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Samrådsredogörelse 
2022-09-01 
 
Detaljplan för Borgvik 1:2, 1:7, 1:8 samt del av Norra 
Kungsladugården 1:11, Kungsörs kommun 
 
Förslagets syfte och huvuddrag 
Planförslaget som varit ute på samråd syftar till att möjliggöra för upp 
till 20 nya bostäder på fastigheterna Borgvik 1:2, 1:7, 1:8 samt del av 
Norra Kungsladugården 1:11. 
 
Hur samrådet har bedrivits: 
Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden fr.o.m. 17 december 
2021 t.o.m. 1 februari 2022. Samtliga handlingar och yttranden finns i 
arkivet hos Kungsörs kommun. 
 
Ändringar av förslaget inför granskning: 
Inför granskningen har planförslaget reviderats efter inkomna 
synpunkter. Bland annat har markundersökningen reviderats, 
ytterligare bestämmelser för skydd mot störningar införts och 
byggnadshöjd och gestaltning setts över.  
 
Inkomna yttranden med kommentarer: 
 
Länsstyrelsen 
Med den information som Länsstyrelsen har idag, delar Länsstyrelsen 
kommunens bedömning att planförslaget inte innebär sådan 
betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 5 § Miljöbalken och att 
miljökonsekvensbeskrivningen enligt 4 kap 34 § Plan- och bygglagen 
därför inte är nödvändig.  
 
Medskick inför kommande planarbete  
 
Riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken  
 
Kulturmiljö  
Det är viktigt med byggnadernas placering inom planområdet. Då 
radhuslängorna blir ett nytt inslag i miljön kan de huskropparna 
behöva brytas upp för att skapa siktlinjer och luft mellan husen. 
Anpassning till terrängen i planområdet bör göras så att bebyggelsen 
inte blir för hög i relation till omkringliggande bebyggelse. 

https://kungsor.se/
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Byggnaderna kan med fördel sänkas i nockhöjd för att bättre anpassas 
till den befintliga bebyggelsemiljön. Risken finns annars att stadsbilden 
påverkas negativt.  
 
Enligt planbeskrivningen styrs inte gestaltningen i detaljplanen. 
Länsstyrelsen ser att bebyggelsen bör anpassas i skala och gestaltning 
så att den inte blir dominerande. Materialval och kulörval bör framgå 
på plankartan.  
 
Med hänvisning till områdets kulturhistoriska värden och 
bebyggelsestruktur är det viktigt att den nya bebyggelsen anpassas till 
den omgivande miljön. Särskild hänsyn ska tas till kulturmiljön 
Kungsudden. Den utgör den sydligaste och enda bevarade delen med 
ett antal grunder efter Kungsörs kungsgårds byggnader.  
 
Fornlämningar  
Omedelbart i söder finns hembygdsgården Kungsudden, en viktig 
kulturmiljö som också utgör en fornlämning (L2003:1570). Även 
detaljplaneområdet utgör en fornlämning. Följande formulering på 
plankartan ska strykas: ”Då området innehåller fornlämningar måste 
den som utför byggnation eller markarbeten vara särskilt uppmärksam 
på eventuell förekomst av arkeologiska fynd”.  
Texten bör lyda: För alla former av markingrepp ska kontakt tas med 
Länsstyrelsen som beslutar om arkeologiska åtgärder.  
 
Miljö  
Enligt planbeskrivningen (sid. 13) har markföreningar överskridande 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning 
konstaterats i provpunkt SM:9. Kommunen skriver att det bedöms vara 
möjligt att åtgärda lokaliserade markföroreningar. Länsstyrelsen anser 
att efterbehandling av konstaterade markföroreningar bör regleras i en 
planbestämmelse.  
 
Länsstyrelsen upplyser om att det kan finnas viss risk för ansamling av 
vatten vid lågpunkter vid skyfall. Det vore bra om planen beaktade 
detta speciellt vid infarter till och från området. Det vore även 
önskvärt om kommunen kunde visa på lämpliga områden som kan 
översvämmas vid skyfall och ge förslag på lösningar för att hantera 
större vattenmängder. vill även påminna om att planområdet ligger 
nära Mälaren vars översvämningsrisk ökar med klimatförändringarna.  
 
Övrigt  
Om det bedöms att det behöver upprättas en ny transformatorstation 
inom planområdet behöver den platsbestämmas på plankartan. 
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Kommentar: 
Hur bebyggelsen ska anpassas till kulturmiljön kommer ses över under 
det fortsatta planarbetet. Byggnadernas tillåtna höjd och materialval 
kommer att begränsas. Kommunen ställer sig dock mer tveksam till att 
bryta upp huslängorna i mindre enheter då det riskerar att skapa 
sämre bullerförhållanden inom planområdet. 
 
Formulering gällande fornlämning i plankartan ändras enligt 
Länsstyrelsens yttrande. 
 
Till granskningen ska den markundersökning som Structor genomfört 
ses över för att tydliggöra vilka markföroreningar som finns inom 
området och vilken typ av sanering som kan behövas. I samband med 
detta införs också en bestämmelse om att startbesked inte får ges 
innan markföroreningar har hanterats. 
 
Då det inte finns något färdigt förslag för planerad bebyggelse 
eftersom detaljplanen hålls relativt generell ser kommunen det som 
vansklig att reglera exakta lösningar för skyfallshanteringen i detta 
skede. Dagvattenutredningen visar vilka mängder som behöver 
fördröjas för att flödet från området inte ska öka, den ger också förslag 
på åtgärder som kan anpassas till framtida utbyggnad.  
 
 
Lantmäteriet 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-10-05) 
har följande noterats:  
 
Delar av planen som bör förbättras  
 
KVALITÉ YTTRE GRÄNSER  
Efter koll i översiktskartan så visar befintliga gränsmarkeringar olika 
kvalité, samt en indikation att visa koordinater kan vara 
transformerade. Har de befintliga gränsmarkeringarna både i den nya 
planen samt de som kommer att utgöra nytt plangränsområde 
kontrollerats att de finns kvar och att koordinaterna stämmer.  
OMRÅDE SOM SKA FASTIGHETSREGLERAS  
Under fastighetsrättsliga frågor framkommer det att del av Norra 
kungsladugården 1:11 ska föras över till Borgvik 1:7 och 1:8. Hur är det 
tänkt med det område av 1:8 som inte omfattas av ny detaljplan, det 
röda området i bilden nedan. 
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Om tanken är att all kvartersmark med ändamålet hotell ska upphöra, 
så kommer det som planen är utformad nu fortfarande att finnas kvar 
mark i 1:8 med ändamålet hotell. Om tanken är att triangeln ska 
regleras till 1:11 så ska det framgå i fastighetsrättsliga frågor. 
Dessutom behöver området planeras som gata (allmänplatsmark). 
Planområdet behöver i sådana fall utökas antingen så att man får in 
mer utav lokalgatan utanför eller bara så att ”triangeln” kommer med i 
den nya detaljplanen. 
 
