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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Detaljplan för Ullvi Ängar i Köping, Köpings 
kommun 

Hur samråd har bedrivits 
Förslag till detaljplan för Ullvi Ängar har varit föremål för samråd under perioden 20 

februari 2020 – 30 mars 2020. Handlingarna har varit tillgängliga på Köpings 

kommuns hemsida samt på samhällsbyggnadsförvaltningen.   

Samrådsmöte har hållits den 11 mars 2020 på samhällsbyggnadsförvaltningen i 

Köping. 

Under samrådstiden har 14 skriftliga yttranden inkommit från: 

1. Länsstyrelsen, 2020-03-31                          (Erinran) 

2. Lantmäterimyndigheten, 2020-02-25                          (Erinran) 

3. Trafikverket, 2020-03-23                          (Erinran) 

4. Kollektivtrafikförvaltningen, Region Västmanland, 2020-03-19    

                 (Inget att erinra) 

5. Västra Mälardalens Kommunalförbund Räddningstjänsten, 2020-03-20

      (Erinran) 

6. Mälarenergi Elnät, 2020-03-23               (Inget att erinra) 

7. Volvo Powertrain AB, 2020-03-24                          (Erinran) 

8. Naturskyddsföreningen, 2020-03-30                          (Erinran) 

9. SPF Seniorerna, 2020-03-27                          (Erinran) 

10. VafabMiljö Kommunalförbund, 2020-03-18              (Inget att erinra) 

11. Privatpersoner, boende på Fjärilsgatan, 2020-03-27           (Erinran) 

12. Fastighet: Staven X, 2020-03-12    (Erinran) 

13. Fastighet: Staven X, 2020-03-29    (Erinran) 

14. Fastighet: Staven X, 2020-03-13    (Erinran) 
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Inkomna yttranden med kommentarer 
Nedan följer de inkomna yttrandena. I kommentarer redovisas om synpunkterna 

kunnat tillgodoses eller ej, samt varför de inte kunnat tillmötesgås. 

1. Länsstyrelsen i Västmanlands län 

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. I kommunens översiktsplan pekas planområdet ut för verksamheter där 
hänsyn ska tas till intilliggande bostäder. Översiktsplanen redovisar även ett 
vägreservat mellan Ullvileden och Ängebyleden i planområdets östra sida. 
Detaljplanen följer till viss del översiktsplanen men innebär även en ändring i och med 
att bostadsbebyggelse också prövas.  

Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 
Mot bakgrund av samrådsförslaget gör Länsstyrelsen bedömningen att: 

Riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken 
kan komma att påverkas. Direkt söder om planområdet går statlig väg 580 
(Ängebyvägen) som är utpekat som riksintresse av Trafikverket, se Trafikverkets 
yttrande TRV 2020/21657. 

Hälsa och säkerhet 
kan komma att påverkas. Planen kan komma att överprövas då det inte är fullständigt 
klarlagt vilka verksamheter som tillåts inom ”Z och J”-områden och de risker dessa 
verksamheter kan medföra för planerad bostadsbebyggelse. Se under ”Råd enligt 2 
kap PBL/Hälsa och säkerhet”. 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Natur 
Under rubriken Biotopskydd i planbeskrivningen används felaktigt benämningen 
stenrösen. Här bör man använda benämningen åkerholmar eller odlingsrösen.  
Av konsekvensbeskrivningen bör framgå att de sparade gröna områden som kommer 
att ingå i planen kommer att utsättas för betydligt mer slitage än vad de gör idag vilket 
kommer att påverka de värden de har idag. 

Fornlämningar 
På plankartan är erforderlig skyddshänsyn till befintliga fornlämningar uppfylld. I blått 
område ”JH” bör dock ”R” flyttas västerut och vara inom grönt område ”Natur” där 
fornlämningen ligger. Jämför med kartan på sidan 11 i planbeskrivningen. 

Samhällsskydd och beredskap 
När det gäller farligt gods bör kommunen beakta de skyddsavstånd som finns 
redovisade i bland annat SKR, tidigare SKL:S skrift ”Transport av farligt gods, 
handbok för kommunernas planering” eller vägledningen Farligt gods (Länsstyrelsen i 
Södermanlands län). 
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Hälsa och säkerhet inklusive buller 
Beroende på vilka verksamheter/industrier som tillåts kan planförslaget komma att 
generera behov av en miljökonsekvensbeskrivning, se miljöbedömningsförordningen 
(2017:966): https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/_sfs-2017-966  
 
Enligt planbestämmelserna planeras en skola och förskola (vårdlokal) i planområdets 
norra del. Av bullerutredningen (sid. 4) uppfattar Länsstyrelsen att den östra delen av 
det planerade området för skola och förskola ligger i/tangerar det område som enligt 
utredningen exponeras för buller från Volvo Powertrain. Bullerutredningen anger att 
det i området finns risk för att riktvärden för verksamhetsbuller överskrids vid 
flerbostadshus. Länsstyrelsen anser att kommunen bör klargöra att skolgård och 
förskolegård, för de tidpunkter då lokalerna används, uppfyller riktvärdena enligt sid. 
15-16 i Boverkets vägledning ”Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning 
och bygglovsprövning av bostäder”. Dessa riktvärden bör även regleras i 
planbestämmelserna. 
 
Planbestämmelserna visar att kommunen direkt söder om den planerade förskolan 
(vårdlokalen) planerar ett område för verksamhet, handel och kontor (Z1HK). Enligt 
planbeskrivningen kan det då till exempel handla om verksamheter för fordonsservice, 
bilprovning eller andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör förtydliga i planbestämmelserna vad som 
menas med ”begränsad omgivningspåverkan”. Länsstyrelsen menar till exempel att 
verksamheter för fordonsservice kan ge upphov till både buller och luftutsläpp (till 
exempel slipdamm och kolväten), vilket är mindre lämpligt vid en förskola. Boverket 
rekommenderade i sin skrift ”Bättre plats för arbete” ett skyddsavstånd mellan bostad 
och bilverkstad om 100 meter (bilverkstad med omlackeringsverksamhet) respektive 
50 meter (utan omlackeringsverksamhet). Länsstyrelsen anser att samma försiktighet 
bör gälla även vid en förskola. 
 
