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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Detaljplan för del av Skogsborg 1:1 (IKW-
stugan) i Köpings tätort, Köpings kommun 

 

Hur samråd har bedrivits 
Förslag till detaljplan för del av Skogsborg 1:1 (IKW-stugan) har varit föremål för 

samråd under perioden 23 juni 2022 – 16 september 2022. Handlingarna har varit 

tillgängliga på Köping kommuns hemsida samt på samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Under samrådstiden har nio skriftliga yttranden inkommit från: 

Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2022-10-06  (inget att erinra) 

Lantmäteriet, 2022-09-16   (erinran) 

Skogsstyrelsen, 2022-08-31   (inget att erinra) 

Mälarenergi, 2022-07-04   (inget att erinra) 

Räddningstjänsten Mälardalen, 2022-07-05  (erinran) 

Skanova, 2022-07-07   (inget att erinra) 

VafabMiljö, 2022-07-13   (erinran) 

Privatperson, Fastighetsägare Ormvråken 2, 2022-09-06 (erinran) 

Privatperson, Fastighetsägare Fiskgjusen 6, 2022-09-14 (erinran) 

Privatperson, Fastighetsägare Fiskgjusen 7, 2022-09-16 (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 

Mot bakgrund av den information som framgår av samrådsförslaget gör Länsstyrelsen 
bedömningen att ett antagande av planen inte kommer att överprövas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Noteras. 

 

2. Lantmäteriet 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-05-23) har följande 

noterats: 

Delar av planen som bör förbättras 

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 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. Lyssna gärna på avsnitt 2 
av Positionspodden från Geoforum Sverige där bland annat frågor om svårigheten 
med att vara säker på den angivna lägesosäkerheten diskuteras. 

Redovisning av hur befintliga planer påverkas 
Av planbeskrivningen framgår på sidan 14 vilka befintliga detaljplaner som finns inom 
planområdet. Det bör dock även framgå vad som sker med gällande detaljplaner 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.” 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Kommentar till rubrik ”kontrollera fastighetsgränser med 0,025 meters lägesosäkerhet” – Metria 

har kontrollmätt fastighetsgränserna för Fiskgjusen 4–7 och Ormvråken 2–4.  De hittade sex 

gränspunkter som har en lägesosäkerhet på 10 centimeter. Ett rör, på södra hörnet på Ormvråken 4 

har en lägesosäkerhet på 38 centimeter. Röret var snett vid kontrollmätningen vilket kan påverka 

rörets lägesosäkerhet.  
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Kvaliteten på gränspunkterna är acceptabelt enligt Metria. Lägesosäkerheten ligger på 10 centimeter, 

vilket är något sämre än det som lantmäteriet har registrerat.  

 
Kommentar rubrik ”hur befintliga planer påverkas” – Planbeskrivningen har kompletterats med en 
skrivning om detta. 
 

3. Mälarenergi 

Mälarenergi Elnät har inget att erinra mot detaljplan för del av Skogsborg 1:1 (IKW-
stugan) i Köping. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Noteras 

4. Räddningstjänsten Mälardalen  

Planenheten, Köpings kommun har begärt yttrande av Räddningstjänsten Mälardalen 

(RTMD) över Planärende - Detaljplan del av Skogsborg 1:1 (IKW-stugan), dnr: SBN 

2021/92. RTMD översänder härmed textförslag avseende olycksrisker och 

förutsättningar för räddningsingripanden.  

Planen föreslå besöksanläggning med högsta nockhöjden 6 meter. 

Olycksrisker  

Inga 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. 

Förutsättningar för räddningsingripanden  

Brandvattenförsörjning:  

Planområdet skall enligt aktuellt handlingsprogram brandvattenförsörjas från 

brandpostnät med minsta kapacitet 600 l/min enligt rekommenderade avstånd nedan.  
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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. Därefter skall avstånd från 

uppställningsplats för fordon till angreppspunkt vid byggnad enligt BBR1 inte 

överstiga 50 meter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med 

Räddningstjänsten Mälardalens förslag på skrivningar avseende olycksrisker och förutsättningar för 

räddningsingripanden. 

5. Skanova 

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. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Noteras. 

6. VafabMiljö 

VafabMiljö har tagit del av rubricerat ärende och har följande synpunkter på 

planförslaget.  

Avfallshanteringen ska utföras i enlighet med kommunens renhållningsordning och de 

rekommendationer som anges i Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen, 

Riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen vid ny- och ombyggnation”. 

