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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Detaljplan för del av Köpings-Ullvi 6:1 m.fl. i 
Köpings tätort, Köpings kommun 

Hur granskning har bedrivits 
Förslag till detaljplan för del av Köpings-Ullvi 6:1 m.fl. har varit föremål för 
granskning under perioden 5 november – 26 november 2021. Inför granskningen har 
information om planförslaget skickats till berörda sakägare, myndigheter och 
kommunala förvaltningar m.fl. för möjlighet till synpunkter. 

Handlingarna har varit tillgängliga på Köpings kommuns hemsida samt på 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Under granskningstiden har åtta skriftliga yttranden inkommit från:  

VafabMiljö, 2021-11-08  (inget att erinra) 

Trafikverket, 2021-11-15  (inget att erinra) 

Polisen, 2021-11-24  (inget att erinra) 

Lantmäteriet, 2021-11-25  (inget att erinra) 

Mälarenergi, 2021-11-25  (inget att erinra) 

Naturskyddsföreningen Köping (inget att erinra) 

Västra Mälardalens Energi och Miljö (erinran) 

Inkomna yttranden med kommentarer  
Nedan följer inkomna yttrandena med kommentarer i sin helhet. I kommentarer 
redovisas om synpunkterna kunnat tillgodoses eller ej samt varför de inte kunnat 
tillmötesgås. Synpunkter framförda under samrådstiden framgår av särskild 
samrådsredogörelse. 

1. Västra Mälardalens Energi och Miljö 
Utfarten från parkeringen till Hultgrensgatan behöver ses över för att minska 
hastigheten vid utfart. En översyn av skyltningen behövs för att säkerställa sikten vid 
utfarten. Var man stannar innan utfarten mot Hultgrensgatan behöver styras för att 
inte blockera gång- och cykelbanan.  

Figur 6 på sidan 10 är inte helt rätt i den högra delen bla. har privata dagvatten 
ledningar redovisats. Figur 6 på sidan 10 Markeringen B1 och B2 är inte 
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nedstigningsbrunnar det är anslutningspunkter, vilket även stämmer med texten under 
Teknisk försörjning, Ledningar.  

På s. 13 Miljökvalitetsnormer, Vattenkvalitet första stycket, finns ett namn fel som är 
lite tokigt det står ’….mellan Djupdammen och…..’ det borde stå ’Djuphamnen’ 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Vad gäller utfarten från parkeringen till 
Hultgrensgatan är synpunkterna sådana som inte går att reglera i detaljplanen, men bör hänsyntas 
vid kommande exploatering. Planbeskrivningen förtydligas med att utfart från parkeringen ska 
ordnas med god trafiksäkerhet för alla trafikanter, vilket bland annat omfattar goda 
siktförhållanden, låg hastighet och att eliminera konfliktpunkter. 

Planbeskrivningen justeras även utifrån övriga synpunkter som är av redaktionell karaktär. 

Ställningstagande 
Inkomna synpunkter har resulterat i att detaljplanen föreslås ändras på nedanstående 
punkter: 

• Planbeskrivningen förtydligas med att utfart från parkeringen ska ordnas med 
god trafiksäkerhet för alla trafikanter, vilket bland annat omfattar goda 
siktförhållanden, låg hastighet och att eliminera konfliktpunkter. 

• Mindre redaktionella ändringar (figurtext till figur 6 samt ”Djuphamnen” 
istället för ”Djupdammen” på sid 13). 

Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning finns det inga synpunkter som ej 
kunnat tillgodoses i en revidering av planen: 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. plan- och bygglagen 
(2010:900). Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att den reviderade detaljplanen 
godkänns. Detaljplanen planeras att antas av Samhällsbyggnadsnämnden den 3 
februari 2022. 
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