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Granskningsutlåtande Antagandehandling – DP 207 
Ny detaljplan Kaplanen 7 och 9 Kungsörs kommun, Västmanlands län 
 
Beslut 
Kungsörs kommun beslutade den 27 november 2017 att ge Ahlqvist och Almqvist 
Arkitekter i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området och sända ut den på 
granskning. 
 
Hur samrådet har bedrivits 
Ändringar till detaljplan har varit utsända för samråd mellan den 4 juli och den 24 
augusti 2018 samt mellan den 4 och 25 oktober 2018 till berörda sakägare. 
Handlingarna har under samma tid varit tillgängliga på kommunens hemsida och i 
kommunhusets reception. Samtliga handlingar och yttranden finns i arkivet hos 
Kungsörs kommun. 
 
Hur granskningen har bedrivits 
Ändringar till detaljplan har varit utsända för granskning mellan den 18 mars och 
den 8 april 2019 till berörda sakägare. Handlingarna har även varit under samma tid 
tillgängliga på kommunens hemsida och i kommunhusets reception. Samtliga 
handlingar och yttranden finns i arkivet hos Kungsörs kommun. 
 
Kungörelse 
Efter granskningen har Kungsörs kommun växlat från standardförfarande till utökat 
förfarande. Därför har ändringar till detaljplan varit kungjorda mellan den 29 maj 
och den 23 juni 2019 i lokalpressen. Handlingarna har under samma tid varit 
tillgängliga på kommunens hemsida och i kommunhusets reception. Samtliga 
handlingar och yttranden finns i arkivet hos Kungsörs kommun. 
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Kungsörs kommuns sammanvägda ställningstagande 
Den nya detaljplanen för Kaplanen 7 och 9 är förenlig med kommunens översikts-
plan och skapar förutsättningar för ett utökat bostadsbestånd, vilket ger större 
möjligheter för inflyttning och ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Befolkningen i 
Kungsör har ökat mycket mer än vad översiktsplanen förutspådde, varför behovet 
av fler bostäder har ökat i takt med att nya invånare flyttar till Kungsör. Kommunen 
har en betydande bostadsbrist och en hög efterfrågan på lägenheter i centrala 
Kungsör. Den nya detaljplanen ger ett önskat tillskott på lägenheter i centrala 
Kungsör.  
 
F.d. Karlaskolan som var en folkskola med en huvudbyggnad och två annex-
byggnader (gymnastikbyggnad och matsalsbyggnad) illustrerar lokal historia med 
1900-talets gedigna tegelbyggnader.  Det berörda områdets gamla karaktär har 
delvis bevarats genom att gamla Karlaskolans huvudbyggnad har byggts om till 
bostäder. En ny byggnad med 16 lägenheter har uppförts på området. Den nya 
detaljplanen möjliggör ytterligare en liknande ny byggnad och att det ena gamla 
annexet (matsalsbyggnaden) bevaras och byggs om till nio marklägenheter. 

Att bevara och bygga om gymnastikbyggnaden till bostäder skulle medföra 
omfattande förändringar av nuvarande fasadutformning, planlösning samt stomme. 
Det skulle också kunna innebära att byggnadens historiska särdrag förvanskas och 
kraven på varsamhet enligt PBL inte uppfylls. Dessutom kommer det att orsaka 
stora merkostnader för fastighetsägaren. 

Den nya detaljplanen är av allmänt och enskilt intresse samt av stor vikt för att 
tillgodose ökat behov av lägenheter i centrala Kungsör. Kommunen gör 
sammantaget bedömningen att behovet av nya bostäder väger tyngre än en 
ombyggnad och bevarande av gymnastikbyggnaden. Kungsörs kommun föreslår 
därför att detaljplanen för Kaplanen 7 och 9 antas. 
 