Hämtningsplats för avfall ska utformas efter Arbetsmiljöverkets krav på körvägar, 

vändplatser och angöringsplatser.   

Avfallshanteringen ska även följa kommunens riktlinjer om källsortering. Avfall kan 

sorteras i miljöbod, skåp, bottentömmande behållare eller motsvarande, som utöver 

rest- och matavfall även inrymmer utsortering av förpackningsmaterial, glas och 

tidningar.   

Inför projektering av ett avfallsutrymme eller ett beslut om bygglov av ett 

avfallsutrymme ska kommunalförbundet VafabMiljö kontaktas för att säkerställa 

förslaget till utformning.  

VafabMiljö har i övrigt inga synpunkter på planförslaget. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med 

denna information under rubriken Renhållning. 

7. Skogsstyrelsen 

Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet, enligt skogsvårdslagen och delar av miljöbalken, 

gällande skogliga åtgärder på skogsmark (mark som lyder under skogsvårdslagen). 
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Vidare ingår bland Skogsstyrelsens uppgifter att medverka i frågor om 

samhällsplanering för en hållbar utveckling och hushållning med naturresurser.  

Skogsstyrelsen har inga synpunkter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Noteras. 

8. Privatperson, Fastighetsägare Ormvråken 2 

Nuvarande IKW-stuga används till största del som festlokal. Dessa fester har 
ofta varit stökiga långt inpå småtimmarna och hållits eller besökts av 
minderåriga. Vid festerna har personer många gånger samlats vid cykelbanan 
vid min tomtgräns och varit högljudda, skräpat ner med ölburkar på min tomt 
och även kissat över staketet till min tomt. Jag har ringt polisen vid två  
tillfällen i samband med festerna på grund av bråk och fulla minderåriga 
personer. Jag ser det som en stor risk att en ny festlokal kommer att innebära 
att fler fester hålls där vilket skulle drabba mig som husägare närmast området.  
En stor del av värdet av min fastighet ligger i att det omges av natur och 
grönska vilket kommer att försämras om det kommer nya byggnader närmare 
tomten. En annan risk som finns är att cykelbanan från Älgstigen ner till 
området kommer att användas ännu mer som bilväg om besökare ökar. Detta 
är ett bekymmer redan idag. Under byggnationen är risken stor att all trafik går 
via cykelbanan, då det är enklare att ta sig fram där och det skulle innebära 
väldigt mycket störning för mig då cykelbanan går längs med min tomtgräns. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Vad gäller höga ljudnivåer från 

minderåriga ungdomar, bråk, nedskräpning och allmän oordning är detta frågor som inte ligger inom 

ramen för vad en detaljplan hanterar. 

Byggrätten som tillåts i planförslaget är en marginell ökning av hur stor yta befintlig bebyggelse tar 

upp idag. Totalt tillåts en utnyttjandegrad på ca 400 kvadratmeter för kvartersmarken (R). Det 

innebär en sammanlagd ökning på ca 160 kvadratmeter jämfört med vad som är byggt idag. I övrigt 

värnar planförslaget om de befintliga naturvärden genom att planbestämmelser har införts inom 

kvartersmarken (R) där vegetation fortsatt ska finnas kvar, samt att den mark som inte är bebyggd 

ska vara genomsläpplig. Genom att ett 25 meter brett område med naturmark säkerställs i 

planförslaget mellan berörd fastighet och kvartersmarken, gör samhällsbyggnadsförvaltningen 

bedömningen att de värden som Johannisdalsskogen erbjuder inte försämras nämnvärt för den berörda 

fastigheten genom planläggningen. 

I planförslaget är cykelbanan planlagd för gång- och cykelväg, inte bilväg. Den trafik som denna 

användning tillåter är enbart för gång-, cykel- och mopedtrafik. För övriga fordon nås området från 

Ringvägen. Vad gäller eventuella störningar under byggarbetstiden är detta inget ovanligt inom 

tätbebyggda områden och som endast pågår under begränsad tid.  

