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Samrådsredogörelse 
Detaljplan för del av Köpings-Ullvi 6:1 m.fl. 

Hur samråd har bedrivits 
Förslag till detaljplan för del av Köpings-Ullvi 6:1 m. fl. har varit föremål för samråd 

under perioden 5 januari – 26 januari 2021. Handlingarna har varit tillgängliga på 

Köping kommuns hemsida samt på samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Under samrådstiden har tio skriftliga yttranden inkommit från: 

Privatperson, 2021-01-11   (erinran) 

PostNord, 2021-01-18   (erinran) 

Trafikverket, 2021-01-19   (inget att erinra)  

Polisen, 2021-01-21   (inget att erinra) 

Kultur och Folkhälsa, 2021-01-22  (erinran) 

Mälarenergi AB, 2021-01-25   (erinran) 

VafabMiljö, 2021-01-25   (erinran) 

Lantmäteriet, 2021-01-26   (erinran) 

Skanova, 2021-01-26   (erinran) 

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, 2021-02-01 (inget att erinra) 

Länsstyrelsen, 2021-02-10   (erinran) 

På kommunens hemsida har även en digital presentation av detaljplanen funnits med 

möjlighet att skriva frågor, vilka besvarades löpande. 

I tabellen nedan framgår de frågor och svar som ställdes på nätet: 

Fråga Svar från planchefen 

Om det finns flera intressenter att driva 

en privat idrottsanläggning där.... Antar 

att alla som vill måste få en chans att 

lägga ett bud på marken i en offentlig 

upphandling om det ska gå rätt till? 

Markanvisning i Köpings kommun sker 

utifrån "Riktlinjer för markanvisning" som 

har beslutats av kommunfullmäktige. Utifrån 

dessa riktlinjer har kommunen flera möjligheter 

att sälja mark, däribland direktanvisning. 

Försäljning av mark har ingen koppling till 

offentlig upphandling och regleras därför inte 

genom lagen om offentlig upphandling. 
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I detaljplaner styr man inte hur markanvisning 

och markförsäljning sker. Därför hänvisar vi 

fortsatta frågor om det till markenheten. 

Hur stor får idrottbyggnaden (hallen) 

vara? 

I samrådsförslaget står det att den får vara 

max 2000 kvadratmeter stor, men det kan 

komma att ändras utifrån vilka synpunkter 

som vi får in under samrådet. 

Vad för slags idrottsanläggning är det i 

behov av att ha i den tilltänkta 

byggnaden? 

Detaljplanen i sig reglerar inte vad för slags 

idrottsbyggnad det blir, bara hur stor den max 

får vara. Kommunen har fått förfrågningar från 

privata intressenter som vill bygga padelhall, 

men inga beslut är tagna om marken ska säljas 

till dem. 

Hela parkeringsytan vid ishallen verkar 

ju försvinna, vart skall alla dessa 

besökare parkera? När det sen är 

matcher så är ju denna parkering full av 

bilar. Tror ju knappast att Hotell Scheele 

och OK tillåter parkering när folk 

besöker ishallen. 

Parkeringen vid ishallen blir kvar som 

parkering men den delas med förskolan. Vi 

bedömer att det kommer att fungera bra 

eftersom förskolan bara använder parkeringen 

dagtid. 

Har antalet parkeringsplatser vid 

grusområdet respektive ullvi/ badhus-

parkeringen tagits till hänsyn? För 

tillfället finns det knappt så det räcker 

till elever samt badhusbesökare så hur 

skulle detta lösas? 

Vi är medvetna om parkeringssituationen. En 

mindre del av den grusade ytan kan bli 

parkering även om där skulle komma en ny 

byggnad. Men framför allt är hela gräsytan 

mellan befintlig parkering och Ullvileden möjlig 

att göra som parkering, enligt redan gällande 

detaljplan. 