I planområdets södra del anger planbestämmelserna två områden för industri och 
handel (JH). Enligt planbeskrivningen syftar detta bland annat till att möjliggöra 
verksamheter med produktion som kan innebära omgivningspåverkan. Enligt 
kommunens översiktsplan är det inte lämpligt med verksamhet/industri som hanterar 
luktande och dammande ämnen med hänsyn till planerade bostadsområden i närheten. 
I planförslaget har bostadsområden flyttat ännu närmare och även in i området vilket 
föranleder att det bör vara än mer restriktivt kring vad som tillåts. Länsstyrelsen 
uppskattar att det västra området för industri och handel endast ligger cirka 40 meter 
från närmast planerade bostadsområde. Länsstyrelsen ställer sig tveksam till ifall detta 
är ett tillräckligt avstånd för att säkerställa att bostäderna inte utsätts för störningar 
eller risker. Som nämnts ovan kan industriell verksamhet inte bara ge upphov till 
buller (inklusive transporter), utan även andra störningar/risker som till exempel 
luftutsläpp och hantering av kemikalier och brandfarliga varor. Länsstyrelsen anser att 
kommunen i planbestämmelserna tydligare bör reglera vilka verksamheter som kan 
godtas i området och eventuella försiktighetsmått som verksamheterna bör iaktta. För 
industribuller bör regleras att nya bostäder ska uppfylla riktvärdena i Boverkets 
”Vägledning för industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och 
bygglovsprövning av bostäder”.  
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Trafik 
Länsstyrelsen ställer sig bakom Trafikverkets yttrande från den 23 mars 2020 (TRV 
2020/21657) i sin helhet och anser att det är angeläget att kommunen jobbar vidare 
med en trafikutredning för att säkerställa framkomligheten utmed riksintresset väg 580 
till riksintresset Köpings hamn. Kommunen behöver också jobba vidare med en 
utökad geoteknisk undersökning för att säkerställa vallens anläggande utanför 
vägområdet tillhörande den statliga vägen i planområdets sydvästra hörn. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  
Överensstämmelse med översiktsplan  
Hänsyn till intilliggande bostäder sker genom att placera verksamheter i sydost. På så vis 
behöver den befintliga bebyggelsen inte blicka ut mot verksamhetsmark.  I förhållande till de 
nyplanerade bostäderna i väster ligger Ullvi ängar något lägre och väldigt öppet så även här är 
bedömningen att bostadsmark bör placeras i den västra delen av planområdet med hänsyn till 
angränsande grannars vyer. I översiktsplanen pekas ingen särskild plats för offentlig service, 
planområdet lämpar sig väl för skola/förskola. För platsen bedöms att säkra skolvägar 
kommer kunna uppnås samt att tillgång till grönområden är god vilket är något 
översiktsplanen särskilt lyfter att den fysiska planeringen ska hantera. Resonemanget förs in 
på sida 5–6 och sida 17 i planbeskrivningen och utvecklas ytterligare.  

Länsstyrelsens ingripandegrunder  
Riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken 
En trafikutredning har tagits fram utifrån samrådsförslaget och använts som underlag till 
granskningshandlingen. Trafikutredningen godkänts av Trafikverket. Trafikutredningen 
undersökte vilken påverkan den nya detaljplanen får på omgivande trafiksystem samt hur 
anslutning till väg 580 (Ängebyleden) kan utformas. Ett avtal kommer upprättas gällande 
den aktuella korsningen mellan Köpings kommun och Trafikverkets innan antagande av 
detaljplanen. Vallens påverkan undersöks vidare under granskningsskedet och en dialog 
kommer föras med Trafikverket kring frågan. 

Hälsa och säkerhet 
Markanvändningen J (industri), längst i sydväst, ersätts med Z (verksamheter). 
Användningen Z (verksamheter) är bred och där ingår lokaler för serviceverksamheter, 
tillverkning med tillhörande försäljning, lager och verkstäder. Framförallt så karaktäriseras 
användningen av att verksamheter har begränsad omgivningspåverkan. Med begränsad 
omgivningspåverkan menas verksamheter som i begränsad utsträckning avger lukt, buller, 
ljusstörningar eller andra typer av störningar. Utöver detta så finns redan ett grönsläpp på 
cirka 40 meter som skärmar bostäderna i väster från verksamhetsmarken och utgör ett 
skyddsavstånd. Vid eventuell bygglovsprövning för verkstäder bör särskilt beaktas den sökta 
verksamhetens påverkan på angränsande markanvändning bostäder.  
 
Mellan markanvändning Z1HK (verksamheter, handel och kontor) och DB (vård och 
bostäder) skapas ett grönsläpp med användningsområdet Natur. Grönsläppet tillsammans 
med prickad mark skapar ett skyddsavstånd på cirka 30 meter där bebyggelse inte får 
uppföras. Detta bedöms skapa tillräckligt skyddsavstånd för att hantera buller, störningar 
och risker mellan de olika markanvändningarna. 

Råd  
Natur 
Stenrösen ändras till odlingsrösen och konsekvensavsnittet utvecklas gällande de gröna 
områdena. 
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Fornlämningar 
R i grundkartan justeras. 

Samhällsbyggnad och beredskap 
Planbestämmelse H justeras med hänsyn till skyddsavstånd på 75 meter till Ängebyleden. I 
övrigt håller detaljplanen ett tillräckligt avstånd på 75 meter från Ängebyleden. 

Hälsa och säkerhet inklusive buller 
Planbeskrivningen förtydligar att bullerriktvärdena på 50dBA dagtid (06–18) uppfylls för 
skolgård och förskolegård för de tidpunkter då lokalerna används. Högsta bullernivåerna 
beskrivs vara mellan 40–45 dBA enligt bullerutredningen. Vidare förtydligas att 
markanvändningen skola/förskola inte inskränker på Volvos möjlighet att bedriva 
verksamhet. Riktvärdena uppnås och därför anses det att riktvärdena inte behöver regleras i 
planbestämmelser.  