Yttranden efter granskningen har inlämnats av:  

• Lantmäteriet i Visby   
• Länsstyrelsen i Västmanlands län   
• Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
• Västmanlands läns museum 
• Mälarenergi Elnät AB 
• Ägare till fastighet utanför planområdet 
• Övriga boende i kommunen 

 
Yttranden efter kungörelsen 

• Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
• Övriga yttranden (1-12)  
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Yttranden efter granskningen med kommentarer: 

 
Lantmäteriet i Visby 
Delar av planen som bör förbättras 
Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer. För punktprickad mark 
rekommenderas skrivningen ”Marken får inte förses med byggnad” 
Kommentarer: Kommunen har reviderat texten på plankartan. 
 
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning.  
Med begreppet huvudmannaskap i en detaljplan avses normalt vem som är ansvarig 
för de allmänna platserna. Under rubriken ”Huvudmannaskap” i planbeskrivningen 
står att Kungsörs Fastighets AB ska vara huvudman för allmännyttig gång- och 
cykelväg (x-området). Enligt Boverket är det dock bara kommunen som kan vara 
huvudman för sådana markreservat. Det är även kommunen som ska se till att en 
rättighet t.ex. ett servitut skapas och kommunen är även inlösenskyldig om 
fastighetsägaren begär det.  
Kommentarer: Kommunen har reviderat texten för huvudmannaskap på plankartan 
och i planbeskrivningen. Kommunen är huvudman för allmännyttig gång- och 
cykelväg (x-område). 
 
Delar av planen som skulle kunna förbättras  
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom 
Lantmäteriets lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle 
förbättra detaljplanen.) 
 
Planbestämmelser 
Planbestämmelsen P (parkering) ska ligga under rubriken ”Kvartersmark” och 
färgen ska vara grå, enligt boverket. 
Kommentarer: I detta fall utgör P (parkering) inte självständig 
parkeringsanläggning utan ingår som komplement till bostadsändamål (B) varför 
den ges vid färgläggning gul färg. Kommunen reviderar plankartan och tar bort P i 
planbestämmelserna. 
 
Plankartans tydlighet  
Plankartan är liten men innehåller väldigt mycket text och övrig information vilket 
gör det svårt att tyda delar av kartan. Den skulle kunna göras tydligare genom att 
dels förstora den, och dels ta bort några av grundkartans beteckningar som inte är 
nödvändiga. 
Kommentarer: Kommunen ändrar inte storleken för plankartan. 
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Övriga frågor  
Lantmäteriet vill även göra er uppmärksamma på att planen är väldigt flexibel, och 
kan styckas av i flera mindre fastigheter. Om inte detta är avsikten kan plan-
bestämmelse om minsta fastighetsstorlek införas. 
Kommentarer: Kommunen anser att detaljplanen ska vara flexibel. 
 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 
Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL  
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att ett ingripande av detaljplanen inte kommer att 
prövas.  

Övrigt 
Länsstyrelsen vill tydliggöra sitt yttrande från samrådsskedet gällande vatten-
förekomster. Den vattenförekomst som berörs av detaljplanen är WA32456301 
Arbogaån: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Lillån som mynnar i 
WA5441959 Mälaren – Galten. Vattenförekomsterna har problem med över-
gödning och miljögifter. Den grundvattenförekomst som berörs av detaljplanen är 
WA24973397 Köpingsåsen: Kungsör – Hed. Kommunen bör specificera detta i 
planbeskrivningen. 
Kommentarer: Kungsörs kommun har kompletterat plan- och genomförande-
beskrivningen. 
 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds tidigare yttrande kvarstår beträffande 
gymnastikbyggnadens kulturhistoriska värde. 

Planförslaget bör kompletteras med ett nytt antikvariskt utlåtande på den aktuella 
byggnaden då gällande skyddsbestämmelser tas bort. 
 
Kommentarer: Kommunen vidhåller tidigare kommentar i samrådsredogörelsen. 
Kungsörs kommun har nu inhämtat ett nytt yttrande från Stiftelsen Västmanlands 
läns museum. Detta redovisas i granskningsutlåtandet. 
 
