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SAMRÅDSREDOGÖRELSE - Förslag till ny detaljplan DP 205 
Nya Kinnekulle. 
 
Beslut 
Kungsörs kommun beslutade den 20 januari 2017 att ge Ahlqvist & Almqvist 
Arkitekter i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området och sända ut den för 
samråd. 
 

Hur samrådet har bedrivits 
Förslaget till ny detaljplan (KS2018/121) har varit utsänd för samråd mellan den 28 
juni och den 24 augusti 2018. Samtliga handlingar och yttranden finns hos 
Kungsörs kommun. 
 
Yttranden har inlämnats av:  

• Lantmäteriet i Visby 
• Länsstyrelsen i Västmanlands län 
• Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
• Mälarenergi Elnät AB 
• Telia  
• Inkomna godkännanden inom området enligt nedan 
• Inkomna godkännanden från ägare till fastigheter utanför området enligt 

nedan 
• Inkomna yttranden från ägare till fastigheter utanför området enligt nedan 

 
Inkomna yttranden från myndigheter med kommunens kommentarer 
 

Lantmäteriet i Visby 

Lantmäteriet godkänner förslaget till ny detaljplan (DP 205), Nya Kinnekulle. 
Lantmäteriet, division fastighetsbildning 
 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 
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. Länsstyrelsen anser att kommunen bör utveckla texten i 
planbeskrivningen med en motivering till varför planförslagets syfte inte kan 
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tillgodoses på angivna utvecklingsområden för offentlig service och skola som 
återfinns i kommunens gällande översiktsplan. 
Kommunen bör visa att behovet av en förskola inte kan tillgodoses på annan mark 
än jordbruksmark. Se gällande praxis i dom P 1119-17 beslutad i mark- och 
miljööverdomstolen. 
Kommentarer: Kungsörs kommun kompletterar och förtydligar plan- och 
genomförandebeskrivningen.  
Den gällande detaljplanen (PL 88) för planområdet anger fritidsändamål men 
området används provisoriskt för jordbruk. Området hänger inte ihop med några 
större sammanhängande marker, vilket gör det svårt att driva ett rationellt och 
ekonomiskt jordbruk där. Den aktuella marken kan därför utifrån läge och 
beskaffenhet inte bedömas utgöra sådan brukningsvärd jordbruksmark som 
bestämmelserna i 3 kap. 4 § MB syftar till att skydda. 
För att understödja den service som kommunen ansvarar för är det viktigt att 
förskoleverksamhet kan etableras.  
Enligt besked från MMÖD 20180910 finns det inget mål P1119-17 om 
jordbruksmark. 
 

Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL  
Mot bakgrund av samrådsförslaget gör Länsstyrelsen bedömningen att: 
Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken: Miljökvalitetsnormen (MKN) för 
vatten får inte riskeras att försämras i och med exploateringen. Länsstyrelsen 
efterfrågar därför en tydligare beskrivning om hur kommunen planerar att fördröja 
dagvattnet och hur rening av dagvattnet ska bedrivas där rening av vatten är i behov. 
Kommunen bör redovisa föroreningssituationen i planområdet innan och efter 
exploateringen, innefattande eventuella åtgärder. Detta kan t.ex. göras i form av en 
dagvattenutredning. 
Länsstyrelsen saknar även information i planbeskrivningen om vilken/vilka 
vattenförekomst/-er som berörs av planen. Vattenförekomster som är berörda kan 
både vara ytvatten och grundvatten. Ytterligare bör information om 
vattenförekomsternas miljökvalitetsnormer finnas med i planbeskrivningen. 
 

Kommentarer: Kungsörs kommun kompletterar plan- och genomförande-
beskrivningen. 
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Råd enligt 2 kap. PBL 
Natur - Biotopskydd 
Länsstyrelsen anser att det är positivt att de båda biotopskyddade åkerholmarna 
som finns på planområdet bevaras. Det dike som omnämns i planbeskrivningen 
omfattas med största sannolikhet också av det generella biotopskyddet. Dock krävs 
ett fältbesök eller bättre bilder för att styrka det med säkerhet. Det är därför positivt 
att kommunen avser att lämna diket orört. Länsstyrelsen vill dock påpeka att 
igenläggning av diket eller åtgärder i diket kan kräva dispens och Länsstyrelsens 
naturvårdsenhet bör kontaktas inför sådana åtgärder. Att åkerholmarna och diket 
omfattas av biotopskydd och vad biotopskyddet innebär bör omnämnas i 
planbeskrivningen. 
Kommentarer: Kungsörs kommun kompletterar plan- och genomförande-
beskrivningen samt plankartan.  
 