Gällande planbestämmelse Z och J, se samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar till 
rubriken ”Länsstyrelsens ingripandegrunder”.  

Begreppet begränsad omgivningspåverkan förekommer i det allmänna rådet (2014:15). 
Planbeskrivningen förtydligar vad som menas med detta. Boverket skriver på deras hemsida 
(2020-04-09) att begränsad omgivningspåverkan innebär verksamheter som i begränsad 
utsträckning avger lukt, buller, ljusstörningar eller andra typer av störningar.  

I länsstyrelsens yttrande finns en missuppfattning om att planen tillåter verksamheter 
(Z1HK) direkt söder om markanvändning förskola. Plankartan tillät, i samrådet, vård och 
bostäder (DB) i direkt angränsning till Z1HK och alltså inte förskola. Dock har ett 
grönslapp samt prickmark lagts till mellan användningsområdena, se 
samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar till rubriken ”Hälsa och säkerhet”. 
 

2. Lantmäterimyndigheten 

LAGRUMSHÄNVISNING  
Jättebra att paragrafhänvisning i kartan finns. Det framgår dock inte vilken lag det 
handlar om. Ange vilken lag och version av lag (med hänvisning till SFS-nummer och 
lydelse efter-datum) som används vid handläggningen av detaljplanen, gärna både i 
plankarta och planbeskrivning.  

MARKANVISNINGSAVTAL AKTUELLT MEN INNEHÅLLET REDOVISAS INTE  
I planbeskrivningen anges att markanvisningsavtal ska upprättas, men inget ytterligare 
anges om innehållet. Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att 
genomföra markanvisningar, redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga 
innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av 
ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. Använd gärna handboken 
”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ 
PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar planhandlingarna.  

U-OMRÅDE SAKNAS  

Inom planområdet går två befintliga ledningsrätter för teleledningar till förmån för 

Televerket och TeliaSoner (alternativt annan ledningsrättshavare som övertagit 
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ansvar). Det finns dock inget u-område utlagt i den aktuella sträckningen i plankartan. 

Utan u-område kan ledningsdragningen för allmänna ändamål bli planstridig!  

 

Om det är kommunens avsikt att teleledningarna ska tas bort behöver detta beskrivas 

tydligt i planbeskrivningen. I annat fall är det oftast lämpligt att plankartan 

kompletteras med u-område för att inte ledningarna ska bli planstridiga. 

 

I beskrivningen finns idag ett utlåtande att flytt eventuellt behövs, men ingenting om 

ledningarnas tillåtlighet om flytt inte blir aktuell. Ni måste ta ställning till om flytt 

behövs eller om ledningarna kan tillåtas och därmed u-område ska läggas ut. Det 

anges även att bildande av nya ledningsrätter kan ske men inga andra u-reservat finns.  

Ledningarna ligger i både kvartersmark planlagd för skola och allmän plats för natur, 

men i planbeskrivningen uppges endast för skola.  

 

Delar av planen som bör förbättras  

EGENSKAPSGRÄNS UTAN BESTÄMMELSE  

Runt den lilla åkerholmen i det mest södra bostadsområdet finns vad som ser ut som 

en egenskapsgräns. Till egenskapsgränsen finns inte någon bestämmelse, effekten blir 

att ingen begränsning för bebyggelse finns innanför egenskapsgränsen. I 

planbeskrivningen anges att holmen får tas bort om tillstånd har beviljats. Förtydliga 

vad som gäller för området.  

Delar av planen som skulle kunna förbättras  

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade 

bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.)  

HANDLINGAR SOM PLANEN BESTÅR AV  

De handlingar som skickats ut vid samråd är vad jag kan se varken samma som under 

”Detaljplanen består av” eller som ”Underlag”. Fastighetsförteckning saknades, men 

har skickats ut på begäran av Lantmäteriet. Bedömning om betydande miljöpåverkan 

finns upptagen i planbeskrivningen. Denna bör tas bort som en handling som 

detaljplanen består av.  

Gällande underlaget och utredningarna så är inte rubrikerna de samma i 

Planbeskrivningen som de utskickade samrådshandlingarna eller som de på Köpings 

hemsida. Detta gör det svårt att veta om det är samma versioner och om någon viktig 

handling har undantagits eller om det är en felskrivning i Planbeskrivningen. Då de 

geotekniska (o. dyl.) undersökningarna inte ligger under Lantmäteriets 

bevakningsområden har frågan inte undersökts närmare.  
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ÖVRIGA FRÅGOR – REFERERING  

Ha inte parentesreferering om ingen källförteckning finns. På sidan 6 står 

(Jordbruksverket. 2015) samt (Köpings kommun, 2012) men inger referenslista verkar 

finnas och referering verkar inte ske i övrigt i dokumentet förutom på ett fåtal ställen. 

Välj om ni ska ha referering och lägg till referenslista/välj annan referensmetod eller 

välj om ni hellre ska vara utan det. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  
Lagrumshänvisning 
Plankartan och planbeskrivning justeras så att det framgår vilken lag och version av lag som 
gällde vid upprättandet av handlingarna.  

Markanvisningsavtal aktuellt men innehållet redovisas inte  
Rubriken ”Markanvisningsavtal” tas bort från planbeskrivningen.  

U-område saknas  
Till granskningshandling framgår tydligare ledningsrättshavare och hur ledningsrätten är 
tänkt att hanteras. Det är inte kommunens intention att förtydliga rättighetsområdet med ett 
u-område. En dialog med ledningsrättshavare pågår.  

Delar av planen som bör förbättras  
Illustrationslinje tas bort från åkerholmen. 

Delar av planen som skulle kunna förbättras  
Handlingar som planen består av justeras och referering tas bort. 
 

3. Trafikverket 

Riksintresse, anslutning och vall 

Direkt söder om planområdet går statlig väg 580 (Ängebyvägen) som är utpekat som 

riksintresse av Trafikverket. Vägen utgör en anslutning från E18 (trafikplats 

Hedströmmen) till Köpings hamn som är också är utpekad som riksintresse. Väg 580 

trafikeras av ca 650 fordon enligt mätning gjord 2008 och högsta tillåtna hastighet är 

70 km/tim. 