9. Privatperson, Fastighetsägare Fiskgjusen 6 

Vi vill genom detta brev motsätta oss den föreslagna detaljplanen för 
naturområdet vid IKWstugan. Vi är mycket måna om det naturområde som vi 
har bosatt oss vid och vill att det även fortsättningsvis ska få vara just ett 
naturområde och inte en mark man kan söka bygglov på. Naturområdet är 
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värdeskapande för många som bosatt sig här och alla andra som aktivt söker 
sig hit längre bort ifrån. Då det inte finns några garantier för vem bygganden 
kan komma att säljas till och hur de i sin tur förvaltar den anser vi att det inte 
finns någon vinst med en sådan byggnad som är värd att naturområdet 
krymper.  
Utöver vikten av naturområdet vill också lyfta fram de risker vi ser för vår och 
vår gatas boendemiljö utifrån en utbyggnad. För vår personliga del skulle en 
större fastighet på området skulle ha en stor effekt på vår tomts avskildhet och 
det som vi uppskattar allra mest med den: att den är just en skogstomt. För oss 
och våra grannars del orsakar IKW-stugan dessutom redan idag med en hel del 
biltrafik på cykel- och gångvägen förbi vårt hus som vi inte vill ska öka. Det 
samma gäller de festgäng som stör nattsömnen och stökar ner på kvällar och 
nätter när de hyr IKW-stugan, samt de polisbilar som har fått trafikera här 
nattetid för att försöka återupprätta ordningen. Vi vill inte se en fortsatt 
försämring av boendemiljön på det sättet utan önskar att Älgstigen ska kunna 
vara en gata som både barnfamiljer, pensionärer och alla andra som vill ha nära 
till naturen ska vilja bo på. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Samhällsbyggnadsförvaltningen delar 

åsikten kring naturområdets värden. Att ge en redan befintlig byggnad en byggrätt anser 

samhällsbyggnadsförvaltningen inte vara ett hinder som tar bort de värden som Johannisdalsskogen 

innehåller idag. Byggrätten som tillåts i planförslaget är på en begränsad yta mellan befintliga 

byggnader och innebär en marginell ökning. Totalt tillåts en utnyttjandegrad på ca 400 kvadratmeter 

för kvartersmarken (R). Det innebär en sammanlagd ökning på ca 160 kvadratmeter jämfört med 

vad som är byggt idag. I övrigt värnar planförslaget om de befintliga naturvärden genom att 

planbestämmelser har införts inom kvartersmarken (R) där vegetation fortsatt ska finnas kvar, samt 

att den mark som inte är bebyggd ska vara genomsläpplig. Nockhöjden på byggnaden begränsas till 

sex meter och fasaderna ska färgsättas i dova kulörer, vilket gör att byggnaderna kommer 

underordna sig naturen. Genom att ett 25 meter brett område med naturmark säkerställs i 

planförslaget mellan berörd fastighet och kvartersmarken (R), gör samhällsbyggnadsförvaltningen 

bedömningen att de värden som Johannisdalsskogen erbjuder inte försämras för den berörda 

fastigheten genom planläggningen. 

Byggnaden förvaltas av IK Westmannia som arrenderar marken från kommunen. Det är således 

kommunen som bestämmer vem som får arrendera marken. Fastigheten Skogsborg 1:1 ägs av 

kommunen. I dagsläget har kommunen inga intentioner att stycka av området runt IKW-stugan till 

en egen fastighet och sälja. 

I planförslaget är cykelbanan planlagd för gång- och cykelväg, inte bilväg. Den trafik som denna 

användning tillåter är enbart för gång-, cykel- och mopedtrafik. För övriga fordon nås området från 

Ringvägen.  

Vad gäller höga ljudnivåer från minderåriga ungdomar, bråk, nedskräpning och allmän oordning är 

detta frågor som inte ligger inom ramen för vad en detaljplan hanterar.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen delar åsikten att Älgstigen fortsättningsvis ska vara ett naturnära 

bostadsområde. Planförslaget innebär inte bli en försämring av boendemiljön, utan att naturområdets 

värden finns kvar även efter ett plangenomförande. 

