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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Detaljplan för Manhem 15 i Köpings tätort, 
Köpings kommun 

 

 

Hur samråd har bedrivits 
Förslag till detaljplan för Manhem 15 har varit föremål för samråd under perioden 10 

oktober 2022 – 31 oktober 2022. Handlingarna har varit tillgängliga på Köping 

kommuns hemsida samt på samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Under samrådstiden har sex (6) skriftliga yttranden inkommit från: 

Länsstyrelsen, 2022-12-02  (Erinran) 

Lantmäteriet, 2022-10-31  (inget att erinra)  

Lokalpolis Västra Mälardalen, 2022-10-21 (inget att erinra)  

Vafab Miljö, 2022-10-27  (inget att erinra)  

Räddningstjänsten Mälardalen, 2022-10-31 (inget att erinra)  

Mälarenergi Elnät, 2022-10-19  (inget att erinra) 
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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 

Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen för samråd enligt 5 kap 11 § 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 
 
Detaljplanens syfte 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för centrumverksamhet och 
bostadsändamål. Syftet är att möjliggöra en större flexibilitet i byggnadens 
lokaler för att bättre överensstämma med vilka verksamheter som återfinns i en 
stadskärna idag. 
 
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. Kommunen anser att planförslaget är i linje med gällande 
översiktsplan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning och anser att 
planförslaget inte avviker från översiktsplanen. Detaljplanen bedöms därmed 
vara i linje med översiktsplanens intentioner och mål. 
 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Länsstyrelsen lämnade ett yttrande den 18 december 2020 där det meddelades 
att Länsstyrelsen delade kommunens bedömning att planförslaget inte innebär 
sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 5 § miljöbalken. En 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 34 § PBL bedömdes därför inte vara 
nödvändig. 
 
Den 18 januari 2022 ändrades planuppdragets inriktning. Kommunens 
bedömning i frågan om betydande miljöpåverkan är densamma även efter 
ändrad inriktning. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning och anser att 
det nu aktuella planförslaget med ändrad inriktning inte innebär sådan 
betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 5 § miljöbalken. En 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 34 § PBL bedöms inte vara 
nödvändig. 
 
Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap 10 § PBL 
Mot bakgrund av samrådsförslaget gör Länsstyrelsen följande bedömning. 
Hälsa och säkerhet 
 
Översvämning, ras och skred 
Länsstyrelsen anser att effekten av ett förändrat klimat under bebyggelsens 
förväntade livslängd ska beaktas. Planområdet ligger inom aktsamhetsområde 
för skred och kommunen uppger att det aktuella området inte kan klassas som 
tillfredsställande stabilt enligt den stabilitetskartering som gjordes 2018. Trots 
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detta bedömer kommunen att det inte råder någon ras- eller skredrisk. 
Länsstyrelsen anser att kommunen ska redogöra för om och hur dessa 
bedömningar har beaktat att riskbilden förändras till följd av 
klimatförändringen. Ökad nederbörd och ändrade flödesnivåer i Köpingsån 
kan komma att påverka tidigare riskbedömningar. Kommunen ska tydligare 
visa att det inte finns risk för liv och hälsa till följd av ett förändrat klimat 
under bebyggelsens förväntade livslängd. 
 
Råd enligt 2 kap PBL 
 
Kulturmiljö 
Värdefull bebyggelsemiljö 
Fastigheten ligger enligt kommunens översiktsplan inom utpekat område med 
värdefull bebyggelsemiljö i centrum. Byggnadens kulturhistoriska värde bör 
bedömas då den tillsammans med flera byggnader i närmsta omgivningen är en 
del av det moderna kulturarvet. Den befintliga byggnaden har flera 
karaktärsdrag som är typiska för varuhusbyggnader under 1950–1970-talen 
såsom större byggnadsvolymer, enformiga fasader, större glaspartier i 
bottenvåning och vinkelräta skärmtak. Kommunen bör utreda om byggnaden 
bör förses med rivningsförbud samt skydds- och varsamhetsbestämmelser. 
 
Fornlämningar 
Planområdet ligger inom fornlämning L2003:2640, stadslager. Alla 
fornlämningar, kända och okända är skyddade av kulturmiljölagen. 
Markingrepp inom fornlämningsområde kräver tillstånd från Länsstyrelsen. 
Om markingrepp krävs inför arbetsföretaget ska kontakt tas i god tid med 
Länsstyrelsen för tillståndsprövning. 
 