I plankartan framgår det att ny kommunal gata planeras att byggas mellan 

Ängebyvägen och Ullvileden och gatan planeras att ansluta till väg 580. Köpings 

kommun behöver beskriva hur man tänker utforma anslutningen så den inte påverkar 

väg 580 negativt. Av trafiksäkerhets- och framkomlighetsskäl behöver en 

trafikutredning tas fram. Utformning av korsningen ska göras enligt Vägars- och 

Gators Utformning (VGU). Efter trafikutredningen är färdigställd ska resultatet 

samrådas och granskas av Trafikverket och avtal ska upprättas där man reglerar vem 

som ska bygga och finansiera åtgärden, behövs vägplan. Detta ska vara klargjort innan 

planen antas. Mer information om upprättande av avtal fås av Åtgärdsplanerare på 

Trafikverket, Zakaria Nor, tel. 010-123 34 39, zakaria.nor@trafikverket.se 

I plankartans sydvästra del framgår det att en vall ska anläggas. Här vill Trafikverket 

informera att vallen måste placeras utanför vägområdet tillhörande väg 580 och det 

behöver säkerställas och förtydligas i plankartan. Det måste också säkerställas att 
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vallen geotekniskt inte påverkar väg 580 negativt. Komplettering av den geotekniska 

utredningen behöver utföras som visar det. Det ska också samrådas och säkerställas 

innan planen antas. 

Farligt gods 

Väg 580 är i dagsläget inte utpekat som rekommenderad led för transporter av farligt 

gods. På sidan 13 i bifogad planbeskrivning kan vi läsa att det kan bli aktuellt att 

Köpings kommun, i framtiden, kommer rekommendera att farligt gods ska kunna 

fraktas utmed väg 580. Därför bör kommunen beakta de skyddsavstånd som 

Länsstyrelsen anger för byggnation inom planområdet. Rekommenderade 

skyddsavstånd kopplat till önskad markanvändning finns redovisade i bl.a. 

vägledningen Farligt gods (Länsstyrelsen i Södermanland län). Här framgår att om 

rekommenderade skyddsavstånd inte kan hållas, så bör en riskanalys tas fram för att 

klargöra vilka skyddsåtgärder som kan bli nödvändiga för att planerad 

markanvändning ska bedömas som lämplig utifrån risksynpunkt. I detta sammanhang 

bör beräknad trafik prognosår 2040 beaktas. 

Trafikverket anser att personintensiv detaljhandel inte bör tillåtas närmare än vad 

bifogad vägledning för farligt gods anger för detaljhandel. Gränsen för detaljhandel 

bör flyttas längre norrut i plankartan. 

Fortsatt arbete för Köpings kommun innan antagande av detaljplan 

Trafikverket anser att det är angeläget att kommunen jobbar vidare med en 

trafikutredning för att säkerställa framkomligheten utmed riksintresset väg 580 till 

riksintresset Köpings hamn samt att jobba vidare med en utökad geoteknisk 

undersökning för att säkerställa vallens anläggande utanför vägområdet tillhörande 

den statliga vägen i planområdets sydvästra hörn. 

Ta gärna del av vårt kunskapsunderlag, Transportsystemet i samhällsplaneringen, för 

tillämpning av Plan- och bygglagen samt Miljöbalken som finns tillgängligt på 

Trafikverkets hemsida. På hemsidan finns även en webbversion av underlaget, där det 

går att läsa mer om vad Trafikverket anser ska beaktas vid ändrad markanvändning 

nära vägar och järnvägar, se länk Samhällsplanering 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  
Riksintresse, anslutning och vall 
En trafikutredning har tagits fram som underlag till granskningshandling vilken även har 
godkänts av Trafikverket. Trafikutredningen undersökte vilken påverkan den nya 
detaljplanen får på omgivande trafiksystem samt hur anslutning till väg 580 (Ängebyleden) 
kan utformas. Ett avtal kommer upprättas gällande den aktuella korsningen mellan Köpings 
kommun och Trafikverkets innan antagande av detaljplanen. Vallens påverkan undersöks 
vidare under granskningsskedet och en dialog kommer föras med Trafikverket kring frågan. 

Farligt gods  
Markanvändningen H flyttas norrut för att uppnå ett avstånd på 75 meter från väg 580 i 
enlighet med vägledning för farligt gods. 
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Fortsatt arbete för Köpings kommun innan antagande av detaljplan 
En trafikutredning har tagits fram som underlag till granskningshandling och en utökad 
geoteknisk undersökning tas fram under granskningsskedet.  

4. Kollektivtrafikförvaltningen, Region Västmanland  
Kollektivtrafikförvaltningen har tagit del av rubricerat ärende och har inga synpunkter 

att framföra. Det är positivt med utvecklingsplaner i områden som är försörjda med 

gång- och cykelvägar vilket förbinder planområdet med Köpings centrala delar samt 

Ullvigymnasiet. 

    Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Noteras 

5. Västra Mälardalens Kommunalförbund, Räddningstjänsten 

Efter att ha tagit del av ovanstående handlingar vill Västra Mälardalens 

Kommunalförbund, Räddningstjänsten framföra följande; 

1. Brandvattenförsörjning utökas och anpassas till ny plan. Rekommenderad minsta 

kapacitet i markbrandposter är 1200 liter per minut med ett maximalt inbördes 

avstånd av 150 meter. Rekommendationerna är med hänsyn till det vårdboende, 

skola- och förskola som beskrivs i detaljplanen.  

2. Västra Mälardalens Kommunalförbund, Räddningstjänsten anser efter granskning 

att detaljplanens av hälsa, säkerhet och miljö behöver formuleras annorlunda eller 

verifieras tydligare. Närhet till en 100 m3 stor gasolcistern på fastigheten Sjötullen 

l:47 bör värderas mot planerad verksamhet. Det bör framgå i detaljplanen om- 

eller hur detta har utretts med verifiering av resultatet. 

