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Information om samråd för detaljplan del av
Skogsborg 1:1 (IKW-stugan) i Köping,
Köpings kommun

Grön markering visar var planområdet är beläget.

Vad innebär detta för mig/oss?
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Köpings kommun har upprättat ett förslag till ny
detaljplan som nu ställs ut för samråd för kända sakägare och berörda hyresgäster,
organisationer och till de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som
har ett väsentligt intresse av förslaget.
Som berörd fastighetsägare, innehavare av servitut, myndighet, organisation eller på
annat sätt berörd har ni möjlighet att ta del av samrådshandlingarna och lämna
synpunkter på förslaget.
Fastighetsägare uppmanas att underrätta hyresgäster, inneboende eller ny
ägare.

Vad är en detaljplan?
En detaljplan kan förstås som ett juridiskt bindande dokument mellan kommun, stat,
markägare, grannar och andra berörda.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Köpings kommun

731 85 Köping

Telefon

0221-250 00

Besöksadress

Kristinelundsvägen 4

E-post och webb

samhallsbyggnad@koping.se
www.koping.se
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En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska
användas till. Planen ligger sedan som grund för beslut om bygglov. Det är bara
kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan.
Detaljplanen gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.

Samrådsinformation
Syftet med förslaget till ny detaljplan är att ge området en mer ändamålsenlig
användning och därigenom möjliggöra för att IKW-stugan med tillhörande
verksamhet kan utvecklas.
Planområdet ligger i Köpings kommun i Köping tätorts nordöstra del, i
Johannisdalsskogen strax norr om Ringvägen vid bostadsområdet Skogsborg.
Ni hittar planförslaget på kommunens hemsida www.koping.se/detaljplaner och på
samhällsbyggnadsförvaltningen i Köping, besöksadress Kristinelundsvägen 4.
Under samrådstiden finns vi på samhällsbyggnadsförvaltningen tillgängliga för frågor,
synpunkter eller funderingar angående den nya detaljplanen. Ni är varmt välkomna att
ringa, maila eller besöka oss.

Samrådstid
4 juli 2022 – 16 september 2022

Synpunkter på förslaget
Har du synpunkter på förslaget ska dessa skriftligen inkommit senast 16 september
2022. Viktigt är att diarienummer (DNR SBN 2021/92), namn, adress och vilken
fastighet som ni äger eller myndighet/organisation som ni representerar finns angivet
tillsammans med yttrandet.
Dina synpunkter skickar du med e-post eller brev till:
- samhallsbyggnad@koping.se
- Köpings kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 731 85 Köping
Efter samrådet skickas en underrättelse till er om en sista möjlighet att yttra sig i
granskningsskedet. Lämnar ni inga synpunkter, senast under granskningstiden, kan ni
förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
Kontaktperson: Angelica Sjölund, planhandläggare via telefon 0221-259 27 eller e-post
angelica.sjolund@koping.se

Inkomna yttranden blir allmän handling. Personuppgifter registreras och sparas i Köpings kommuns
dataregister enligt dataskyddsförordningen. För ytterligare information se Köpings kommuns hemsida.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