Kommentar: 
Vi ser över kvaliteten på utritade gränser. Plangränsen korrigeras 
något i väster, här följer fastighetsgräns den befintliga mur som finns 
inom planområdet. Denna fastighetsgräns är inte exakt inmätt. I 
samband med en eventuell fastighetsreglering bör gränsmarkeringar 
kontrolleras mer noggrant.  
 
Planområdet utvidgas något under kommande skede så att den 
kvarvarande delen av Borgvik 1:8 blir en del av detaljplanen. 
 
 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Yttrande  
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande synpunkter på 
förslag till detaljplan för Borgvik 1:2, 1:7, 1:8 samt del av Norra 
Kungsladugården 1:11, Kungsörs kommun  

1. Enligt uppgifterna för markundersökningen för Borgvik, 
uppdragsnummer 6544-006, daterad 2018-04-04 anges 
följande: Analyser som har genomförts är enligt  
www.alsglobal.se 

http://www.alsglobal.se/
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1) Soilpack 2 EK, PAH16, olja GC-FID, metaller (sid 18, ”bilaga 
2”) 

 
Bedömningsgrunden som gäller för byggnation av bostäder är 
enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 
markanvändning (KM). 

 
Samtliga 27 uttagna jordprov har analyserats med XRF-
instrument och därefter säkerställt med laboratorieanalys. (sid 
10, punkt 4.1.1). På sidan 30, ”bilaga 3” finns en 
sammanställning av analysresultat från XRF-mätningarna. Enligt 
denna sammanställning har barium detekterats i de flesta 
prover över riktvärdet för mindre känslig markanvändning 
(MKM) men detta har inte verifierats av ALS som genomfört 
analyserna, då barium inte finns med bland analyserade 
metaller. 

2. Föroreningar har angivits för provgrop nummer nio, där 
förhöjda värden av kadmium, kvicksilver och bly detekterats för 
KM-MKM. Dessa massor behöver tas omhand innan fastigheten 
byggs om (sid 10, punkt 4.1.1 och 4.1.2) .  

3. Det anges att uppvärmning med olja har skett och att 
eldningsoljan kunde fyllas på utifrån. Risk finns för att 
läckage/spill kan ha skett och finns i marken. Detta behöver 
kontrolleras när byggnaden rivs och innan en ny byggnad sätts 
upp (sid 8, punkt 2.2.2 och 2.3) 

4. Det har inte tagits hänsyn till sophantering samt framtida 
hushållsnära insamling. Från den 1 januari 2023 kommer krav 
på insamling av förpackningsavfall från bostadsfastighet träda i 
kraft. 

5. Man kan överväga en utökad lovplikt när det gäller trädfällning. 
Det kan vara ett bra komplement till bestämmelsen n1 om man 
vill att eventuell fällning av träd ska prövas med marklov. 
Möjligheten att ta ut sanktionsavgifter för överträdelser är 
annars begränsade. 

6. Det finns inte någon reglering avseende storlek eller höjd på 
komplementbyggnader. VMMF tar inte ställning till om detta 
krävs, bara en reflektion.   

7. Enligt f1 så får man inte bygga parhus eller friliggande 
enbostadshus. Man bör i planbeskrivningen redogöra för att 
utformningen av området av så stor vikt att det är olämpligt 
med villor och parhus. Detta för att underlätta kommande 
prövningar. 

 
Bedömning 
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Västra Mälardalens Myndighetsförbund ställer sig positiva till 
planförslaget i sig. Däremot så bör ovan nämnda punkter redas ut 
ytterligare innan detaljplanen ska skickas ut på granskning.  
 
Kommentar: 
Under kommande skede uppdateras markundersökningen enligt 
VMMFs yttrande. 
 
Plankartan uppdateras med bestämmelser som säkerställer att 
markföroreningar tas omhand. Dessutom införs bestämmelse om 
utökad lovplikt för trädfällning och reglering av 
komplementbyggnaders storlek. 
 
Planbeskrivningen uppdateras så att det är tydligare vad som avses 
med bestämmelse f1. 
 
Trafikverket 
Länsväg 250 är belägen väster om planområdet och har ett utökat 
byggnadsfritt avstånd på 30 meter, vilket räknas från vägområdet som 
slutar vid bakslänt dike. Om avsteg från det byggnadsfria avståndet 
önskas behöver det motiveras varför ett avsteg är nödvändigt. 
  
Kapitlet som behandlar farligt gods ska kompletteras till granskningen. 
Trafikverket kan komma att lämna synpunkter på detta kapitlet under 
granskningen 
 
Kommentar: 
Under kommande skede tas en riskutredning fram som motiverar 
avsteg från det byggnadsfria avståndet. 
 
Skanova (Telia Company) AB 
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. 
 
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att 
infogas på plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se/ 
 
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 
 

https://www.ledningskollen.se/
https://www.ledningskollen.se/
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För flytt av ledningar eller samordning gå in på Flytta kabel eller anmäl 
skadad kabel - Telia.se  
 
Kommentar: 
Noterat. 
 
Räddningstjänsten Mälardalen 
Olycksrisker 
Inom planområdet planeras inga verksamheter som kan medföra 
olycksrisker. I planområdets närhet finns två riskkällor: farligt 
godstransporter på väg 250 (primärled) och järnvägen, 
Svealandsbanan. För att begränsa risker förenliga med farligt 
godstransporter bör särskilda skyddsåtgärder vidtas för ny bebyggelse 
och verksamhet i närhet av transportleder för farligt gods och 
järnvägen. Riktlinjer för avstånd till transportleder hämtas från 
utredning gjord av Länsstyrelsen Stockholm. 
 
Följande restriktioner ska tillämpas för byggnaders placering inom 
planområdet gentemot väg 250: 

• Bebyggelsefritt 0-25 meter 
• Skyddsanalysområde 25-75 meter 
• Skyddsavstånd 75 meter 

 
Inom 30 meter ska följande åtgärder säkerställas genom 
planbestämmelser: 

• Glas ska utföras i lägst brandteknisk klass EW 30 
• Fasader ska utföras i obrännbart material alternativt lägst 

brandteknisk klass EI 30 
• Friskluftsintag ska riktas bort från vägen 
• Det ska vara möjligt att utrymma bort från vägen på ett säkert 

sätt 
 
Följande restriktioner ska tillämpas för byggnaders placering inom 
planområdet gentemot järnvägen: 

• Bebyggelsefritt 0-25 meter 
• Skyddsanalysområde 25-50 meter 
• Skyddsavstånd 50 meter 

 
Inom 30 meter ska följande åtgärder säkerställas genom 
planbestämmelser: 

• Fasader ska utföras i obrännbart material alternativt lägst 
brandteknisk klass EI 30 

• Friskluftsintag ska riktas bort från järnvägen 
• Det ska vara möjligt att utrymma bort från järnvägen på ett 

säkert sätt 

https://www.telia.se/privat/kontakt/nat-och-kablar
https://www.telia.se/privat/kontakt/nat-och-kablar
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Om exploatören önskar uppföra byggnader inom skyddsanalysområdet 
bör en särskild skyddsanalys utföras i syfte att föreslå lämpliga 
skyddsåtgärder specifika för den aktuella planen. Analysen ska 
beskriva riskbilden utifrån individ- och samhällsrisk och föreslå 
riskreducerande åtgärder där så behövs för att uppnå en acceptabel 
risknivå. Föreslagna restriktionsområden samt ev skyddsåtgärder enligt 
skyddsanalys anges lämpligen som lokala säkerhetsanvisningar i 
planbestämmelserna. 
 