Västmanlands läns museum 
Bakgrund 
Karlaskolan i centrala Kungsör uppfördes år 1904 av byggmästare C G Vattenström 
från Köping. Gymnastik- och slöjdundervisningen flyttades till ett nybyggt annex 
(1924) på skolgårdens norra sida. Denna byggnad är uppförd i 1920-talsklassicistisk 
stil. Undervisningen lades ner 2008. En detaljplan togs fram för fastigheten 2008. 
Den medgav bostadsanvändningen för huvudbyggnad samt gymnastikhall bostäder 
i 3 våningar, nya byggnader för bostäder i 4 våningar samt kontor i 1 våning. 
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Inför framtagandet av detaljplanen 2008 togs ett antikvarisk utlåtande fram över 
Karlaskolan från Västmanlands läns museum 1998, dnr 98:352-310: ”Karlaskolans 
huvudbyggnad och gymnastiksalen ska ses som en sammanhängande kulturmiljö. 
Dess karaktär präglas av 1930 års utbyggnad. Med andra ord bör 1904 års 
folkskolebyggnad och 1930 års gymnastikannex ses som en sammanhängande 
kulturmiljö, väl värd att slå vakt om.”  
 
Gymnastikbyggnaden och huvudbyggnaden vid Karlaskolan blev i detaljplan 
belagd med varsamhetsbestämmelser k1: De karaktärsdrag och värden hos 
bebyggelsen som angivits i planbeskrivningen under rubriken antikvarisk 
bedömning av Karlaskolan, på sid 3 och 4 skall särskilt beaktas vid ändring. 
Byggnaden har skyddsbestämmelser q: Byggnaden får inte rivas. 
 
Befintlig skydd 
Skolbyggnaderna finns med i ” Bevara mig väl – en plan för bevarande av 
byggnader och miljöer i Kungsörs tätort, 1996” som skyddsvärda kommunala 
objekt. I det dokumentet står att yttre ändringar prövas i samband med bygglov 
varav pbl kap 3 § 12 kommer hävdas” (”Byggnader, som är särskilt värdefulla från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i 
ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.”) Här nämns också att 
byggnaderna saknar planbestämmelse. 
 
1998 lämnade Västmanlands läns museum sitt antikvariska utlåtande över 
Karlaskolan, se ovan. 
2014 togs en ny översiktsplan för kommunen. En översiktsplan behandlar den 
långsiktiga fysiska utvecklingen av kommunen. En översiktsplan är strategiskt till 
sin karaktär och ska presentera kommunens målsättning inom olika områden. I 
dokumentet nämns Karlaskolan vid flera tillfällen. 
 
Ur ÖP sid 74: 
”Drottningsgatan med bebyggelse från 1940- och 50-talen utgör en skyddsvärd 
miljö i centrum liksom även Vattentornet, f.d. Karlaskolan samt industrilokalerna i 
kv. Gjutaren och Drotten. Den största delen av bebyggelsen i Kungsör har 
tillkommit under modernismens tid dvs. från 1930-tal till och med 1970-tal.” 
 
Ur ÖP sid 76: 
”Karlaskolan är utpekat som en fastighet av betydande estetiskt värde samt av 
betydande historiskt värde.” 
 
Ur ÖP sid 85: 
Egna förslag till inriktning gällande kulturlandskapet 
”De restriktioner som föreslås i de värdefulla bebyggelsemiljöer som pekas ut i 
”Bevara mig väl” ska beaktas.” 
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I den nya detaljplanen som tagits fram 2018-2019, föreslås att befintlig 
skyddsbestämmelse q: byggnaden får inte rivas, på gymnastikbyggnaden tas bort. 
Att byggnaderna, enligt punkt fyra i det nya planförslaget, saknar 
skyddsbestämmelser stämmer ej. 
 
Västmanlands läns museums remissvar 
Västmanlands läns museum anser att Kungsörs kommun mellan 1996 och 2014 
tydligt redovisat sina intentioner gällande bevarandet av sina kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer. Detta skedde så i aktuellt kvarter genom planbestämmelser 2008 
när skolbyggnaderna ändrade användning. Hänsyn till byggnadernas särskilt 
värdefulla karaktär togs och dessa behandlades, som föreslaget av länsmuseet 
antikvariska utlåtande, som en sammanhängande miljö där bägge byggnaderna är 
lika viktiga. 
 