3. Lokalgators utformningar inom bostadsområden har Västra Mälardalens 

Kommunalförbund, Räddningstjänsten som regel få synpunkter på. Om 

lägenheter byggs på sådan höjd att det förutsätter utrymning med maskinstege 

skall vägen beskaffenhet uppfylla normen för brandväg i bredd och bärighet. 

Framkomligheten på dessa gator är oftast tillräcklig under förutsättning att fordon 

parkeras på avsedda platser och att det finns utrymme för snöröjning och 

snövallar. 

En räddningsväg bör ha en fri höjd av 4,0 meter, en bärighet motsvarande ett 

axeltryck av 100 kN och ett hårdgjort ytlager av grus, asfalt eller motsvarande. På 

raksträckor bör körbanebredden vara minst 3,0 meter, längslutningen högst 8 %, 

tvärfallet 2 % och vertikalradien (konkav eller konvex) minst 50 meter. I kurvor bör 

den inre radien vara minst 7,0 meter samt finnas sådan breddökning och hinderfritt 

sidoområde före, genom och efter kurvan att stegfordon kan framföras. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

1. Ett stycke om brandvattenförsörjning förs in som information under avsnittet 

Genomförande. 

2. Texten om närheten till gasolcisternen utvecklas för att belysa avstånd och bedömning av 

risk.  
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3. Noteras. 

6. Mälarenergi Elnät 
Mälarenergi Elnät har inget att invända emot förslaget på detaljplanen. Inom 
planområdet finns inga ledningar och det kan vara svårt att få fram byggkraft. Därför 
vill vi vara med och samförlägga ledningar med övrig infrastruktur. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Noteras 
 

7. Volvo Powertrain AB  
Volvo Powertrain AB bedriver verksamhet avseende tillverkning av växellådor, delar 
till växellådor och marina drev på fastigheten Sjötullen 1:47 och således intill området 
för den föreslagna detaljplanen för Ullvi Ängar. Volvo har tagit del av förslaget till 
detaljplan och har följande synpunkter. 

Den föreslagna bebyggelsen, innefattande bebyggelse av känslig art så som 
bostadsbebyggelse, skola och förskola, ligger i mycket nära anslutning till Volvos 
industriverksamhet. Volvo ser – mot denna bakgrund – en risk för att den föreslagna 
detaljplanen kan innebära inskränkningar i Volvos nuvarande och/eller framtida 
verksamhet på platsen. Mot denna bakgrund föreslår Volvo en dialog för att diskutera 
förslaget samt implikationerna för Volvos anläggning. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Ny bebyggelse har utformats med 
hänsyn till Volvos verksamhet och de tillstånd som finns idag. Detaljplanen möjliggör även en 
ny infartsväg till Volvos fastighet intill planområdet. Vidare dialog förs med Volvo kring 
underlag för framtida verksamhet.  

8. Naturskyddsföreningen 
Det är inte med glädje vi ser att jordbruksmark tagits i anspråk för bebyggelse som 
minskar möjlighet till odling och får inverkan på den biologiska mångfalden.  
Teknisk anordning  
I ett framtida samhälle med ökad elektrifiering av fordonsparken och energibesparing 
skulle det vara naturligt med laddinfrastruktur vid bostadshus och offentliga 
byggnader.  
Krav på att samtliga fastigheter förses med solpaneler ser vi som självklart 2020!  
Förebygga för en bättre miljö. ( Skulle behöva vara allmänt för hela kommunen)  
Informationsinsatser till boende och nytillkomna på området om hur man i i 
trädgården kan bidra till biologiska mångfalden, sortering hushållsavfall. 
Gemensamhetsanläggning för sorterade, tidningar, glas, plåt, kartong mm, behöver 
beaktas och utredas.  
Förbud för biltvätt när vatten rinner ner i dagvattenbrunnar. (Vi ser i dag hur det 
tvättas på garageuppfarter där tvättvattnet rinner ner i närliggande brunnar)  
Förbud mot bensindrivna motorgräsklippare inom området.  
På något sätt genom skriftlig info /infotavlor förebygga att trädgårdsavfall dumpas av 
de närboende i närliggande strövområde, grönområde. ( Detta med anledning av vad 
man kan se på området väster om gamla 18 i dag, villaägare som kör ut sitt 
trädgårdsavfall i närliggande ”skogsgläntor”, gäller givetvis inte alla villaägare men allt 
för många. >Gillas naturligtvis inte om man är naturvän!)  

Främja att cykla och promenera, säkerhet.  

I norra delen av Ullvileden finns gång och cykelled under leden, säkert för dessa 

trafikanter. För att främja att fler går och cyklar bör en säker överfart även kunna ske i 
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den södra delen på Ullvileden. Många bilister har svårt att anpassa farten till den 

skyltade i nuläget, därför måste en säker passage anläggas för gående och cyklister att 

ta sig till cykel / gångväg parallellt med Ullvileden. Tänker på när dessa trafikanter har 

ärenden ner mot stan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Jordbruksmark 

När Köping växer och utvecklas behöver det ske på ett sätt som främjar en god och 

långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 

generationer. I Köpings översiktsplan pekar man särskilt ut lägen för ny bebyggelse där 

infrastruktur redan finns. Planen har utformats för att ta till vara på naturvärden samtidigt 

som den genom en högre exploateringsgrad i anslutning till befintliga gång- och cykelstråk ger 

fler möjligheten att välja ett miljövänligt transportsätt. Med fler bostäder skapas även ett 

större underlag för framtida kollektivtrafik.  

Teknisk anordning 
Det finns inget lagstöd att med planbestämmelser ställa krav på solpaneler. Vid utformning 
kan man beakta möjligheterna att montera solceller med lämpliga takvinklar.  
 

Informationsinsatser 

Synpunkterna noteras. Detaljplanen kan inte reglera vilken/vad för typ av information som 

sätts upp i området, eller att bensindrivna motorgräsklippare inte får användas. 

Cykel- och gångmöjligheter 

Detaljplanen lämnar ytor för fler gång- och cykellänkar, bland annat längs med Ullvileden 

och den dikesdamm som planeras. 