Förutsättningar för räddningsingripanden 
Framkörningstider: 
Planen föreslår cirka 20 bostäder med en högsta nockhöjd på 9 meter. 
Föreslagen bebyggelse är i två våningar. Räddningsstyrkans 
framkörningstid får inte enligt aktuellt kommunalt handlingsprogram 
för räddningstjänst överskrida 20 minuter. Fastställd tidsram 
överskrids inte. 
 
Brandvattenförsörjning: 
Då planområdet är en del av Kungsörs tätort ska det enligt aktuellt 
handlingsprogram brandvattenförsörjas från brandpostnät med minsta 
kapacitet 600 l/min enligt rekommenderade avstånd nedan. 
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 BBR2 inte överstiga 50 meter. 
 
Kommentar: 
Under kommande skede tas en riskutredning fram som tydliggör 
förhållanden på platsen. Plankartan uppdateras med 
planbestämmelser i enlighet med utredningen. 
 
MälarEnergi AB 
Mälarenergi Elnät (MEE) vill informera om att vi har lågspännings- och 
mellanspänningskablar inom eller i utkanten av området, se bilden 
nedan för en översiktlig bild. Kablarna är inte inmätta, så 
ledningsvisning med utsättning krävs om arbetsområdet är i närheten 
av kablarna. Förnyelse och reparation av kablar får inte försvåras eller 
förhindras vid eller efter ombyggnation i området. Eventuell flytt 
bekostas av exploatör, vilket framgår i planbeskrivningen. Kontakta 
Mälarenergi Elnät Marknad & Mättjänster för offert när eventuellt 
behov av omläggning av kablar klarställts.  
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Befintlig transformatorstation som försörjer bl.a. Borgvik med el är 
inte tillräcklig för denna exploatering. Plankartan skulle därför behöva 
kompletteras med ett E-område (15x15 m) för en ny 
transformatorstation, förslagsvis i närheten av 
Charlottenborgsvägen/Kungsuddsvägen då den ska anslutas till 
mellanspänningskabeln som är förlagd längs med denna väg. I övrigt 
inget att erinra. 

 
 
Kommentar: 
Kommunen noterar informationen angående Mälarenergis ledningar i 
anslutning till området. Planbeskrivningen uppdateras med denna 
information under kommande planskede. 
 
Ett E-område för uppförande av transformatorstation införs i 
plankartan. På grund av planområdets begränsade yta anser 
kommunen att ett område om 10 x 10 meter är mer lämpligt i detta 
fall. Detta har stämts av med handläggare på MälarEnergi AB. Då E-
området placeras i anslutning till prickmark är det byggnadsfria 
avståndet längre än de 10 meter som E-området faktiskt breder ut sig 
på. Planbeskrivningen uppdateras också med information om att det 
ska vara minst 5 meter till brännbart material på grund av brandrisken 
och 5 meter till bebyggelse för stadigvarande vistelse på grund av 
magnetfält.   
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VafabMiljö Kommunalförbund 
Avfallshanteringen ska utföras i enlighet med Kungsörs 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. I enlighet med nya förpackningsförordningen är det 
lämpligt att utöver rest- och matavfall även göra plats för utsortering 
av förpackningsmaterial, glas och tidningar i avfallsutrymmet. 
Kommunalförbundet VafabMiljö ska kontaktas under bygglovs-
/projekteringsfas för att säkerställa att avfallshanteringen går att 
utföra korrekt. 
 
Kommentar: 
Noterat. 
 
Vattenfall Eldistribution AB 
Vattenfall Eldistribution AB har inga elnätsanläggningar inom området 
för aktuell bebyggelse och har därför inget att erinra i detta ärende. 
 
Kommentar: 
Noterat. 
 
Postnord 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska 
godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. 
I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är 
verksamma i det aktuella området. 
 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och 
med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det 
ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. 
 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras 
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska 
man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 
 
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com 
för dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med 
nybyggnation eller förändring av befintlig detaljplan. 
 
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas 
ut till adressen. 
 

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
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Kommentar: 
Noterat 
 
Sakägare 
 
Kungsörs Hembygdsförening 
För att få ett attraktivt område i anslutning till Kungsudden och dess 
historiska miljö anser Kungsörs Hembygdsförening följande: 

1. Antalet lägenheter bör minskas från 20 till max 14 
2. På bifogad bild föreslås placeringen av 6 resp. 6 lägenheter med 

uteplatserna riktade från Mälaren och med balkonger riktade 
mot Mälaren. 

3. Husen bör ha rödfärgad träfasad (slamfärg) 
4. Södra parkeringsplatsen ska flyttas österut. 

 
Vi föreslår även att det byggs solcellspaneler på hustaken. 

 
 
Kommentar: 
Kommunen vill tydliggöra att antalet lägenheter inte styrs i 
detaljplanen. Byggnadernas placering är inte heller strikt reglerad i 
planen. En placering enligt Kungsörs Hembygdsförenings yttrande är 
möjligt. Under det fortsatta arbetet kommer gestaltningen att arbetas 
vidare med. 
 
Privatperson 1 
Som blivande grannar till det nya Borgviksområdet vill vi här lämna 
några synpunkter. 

1. Placering av husen 
En av de stora fördelarna med läget måste vara sjöutsikten. 
Därför borde husen placeras så att så många som möjligt får 
sjöutsikt, även om detta skulle medföra att antalet bostäder 
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minskar något. Sjöutsikten torde öka intresset hos framtida 
köpare och bidra till att fler får njuta av Kungsörs närhet till 
Mälaren. Kanske kan fler tänka sig att flytta in till Kungsör och 
dessa nya attraktiva lägenheter. Enligt ert förslag får endast ett 
fåtal Mälarutsikt och området täpps till för överskådlig framtid. 

2. Varning för utfarten från Borgviksvägen. 
Sedan padel-hallen vid Kungsörs torp byggdes har vi märkt av 
en mångdubblad trafik på Charlottenborgsvägen. Regelmässigt 
kör bilarna dessutom fort. Flera tillbud har inträffat då vi som 
kommer från Borgviksvägen ska svänga ut på 
Charlottenborgsvägen. Det är både en backe och en krökning 
på vägen som gör att sikten är svår trots att vår tomt är 
avkapad i hörnet för att underlätta. Befintliga varningsskyltar 
på Charlottenborgsvägen lämnas utan beaktande. Vi som bor 
här har vant oss vid att försiktigt krypa fram i korsningen men 
trots detta är sikten begränsad. Med ökande trafik blir rimligen 
bekymren större och trafiksäkerhetsaspekten bör vara en tidig 
del i planeringen för området. 