 

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 

Länsstyrelsen bedömer att hälsa och säkerhet, som är en av länsstyrelsens 

ingripandegrunder enligt 11 kap 10 § PBL, kan komma att påverkas. Under rubriken 

”hälsa och säkerhet” lyfter länsstyrelsen aspekterna strålning, farligt gods och närhet 

till drivmedelsstation samt buller.   
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Strålning 

Länsstyrelsen bedömer, utifrån att det inte finns nationella riktvärden som preciserar 

vilken exponeringsnivå från magnetfält som kan anses vara tolerabla i samband med 

fysisk planering, att det inte går att utesluta eventuella risker kopplade till det svaga 

lågfrekventa magnetfältet. Länsstyrelsen bedömer därför att ett särskilt 

sakkunnighetsutlåtande bör upprättas inför granskningsskedet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Precis som länsstyrelsen noterar i sitt 

yttrande har detaljplanen tagit hänsyn till stationens spänningsnivå, beräknad maximal strömstyrka, 

Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer och Mälarenergis riktvärden. Nationella riktvärden 

saknas, däremot har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram referensvärden som anger den högsta 

strålningsnivån som allmänheten bör exponeras för, vilket också legat till grund för planförslaget. 

Planförslaget har med andra ord utformats utifrån de myndighetsrekommendationer som finns och 

den kunskapssammanställning som Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen 

och Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram tillsammans i skriften ”Magnetfält och hälsorisker”. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har till granskningsförslaget samrått med Mälarenergi för att 

försäkra sig om att planförslaget blir väl anpassat till de rekommendationer och referensvärden som 

finns. Se även Mälarenergis yttrande med kommentarer nedan.  

Farligt gods och närhet till drivmedelsstation 

Länsstyrelsen noterar att planförslaget utgått från Länsstyrelsen i Stockholms 

dokument ”Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av 

farlig gods samt bensinstationer” samt ”Riktlinjer för planläggning intill vägar och 

järnvägar där det transporteras farligt gods”. Utgivningsår bör anges eftersom 

revideringar har skett.  

I övrigt avstår Länsstyrelsen från att lämna synpunkter i avvaktan på en bedömning 

från Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR) kring hur det aktuella 

planförslaget överensstämmer med MBR:s riktlinjer för riskutredningar avseende 

olycksrisker. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Planbeskrivningen förtydligas när det 

gäller underlagen och utgivningsår.  

Förvaltningen noterar att länsstyrelsen avvaktar MBRs yttrande samt att MBR i sitt yttrande inte 

har något att erinra mot planförslaget. 

Buller 

Slutsatsen i trafikbullerutredningen är att lämpligast utformning av förskolebyggnaden 

är en spegelvänd L-formad byggnad. Plankartan medger dock en annan utformning 

och ett mindre avstånd mellan förskolebyggnaden och bullerkällorna än vad som 

ligger till grund för modelleringen i trafikbullerutredningen. Länsstyrelsen bedömer 

därför att markens utnyttjande bör begränsas ytterligare (med exempelvis prickmark) 

för att uppnå tillfredställande ljudnivåer. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Detaljplanen medger inte enbart förskola 

utan även besöksanläggning för idrottsändamål. Bullersituationen kan även förändras om området i 

sydöst bebyggs, vilket då skulle ge en bullerdämpande effekt. Detaljplanen har även en bestämmelse 
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(m1) som säkerställer att förskolegården får en friyta med en dygnsekvivalent ljudnivå mindre än 50 

dBA. Utifrån detta anser inte kommunen att det är skäligt att begränsa markens nyttjande 

ytterligare. 

Länsstyrelsen framför även råd enligt 2 kap. PBL. 

Natur 

Länsstyrelsen ser positivt på de intentioner som finns när det gäller att nyttja befintlig 

växtlighet, träd och topografi för att utforma en förskolegård och på så sätt bibehålla 

befintliga ekosystemtjänster. Inventeringen av ekosystemtjänster från 2018 föreslås 

ligga till grund för att bibehålla eller skapa en grön infrastruktur. Länsstyrelsen lyfter 

även barnperspektivet och den positiva påverkan på barnens fysiska utveckling och 

mentala hälsa som en variationsrik och naturlig miljö har. Utifrån följande bedömer 

Länsstyrelsen att det finns ett behov att i plankartan reglera dessa värden. Utöver 

planbestämmelser om naturmark kan trädfällningsbestämmelser och marklov 

undersökas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  Detaljplanens intention är mycket riktigt 

att så långt som möjligt nyttja den naturliga vegetationen till utformning av friyta. I inventeringen av 

ekosystemtjänster från 2018 (Grönstruktur i Köping - kartläggning och strategi ur ett 

ekosystemtjänstperspektiv) finns förslag på gröna stråk (grön infrastruktur) att utveckla. 