9. SPF Seniorerna Köpingshus 
SPF Seniorerna Köpingshus har idag ca 960 medlemmar. Vi ser ett framtida stort 
behov av bostäder anpassade för äldre personer. Detta omfattar dels särskilt 
boende, trygghetsboende men även seniorboende (55+ boende). Vi har under 
2019 genomfört en enkät om bostäder för äldre i Köping i samarbete med PRO, 
Aktiva Seniorer, SKPF och Hyresgästföreningen. Resultatet av enkäten har 
presenterats för Kommunala Pensionärs Rådet KPR. Våra antaganden bygger bl a 
på den information om demografisk utveckling som finns i ”Mål och riktlinjer för 
bostadsförsörjningen 2017-2026 i Köpings kommun”. 
Vidare har vi bildat en gemensam grupp tillsammans med ovanstående organisationer 
där vi bevakar och försöker få gehör för våra behov. Inom gruppen 
har vi även genomfört under våren 2020 tre studiebesök på äldreboenden i 
Västerås och Hallstahammar. 
Våra synpunkter på förslaget till Detaljplan för Ullvi ängar behandlar enbart frågan om 
bra och lämpligt boende för äldre. 
 
Särskilt boende för äldre. 

I Tjänsteskrivelse 2019-11-25 från Vård & Omsorg (KS au paragraf 84,2020-03-17) 
beskrivs det akuta behovet för särskilt boende med idag 36 personer som väntar på att 
få komma in på ett boende av den här typen. Givetvis ser vi detta som en mycket hör 
prioritet för kommunen att åtgärda. Så det är glädjande att detta finns med i planen. 
Några medskick har vi dock. 
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- Vi ser att det skulle vara positivt om kommunen tar del av hur man löst 
motsvarande byggnation för särskilt boende på Äppelparken i Hallstahammar. Det är 
ett av de boenden som vi besökte nu under mars. Dels är byggnaden smakfullt ritad 
med färgsättning och fasad. Planlösningen med fyra huskroppar och ett gemensamt 
nav i mitten verkar för oss som en smart lösning. Det är också värt att 
ta del av hur kommunen i Hallstahammar har resonerat vad gäller genomdrivandet 
av projektet, vem som är huvudman, hur man ser på personalbemanningen m.m. 
- Även utemiljön kring boendet är värt att ta del av. 
- Vi ser också att det är värdefullt om man kan bilda en referensgrupp tidigt under 
projektets gång (vi avser här särskilt boende och trygghetsboende) där 
representanter för seniororganisationerna i Köping samt representant från 
Demensföreningen ingår. Detta är också en positiv lärdom från genomförandet i 
Hallstahammar, där man tidigt i projekteringen fått ta del av önskemål från 
målgruppen. 
 
Trygghetsboende 
 
Refererar till ovanstående Tjänsteskrivelse, samma kapitel. 100 personer står i kö hos 
KBAB och väntetiden är för närvarande cirka 5 år. Vår erfarenhet från den enkät som 
genomfördes är att det idag är många äldre som idag bor i eget boende inte är 
medvetna om hur kösystemet fungerar och som inte har ställt sig i kö. Vi har även sett 
att man helst vill bo mer centralt, typ Tunadal. Men samtidigt har vi också sett på vårt 
studiebesök på Bovieran resp. Jacobshöjden i Västerås att detta går att lösa med bra 
allmänna kommunikationer. 
- Vi ser helst att kommunen planerar in ett trygghetsboende centralt i Köping, då vi 
ser att våra medlemmar efterfrågar detta. Om man ändå planerar in ett 
trygghetsboende på Ullvi Ängar i område B bör det ligga i anslutning till området med 
särskilt boende eftersom det ligger närmast centrumdelen i område C. Här finns det 
flera saker man bör ta upp diskussion. Ska man ha trygghetsboendet integrerat i det 
boende där barnfamiljer bor eller ska man ha dessa lägenheter i en egen huskropp? 
Det finns säkert fördelar och nackdelar med båda varianterna. 
- I ett trygghetsboende finns ju även behov av service av olika slag, möjlighet att 
kunna äta både lunch och middag, samlingslokaler. Så allt detta måste ju i så fall 
planeras in. En del kan kanske kunna lokaliseras till område C. Men då måste man ta i 
beaktande att man ska med lätthet kunna ta sig dit. Här blir det ju en kort liten 
promenad utomhus med en gata som ska korsas. 
- kan nämnas att Hallstahammar har löst tillgängligheten med allmänna 
kommunikationer för deras Trygghetsboende som ligger en bit bortom centrum 
- Se ovan vad gäller referensgrupp. 
Slutligen vill vi att SPF Seniorerna ingår i remissinstansen för detta projekt. 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Kommunen arbetar aktivt med 

att skapa en beredskap för befintliga och framtida behov av olika typer av bostäder. Ett sätt 

att göra detta är genom att ta fram detaljplaner. En detaljplan styr främst var det är möjligt 

och lämpligt att bygga exempelvis bostäder. Idag finns inget beslut om byggnation inom 

planområdet. Detaljplanen gör det endast möjligt att enklare bygga på platsen.  

Vid ett beslut om en byggnation på platsen för en kommunal verksamhet är det 

markenheten i samarbete med vård- och omsorg som leder arbetet med att få fram 

bygghandlingar och en mer exakt utformning av tomt. Blir det aktuellt med något boende på 



 

 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 13 (17)  

2021-03-26 Dnr 178/2017 

     
 

 

  

Samhällsbyggnadsförvaltningen   
     

 

platsen är det jättebra med inspiration och erfarenheter från annat håll samtidigt som man 

behöver anpassa sig efter den tomt som ska bebyggas.  

10. VafabMiljö Kommunalförbund 
VafabMiljö har tagit del av rubricerat ärende och har inga synpunkter på planförslaget.  

   Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Noteras. 

11. Privatpersoner, boende på Fjärilsgatan 
Vi har beretts tillfälle att ta del av och komma in med synpunkter på förslaget till 

detaljplan för Ullvi ängar. Genom att vi nu lämnar våra synpunkter kvarstår vår rätt att 

överklaga ett ev. beslut i enlighet med den information som lämnats oss. 