3. Husens utseende. 
Området är historiskt intressant och den gamla Kungsgården 
(Kungsudden) bör ange tonen. Stilen på husen bör därför 
anpassas till närmiljön. Dessutom är Kungsudden Kungsörarnas 
högtids- och festplats så närmiljön är även viktig i nutid. Nedan 
kommer ett förlag på tänktbart utseende hämtat från 
nybyggnation i Strängnäs. Ett gammaldags plank (bräder med 
lock-läkt) kan dessutom bidra till rätt känsla och minska buller 
från väg och järnväg. 
 
Viljansgården i Strängnäs (2017) 

 
Viljansgården, Västerviksgatan 6, Strängnäs (G Insulanders bygg 
AB, 2017) 
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Helt nybyggda radhus, i samma stil som gamla Viljansgården, 
smälter väl in i Strängnäs pittoreska gamla trästadskvarter. 

 
Kommentar: 
Byggnadernas exakta placering regleras inte i planen, situationsplanen 
som finns med i planbeskrivningen är endast ett förslag på hur 
kommande byggnation kan se ut. I senare skede kan detta komma att 
ändras om ytterligare sjöutsikt är något som eftersträvas. 
 
Kommunen noterar informationen gällande utfart från Borgviksvägen 
och den ökade trafiken. Utformningen av dessa vägar och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder är dock inget som hanteras i denna 
detaljplan. Bedömningen är att tillräckligt med yta finns för att 
anordna säkra korsningar men detta sköts i andra processer. 
 
Under kommande planskede kommer gestaltningen att arbetas vidare 
med, önskat uttryck kommer att regleras hårdare. 
 
Privatperson 2 
Vi har studerat rubricerat förslag till Detaljplan. Tyvärr måste vi 
uttrycka vår besvikelse över förslaget. Vår uppfattning kan beskrivas i 5 
punkter. 
 

1. Med den föreslagna bebyggelsen på Borgviksområdet påverkas 
nuvarande aktiviteter på Kungsudden negativt och möjligheten 
till framtida utveckling begränsas. 

 
På Kungsudden arrangeras årligen evenemang vid 
Valborgsmässoafton, Sveriges Nationaldag och Midsommarafton. 
Dessa evenemang besöks av upp mot 500 personer, varav många 
bilburna. Med den nya detaljplanen begränsas antalet 
parkeringsplatser till ca 15 st. Detta räcker inte ens till för de som 
arrangerar nämnda evenemang. 
 
Kungsudden är för Kungsör, regionen och även för Sverige en historisk 
plats av stor betydelse. Kungsudden skulle kunna utvecklas ännu mer. 
Exempelvis genom att bygga ett ”Kulturhus” på Borviks/tennisbane-
tomterna. Hit bör Museet, som är beläget på vinden i 
Kungsuddsbyggnaden flyttas. Här skulle man även kunna visa hur 
Kungsudden såg ut och fungerade på 15-hundratalet. Man skulle 
kunna inrätta delar av lokalerna så de visar hur man sov, åt och lagade 
mat mm på tex Gustav Vasas tid. Varför inte visa Västra Mälardalens 
betydelse i form av Sveriges första Riksdag i Arboga, Kungsudden som 
tillflyktsort vid farsoter i Stockholm mm? Ett Kulturhus av detta slag 
kan ses som en ytterligare förstärkning av hamnområdets attraktivitet. 
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2. De exempel på radhus som visas och beskrivs i förslaget 

tillvaratar inte områdets möjligheter att bygga attraktiva 
bostäder. Om detta förslag till ny detaljplan genomförs 
kommer Kungsuddens framtid verkligen att begränsas alldeles i 
onödan och till ingen nytta. 

 
De tänkta radhusen placeras i förslaget med längornas gavlar mot sjön 
så att bostädernas sjöutsikt minimeras. Vi anser därför att längorna 
skulle kunna placeras på vilken åker som helst utan att tappa i 
attraktivitet. Den ena längans trädgårdar har placerats åt norr. Med 
skuggan från de tvåvånings-radhusen blir mossa den dominerande 
växten i dessa trädgårdar. Bara en sådan detalj gör att man tappar 
förtroende för detaljplaneförslaget. 
 
Det nämns i förslaget att en attraktiv infart till Kungsör ska skapas. Hur 
går detta ihop med byggandet av ett ”minst” 6,5 m högt bullerplank? 
 

3. Borgviksvägens utfart mot Charlottenborgsvägen är redan nu 
trafikfarlig. Med ytterligare ca 10 bostäders bilar ökar riskerna i 
korsningen. Ingenting nämns i detaljplanen hur korsningen ska 
åtgärdas. 

 
I planförslaget anges att ”viss trafik” förekommer till och från 
Kungsudden och Kungsörstort. Vi anser att vissa tider på dygnet 
trafiken livlig. Förutom många konferensdeltagare till Kungsörstorp, 
har påsenare tillkommit besökare till den nya padellhallen. 
 
Parkeringsplatserna för den norra längans bilar har i förslaget placerats 
så att bilarna måste backa rakt ut på Borgviksvägen. Detta på en del av 
Borgviksvägen där sikten är skymd åt båda hållen. Denna detalj i 
planförslaget förstärker intrycket att förslaget är ogenomtänkt och 
saknar kvalitet. 
 
För korsningen Borgviksvägen – Charlottenborgsvägen föreslår vi 
refuger liknande korsningen utanför företaget Gnutti. Refugerna bör 
ligga norr om Borgviksvägens utfart mot Charlottenborgsvägen. 
Naturligtvis med ”fartgupp”. 
 

4. Under rubriken ”Teknisk försörjning” i Planberskrivningen 
anges att kapaciteten på VA-ledningsnätet bedöms som 
tillräckligt för tillkommande exploatering. Detta ställer vi, 
boende i området, oss ytterst tveksamma till. 
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Vi som bor på Borgviksvägen har de senaste åren emellanåt noterat 
krafitg ”odör” såväl utomhus som inomhus. Dessa problem bedömer vi 
komma från avloppsnätet. Odören har inte försvunnit efter relining av 
ledningsnätet. Det kan vara så att besvären ökade i samband med 
ökade aktiviteter på Kungsörstorp. Orsaken till odören måste klargöras 
innan ytterligare lägenheter kopplas in på befintligt nät. 
 

5. De skyddsvärda lindar som står på platsen skall enligt Planen 
bevaras. Det är tveksamt om man i planförslaget tagit hänsyn 
till detta. 