Miljö 
Trafikbuller 
Av planhandlingarna framgår det inte om bostäderna kommer att vara 
försedda med balkonger eller uteplatser. Om balkonger eller uteplatser 
kommer att anordnas anser Länsstyrelsen att kommunen bör klargöra att 
riktvärdena enligt 3 § punkt 2 i förordning om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader uppfylls. Om riktvärdena inte uppfylls vid lägenheternas 
egna balkonger/uteplatser är minimikravet att riktvärdena uppfylls för en 
gemensam uteplats. Placeringen av en gemensam uteplats bör i så fall regleras i 
plankartan. 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Översvämning, ras och skred 

Kommunens bedömning avseende översvämning baseras på MSB rapport, där man har tagit höjd för 

ett 100-årsflödet och 200-årsflödet, som har klimatanpassats för den flödessituation som förväntas 

gälla vid slutet av seklet. I den skyfallskartering som kommunen bedömning baseras på har en 

klimatfaktor på 1,25 enligt rekommendationer från P110 (Svenskt Vatten, 2016a) används. 
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Planbeskrivningen förtydligar avsnittet rörande översvämning, med text att de underlag som används 

för bedömningen om riskbilden, har tagit hänsyn till klimatförändringen med ökad nederbörd och 

ändrade flödesnivåer.  

Den översiktliga stabilitetskartering som MSB tagit fram med hjälp av Golder ger inga exakta svar 

om skredrisken. Karteringsmetodiken som används är översiktliga metoder av jordarter och 

marklutning för att hitta områden där det teoretiskt kan finnas förutsättningar för ras och skred. 

Fältinsatser och beräkningar har sedan genomförs för att översiktligt klarlägga de rådande 

stabilitetsförhållandena. Om det inte är möjligt att klarlägga stabilitetsförhållandena med hjälp av 

den överslagsberäkning som utförts tillhör marken kategorin ”Område som översiktligt inte kan 

klassas som tillfredsställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett”. 

Enligt Golder som utfört utredningen på uppdrag av MSB framhöll till Köpings kommun att det inte 

är någon akut skredrisk någonstans i de utredda områdena. Enligt Golder anges en 

värde/säkerhetsfaktor på 1,5 för att säkert kunna säga att marken är stabil. Eftersom detta inte är 

en detaljerad utredning utan bara en översiktlig, så har rapporten utgått från säkerhetsfaktor 2,0 

som gräns för att friklassa marken som stabil.  

Värdet vid aktuell punkt i åkanten utanför kv. Manhem ligger på 1,8. Nuvarande bebyggelse inom 

fastigheten Manhem 15, enligt uppgifter från pålprotokoll, har grundlagts med betongpålar. Det har 

inte förekommit några sättningar eller sprickor i marken längs med Östra Åpromenaden. 

Kommunen bedömer utifrån detta, med hänsyn till att befintlig byggnad redan är uppförd och ingen 

ytterligare belastning med ytterligare våningar tillåts i detaljplanen, att det inte råder någon ras- eller 

skredrisk.  

Kulturmiljö 

Kommunen bedömer inte att bygganden klassas som kulturhistoriskt värdefull byggnad för att förses 

med rivningsförbud. Kommunen har inte pekat ut bygganden i kommunens Arkitekturguide från 

2014. Arkitekturguiden baseras i huvudsak från samhällsbyggnadsnämndens arkiv och Köpings 

museum. Under 1970-talet gjordes en kulturhistorisk byggnadsinventering i Köping. Den låg till 

grund för rapporten Kulturhistoriskt intressanta byggnader i Köpings tätort, som godkändes av 

kommunfullmäktige 1987-06-2.  

Kommunen bedömer det inte nödvändigt att i detaljplanen precisera varsamhetskravet med 

varsamhetsbestämmelse. Vid prövning av bygglov gäller det generella varsamhetskravet enligt 8 kap. 

17 § PBL. Det innebär att vid ändringar av en byggnad ska utföras varsamt så att man tillvaratar 

byggnadens värden och kvaliteter. Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och dess tekniska, 

historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska tas till vara (Plan- och 

bygglagen 8:17). 

Varsamhetskravet syftar till att tillvarata byggnadens värden oberoende av husens ålder. Varje 

ändring av en byggnad skall alltså utgå från den befintliga byggnaden och dess värden och kvaliteter. 