Synpunkt 1. 

Avser den högsta nock- och byggnadshöjden som föreslås i grundkarta Köping-UIIvi 

6:1. 

För olika byggnader anges i vissa fall nockhöjd max 8,5 m inkl. tak och i andra fall 

byggnadshöjd max 14,5 m exkl. tak. Eftersom hela västra sidan av området ligger mot 

angränsande villabebyggelse anser vi att den på sidan 16 angivna nockhöjden max 8,5 

m för den södra delen av området ska gälla även för den västra sidan inkl. delen mot 

Fjärilsgatan. l praktiken innebär detta samtliga gula B-markerade områden samt 

skolbyggnaden. 

Grunden för vår synpunkt är det som framgår på sidan 16 att bebyggelsen ska skapa 

en bra övergång till den angränsande villabebyggelsen. 

Synpunkt 2. 

Avser läget av idrottshallen 

Vi har full förståelse för att en idrottshall kan kräva en viss höjd som överstiger den 

höjd som sägs under synpunkt 1. l och med detta faktum anser vi att idrottshallen bör 

byggas öster om skolbyggnaden för att skolbyggnaden ska bidra till att skapa en bra 

övergång till den angränsande villabebyggelsen (sid. 16) något som inte blir fallet om 

idrottshallen är belägen väster om skolbyggnaden. 

Synpunkt 3. 
Avser skötseln av området under planerings- och byggtiden. 

Idag är det aktuella området åkermark, något som innebär att det sköts på ett bra sätt. 

Eftersom mycket talar för att det kan bli en utdragen planerings- och byggtid ställer vi 

oss frågande till hur området kommer att se ut under den tiden. Om området inte 

brukas utan "ligger för fäfot" är risken stor att det förfulas genom uppväxande ogräs 

och sly. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  
Synpunkt 1 
Detaljplanen är tänkt att möjliggöra bebyggelse som kan komplettera området med en annan 
bebyggelsetyp och skala i form av moderna flerbostadshus som saknas i den här delen av 
tätorten. Men här finns även möjlighet att få till en viss blandning med inslag av lägre 
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bebyggelse. Den lägre bebyggelsen har placerats närmst Ängebyleden där ytan lämpar sig bra 
för någon typ av bostäder i grupp. 
 
Synpunkten om bebyggelse endast med en nockhöjd om 8,5 meter är inte i linje med 
detaljplanens intention och föranleder därför inte ändringar i linje med synpunkt. 
Planbeskrivningen kompletteras med förtydliganden kring skala och mötet mellan den 
befintliga och nya bebyggelsen samt avsikten med området. Bestämmelse ändras från 
byggnadshöjd (11 meter) till nockhöjd (16,5 meter) och takvinkel (30–45 grader). Den 
tillåtna nockhöjden är högre men den totala höjden för byggnaden är densamma. Dock så bör 
byggnaderna upplevas lägre med reglering av nockhöjd samt takvinkel än reglering av 
byggnadshöjd. Vid reglering av byggnadshöjd regleras ej taket vilket gör att taket hamnar 
ovanför den byggnadshöjd som regleras. När byggnader regleras med nockhöjd och takvinkel 
regleras den maximala höjd och takets vinkel. Detta gör att upplevs lägre tack vare det 
relativt låga och vinklade taket.  
  

 
Vy över hur den nya bebyggelsen skulle kunna se ut tillsammans med befintlig bebyggelse på Fjärilsgatan 

Fjärilsgatan ligger ungefär fem meter högre än den planerade bebyggelsen där naturmark 
avskärmar och separerar Fjärilsgatan från de nya byggnaderna. Ny bostadsbebyggelse är 
dessutom placerad något söder om Fjärilsgatan. Med tanke på avståndet mellan villorna och 
ny bebyggelse, topografin och den avskärmande naturen bedöms ny bebyggelse i upp till fyra 
våningar vara en skala som kan möta den befintliga villabebyggelsen utan att den blir 
påträngande.  
Genom en god hushållning med kommunens mark skapas förutsättningar för ett större 
underlag för annan service i området och på längre sikt kan det också skapa bättre 
förutsättningar för kollektivtrafik i Köping samt korta avstånd för gående och cyklister att ta 
sig till centrum.  

 
Synpunkt 2 
Det finns inget beslut om en byggnation av en skola på platsen i dagsläget. När det blir 
aktuellt med en byggnation av en skola behöver det finnas möjlighet att utforma en skoltomt 
med trafiklösningar, parkeringar och lastzoner på ett för verksamheten ändamålsenligt vis. 
Detaljplanen kommer inte detaljstyra var en framtida idrottshall placeras inom skoltomten då 
det kan försvåra en tillfredsställande utformning av skolmiljön.  
 
Synpunkt 3 
Området kan få en liknande karaktär som i dagsläget under byggnation. Med enkla medel 
kan man förslagsvis så vall som slås en gång om året. Området kommer fortfarande att 
skötas om regelbundet med skillnaden att man sår något annat under byggtiden. 

Fjärilsgatan 

Exempel på ny 
bebyggelse 
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12. Fastighet: Staven X 
Tack för informationen på samrådet gällande Ullviängar. 
Synpunkter: När vi flyttade hit 1978 anlades ett insynsskydd utmed Ullvileden mellan 
Idrottsgatan och tunneln mot Fjärilsgatan. Vallen var byggd av schaktmassor (blålera) 
från ledningsarbetet utmed Ullvileden (var själv med) den har säkert satt sig med minst 
två meter. 

Ullvileden mellan Ullvibackar/Ullviskolan är idag ett stort trafikproblem med fordon 
som dagligen kommer med hastigheter långt över 100 km/tim. Planen visar en 
planerad skola utmed ullvileden och det förutsätter att man vidtar stora insatser för att 
få ner hastigheten. 

Vi motsäger oss att bebyggelse anläggs på idag brukad åkermark. 

