
   
  

  
 

  
 
 
 

 

Detaljplan för Ullvi Ängar i Köping 

Kommunen arbetar fram en ny detaljplan som innebär att platsen prövas för 
bostäder och verksamhetsmark. Tanken är även att kunna möjliggöra skola, 
förskola och vårdboende. Planområdet är beläget mellan Ullvi backar och 
Volvo. Samrådtiden är mellan den 20 feb 2020 – 30 mars 2020. 
Handlingarna hittar du på kommunens hemsida. 

Varför informerar kommunen om 
planförslaget?  
Enligt plan- och bygglagen ska 
kommunen informera om planförslag 
till kända sakägare såsom ägare till 
grannfastigheter, innehavare av servitut 
eller på annat sätt berörd. Syftet är att 
få ett så bra kunskapsunderlag som 
möjligt.  

Vad är en detaljplan? 
En detaljplan bestämmer hur mark- 
och vattenområden får användas. Till 
exempel vad som får byggas i ett 
område: bostäder, handel, kontor, 
parker, gator eller idrottsanläggningar  

mm. 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.   

Process 
En detaljplan tas fram i tre steg: 
samråd, granskning och antagande. I 
både samrådsskedet och gransknings-
skedet kan synpunkter lämnas. Efter 
granskningen godkänns planförslaget 
av kommunens politiker.  

 

Samråd Granskning Antagande

Flygfoto med planområdet inringat. 

Här är vi nu 



   
  

  
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 

Lämna dina synpunkter 
Har du synpunkter på förslaget ska 
dessa skriftligen inkommit senast den 
30 mars 2020. Lämnar du inga 
synpunkter, senast under gransknings-
tiden, kan du förlora rätten att 
överklaga beslut att anta planen. 
Viktigt är att diarienummer (DNR 
178/2017), 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  
 

Fastighetsägare uppmanas att 
underrätta hyresgäster, inneboende 
eller ny ägare om förslaget till 
detaljplanen. 
 
Inkomna yttranden blir allmän 
handling. Personuppgifter registreras 
och sparas i Köpings kommuns 
dataregister enligt 
dataskyddsförordningen. För 
ytterligare information se Köpings 
kommuns hemsida. 
 

Kontakt  
Planarkitekt Marina Ljungsved  
marina.ljungsved@koping.se

 

Illustration som visar en möjlig utformning av platsen  

Välkommen på samrådsmöte 
TID 
Klockan 18.00 - 19.00 
Onsdag den 11 mars 
 
På mötet presenteras förslaget och det finns möjlighet att ställa frågor och 
komma med synpunkter. Välkommen! 

PLATS 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Kristinelundsvägen 4, Köping 
 

Mer information om planförslaget hittar du på koping.se/detaljplaner 
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