföreningen Scheelegården, Fastighet Agne 17 
Hej!  

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Scheelegården (fastigheten Agne 17) har 

nedanstående synpunkter på samrådshandlingarna för detaljplanen Alf 14 m.fl.  

1. Det är inte lämpligt att tillåta en återvinningsstation på någon del av 

planområdet. Nuvarande återvinningsstation är mycket drabbad av nedskräpning 

och vi är rätt trötta på denna skitiga verksamhet. I den nya 

renhållningslagstiftningen står det dessutom att dessa återvinningsstationer ska 

försvinna och ersättas av fastighetsnära hämtning av återvinningsmaterial.  

2. Ytan som är avsedd för parkering borde vara större i detaljplanen då hela den 

södra sidan av parkeringen är avsedd för Agne 18. Fastighetsägaren för Agne 18 

och Köpings kommun har dessutom slutit ett avtal om detta. Detta medför att det 

kommer att finnas rätt få parkeringsplatser kvar till områdets besökare. Det vore 

därför lämpligt att utöka parkeringsytan mot Barnhemsgatan.  

3. Det är inte lämpligt att parkeringsytan också ska gå att bebygga. Vi behöver ha 

kvar en besöksparkering i området då det råder brist på parkeringsplatser.  

4. Det borde också framgå i detaljplanen att ytan som är avsedd för 

samlingslokaler även ska innehålla parkeringsmöjligheter för besökande till denna 

anläggning. De besökande bör även nyttja Barnhemsgatan för in- och utfart till 

samlingslokalen. Om inte parkeringsplatserna räcker till för de besökande riskerar 

vi som grannar att drabbas av otillåten parkering på vår mark. Detta är något som 

vi inte kan acceptera.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Enligt Förordning (2022:1274) om 

producentansvar för förpackningar kap 6 ska kommunen från och med den 1 januari 2024 till och 

med utgången av december 2026 bygga ut den fastighetsnära insamlingen av förpackningar för att 

från och med den 1 januari 2027 tillhandahålla en fastighetsnära insamling av avfall som består av 

pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar. 

Utbyggnaden av den fastighetsnära insamlingen av förpackningar (FNI) kommer att ta tid, och 

under utbyggnaden av FNI finns ett behov av återvinningsstationer. En fastighetsnära insamling av 

förpackningar kan se ut på olika sätt beroende på vilka förutsättningar det finns. Detta innebär att 

en fastighetsnära insamling kan innebära att det blir fler soptunnor på respektive tomt – men det 

kan också innebära att man har miljöhus utplacerade i tätorten. 

Det är inte klart hur den fastighetsnära insamlingen av förpackningar kommer att se ut. 

VafabMiljö ansvarar för att ta fram en plan för införande av FNI.  

Det finns, och kommer finnas, behov av utrymmen för att hantera förpackningsavfall i Köpings 

tätort. Återvinningsstationen vid Alf 14 har ett högt besökstryck – dvs det finns behov av en 

återvinningsstation inom detta område och kommer finnas ett behov i ytterligare att antal år. 

I området finns inga större verksamheter, offentlig service eller besöksmål som kräver offentliga 

parkeringsytor. Området består av bostäder. Kommunal verksamhet har ingen skyldighet enligt plan- 



 

 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 12 (12)  

2022-12-20 Dnr SBN 2022/11 

     

 

 

  

Samhällsbyggnadsförvaltningen Planenheten     
     

 

och bygglagen att tillhandahålla boendeparkeringar, vilket är varför behovet av offentlig parkering 

utgår i detta område.  

Besöksparkeringar ska helst lösas inom de egna fastigheterna. Parkeringen för den fastighetsägare 

som har ett avtal med kommunen kommer fortsättningsvis kunna ha kvar sina parkeringar då det 

finns ett avtal om parkeringsköp.  

På s.12 i planbeskrivningen står det beskrivet att parkering för samlingslokalen/bostäder ska 

tillgodoses inom kvartersmarken.  

Ställningstagande 

Inkomna synpunkter har resulterat i att detaljplanen föreslås ändras på nedanstående 

punkter: 

• Planbeskrivningen har kompletterats med text som redovisar avtalens innehåll. 

Förtydligande text om kollektivtrafiken har kompletterats.  

 

Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning finns det synpunkter som ej 

kunnat tillgodoses vid en ändring av planen, nämligen: 

• Önskemål om att återvinningsstationen ska tas bort från detta område.  

• Önskemål om att detaljplanen enbart ska planlägga för parkering på den 

sydvästra delen av fastigheten Alf 18. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. plan- och bygglagen 

(2010:900). Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att planen är redo gör granskning 

och planerar att fatta beslut om detta på delegation 21 december 2022. 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

 

Anita Iversen   Angelica Sjölund 

Planchef   Planhandläggare 

 
 
 
 
 
 
 

 


