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Samråd Granskning Antagande

Information om förslag till ny detaljplan för Stenyxan 3 
m.fl. i Köpings tätort (Nyckelbergsskolan) 

  

Kommunen arbetar med att ta fram en ny detaljplan som möjliggör en skola i tre våningar. 
Förslaget till detaljplanen är utställt för samråd mellan 29 april 2022 – 2 juni 2022. Mer information 
om planförslaget finns på koping.se/detaljplaner. På kommunens hemsida hittar du även 
handlingarna och mer information om detaljplanering. 

Vad är en detaljplan? 
En detaljplan bestämmer hur mark- och 
vattenområden får användas, om det exempelvis får 
vara skola, verksamheter eller bostäder på den 
specifika platsen. 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.  

När en ny detaljplan ska tas fram görs det i flera steg: 
samråd, granskning och antagande. I samrådsskedet 
har sakägare och andra berörda möjlighet att se och 
ge synpunkter på förslaget. Är du känd granne eller 
innehavare av servitut eller dylikt kommer 
kommunen hålla dig informerad i de olika stegen. 
Fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare 
uppmanas informera, hyresgäster, inneboende eller 
ny ägare.  

Lämna dina synpunkter 
Har du synpunkter på förslaget ska dessa 
skriftligen inkommit senast 2 juni 2022. Viktigt 
är att ange diarienummer DNR 2022/2, namn, 
adress och vilken fastighet som ni äger eller 
myndighet/organisation som ni representerar. 
Synpunkterna skickar du med brev eller e-post 
till: 

- Köpings kommun 
  Samhällsbyggnadsförvaltningen 
  731 85 Köping  
- samhallsbyggnad@koping.se 

Välkommen att kontakta oss på 
samhällsbyggnadsförvaltningen om du har 
några frågor.  

Kontakt: Marina Ljungsved 
0221-25287 eller marina.ljungsved@koping.se 

Den vita ytan ingår i förslaget till ny detaljplanen. 

Här är vi nu 

 
Samrådsmöte 
Onsdag den 11e maj 
Kl. 18-19 
 
  

Anmäl dig till mötet  
marina.ljungsved@koping.se 
 
Sista anmälningsdag 5 maj. 
Mer info på hemsidan 