 
Som planförslaget för bebyggelsen ligger idag blir det omöjligt att 
utföra schaktning och anläggning utan att påverka träden inklusive 
dess rotsystem. Det nordligaste radhuset är beläget under den 
nordligaste linden vid Borgviksvägen. Detta innebär att linden riskerar 
att skadas i samband med schaktning och anläggning. Vi baserar detta 
på följande regler: 
 
Träd bör skyddas: 

- Minst 2 meter ut från kronan 
- 15 ggr stammens diameter 
- Schakt ej inom kronans dropplinge 

Som tumregel bör man komma ihåg att trädets rotsystem motsvarar 
kronans diameter. 
 
Vårt förslag till bebyggelse på Borgvikstomten inklusive parkering för 
Kungsudden 
 
Om det nu anses nödvändigt med byggande av bostäder där tidigare 
hotell Borgvik låg föreslår vi en tvåvåningsbyggnad belägen där 
hotellet tidigare låg. Storlek för 8 bostadsrätter typ 55+. Alltså 4 st. i 
varje plan. Alternativt föreslår vi ett ”Kulturhus” med plats för det 
svårtillgängliga museum som nu är beläget på vinden i 
Kungsuddsbyggnaden. Se vidare pkt 1 ovan. 
 
Parkeringsplatser bör skapas för besökande på Kungsudden 
motsvarande 40 bilar. 
 
Ny VA-ledning bör byggas för anslutning direkt till befintlig pump vid 
Arbogaån. 
 
Komplettering till yttrandet. I efterhand har vi, i gamla handlingar från 
Hembygdsföreningen, hittat skisser på förslag till byggnad med 
utställningshall för Kungsudden, framtagen för ca 10 år sedan.  
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Kommentar: 
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I och med planläggningen kommer de befintliga parkeringsplatserna 
som finns inom planområdet att försvinna. Planområdet är i dagsläget 
inte reglerat som allmän plats, förutom de fem parkeringsplatser som 
finns till allmänhetens förfogande har intentionen inte varit att 
området ska nyttjas för parkering. Att området använts för detta under 
vissa aktiviteter råder inte kommunen över. Kungsudden är en privat 
verksamhet som behöver lösa parkering kring evenemang på annat 
sätt. Kungsör är en växande kommun, nya bostäder behövs och 
tillskapandet av sådana bedöms i detta fall som mer lämpligt på 
platsen i fråga.  
 
Byggnadernas exakta placering regleras inte i planen, situationsplanen 
som finns med i planbeskrivningen är endast ett förslag på hur 
kommande byggnation kan se ut. Under kommande skede kommer 
gestaltning och byggnadshöjd ses över. 
 
Kommunen noterar informationen gällande utfart från Borgviksvägen 
och den ökade trafiken. Utformningen av dessa vägar och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder är dock inget som hanteras i denna 
detaljplan. Bedömningen är att tillräckligt med yta finns för att 
anordna säkra korsningar men detta sköts i andra processer. 
 
Kommunen är medvetna om problemen gällande avloppen i området. 
Åtgärder är planerade och luktproblematiken bedöms upphöra under 
året. 
 
Lindarna skyddas med planbestämmelse i plankartan. Under 
kommande skede kommer en bestämmelse om utökad lovplikt för 
trädfällning införas dessutom kommer texten om träden i 
planbeskrivningen att uppdateras för att tydliggöra värdet samt vilket 
skydds som krävs. 
 
 
Privatperson 3 
Synpunkter på förslaget till ny detaljplan för Borgviksområdet 
 
20 st bostäder är för många. 
 
Höjden 9 m är för hög, kommer att skymma em/kvällssol mot Borgvik 
1:3 och Borgvik 1:4 pga nivåskillnaden ner mot Mälaren. 
 
Djurlivet kommer störas, här finns bla räv, rådjur, har också sett 
hermelin, fasan o mycket småfåglar finns också. 
 
Att större hänsyn tas till Kungsudden och dess historia. 

Gustav Carlsbrand
Se över om formulering är ok
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Utfarten till väg 250 är inte bra i nuläget och behöver göras om. 
 
Gångvägen upp mot centrum måste breddas och innefatta även 
cykelväg. I dagsläget cyklas det på gångvägen eftersom 
bil/lastbilstrafiken tidvis är mycket intensiv. 
 
Kommentar: 
Antalet bostäder regleras inte i planen. Det kan komma att bli färre. 
Kommunen anser dock att 20 bostäder är möjligt att tillskapa inom 
planområdet. Efterfrågan på bostäder i kommunen är hög och denna 
centrala plats ses som lämplig för bostadsbebyggelse. 
 
Vid nybyggnation finns risken att djur- och naturliv påverkas negativt. 
Inom planområdet har det dock tidigare funnits byggnader. På så sätt 
är det inte helt orörd naturmark som tas i anspråk vilket ses som 
positivt. Den eventuella påverkan på djurlivet ses i detta fall som 
godtagbart. Byggnation av området innebär även en sanering av de 
föroreningar som hotellet och tennisbanorna lämnade efter sig. 
 
Tillåten höjd på huvudbyggnader kommer att ses över under 
kommande skede. Även gestaltningen ses över så att tillkommande 
bebyggelse bättre stämmer överens med Kungsudden och dess 
kulturhistoriska värde. 
 
Privatperson 4 
Synpunkter på den föreslagna detaljplanen för Borgvik 1:2, 1:7, 1:8 
samt Norra Kungsladugården 1:11, Kungsörs kommun (KS2021/75), 
samt förslag på bättre utnyttjande av kommunens mark för 
kommunens skattebetalare.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att den föreslagna detaljplanen inte 
gagnar kommunens innevånare. Den kommer att begränsa 
tillgängligheten och utestänga besökare som redan nu är ansträngd vid 
evenemang. Hänsyn tas inte till området i stort, till närmsta grannar 
och är inte heller synkroniserad eller anpassad till befintlig intilligande 
detaljplan. Naturvärdena i form av stora äldre skyddsvärdas lindar 
kommer att försvinna. Det finns inte utrymme för det ökade 
parkeringsbehovet samt kommer entrén till tätorten från norr att 
avsevärt bli mindre attraktiv. Områdets nuvarande karaktär och profil 
kommer att påverkas väldigt negativt. Inkomst för en 
engångsförsäljning av marken kan inte uppväga olägenheterna med 
den föreslagna detaljplanen. 
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Vi motsätter oss detaljplanen i sin helhet. Området bör istället 
planeras och anläggas så att det kommer allmänheten till gagn genom 
ökad tillgänglighet till området.  
 
Översiktsplanen för Kungsörs kommun (8 december 2014) anger att 
området i fråga bör vara en attraktiv punkt i och med det strategiska 
läget. Den föreslagna detaljplanen kan inte anses överensstämma eller 
vara förenlig med den intentionen.  
 
Den föreslagna detaljplanen avviker väsentligt från detaljplanen för 
intilliggande tomter (Borgvik 1:16 m fl) som t ex har förbehållet endast 
enplanshus, ingen källare samt takvinkel max 22.5°. Detta i syfte att 
hålla ner profilen för området framför allt från sjösidan. Den 
föreslagna detaljplanen avviker från detta grovt med tvåvåningshus i 
form av radhus – med ett tillägg för möjlighet till tre våningar – samt 
tillåten takvinkel upp till 45°. Dessutom föreslås detta tillåtas på högsta 
punkten vilket skulle dominera områdets karaktär väldigt negativt. Den 
planerat tillåtna byggnadstypen avviker kraftigt från befintlig 
bebyggelse i området.  
 