Varsamhet kan avse sådant som byggnadsmaterial, takutformning, färgsättning, form och 

byggnadens samspel med omgivningen. Varsamhetskravet gäller alla byggnader och vid alla 

ändringar, såväl vid tillbyggnad som vid ombyggnad och övriga ändringar. Det gäller både invändigt 

och utvändigt och oberoende av om en åtgärd är bygglovspliktig eller inte. Varsamhetskravet gäller 

också oavsett om det är formulerat i en särskild varsamhetsbestämmelse eller inte. 
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Trafikbuller 

Kommunen bedömer att riktvärdena enligt 3 § punkt 2 i förordning om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader uppfylls. Inom fastigheten Manhem 15 finns det möjlighet till gemensam uteplats i 

form av takterrass. Kommunen bedömer det inte lämpligt att precisera placeringen av gemensam 

uteplats.  

 

2. Lantmäterimyndigheten 

Under ”Fastighetsrättsliga frågor” i planbeskrivningen nämns att en 

fastighetsregleringsåtgärd inte finns registrerad i Lantmäteriets registerkarta. 

Fastighetsregleringsåtgärden innebar att mark från Manhem 1 och 2 överfördes till 

Manhem 15 så att en byggnad i sin helhet skulle vara belägen inom Manhem 15. 

Lantmäteriets registerkarta har nu uppdaterats så att hela byggnaden ligger inom 

Manhem 15 i enlighet med fastighetsregleringsåtgärden. 

I övrigt har inte Lantmäteriet några synpunkter på planförslaget. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Noteras. Planbeskrivningen ändras så att 

inaktuell information tas bort, då Lantmäteriets registerkarta har uppdaterats.  

 

3. Lokalpolis Västra Mälardalen 

Lokalpolisområde Västra Mälardalen har inga synpunkter i ärendet. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Noteras 

 

4. Vafab Miljö 

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. 
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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: Noteras. Planbeskrivningen kompletteras 

med ovanstående information.  

 

5. Räddningstjänsten Mälardalen 

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 

Framkörningstider: 

Planbeskrivningen nämner att området ligger inom normal insatstid för 

räddningstjänsten. RTMD delar denna bedömning då insatstiden är inom 10 

minuter. 

Brandvattenförsörjning: 

Planbeskrivningen nämner att brandvatten finns i omgivande brandpostnät 

och bedöms vara i tillräcklig omfattning. RTMD delar denna bedömning men 

det bör säkerställas att kapaciteten i brandpostnätet uppnår minst 600 L/min. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Noteras. Kommunen har säkerställt att 

kapaciteten i brandpostnätet uppnår minst 600 L/min.  

 

6. Mälarenergi Elnät  

Mälarenergi Elnät har inget att erinra mot att användningsområdet ändras från handel 

till centrumverksamhet på fastigheten Manhem 15. Fastighetsägaren behöver ta 

kontakt med Mälarenergi Elnätvid behov av ändring av elanslutningarna till 

fastigheten. 

I planbeskrivningen står det felaktigt på flera ställen att Mälarenergi Elnät AB har 

hand om fjärrvärmen. Det bör vara VME som har detta ansvar. Mälarenergi Elnät AB 

har enbart hand om elnätet. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Noteras. Planbeskrivningen revideras 

utifrån ovanstående synpunkt.  

 

Ställningstagande 

Inkomna synpunkter har resulterat i att detaljplanen föreslås ändras på nedanstående 

punkter: 

• Planbeskrivningen förtydligar avsnittet rörande översvämning 

• Planbeskrivningen förtydligar gällande avsnittet om ras- och skredrisk.  

• Planbeskrivningen under avsnittet Fastighetsrättsliga frågor ändras så att 

inaktuell information tas bort, då Lantmäteriet har uppdaterat registerkartan.  

• Planbeskrivningen under avsnittet Renhållning kompletteras med Vafab miljö 

text gällande avfallshantering. 

• Planbeskrivningen reviderar rörande ansvarsförhållandet för fjärrvärme.  

 

Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning finns det inga synpunkter som ej 

kunnat tillgodoses vid en ändring av planen. 

Detaljplanen handläggs med standard förfarande enligt 5 kap. plan- och bygglagen 

(2010:900). Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår den justerade detaljplanen 

godkännas av samhällsbyggnadsnämnden. Detaljplanen är tänkt att godkännas för 

granskning den 9 februari 2023. 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

 

Anita Iversen  Carl Ringqvist 

Planchef  Planeringsarkitekt KLARA Arkitekter 

 