Natur - Artskydd 
Länsstyrelsen noterar även att flera träd med mistel finns i och utanför 
planområdet. De blå punkterna, se bilaga 1, representerar mistelobservationer från 
artportalen. Det är lämpligt att mistlarna omnämns i planbeskrivningen med en 
upplysning om att de omfattas av artskyddsförordningen och vad det innebär. 
Med anledning av att det finns flera naturvärden på planområdet som omfattas av 
skydd enligt miljöbalken så efterfrågar Länsstyrelsen en tydligare beskrivning av 
dessa naturvärden samt en utvärdering om hur de kommer att påverkas av planens 
genomförande. 
Kommentarer: Kungsörs kommun kompletterar plan- och genomförande-
beskrivningen samt plankartan.  
 
Samhällsskydd och beredskap 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör komplettera planbeskrivningen med ett 
avsnitt om hur planområdet förhåller sig till förutsättningar för 
räddningsingripanden och till befintliga brandposter. 
Kommentarer: Kungsörs kommun kompletterar plan- och genomförande- 
beskrivningen. 
 
Miljö - Trafikbuller  
Länsstyrelsen anser att kommunen bör redovisa hur ljudnivån på skolgården 
förhåller sig till Naturvårdsverkets riktvärden i vägledningen ”Riktvärden för buller 
på skolgård från väg- och spårtrafik" (September 2017). I det fall att riktvärdena inte 
uppfylls bör lämplig skyddsåtgärd framgå. 
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Kommentarer: Trafikbullerutredning har tagits fram och läggs som bilaga i plan- 
och genomförandebeskrivningen. Kungsörs kommun kompletterar plan- och 
genomförandebeskrivningen samt plankartan.  
 
Miljö - Dagvatten 
Planområdet består idag av åkermark/naturmark. Vid exploatering av området 
utökar andelen hårdgjord yta (t.ex. tak, vägar, parkeringar) inom avrinningsområdet, 
vilket medför en ökad avrinning. Eftersom marken idag utgörs av åkermark 
kommer troligtvis halterna av föroreningar i området att öka efter exploatering. En 
ökad avrinning tillsammans med ökade halter av föroreningar innebär en risk för att 
föroreningar (t.ex. metaller) i högre grad transporteras till 
recipient/vattenförekomst. Dagvattnet behöver därför fördröjas och renas inom 
planområdet. 
Kommentarer: Dagvattenutredning har tagits fram och läggs som bilaga i plan- 
och genomförandebeskrivningen. Kungsörs kommun kompletterar plan- och 
genomförandebeskrivningen samt plankartan.  
 

Miljö - Radon 
I planbeskrivningen bör kommunen redovisa om byggnader ska uppföras 
radonsäkert eller inte. 
Kommentarer: Kungsörs kommun kompletterar plan- och genomförande- 
beskrivningen samt plankartan.  
 

Övrigt 
Plankartan saknar angiven lagstiftning som plankartan är reglerad enligt. 
Kommentarer: Kungsörs kommun kompletterar plan- och genomförande-
beskrivningen samt plankartan.  
 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund ser inga hinder till den föreslagna 
ändringen. Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inga synpunkter på inlämnat 
förslag. 
 
Mälarenergi Elnät AB 

Mälarenergi har godkänt förslaget. 
 

Telia Company AB 

Telia har godkänt förslaget. 
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Inkomna godkännanden inom området 
 
Rättigheter inom området 
 
Fastighetsägare/innehavare till Älvkarleby Västanån 6:19 
Avtalsservitut 19-IM2-27/185.2 
Till förmån: Älvkarleby Västanån 6:19 
Belastar: Kungsör 3:1 

Fastighetsägaren till Älvkarleby Västanån 6:19 godkänner planförslaget. 
 