10. Privatperson, Fastighetsägare Fiskgjusen 7 

Vi vill genom detta brev motsätta oss den föreslagna detaljplanen för 
naturområdet vid IKW-stugan. Vi är mycket måna om det naturområde som vi 
har bosatt oss vid och vill att det även fortsättningsvis ska få vara just ett 
naturområde och inte en mark man kan söka bygglov på. Naturområdet är 
värdeskapande för många som bosatt sig här och alla andra som aktivt söker 
sig hit längre bort ifrån. Då det inte finns några garantier för vem bygganden 
kan komma att säljas till och hur de i sin tur förvaltar den anser vi att det inte 
finns någon vinst med en sådan byggnad som är värd att naturområdet 
krymper.  
Utöver vikten av naturområdet vill också lyfta fram de risker vi ser för vår och 
vår gatas boendemiljö utifrån en utbyggnad. För vår personliga del skulle en 
större fastighet på området skulle ha en stor effekt på vår tomts avskildhet och 
det som vi uppskattar allra mest med den: att den är just en skogstomt.  För 
oss och våra grannars del orsakar IKW-stugan dessutom redan idag med en hel 
del biltrafik på cykel- och gångvägen förbi vårt hus som vi inte vill ska öka. Det 
samma gäller de festgäng som stör nattsömnen och stökar ner på kvällar och 
nätter när de hyr IKW-stugan, samt de polisbilar som har fått trafikera här 
nattetid för att försöka återupprätta ordningen. Vi vill inte se en fortsatt 
försämring av boendemiljön på det sättet utan önskar att Älgstigen ska kunna 
vara en gata som både barnfamiljer, pensionärer och alla andra som vill ha nära 
till naturen ska vilja bo på. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Samhällsbyggnadsförvaltningen delar 

åsikten kring naturområdets värden. Att ge en redan befintlig byggnad en byggrätt anser 

samhällsbyggnadsförvaltningen inte vara ett hinder som tar bort de värden som Johannisdalsskogen 

innehåller idag. Byggrätten som tillåts i planförslaget är på en begränsad yta mellan befintliga 

byggnader och innebär en marginell ökning. Totalt tillåts en utnyttjandegrad på ca 400 kvadratmeter 

för kvartersmarken (R). Det innebär en sammanlagd ökning på ca 160 kvadratmeter jämfört med 

vad som är byggt idag. I övrigt värnar planförslaget om de befintliga naturvärden genom att 

planbestämmelser har införts inom kvartersmarken (R) där vegetation fortsatt ska finnas kvar, samt 

att den mark som inte är bebyggd ska vara genomsläpplig. Nockhöjden på byggnaden begränsas till 

sex meter och fasaderna ska färgsättas i dova kulörer vilket gör att bebyggelsen kommer underordna 

sig naturen. Genom att ett 25 meter brett område med naturmark säkerställs i planförslaget mellan 

berörd fastighet och kvartersmarken, gör samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att de värden 

som Johannisdalsskogen erbjuder inte försämras nämnvärt för den berörda fastigheten genom 

planläggningen. 

Byggnaden förvaltas av IK Westmannia som arrenderar marken från kommunen. Det är således 

kommunen som bestämmer vem som får arrendera marken. Fastigheten Skogsborg 1:1 ägs av 

kommunen. I dagsläget har kommunen inga intentioner att stycka av området runt IKW-stugan till 

en egen fastighet och sälja. 
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I planförslaget är cykelbanan planlagd för gång- och cykelväg, inte bilväg. Den trafik som denna 

användning tillåter är enbart för gång-, cykel- och mopedtrafik. För övriga fordon nås området från 

Ringvägen.  

Vad gäller höga ljudnivåer från minderåriga ungdomar, bråk, nedskräpning och allmän oordning är 

detta frågor som inte ligger inom ramen för vad en detaljplan hanterar.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen delar åsikten att Älgstigen fortsättningsvis ska vara ett naturnära 

bostadsområde. Planförslaget innebär inte bli en försämring av boendemiljön, utan att naturområdets 

värden finns kvar även efter ett plangenomförande. 

 

Ställningstagande 

Inkomna synpunkter har resulterat i att detaljplanen föreslås ändras på nedanstående 

punkter: 

• Planbeskrivningen har kompletterats med information om avfallshantering, 

olycksrisker och förutsättningar för räddningsingripanden. 

• Delar av kvartersmarken i västra delen av planområdet planläggs som allmän 

platsmark (NATUR) i syfte att inte privatisera större delar av området. 

• Planbestämmelsen o2, om takvinkel har tagits bort. 

• Användningen gångväg har tagits bort från naturmarken då gångstigar, 

motionsslingor samt gång- och cykelvägar får anläggas på naturmark. 

Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning finns det synpunkter som ej 

kunnat tillgodoses vid en ändring av planen, nämligen: 

• Tre fastighetsägares önskan om att inte utöka byggrätten för IKW-stugans 

område. 

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

(2010:900). Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att den justerade detaljplanen 

godkänns för granskning på delegation. 
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