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Samråd för detaljplan för del av Försäljaren 2
m.fl.

Flygfoto från 2020 tillsammans med planområdet i röd streckad linje

Koping2000, v5.0, 2020-03-24

Kommunen arbetar med att skapa en ny detaljplan som möjliggör uppförandet av fler
byggnader på Big Inn-området. Infartsvägen in på Big Inn-området tas med i planområdet
för att möjliggöra gata med kommunalt huvudmannaskap upp mot den obebyggda
åkermarken. Planförslaget är utställt på samråd mellan 4 juli 2022 – 31 augusti 2022.

Vad är en detaljplan?

Process

En detaljplan talar hur mark- och
vattenområden får användas. Till
exempel vad som får byggas i ett
område: småhus eller flerbostadshus,
lokaler för handel och kontor, parker,
gator eller idrottsanläggningar. Den
kan även ange hur stora byggnaderna
får vara och ibland också hur de ska se
ut. Detaljplanen gäller ett begränsat
område och är en grund för
bygglovgivning.

En detaljplan tas fram i tre steg:
samråd, granskning och antagande. I
samrådsskedet har sakägare och andra
berörda möjlighet att se och ge
synpunkter på förslaget. Läs gärna mer
om de andra stegen för detaljplaner på
koping.se.
Samråd

Granskning

Antagande

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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Flygfoto från 2020 tillsammans med planförslaget

Lämna dina synpunkter
Har du synpunkter på förslaget ska
dessa skriftligen inkommit senast
31 augusti 2022. Viktigt är att
diarienummer
(DNR
SBN
2022/36), namn, adress och vilken
fastighet som ni äger eller
myndighet/organisation som ni
representerar
finns
med.
Synpunkterna skickar du med brev
eller e-post till:§
- Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping
- samhallsbyggnad@koping.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kontakt
Du är välkommen att kontakta oss
på samhällsbyggnadsförvaltningen
om du har några frågor.
Vecka 27-28
Planhandläggare Leo Pedersen
0221-253 45
leo.pedersen@koping.se
Vecka 29-35
Planchef Anita Iversen
0221-252 83
Läs gärna mer om detaljplaner och
översiktlig planering på koping.se.