Fastighetsägare/innehavare till Älvkarleby Västanån 6:19 
Avtalsservitut 19-IM2-62/1910.1 
Till förmån: Älvkarleby Västanån 6:19 
Belastar: Kungsör 3:1 

Fastighetsägaren till Älvkarleby Västanån 6:19 godkänner planförslaget. 
 
Fastighetsägare/innehavare till Älvkarleby Västanån 6:19 
Avtalsservitut 19-IM2-78/15165.2 
Till förmån: Älvkarleby Västanån 6:19 
Belastar: Kungsör 3:1 

Fastighetsägaren till Älvkarleby Västanån 6:19 godkänner planförslaget. 

 

Fastigheter utanför området 
Inkomna godkännanden från ägare till fastigheter utanför området 
Yttrande 1 

Fastighetsägaren godkänner planförslaget. 

Yttrande 2 

Fastighetsägarna godkänner planförslaget.   

Yttrande 3 

Fastighetsägarna godkänner planförslaget.   

Yttrande 4 

Fastighetsägaren godkänner planförslaget.   
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Inkomna yttranden från ägare till fastigheter utanför området 
 

Yttrande 5 

Fastighetsägarna godkänner inte planförslaget.   
 
Synpunkter på ”Nya Kinnekulle” Dok-id: KS 2018/248 
Alternativ Ulvesund 
Kungsörs Kommun har en stor "anläggning” ute vid Ulvesund och som 
kommuninvånare anser vi att det är fel att inte anpassa och använda befintlig 
anläggning. Området är perfekt för barn ur trafik- och miljösynpunkt. Närhet till 
skog och öppna grönytor är bästa tänkbara. Som kommuninvånare är vi mån om att 
kommunen skall ha en god ekonomi, så att skola och omsorg skall kunna drivas och 
utvecklas i framtiden. 
Synpunkter på Förslag Nya Kinnekulle KS2018/248.  
Vi godkänner inte förslaget utan att ett antal krav uppfylls. 
1. Störande Ljudnivå från verksamhet vid Nya Kinnekulle 
Placering av byggnader och friytor för lek och utevistelse kommer nära tomterna 
Lidret 1-6 och boende kommer att få problem med störande ljudnivå. Som exempel 
upplever vi idag hög ljudnivå från Västerskolan 100 m bort. Vi vill se förslag på 
lösning av buller-/ljud-dämpning vid Nya Kinnekulle. 
2. Trafiksituation Ladugårdsvägen 
Idag har vi extratrafik på Ladugårdsvägen, morgon och eftermiddag pga lämning 
och hämtning av barn till/från Västerskolan med förskola. Ladugårdsvägen är en 
smal väg/gata och framkomligheten blir snabbt begränsad med bilar parkerade 
längs gatan och vintertid med snö är det än värre. Små barn i området utsätts för 
stor trafikfara. Området Nya Kinnekulle måste därför få smidiga/enkla lösningar för 
föräldrar att lämna sina barn vid biltransport. Biltrafik via Ladugårdsvägen till skola 
och förskola måste minskas. 
3. Smidiga/enkla biltransporter till Nya Kinnekulle. 
Skapa möjlighet att lämna/hämta via parkering vid ishallen och via GC-väg till 
förskolan. Parkeringen är lågt belagd vardagar, morgon och eftermiddagar. Skapa 
även GC-väg mellan förskolan och parkering vid Vårdcentralen 1. Även den 
parkeringen är lågt belagd vardagar, morgon och eftermiddagar. Vi vill se lösningar 
på biltransporterna till och från Nya Kinnekulle så att inte biltransporterna sker via 
Ladugårdsvägen. 
 