Planförslagets inledning (sid 16) där utformning av byggnation föreslås 
begränsas endast av takvinkel är inte tillräckligt för att kontrollera 
eventuell byggnation, det skapar allt för stort kreativt utrymme för en 
eventuell exploatör, formuleringen ”ny bebyggelse bör därför vara väl 
gestaltad” är synnerligen subjektiv och duger inte som styrning för ny 
bebyggelse i en detaljplan som dessutom menar att området visuellt 
utgör en viktig entré från norr in till tätorten Kungsör. 
 
Vidare så överensstämmer illustrationen på sid 16 märkligt väl med en 
plan som redan legat ute på en mäklares hemsida för försäljning av 
lägenheter på tomten. Att en intresserad exploatör har haft möjlighet 
att påverka den föreslagna detaljplanens utformning avsevärt för egen 
vinning är tydligt.  
 
En eventuell parkering för ett tiotal bilar som gränsar direkt mot gatan, 
typ skissen sid 16, är otillräcklig och blir utan tvekan hindrande för 
tillgängligheten till husen innanför samt att ofrånkomlig 
tomgångskörning kommer att vara störande. Ett hushåll har i snitt mer 
än en bil och eftersom de flesta som bor i Kungsör pendlar så kan det 
antas att det kommer att finnas upp till 2 bilar per hushåll. Enligt vad 
liggande planförslag föreslås tillåtas innebär det upp till 40 bilar som 
skall parkeras samt tillkommer tillfälliga besökande till dessa. Var skall 
dessa bilar parkeras? Det finns inte utrymme på gatan utanför och 
skulle vara direkt olämpligt också eftersom det saknas trottoar. Det 
finns inte utrymme helt enkelt. Intill ligger Kungsuddens parkering som 
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riskerar att bli en allmän parkering för boende vilket inte är syftet med 
den parkeringen och riskerar att helt blockeras. Det kan inte heller 
vara meningen att bilar skall parkeras på de två enda gatorna i 
området. En eventuell parkering för boende på fastigheten bör 
iordningställas en bit in på fastigheten, minst motsvarande en normal 
trottoarbredd.  
 
En nockhöjd är föreslaget till max 9 meter enligt detaljritningen. Detta 
stämmer förmodligen inte med den slutliga intentionen då flexibilitet 
för ytterligare en våning föreslås vilket skulle innebära en nockhöjd på 
minst 12 meter. Den föreslagna nockhöjden om max 9 meter kan antas 
vara ett medvetet vilseledande för att få igenom en detaljplan med 
tillägget ”flexibilitet för ytterligare en våning” – den angivna 
nockhöjden är alltså inte värd någonting i realiteten. I kombination 
med en eventuell byggnad på två, eventuellt tre, våningar som 
kommer att stå på högsta punkten kommer området att domineras av 
byggnaderna och påverka områdets karaktär och hela landskapsbilden 
väsentligt och väldigt negativt, speciellt från den s k entrén in till 
Kungsör samt från sjösidan.  
 
Kulturmilön! Stycket som beskriver kulturmiljön (sid 20) ger inte en 
korrekt bild av detaljplanens innebörd. Hela stycket är en försköning 
och överensstämmer inte heller med det som planen föreslår eller 
verkligheten, t ex; 

- Påståendet att förslaget inte bedöms påverka negativt kan inte 
vara seriöst 

- ”Bebyggelsen hålls låg för att inte dominera intrycket över 
Kungsudden!” Att föreslå att tillåta tvåplanshus i form av 
radhus med ca 10 lägenheters längd med option för tre 
våningar att byggas på områdets högsta punkt är inte 
kompatibelt med det påståendet.  

- 15 - 45° takvinkel knyter inte an till omgivande bebyggelse som 
har lägre vinkel  

- ”Gestaltningen styrs inte i detaljplanen…” Denna brist på 
styrning öppnar ju för subjektiva beslut som knappast är till 
gagn för området, det öppnar för exploatering styrd av 
vinstintresse.  

 
Bullernivån. Den tidvis höga bullernivån måste adresseras och 
åtgärdas. I planen föreslås en bullerskärm som är 6.5 m hög. Det finns 
inga garantier på att det kommer att fungera samt kommer det att se 
väldigt fult ut, tvärtemot vad som beskrivs i planen som en fin entré 
från norr in i Kungsör. Helt oacceptabelt. 
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Beskrivningen av lindarna som finns på fastigheterna (sidan 6) 
stämmer inte och deras betydelse förminskas. Det finns även en stor 
äldre lind i NO hörnet som inte nämns i texten, denna lind är mycket 
stor och är värd för ett stort antal mistlar. De andra lindarna som 
nämns har även de ett stort antal mistlar, mycket större än det som 
anges i beskrivningen. Stora äldre lindar har dessutom ett mycket stort 
naturvärde bland annat för insekter. Den lind som inte nämns i texten i 
förslaget (sid 6) men finns avbildad (sid 16) är den största och den 
överlappar med det exempel på byggnation som föreligger. Det är 
omöjligt att anlägga byggnader enligt förslaget utan att ta ned linden i 
NO samt troligen minst en men förmodligen två av lindarna i S. Detta 
framgår inte i beskrivningen av detaljplanen som istället menar att 
lindarna skall skyddas i möjligaste mån vilket är felaktigt. Detta är inte 
OK, lindarna skall fredas och då kan inte detaljplanen tillåta byggnation 
enligt beskrivning i föreslagna detaljplanen.  
 
Den föreslagna detaljplanen för samråd missgynnar oss som närmsta 
granne (Borgvik 1:16) avsevärt och på flera sätt och det är tveksamt 
om det är tillåtet med exploatering av detta slag. T ex kommer insynen 
från den planerade nybyggnationen att vara oacceptabelt störande. 
Den samlade negativa påverkan kommer att påverka värdet på 
intilliggande fastighet Borgvik 1:16 väldigt negativt.  
 