Planområdet ligger inte inom något sådant identifierat stråk Planområdet har ”litet värde” enligt 

karteringen, se figur 1, men gränsar till Kristinelunds sportfält som har värden för ekosystemtjänster.  

 

Figur 1. Utsnitt ur karta från rapporten ”Grönstruktur i Köping”. 

I rapporten nämns inte sportfältsområdet specifikt. I den inventering som kommunen gjorde 2010 

(Inventering av Köpings grönstruktur) beskrivs dock Kristinelunds sportfält som betydelsefullt för 

rekreation (kulturella värden) och att målet för området bör vara att bevara sportfältets stora utbud 
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och utveckla rekreationsvärdena genom bättre tillgänglighet och förstärkning av parkfunktonerna och 

fler planteringar. Detta bekräftas i den utvecklingsplan för Kristinelunds sportfält som antogs 2020-

12-21.  

Planområdet och planförslaget sett i sitt sammanhang med sportfältet bedöms inte påverka 

möjligheten att bevara och utveckla rekreationsvärdena.  

När det gäller reglering av naturmarken måste en avvägning göras så det inte minskar frihetsgraden i 

att utforma en ändamålsenlig förskolegård, eller omhändertagande av dagvatten. Med beaktande av 

länsstyrelsens synpunkt ändras planförslaget så att tidigare ”korsmark” (endast komplementbyggnad 

får placeras) blir ”prickmark” (marken får inte förses med byggnad). På detta sätt tas mindre 

naturmark i anspråk samt minskas risken att naturmark förstörs vid anläggande av förråd/bod. 

Artskydd 

Kommunen behöver säkerställa att det inte finns fridlyst mistel inom planområdet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  Vid tidigare fältbesök har mistel inte 
observerats. Efter samrådet har ytterligare fältbesök genomförts. Inte heller då har mistel kunnat ses.  

Förorenad mark 
Länsstyrelsen vill med anledning av Räddningstjänstens nära läge att kommunen 
säkerställer att platsen inte har använts som brandövningsplats och därmed kan 
innehålla PFAS.     

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Efter samtal med räddningstjänsten har 
uppdagats att området använts som övningsplats sporadiskt under 80-talet, 90-talet och en bit in på 
2000-talet. Kommunen har därför låtit genomföra en Miljöteknisk markundersökning (rapport 
daterad 2021-06-18) som påvisade spår av Räddningstjänstens övningsverksamhet i form av 
PFOS-förorening. För att avgränsa föroreningen, bedöma risker och föreslå åtgärder har därefter en 
kompletterande undersökning och riskbedömning genomförts (rapport daterad 2021-10-19). 

Den kompletterande markundersökningen har påvisat ställvisa höga föroreningshalter avseende  
PFOS i både jord och grundvatten. Hur risken för negativa effekter på hälsa bedöms beror på vilka 
bedömningsgrunder som används och vilken markanvändning som planeras.  

För del av Ullvi 6:2 där förskola medges har kvalitetskravet för mark bestämts som känslig 
markanvändning (KM). Risken för negativa effekter på markmiljön i ytliga jordlager på Ullvi 6:2 
bedöms som stor om inga åtgärder genomförs. Detaljplanen har därför kompletterats med 
bestämmelser om att startbesked för byggnad inte får ges förrän markens lämplighet har säkerställts 
genom att markföroreningar har avhjälpts. 