Förslag: i samban med utbyggnad av Ullviängar använd de schaktmassor och bygg ut 
den befintliga bullervall/insynsskydd mot bebyggelsen på Stavgatan. 
Transporter av schaktmassor till Kolsva är en dyr post för kommunen detta är ett bra 
tillfälle att minska kostnader samtidigt skydda befintlig bebyggelse från buller och 
insyn. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  
Trafik 
Rubriken ”Barnperspektiv” utvecklas för att beskriva åtgärder som kan komma att behövas 
vid byggnation. En god trafikmiljö i anslutning till förskolan är av stor vikt för att skapa en 
trygghet för barn och föräldrar. Därför bör en så säker trafikmiljö som möjligt utifrån 
platsens förutsättningar eftersträvas. Vid byggnation av skola, förskola och idrottshall kan 
trafiksäkerhetsåtgärder behöva genomföras för att säkerställa att säkra skolvägar finns. 
Trafiksäkerhetsåtgärderna kan exempelvis vara hastighetsdämpande åtgärder samt lägre 
skyltat hastighet.  
 
Åkermark 
Ullvi Ängar utgör en obebyggd kil i redan bebyggd miljö i ett läge mellan två vägar. Läget gör 
att man kan dra nytta av de kopplingar som redan finns vad gäller befintliga vägar och gång- 
och cykelstråk. Platsen lämpar sig på så vis bra för en utbyggnad av tätorten då den enkelt 
kan integreras som en del av den byggda miljön. Läget i tätorten motsvarar den bästa 
placering av den bebyggelse som behövs i Köping. 

Schaktmassor  
Förslaget noteras. Finns det geotekniska förutsättningarna för massor att läggas på platsen 
kan frågan undersökas vidare. Planförslaget bedöms inte innebära sådana trafikmängder att 
något riktvärde för buller riskerar att överskridas.  

13. Fastighet: Staven X 
Vi bor tvärs över vägen där det nya området Ullvi ängar planeras. Vi tycker att en 
bebyggelse där skulle förstöra våran utsikt. Åkern och skogen som är där nu skapar en 
lantlig känsla mitt i stan som skulle försvinna och därmed sänka trivseln. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Kommunens avsikt är att platsen 
kommer byggas ut och bli en del av den byggda miljön. Köpings tätort har under perioder 
byggts till och platser har förändrats från öppen mark till bostadskvarter. Kommunens 
ambition är att tätorten ska fortsättningsvis växa. I kommunens översiktsplan pekar man på 
platser för ny bebyggelse särskilt i lägen som försörjs med infrastruktur. Här finns såväl vägar 
som koppling till befintlig bebyggelse som man kan bygga vidare på.  
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14.  Fastighet: Staven X 
Om skolan ska ligga vid Ullvileden måste vägen åtgärdas med någon form av 
farthinder. Många kör otroligt fort och de som kör i 50 km/h är lätt räknade. 
Bullervallen vid Ullvileden borde också göras högre då det kommer att bli mer trafik. 
Känslan är att vallen sjunkit sedan den anlades. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Behovet av trafikåtgärder lyfts in 
i planbeskrivningen för att tydligare belysa att åtgärder vid byggnation av en skola kan 
krävas. Vid en byggnation kommer det sannolikt bli aktuellt med såväl lägre skyltad 
hastighet som hastighetsdämpande åtgärder för att få till en trafiksäker miljö. Finns det 
geotekniska förutsättningarna för att lägga massor på den befintliga vallen kan frågan 
undersökas vidare. 

Ställningstagande 

Efter samrådet har en förprojektering och en exploateringskalkyl tagits fram. Utifrån 

dessa har samrådsförslaget arbetats om. Gatu- och kvartersstrukturen i främst den 

nordöstra delen av planområdet justerats. Beskrivning av planområdet finns under 

rubriken ”Planförslag” i planbeskrivningen.  

Inkomna synpunkter har resulterat i att detaljplanen föreslås ändras på nedanstående 

punkter: 

• Plankartan justeras enligt nedan: 

o Mellan markanvändning Z1HK (verksamheter, handel 
och kontor) och DB (vård och bostäder) omlokaliseras 
ett grönsläpp.  

o Markanvändningen J (industri), längst i sydväst, ersätts 
med Z (verksamheter).  

o R i grundkartan justeras. 

o Planbestämmelse H (handel) ändras så att det håller ett 
avstånd om 75 meter från Ängebyleden. 

o Markanvändningen S (skola) har minskat intill 
Ullvileden och ersatts av Park för att möjliggöra 
dagvattenhantering och gång- och cykelväg. 

o Markanvändningen Natur intill Ullvileden har ändrats 
till Park för att få en enhetlighet med angränsande 
detaljplaner 

o Plankartan justeras så att det framgår vilken lag och 
version av lag som gällde vid upprättandet av 

handlingarna.  

• Planbeskrivningen justeras enligt nedan: 

o Förtydligande gällande överensstämmelse med översiktsplan förs in. 

o Stenrösen ändras till odlingsrösen  

o Konsekvensavsnittet utvecklas gällande de gröna 
områdena. 

o Begreppet begränsad omgivningspåverkan förklaras i 
planbeskrivningen 
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o Planbeskrivning justeras så att det framgår vilken lag 
och version av lag som gällde vid upprättandet av 
handlingarna. 

o Planbeskrivningen förtydligar att riktvärdena för buller 
uppfylls för skolgård och förskolegård för de 
tidpunkter då lokalerna används. 

o Behovet av trafikåtgärder vid byggnation av skola, 
förskola och idrottshall har förts in i 
planbeskrivningen. 

o Uppgifter om markanvisningsavtalets innehåll läggs in i 
planbeskrivning. 

o Till granskningshandling framgår tydligare 
ledningsrättshavare och hur ledningsrätten är tänkt att 
hanteras.  

 

Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning finns det synpunkter som ej 

kunnat tillgodoses vid en ändring av planen, nämligen: 

• Boende på Fjärilsgatan– önskemål om bebyggelse endast med en nockhöjd 

om 8,5 meter 

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

(2010:900). Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutar genom delegation att ställa ut 

planförslaget på granskning i april 2021.  
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