Mot bakgrunden av resonemanget ovan och vad som gäller i 
detaljplanen för Borgvik 1:16, som närmsta grannar samt för 
olägenheter den föreslagna detaljplanen medför för hela området 
tillika naturvärden som riskerar att offras motsätter vi oss;  

- Detaljplanen KS2021/75 i sin helhet  
- All byggnation högre än ett plan  
- All byggnation av flerfamiljhus  
- All byggnation av parhus  
- Byggnation med takvinkel större än 22.5°  
- Högre tillåten nockhöjd än 7 meter  
- Att parkering direkt mot Borgviksvägen och Kungsuddsvägen 

tillåts  
- Att detaljplanen är flexibel vad gäller byggnaders utformning  
- Linden i NO delen tillåts tas ner pga byggnation  
- Lindarna i S tas ned pga byggnation  
- Flerplanshus intill tomtgränsen enligt ritning (för nära)  
- Anläggande av bullerplank högre än 2.5 meter  

 
Oavsett vad som anläggs på fastigheten/erna kräver vi på fastigheten 
Borgvik 1:16 att ett tillfredställande och ändamålsenligt insynsskydd 
anläggs och bekostas av eventuell exploatör. Ett insynsskydd som i sig 
inte är störande, ett plank är t ex inte OK.  
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Det finns flera oklarheter, tveksamheter och felaktigheter i den 
föreslagna detaljplanen t ex;  

- Radonkarta, området ligger i ett riskområde  
- Dagvatten, med byggnation och anläggning motsvarande ytan 

som föreslås tillåtas kommer markens kapacitet att absorbera 
vatten reduceras avsevärt. Hur belastas tomterna nedanför? 
Det antas inte skapa problem men inga garantier.  

- Det finns inte många begränsningar i den föreslagna planen 
vilket möjliggör att anlägga i princip vad som helst.  

- Var skall 40+ bilar parkeras?  
- Det påstås att området inte är tillgängligt för närvarande! Detta 

stämmer inte, hela ytan utnyttjas som parkeringsplats och vid 
evenemang räcker den inte till trots storleken.  

- Det påstås att detaljplanen med byggnation kommer att göra 
området mer tillgängligt, helt felaktigt påstående eftersom det 
blir privat och stora potentiellt allmänna ytor försvinner för all 
framtid  

- Borde inte grannar fått vara med redan vid stadiet samråd 
kvartal 4 2021?  

 
Förslag på alternativ användning av fastigheten/erna  
Det finns ingen anledning att ändra befintlig detaljplan som inte tillåter 
permanentboende till att möjliggöra exploatering i form av tvåplans- 
eller som det antyds i den föreslagna detaljplanen trevånings 
flerfamiljshus. Att sälja ut fastigheten tillika kommunens egendom för 
privata kommersiella ändamål för en engångssumma kan inte anses 
vara i kommuninnevånarnas intresse. Den föreslagna detaljplanen 
blockerar och begränsar tillgängligheten till det attraktiva 
rekreationsområde och utflyktsmål som Kungsudden och Jägaråsen 
med Rundelborg och intilliggande naturreservat utgör. På sid 3 i 
detaljplanen påstås friluftslivet inte påverkas negativt – vilket är helt 
felaktigt. Det finns gott om mark lämplig för nybyggnation på många 
andra platser i tätorten eller dess omedelbara närhet att erbjuda 
exploatörer.  
 
En ny detaljplan för Borgvik 1:2, 1:7, 1:8 samt Norra Kungsladugården 
1:11 bör istället planeras så att den anpassas till områdets behov och 
ökar tillgängligheten för besökare.  
 
En ny detaljplan bör överensstämma med befintlig intilliggande 
detaljplan. Förslagsvis används kommunens mark för att istället göra 
området Kungsudden och Jägaråsen, med Rundelborg och 
naturreservatet, tillgängligare för kommunens innevånare. Som läget 
är nu är befintliga parkeringsmöjligheter inte tillräckliga på en söndag 
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under sommarmånaderna. Vid evenemang, det är flera årligen, på 
Kungsudden eller vid Kungsörstorp blockeras hela området av 
parkerade bilar inkluderat den nu öppna ytan som avses bebyggas 
enligt den föreslagna detaljplanen.  
 
Enligt skrivet i förslaget till ny detaljplan menas att byggnation av upp 
till 20 lägenheter täckande hela tomten kommer att göra området 
tillgänglig. Detta stämmer inte alls, tvärtom blockerar det 
tillgängligheten till hela området kring Kungsudden både fysiskt och 
visuellt.  
 
En ny detaljplan bör anpassas att passa in i befintlig bebyggelse och 
områdets karaktär samt att hänsyn tas till att området används flitigt 
som utflyktsmål och bas för tillgänglighet till Kungsudden, Jägaråsen 
med naturreservatet och Rundelborg.  
 
I och med att byggnaden Borgvik är riven så är det enkelt för 
kommunen att iordningställa fastigheterna så att kommunens 
skattebetalare får fortsatt god tillgänglighet. 
 
Kommentar: 
Planområdet är i dagsläget inte reglerat som allmän plats, förutom de 
parkeringsplatser som finns till allmänhetens förfogande har 
intentionen inte varit att området ska nyttjas för parkering. Att 
området använts för detta under vissa aktiviteter råder inte kommunen 
över. Kungsudden är en privat verksamhet som behöver lösa parkering 
kring evenemang på annat sätt.  
 
Parkeringsytan söder om området kommer att finnas kvar och fortsatt 
kunna nyttjas av besökare till Kungsudden. Denna södra parkeringsyta 
ska inte användas av boende inom detaljplaneområdet, 
parkeringsbehovet för tillkommande bostäder ska lösas inom 
planområdet. 
 
Kommunens bedömning är att planområdet kan nyttjas på ett mer 
effektivt sätt än att endast fungera som parkering vid tillfälliga event. 
Parkeringslösningar för att öka tillgängligheten till utflyktsmål i 
området kan lösas på andra platser. Kungsör är en växande kommun, 
nya bostäder behövs och tillskapandet av sådana bedöms i detta fall 
som mer lämpligt på platsen i fråga. 
 
Under kommande skede kommer gestaltning och tillåten höjd ses över 
så att den stämmer bättre överens med omgivande bebyggelse. 
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Lindarna skyddas med planbestämmelse i plankartan. Under 
kommande skede kommer en bestämmelse om utökad lovplikt för 
trädfällning införas dessutom kommer texten om träden i 
planbeskrivningen att uppdateras för att tydliggöra värdet samt vilket 
skydds som krävs. 
 
Planen reglerar att byggnader ska byggas radonsäkert. 
 
Parkering för de boende ska lösas inom fastigheten. 
 
En framtida byggnation förutsätter att dagvatten omhändertas inom 
planområdet. Exakt hur detta kommer lösas är inte bestämt än men 
dagvattenutredningen visar på att det är möjligt att lösa det inom 
området. 
 
Privatperson 5 
Bredda utfarten till Borgviksvägen. Vägen ner till utfarten måste 
breddas eller flyttas norrut på väg 250. 
 
Farthinder i backen upp till Kungsörstorp och padellhallen. 
 
Avloppet måste utredas. Nu har vi gaslukt som tränger in i våra hus. 
 
Mera parkeringsplatser måste till. Asfaltera Borgviksvägen. 
 
Kommentar: 
Utfarten till Borgviksvägen och Charlottenborgsvägen som leder upp 
mot Kungsörstorp och padelhall ligger utanför planområdet och 
behandlas inte i denna process. Synpunkterna noteras och hanteras i 
kommunens övriga arbete. 
 
Kommunen är medvetna om problemen gällande avloppen i området. 
Åtgärder är planerade och luktproblematiken bedöms upphöra under 
året. 
 