För del av Ullvi 6:1 som planeras för besöksanläggning är kvalitetskravet mindre känslig 
markanvändning (MKM). PFOS för fastigheten har påvisats under de generella riktvärdena för jord 
medan grundvattnet i den nordöstra delen av fastigheten innehar halter över tillämpbara riktvärden. 
Enlig riskbedömning föreligger inga risker för människors hälsa. Inte heller markmiljön bedöms 
påverkas negativt av påvisade föroreningar. Lerlagren på fastigheterna är djupa och spridningen av 
vatten inom och från området bedöms som mycket låg, uppmätta halter i vattnet bedöms därför inte 
utgöra någon risk för omgivningen trots att flera halter tydligt överskrider Livsmedelsverkets 
åtgärdsgräns för PFAS. Inom fastigheten Ullvi 6:1 bedöms inga åtgärdsbehov föreligga inför 
utförande av föreslagen detaljplan. Dock ska överskottsmassor som eventuellt uppstår i 
anläggningsskedet hanteras som förorenade och kontrollprovtas innan deponering. 
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Dagvatten 
Den principlösning som föreslås i dagvattenutredningen har upptagits i plankartan  
med planbestämmelser (b2 och b3). Dagvattenutredningen innehåller också  
generella åtgärdsförslag, vilka inte har upptagits i plankartan. Det generella  
åtgärdsförslaget innefattar anläggande av gröna tak och permeabla ytor istället för  
asfalt. Länsstyrelsen anser att dessa förslag med fördel kan upptas i plankartan i  
form av planbestämmelser för de byggnader (ex. komplementbyggnader) och  
markområden kommunen bedömer är lämpligt.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: En fungerande dagvattenhantering är inte 
beroende av att de generella åtgärdsförslagen genomförs. Dessa åtgärdsförslag är mer att betrakta som 
exempel som kan genomföras som komplement till principförslaget och som till exempel kan minska 
dimensioner av diken och magasin. Mot bakgrund av det samt att detaljplanen enligt PBL ska 
reglera de förutsättningar som behövs för att klara dagvattenhanteringen och inte tekniska lösningar, 
regleras inte de generella åtgärdsförslagen.  

Efter samrådet har b2 och b3 omformulerats något samt b4 tillkommit, vilket framgår under rubriken 
”Ställningstagande”.  
 
Övrigt 
Planbestämmelsen f3 anger att en begränsad del av byggnaden får utformas till en  
högsta nockhöjd av 20 meter, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.). Länsstyrelsen bedömer att  
ordet ”begränsad” är svårtolkat och inte uppfyller tydlighetskravet enl. 4 kap. 32 §  
andra stycket PBL. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Förvaltningen delar Länsstyrelsens 
bedömning. Planbestämmelsen f3 revideras. Istället för ”begränsad del” anges en procentuell del av 
byggnaden samt en maximal yta som får ha högsta nockhöjd 20 meter. 
 

2. Lantmäterimyndigheten 

Lantmäterimyndigheten framför följande synpunkter: 

Tidigare ställningstaganden 
Det bör framgå vad som sker med detaljplaner i redan planlagda områden, t ex  
genom skrivelsen Om föreslagen detaljplan antas och vinner laga kraft upphör  
tidigare detaljplan att gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som  
tidigare utanför det nu aktuella planområdet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Planbeskrivningen kompletteras enligt 
Lantmäteriets förslag. 

Gång- och cykelväg 
Planbestämmelsen kan slås ihop då de redovisas på samma område. Om de särhålls  
bör en redovisas som vit, likt användningen parkering redovisas som vit i  
teckenförklaringen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Planbeskrivningen kompletteras enligt 
Lantmäteriets förslag. 

Lagrum detaljplanekarta 
Lagparagrafer finns, men det saknas lag för var dessa hänvisar till, i själva  
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plankartan.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Planbeskrivningen kompletteras enligt 
Lantmäteriets förslag. 