Västmanlands läns museum anser att skyddsbestämmelse q: rivningsförbud EJ tas 
bort ur den nya detaljplanen. Både huvudbyggnad och gymnastikbyggnad bör ha 
varsamhetsbestämmelser och skyddsbestämmelser i plan. Museet anser att 
kommunen bör följa sitt kulturminnesvårdsprogram samt sina intentioner 
redovisade i ÖP och värna om de få äldre byggnader som finns i tätorten. 
 

Eftersom den aktuella detaljplanen omfattar byggnader som är skyddade enligt PBL 
kap 8 § 13 bör kommunen i detta fall och i framtiden ha samråd med 
byggnadsantikvarisk expertis inför planering av byggnationer i enlighet med 
intentioner i Bevara mig väl, sid 9. 

Kommentarer: Skyddsbestämmelser och rivningsförbud får endast anges för 
områden eller byggnader som är särskilt värdefulla ur historiskt, kulturhistoriskt, 
miljömässigt eller konstnärligt hänseende eller som ingår i ett bebyggelseområde 
av denna karaktär. Skyddsbestämmelser bör alltid preciseras så att det tydligt 
framgår vad som menas med skyddet om det är t.ex. rivningsförbud, skydd av 
karaktärsdrag eller byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
eller konstnärliga värden eller ett visst underhåll som avses. Av dokument såsom 
”Bevara mig väl” m.fl. kan man inte se att f.d. Karlaskolans byggnader är klassade 
som särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt. Dessa byggnader har varit föremål för ändringar under årens gång. F.d. 
Karlaskolan ingår som del i skyddsvärd miljö enligt översiktsplanen och utlåtandet 
från Västmanlands läns museum. 
 
Tidigare detaljplan DP 16 från 1949 saknar skyddsbestämmelser för f.d. 
Karlaskolans byggnader. Skyddsbestämmelser finns i den nu gällande detaljplanen 
(DP 186) för f.d. Karlaskolan och tillhörande gymnastikbyggnaden.  Dessa är 
formulerade som rivningsförbud (q1) och varsamhetsbestämmelser (k1) och anger 
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inte tydligt, vilka delar och detaljer av byggnaderna som är särskilt värdefulla.  Om 
förändringar av särskilt värdefulla byggnader och miljöer inte får utföras ska 
bestämmelser preciserade krav om förvanskning (q) användas.  
 
Varsamhetsbestämmelser gäller vid ändringar av samtliga befintliga byggnadsverk 
och bebyggelseområden även om dessa saknar bestämmelse om rivningsförbud på 
detaljplanen. I den nu gällande detaljplanen saknas bestämmelse om förvanskning 
för f.d. Karlaskolans byggnader. 
 
Det berörda områdets gamla karaktär har delvis bevarats genom att gamla 
Karlaskolans huvudbyggnad har byggts om till bostäder. En ny byggnad med 16 
lägenheter har uppförts på området. Den nya detaljplanen möjliggör ytterligare en 
liknande ny byggnad och att det ena gamla annexet (matsalsbyggnaden) bevaras 
och byggs om till nio marklägenheter. 

Enligt den gällande detaljplanen får gymnastiksalen användas för bostadsändamål. 
Kungsörs kommun anser att ändring av gymnastikbyggnaden kräver omfattande 
åtgärder för bärande konstruktioner såsom stomme och planlösning samt fasader 
m.m. för att kunna göras om till bostäder. Ett bevarande skulle kunna innebära att 
byggnadens historiska särdrag förvanskas och kraven på varsamhet enligt PBL 
därför inte uppfylls. Detta kan inte försvaras eftersom bevarandet skulle medföra 
stora merkostnader för fastighetsägaren. Planförslaget avser endast 
bostadsändamål.  

Kommunen föreslår att byggrätten på gymnastiksalens plats för bostäder är kvar i 
den nya detaljplanen. Nybyggnadens utformning och materialval ska anpassas till 
områdets karaktär. 
 