Kommentarer: På Ulvesundsområdet finns det redan en förskola och det planeras 
för ytterligare en. Kommunen växer och antalet barn i förskoleålder har blivit fler 
och kommer att öka ytterligare.  
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Förutom den befintliga bebyggelsen i området så byggs det ett nytt område söder 
om Kungsringen. Det planeras även för ytterligare ett nytt område i anslutning till 
detta.  Kungsörs kommun anser att förskola är en samhällsservice som bör vara 
nära större bostadsområden så att det underlättar för familjer som behöver 
barnomsorg. 
Den planerade förskolan innebär inte betydande olägenhet vad gäller ljudnivå från 
förskoleverksamheten, trafik, buller m.m. för omgivningen i ett tätbebyggt område. 
Naturligtvis kan förskolebarn som vistas utomhus innebära en viss förhöjd ljudnivå. 
Dock bedrivs förskoleverksamheten endast på dagtid under vardagar. Det kommer 
dessutom att ställas krav på byggherren att beakta dessa frågor i projekteringen. 
Nya bostäder tillkommer på närområdet varför efterfrågan om förskoleplatser är 
stor. Kommunen har tagit fram vägtrafikbullerutredning för att säkerställa att 
förskolan klarar Naturvårdsverkets riktlinjer om vägtrafikbuller. 
Separat infart till förskolans tomt kommer att anläggas från Kungsringen. Utrymme 
för räddningstjänsten och varutransporter samt parkering kommer att finnas på 
tomtmark. Norr om förskolans fastighet ligger en befintlig gång- och cykelväg. 
Därifrån finns det möjlighet att nå den planerade förskolan.  
 

Yttrande 6 

Fastighetsägarna godkänner inte planförslaget.   
Bilaga 1. 
Synpunkter gällande DP205 3:1, Nya Kinnekulle 
Vi anser att det är totalt förkastligt att bygga gällande denna DP205, då det som vi  
ser det, finns två betydligt bättre alternativ 
 
Alternativ 1: Som vi ser på saken så har Gersillaområdet (f.d. Ulvesunds gymnasiet) 
stora förutsättningar. Då det redan finns befintligt: 

• Vatten 
• Avlopp 
• P-platser 
• Användbara byggnader 
• Och förmodligen även fiber 
• Samt en nyligen påkostad cykelbana som anlöper området 

 
Dessutom närheten till skog och natur för barns utveckling och skapande. Som det 
ser nu, med pågående och kommande utbyggnad av bostadsområden söder om 
Kungsringen. Så får detta område sin närhet till Gersilla Detta förslag anser vi bli 
betydligt mera kostnads effektivt. Då vår kommun inte visat de bästa boksluten. 
 
Alternativ 2 är att man förlägger förskolan närmare äldreboendet Södergården. 
Detta för att flera positiva fördelar uppnås. 
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Så som: 
• Befintlig p-plats som redan finns på Södergården och utnyttjas väldigt 

sparsamt kan användas vid hämning och lämning av barn. Även p-platsen 
tillhörande hockeyhallen är tillgänglig dagtid. 

• Kommunen spar pengar, då ingen väg som korsar gång och cykelbanan 
behöver byggas. 

• Att bygga en ny infart som korsar gång och cykelbana ses som en stor 
olycksrisk, då det idag far fram mopeder i höga hastigheter på denna 
cykelbana. Trots förbud. 

• Närheten till Södergården medför en naturlig koppling mellan barn och 
äldre. Detta ger av erfarenhet en positiv livskvalitet för de flesta äldre. 
Barnen ges möjlighet att möta tidigare generationer. Man förlägger 
byggnaden så att lekområdet möter Södergården. 

 
Svar samt motivering önskas från beslutsfattare då vi anser att detta är mycket 
kostnadseffektivare än DP205. Sedan florerar ett ryckte att beslut redan är tagna, 
om så skulle vara fallet så är det djupt beklagligt. 
 