Planbeskrivningen, genomförandefrågor 
Intrycket känns något rörigt gällande Konsekvenser och Genomförande, framförallt  
ekonomiska konsekvenser, ekonomiska frågor och fastighetsrättsliga frågor. Det  
vore bra om det gjordes en översyn där det samlades information alternativt  
hänvisa till övriga rubriker så information inte missas. Under rubriken Ekonomiska  
konsekvenser – Kostnader bör även intäkter till kommunen framgå. 
Även fastighetsbildning under ekonomiska frågor kan slås ihop med  
fastighetsbildning under Fastighetsrättsliga frågor samt listas som ekonomisk  
konsekvens för kommunen. Om kommunen har för avsikt att ta ut avgift för  
anslutning/taxa för VA bör även detta framgå. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Genomförandedelen i planbeskrivningen 
revideras och beskrivs tydligare utifrån Lantmäteriets synpunkter.  

Figur saknas 
Figur 11 omnämns på sidan 19 men saknas i planbeskrivningen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Figur 11 finns på sidan 20 i 
planbeskrivningen. Sidan 20 är tillskillnad från övriga sidor i liggande A3-format. Om dokumentet 
inte lästs digitalt och skrivits ut på en skrivare som inte klarar att hantera olika sidformat kan 
hända att figuren missas. Detta ses över till granskningen. 

3. Privatperson 

Jag såg på kommunens hemsida att ni planerar för förskola och idrottshall vid Krillan 
där det i dag är bl a parkering. Jag tycker att det är jättebra att det planeras för både ny 
förskola och idrottshall i kommunen – båda behövs! MEN tänkt till innan ni tar 
parkeringsplatser i anspråk. Var ska alla besökande till badhuset, ishallens, 
konstgräsplanen, bandyplanen, Ullvihallen m fl parkera? Det är kan vara ganska trångt 
på parkeringen vid ishallen en ”vanlig träningsdag” då det är aktiviteter både i ishallen 
och på konstgräsplanen. Är det sedan match på någotdera så är det knökfullt på 
parkeringen. Nu har ju inte nya badhuset öppnat fullt ut ännu men parkeringen 
konkurrerar redan med Ullvigymnasiet. Vill man gå till Actic en vardag så får man ofta 
parkera på grusplanen för att det är fullt med bilar på de asfalterade ytorna. 

Så jag som medborgare vill att ni tänker till kring detta, det måste ju finnas plats för 
besökare att parkera sina bilar och det kommer inte att räcka till med den stackars 
parkeringen vid Ullviskolan.  
Sen måste det ju finns trevligare områden att bygga en förskola på? Närmare skog och 
grönytor… 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Befintlig parkering vid ishallen kommer 
inte att påverkas annat än att parkeringsplatserna samnyttjas med förskolan samt att några platser 
eventuellt görs om till längsgående hämta-/lämna-platser. Detta skulle innebära att cirka fem 
befintliga platser försvinner, men erbjuder istället en trafiksäker möjlighet att korttidsparkera för att 
hämta och lämna passagerare till både förskolan och sportfältet. Se även svar i tabellen på sidan 2. 
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4. PostNord 

PostNord upplyser om att vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhets-
områden ska postlådan placeras i en lådsamling vid infarten till området.  
PostNord ska kontaktas i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för  
dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med  

nybyggnation.  

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Synpunkten noteras. 

5. Trafikverket 

Trafikverket har inget att erinra i ärendet. 

6. Polisen 

Polisen i Lokalpolisområde Västra Mälardalen har inga synpunkter i ärendet. 

7. Kultur- och folkhälsa 

Köpings stads museer och utställningshall har inget att anmärka mot placeringen av 
förskolan eller parkering, av kulturhistoriska eller antikvariska skäl. Det finns i 
området möjligen järnvägshistoriska spår (KUJ-banan gick alldeles intill det tänkta 
området) men inga kända lämningar. Eventuella spår av tidigare husbebyggelse eller 
ekonomibyggnader med koppling till jordbruk kan förekomma, men inte kända 
lämningar. Det kan också finnas spår av några hus som brann ner i samband med den 
stora branden 1889, men inga kända lämningar. I övrigt är området redan tidigare 
omgrävt i stor utsträckning.  