Privatperson 6 
Nr 1  
Detta är ett kulturellt, naturrikt område, som borde bevaras som det är 
idag. Det har ett historiskt värde, med rik natur och djurliv. 
Utanför Borgvik 1:3 och 1:5, ser vi varje dag fasaner komma och äta 
frön nu på höst och vinter. Dessutom har vi räv som går över alla de 
tomter som ärendet gäller. Fasanerna går också över de tänkta 
områden som ska bebyggas. Det vore synd, och ett stort avbräck, att 
mista detta inslag i området. 
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Nr 2 
Hur ska detta bidraga till en Entré till Kungsör? 
Några radhus? 
Ska de vara formade på något sätt liknande bokstäver som formar 
ordet Kungsör? 
Då är en välkomnande skylt bättre, och mer förklarande att man har 
kommit till Kungsör. 
 
Nr 3 
Husen ska vara i 2 våningar, ev 3, med en nockhöjd på 9 meter.  
Då kommer Borgvik 1:3 och 1:5 inte få någon eftermiddags- och 
kvällssol längre. Radhusen kommer att ta bort den möjligheten. Är det 
någon som har tänkt på det? 
 
Nr 4 
Parkeringen som idag finns till för besökande i området, verkar 
försvinna. Den ligger söder om bygget, och kommer att användas av 
radhusboenden. Det kan röra sig om allt från 10 bilar, till 40 st. 
Det kommer att ta bort möjligheten för Kungsörs Kulturförening, 
Hembygdsgården och Kafeet, att bedriva en verksamhet. Samt firande 
av Valborg, Midsommar och Nationaldagen kommer att försvinna. 
 
Nr 6 
Infart/Påfart till området, kommer att ställa till med problem. Mer 
trafik och boende, gör denna punkt mycket farligare för olyckor. Det är 
redan en risk som den är idag.  
 
Varför röra ett så fint naturområde som Kungsudden? 
Det måste finnas bättre områden att bygga på. Som nere vid stationen, 
där det redan byggs hus. Dessutom får det som byggs där, sjöutsikt. 
Det borde göra det läget mer attraktivt än Kungsudden. Radhusen där 
kommer inte att få sjöutsikt. Dessutom närmare kommunikationer, 
som är en stor fördel för arbetspendlare och pensionärer.  
Alltså mer lättsålt/uthyrt än Kungsudden.  
 
Kommentar: 
Vid nybyggnation finns risk att djur- och naturliv påverkas negativt. 
Inom planområdet har det dock tidigare funnits byggnader. På så sätt 
är det inte helt orörd naturmark som tas i anspråk vilket ses som 
positivt. Kommunen har gjort bedömningen att planområdet inte 
innehåller några högre naturvärden och att tillskapandet av nya 
bostäder är av större vikt i detta fall. 
 
Plankartan uppdateras under nästa skede, tillåten höjd på byggnader 
kommer då ses över. Det kommer inte längre vara möjligt att uppföra 
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trevåningshus inom området. På så sätt anpassas nya byggnader 
bättre till kulturmiljön. Exakt placering av byggnader regleras inte i 
detaljplanen. 
 
Befintlig parkering inom planområdet med 5 p-platser kommer att 
försvinna i samband med en utbyggnad av området. Parkeringsytan 
söder om området kommer att finnas kvar och fortsatt kunna nyttjas 
av besökare till Kungsudden. Denna södra parkeringsyta ska inte 
användas av boende inom detaljplaneområdet, parkeringsbehovet för 
tillkommande bostäder ska lösas inom planområdet. 
 
Infarten till området och trafiksäkerhetshöjande åtgärder är inget som 
hanteras i denna detaljplan. Bedömningen är att tillräckligt med yta 
finns för att anordna säkra korsningar men detta sköts i andra 
processer. 
 
Övriga 
 
Hedenströmsdalens ornitologiska förening 
Det aktuella området har tidigare varit bebyggt och exploaterat. I 
området finner vi därför inget skyddsvärt utom ett lindbestånd, varför 
vi i övrigt inte har några synpunkter på tänkt nyttjande av området. 
Våra synpunkter rör därför i övrigt endast närliggande fågeltorn och 
dess tillgänglighet.  
 
Synpunkter: 

- De äldre mistelbeväxta lindarna i området bör bevaras och 
skyddas under byggtiden. Vi noterar med glädje att detta redan 
är uppmärksammat i planförslaget. 

- Skyltar/vägvisare bör sättas upp för att visa vägen till 
fågeltornet. Detta med början från väg 250. 

- Parkeringsmöjligheter bör säkerställas inom gångavstånd från 
fågeltornet. 

 
Kommentar: 
Kommunen tackar för synpunkterna. Skyltar och ytterligare parkering 
hanteras inte i denna detaljplan men noteras och kommer skötas i 
kommunens övriga arbete. 
 
Privatperson 7 
Jag har tagit del av de samrådshandlingar som finns på hemsidan 
gällande Borgvik (DP211). Ser med stor fasa att de föreslagna 
bostäderna rimmar väldigt dåligt med den karaktär av byggnation som 
vi i Kungsör eftersträvar. Området som ett av de få som finns kvar från 
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svunnen tid ska givetvis i möjligaste mån omhändertas varsamt. (eller 
hur?) 
  
Det underlag som någon har presenterat ger bilder på några 
typutseenden exteriört. De ser förskräckliga ut! (Utom möjligen 
kv.Tvärpilen - Kivik) 
  
Jag har tidigare presenterat för "professionen" (såsom koncernchef 
Boström kallar Er) bilder på några lämpliga typutseenden för detta 
område. Till och med kommunalrådet och kommunstyrelsens 
ordförande Mikael Peterson gillar mina förslag som nu bifogas denna 
lilla nyårshälsning. 
  
Hoppas Ni tar med dessa bildförslag i det fortsatta arbetet på 
byggnadsområdet Borgvik. 
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Kommentar: 
Synpunkterna är noterade. Under kommande arbete kommer 
detaljplanens gestaltning att ses över. 
 
Kommunens sammanvägda ställningstagande  
Inkomna synpunkter föranleder följande ändringar av planförslaget: 

- Markundersökningen kompletteras och plankartan förses med 
reglering som säkerställer att markföroreningar omhändertas 

- Framtagande av riskutredning och reglering av planområdet i 
enlighet med denna 

- Område för utbyggnad av transformatorstation införs i 
plankartan 

- Tillåten nockhöjd ändras till byggnadshöjd 7,5 meter 
- Bestämmelse som reglerar materialval och färgsättning införs 
- Bestämmelse som reglerar att marklov krävs för fällning av träd 

införs 
 
Utöver detta sker en del redaktionella ändringar.  
 
Kommunen föreslår att detaljplanen, efter redigeringar, tas vidare för 
granskning. 
 
 
Rune Larsen  Kristofer Agdahl och Gustav Carlsbrand 
Teknisk chef  Planarkitekter 