Kommentarer: Vid planläggning görs en lämplighetsbedömning enligt 2 kap. plan- 
och bygglagen (PBL). En bedömning ska göras såväl för tillkommande som 
befintlig bebyggelse utifrån gällande regelverk. Kungsörs kommun anser att det är 
angeläget att kommunens fastigheter används effektivt och ekonomiskt. På 
Ulvesundsområdet finns det redan en förskola och det planeras för ytterligare en.  
Kommunen växer och antalet barn i förskoleålder har blivit fler och kommer att 
öka ytterligare. Översiktsplanen anger att skolverksamheten ska präglas av ett 
flexibelt förhållningssätt för att kunna bemöta en varierande efterfrågan och en 
föränderlig omvärld.  
Förutom den befintliga bebyggelsen i området så byggs det ett nytt bostadsområde 
söder om Kungsringen. Det planeras även för ytterligare ett nytt bostadsområde i 
anslutning till detta.  Kungsörs kommun anser att förskola är en samhällsservice 
som bör vara nära större bostadsområden så att det underlättar för familjer som 
behöver barnomsorg. 
Kungsörs kommun bedömer att byggnadernas placering är optimal med tanke på 
placering av förskolabyggnaderna med gård för lek och utevistelse. Till detta 
kommer områdets värdefulla naturmiljöer med åkerholmar och träd med mistel 
samt vattendike, som delar området. Dessutom behövs plats för räddningstjänsten 
och varutransporter samt parkering.  
Förskolan är social service som kommunen erbjuder. Närheten till bostäder är 
därför viktig  för att föräldrar ska få rimlig möjlighet att lämna och hämta barn i 
förskolan. 
Befintligt naturområde finns mellan bostäder på kvarteret Lidret och den planerade 
förskolans tomt. Förskolan bedöms inte innebära betydande olägenhet vad gäller 
ljudnivå från förskoleverksamheten, trafik, buller m.m. för omgivningen i ett 
tätbebyggt område. Naturligtvis kan förskolebarn som vistas utomhus innebära en 
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viss förhöjd ljudnivå. Dock bedrivs förskoleverksamheten endast på dagtid under 
vardagar. Det kommer dessutom att ställas krav på byggherren att beakta dessa 
frågor i projekteringen. 
Trafiken är separerad till förskolan och går inte genom något bostadsområde, 
varför den inte anses innebära betydande olägenhet för omgivningen i närliggande 
områden. 
I arbetet att med ta fram ett förslag till en ny detaljplan ska kommunen samråda 
med de kända sakägare som berörs och låta dem granska planen innan kommunen 
antar den enligt PBL. 
 

Yttrande 7 

Fastighetsägarna  godkänner planförslaget.   
Tillgängligheten för allmänheten att nå åkerholmen Kinnekullen bör finnas kvar. 
 

Kommentarer: Planområdet kommer att vara tillgängligt för allmänheten. 
 

Yttrande 8 

Fastighetsägarna godkänner inte planförslaget.   

Byggnaden bör flyttas rakt österut mot vårdcentralen, liksom vägen som bör gå ut 
mot Torsgatan. En bullervall/vägg bör sättas upp för vårt hus, för den ökade 
trafikeringen. Den bör bekostas av kommunen.  
 

Kommentarer: Kungsörs kommun bedömer att byggnadernas placering är optimal 
med tanke på placering av förskolabyggnaderna med gård för lek och utevistelse. 
Till detta kommer områdets värdefulla naturmiljöer med åkerholmar och träd med 
mistel samt vattendike, som delar området. Dessutom behövs plats för 
räddningstjänsten och varutransporter samt parkering. Förskolan är social service 
som kommunen erbjuder. Närheten till bostäder är därför viktig för att föräldrarna 
ska få rimlig möjlighet att lämna och hämta barn i förskolan. 
Trafiken är separerad till förskolan och går inte genom något bostadsområde, 
varför den inte anses innebära betydande olägenhet för omgivningen i 
näraliggande områden. 
Placering av förskolebyggnader med gård bedöms inte innebära betydande 
olägenhet med trafik, buller mm för omgivningen i ett tätbebyggt område. Därför är 
störningsskydd inte aktuellt på området.Med tanke på värdefulla naturinslag kan 
nybyggnader inte flyttas österut, då den östra delen av planområdet inte är 
tillräckligt stort.  
Planområdets östra del planeras som naturområde med tanke på ett vattendike, 
som i nord-sydlig riktning går genom det. Diket lämnas orört med hänsyn till 
miljövärden såsom biotopskydd. Vidare finns det en åkerholme och träd med mistel 
inom detta område. 
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Infart till förskolan planeras från Kungsringen vilket gör det gynnsammare och 
enklare för många att komma till den. Även varutransporter till förskolan 
underlättas betydligt av att angöring sker från Kungsringen.  
 

 
 

 

Kommunstyrelseförvaltningen Sven Söderlind 

Kungsörs kommun  Ahlqvist & Almqvist Arkitekter 

   

 