Sett ur ett museipedagogiskt perspektiv, kan placeringen innebära buller vid 
utomhuslektioner på gården samt luftföroreningar och en oroligare lärmiljö. Närheten 
till museet är en fördel, men att ta sig till oss innebär att korsa många hårt trafikerade 
gator. De andra skolorna i centrum kan använda sig av tunnlar och trafikseparerade 
gångbanor, men inte denna förskola. Om det finns möjligheter att underlätta detta 
framöver så ser vi det som positivt.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Buller och luftföroreningar har tagits 
hänsyn till i utformandet av detaljplanen. Bestämmelsen m1 ska säkerställa att ljudmiljön på 
förskolegården blir tillfredsställande. När det gäller säkra gång- och cykelvägar till muséet finns 
separerad gång- och cykelväg längs Hultgrensgatan, Ullvileden och Järnvägsgatan fram till muséet, 
dock behöver Ullvileden och Järnvägsgatan korsas. 

Anläggning och föreningsenheten har framfört synpunkter i tidigare samverkan.  

Barn- och ungdomsenheten är positiva till planförslaget. Det ger möjlighet till barnen 
att enkelt nyttja badet, isbanor och den tilltänkta folkhälsoparken som ligger i 
anslutning. Ur ett folkhälsoperspektiv kan detaljplanen skapa ett mervärde. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Enhetens kommentarer noteras. 

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
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8. Mälarenergi AB 

Längs med Hultgrensgatan har Mälarenergi Elnät elledningar som bör beaktas.  Av 
plankartan ser det ut som att elledningarna inte kommer påverkas av detaljplanen. 
Observera att utsättning är nödvändigt för att få det exakta läget på ledningarna. 
Eventuell flytt av ledningar bekostas av beställaren. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Kommentarerna noteras. 
Planbeskrivningen kompletteras med information om att eventuell flytt av ledningar bekostas av 
exploatören. 

Mottagningsstation i sydöst är en viktig station för elförsörjningen i Köping. I 
planbeskrivningen framgår det att skyddsavstånd från ställverk till närmaste byggnad 
ska vara 50 m. Mälarenergi vill upplysa att skyddsavstånd bör ta hänsyn till förnyelse 
och eventuell utbyggnad av ytterligare en krafttransformator i framtiden om elbehovet 
ökar inom kommunen. Vid en utbyggnad finns tillgänglig mark inom stationsområdet 
mellan befintliga krafttransformatorer och detaljplan, nordväst. Detaljplan bör ta 
hänsyn till en eventuell utbyggnad och säkerställa att magnetfält kommer ligga inom 
gällande rekommendationer och föreskrifter.  

Kraftledningar är normalt den källa som genererar högst magnetfält inom MEE. För 
en krafttransformator bedöms magnetfältspåverkan vara låg på några meters avstånd. 
Avstånd till närmaste byggnadsdel med brännbart material ska vara minst 15 m och 
bedöms vara tillräckligt för att också fungera som referens för magnetfält. Det innebär 
att skyddsavstånd från en framtida krafttransformator och närmaste byggnadsdel 
skulle bli ca 30-40 m. Mälarenergi Elnät tar gärna en dialog om magnetfält och 
eventuella risker för att komma vidare i frågan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Efter samrådet har dialog förts med 
Mälarenergi om risker generellt kopplade till magnetfält och om Mälarenergis önskemål att 
detaljplanen ska ta hänsyn till en eventuell utbyggnad av ytterligare en krafttransformator i 
framtiden. Under dialogen konstaterades dels att avståndsangivelsen för bebyggelsefritt område om 50 
meter från befintlig station är väl tilltagen, dels att det inte är avståndet som är viktigast att reglera 
utan att magnetfälten hamnar inom gällande rekommendationer och föreskrifter. Bedömningen är att 
planförslaget med nuvarande reglering med prickmark samt m2 (området får inte utformas för mer än 
tillfällig vistelse) innebär tillräckligt skydd för risker kopplade till magnetfält även om ytterligare en 
transformator anläggs.   

9. VafabMiljö 

VafabMiljö framför att avfallshanteringen ska utföras i enlighet med Köpings 
kommuns renhållningsordning och de rekommendationer som anges i Avfall Sveriges 
”Handbok för avfallsutrymmen, Riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen vid ny- 
och ombyggnation”. Hämtplats för avfall ska utformas efter Arbetsmiljöverkets krav 
på körvägar, vändplatser och angöringsplatser.   

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med 
denna information. 

Det är viktigt att insamling av avfall likt varutransporter kan utföras på ett trafiksäkert 
sätt, skilt från övrig trafik på egen yta. Sortering av avfall kan ske i miljöbod eller 
sopskåp med kärl alternativt i markbehållare.  
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I enlighet med nya förpackningsförordningen är det lämpligt att utöver rest- och 
bioavfall även bereda utrymme för utsortering av förpackningsmaterial, glas och 
tidningar.  

Kommunalförbundet VafabMiljö ska kontaktas under bygglovs-/projekteringsfas för 
att säkerställa att avfallshanteringen går att utföra korrekt.   

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Synpunkten noteras. 

10. Skanova 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband 
med flyttning. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Synpunkten noteras. 

11. Mälardalens Brand- och Räddningsförbund  

MBR har granskat handlingarna och har inget att erinra mot planförslaget. 

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

punkter: 

Planbeskrivningen: 

• Förtydligas med utgivningsår för skrifterna ”Riskhänsyn vid ny bebyggelse 
intill vägar och järnvägar med transporter av farlig gods samt bensinstationer” 
samt ”Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det 
transporteras farligt gods”.  

• Kompletteras med information om vad som händer med gällande detaljplan. 

• Genomförandedelen förtydligas när det gäller ekonomiska konsekvenser, 
ekonomiska frågor och fastighetsrättsliga frågor. 

• Kompletteras med information om att eventuell flytt av ledningar bekostas av 
exploatören. 

• Kompletteras med information om avfallshantering som 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”.  

• Kompletteras med resultat från, efter samrådet genomförda, 
markmiljöundersökningar för att bedöma påverkan av PFAS, risker 
och förslag till åtgärder. 
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Plankartan: 

• ”Korsmark” ersätts med ”prickmark” med syfte att minska risk för påverkan 
på naturmarken. 

• Planbestämmelse f3 revideras. Istället för ”begränsad del” anges en maximal 
yta som får ha högsta nockhöjd 20 meter. 

• Planbestämmelserna GÅNG och CYKEL slås ihop och redovisas som en 
bestämmelse i legenden. 

• Lagparagraferna kompletteras med ”PBL”, det vill säga med vilken lag de 
tillhör. 

• Största byggnadsarea e2 utökas från 2 000 m2 till 2 500 m2 för att bättre möta 
marknadens behov när det gäller storlek på till exempel en idrottshall. 

• Planbestämmelsen b2 revideras för att tydliggöra att detaljplanen reglerar 
erforderlig yta för hantering av dagvatten (anläggning för fördröjning och 
avledning av dagvatten), inte krav på en åtgärd eller specifik teknik.  

• Planbestämmelsen b3 revideras så att höjdsättning för att förhindra instängda 
områden och säkerställa avledning av dagvatten även gäller höjdsättning av 
mark.  

• Plankartan kompletteras med b4 som säkerställer yta för fördröjning och 
avledning av dagvatten samt att dagvattenlösning på denna yta ska 
genomföras med översvämningsskydd mot Ställverket 1. 

• Kompletteras med villkor för startbesked, a1, startbesked får inte ges för 
byggnation förrän markens lämplighet har säkerställts genom att 
markföroreningar har avhjälpts. 

Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning finns det synpunkter som ej 

kunnat tillgodoses vid en ändring av planen, nämligen: 

• Länsstyrelsen– önskemål om att ytterligare begränsa marken som får 

bebyggas för delen som medger förskola för att säkerställa en L-formad 

förskolebyggnad. 

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

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

godkänns för granskning av samhällsbyggnadsnämnden.  
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