Mälarenergi Elnät AB 
Mälarenergi Elnät (MEE) vill informera om att vi har lågspännings- och 
mellanspänningskablar i eller i utkanten av området, se figuren nedan för en 
översiktlig bild. Kablarna är inte inmätta, så ledningsvisning 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. Kontakta Mälarenergi Elnät Marknad & Mättjänster för 
offert när eventuellt behov av omläggning av kablar klarställts. Lågspänningsnätet 
kan behöva förstärkas till Kaplanen 7 och 9 till följd av förtätningen av området. 
I planbeskrivningen under avsnitt 4, rubriken El, skulle det kunna förtydligas att det 
är Mälarenergi Elnät AB som ombesörjer elnätet inom planområdet inte 
Mälarenergi AB som det står nu. 
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Kommentarer: Kungsörs kommun har kompletterat plan- och genomförande-
beskrivningen. 
 
Yttranden från ägare till fastighet utanför planområdet 
Yttrande 1 
Med anledning av förslaget till nybyggnation av hyresrätter i kvarteret Kaplanen 
vill vi som nära boende på detta vis framföra våra åsikter. 

Tyvärr befarar vi att det är ett bortkastat bemödande eftersom vi håller det för 
sannolikt att kommunens beslutsfattare hellre utnyttjar sin maktposition till 
synpunkter från boende i området. 

I andra kommuner som Eskilstuna och Västerås med flera väljer man att använda 
och bevara äldre intressanta byggnader och miljöer för framtida generationer. Just 
äldre tegelstensbyggnader likt gymnastikhuset är precis det som många andra 
kommuner är angelägna om att renovera och bevara. Som vi tidigare påpekat kan 
Karlaskolan före detta gymnastikhus användas för Hembygdsföreningen och 
utställningar samt andra kulturella evenemang då byggnaden ligger centralt och i 
fin miljö. 

Det är kommuner som har bevarat äldre miljöer som i allmänhet bedöms som 
vackra medan kommuner som haft rivningshysteri betraktas som ”fula”. Handen på 
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hjärtat, vi kan väl inte vara direkt stolta över vårt centrum i Kungsör med de enormt 
trista och fula 40-50-talslängorna utefter Drottninggatan. Det vore beklagligt om det 
lilla som finns kvar också raseras. Vad har vi då att lämna efter oss till kommande 
generationer? 

Som närboende till Karlaskolan uppskattar vi inte heller att bli omringade av 
hyreskaserner. Det var inte under dessa premisser vi valde att bosätta här. 

Vi förstår inte heller grunden för den inriktningen. Det finns väldigt många 
hyresrätter men ytterst få bostadsrätter i Kungsörs kommun. Det finns dessutom 
gott om plats att bygga marknära bostäder i stället för att bygga på höjden. Antalet 
nybyggda lägenheter borde rimligen korreleras med antal nya arbetstillfällen i 
kommunen, för det är ju inte särskilt sannolikt att de som tjänstgör i en annan 
kommun skulle få för sig att flytta till hyreslägenhet i Kungsör för att börja pendla. 
Vi har själva arbetspendlat under många år till Stockholm, Västerås och Örebro 
men aldrig haft någon kollega som ens har övervägt att flytta till hyreslägenhet i 
Kungsör för att pendla. Hyresrätter är möjligtvis bra för ungdomar som ska flytta 
hemifrån men viktigast för en expanderande kommun är att det skapas 
arbetstillfällen i kommunen. 
 
Kommentarer: Bostadsbyggande i Kungsör har under längre tid varit mycket 
begränsat. Befolkningen växer varför efterfrågan av bostäder är stor både i 
centrala och sjö- och naturnära lägen i kommunen. Kungsörs kommun bedömer att 
lägenheter i flerbostadshus i tätorten går i linje med översiktsplanens syfte att 
skapa rörlighet på bostadsmarknaden och komplettera det dominerande 
småhusutbudet. 
 
Syftet med att ta fram en detaljplan för Kaplanen 7 och 9 är att planområdet 
kompletteras och förtätas för att öka antalet bostäder i Kungsörs tätort.  
Planområdet ingår i kvarteret där det finns endast flerbostadshus medan det i de 
omkringliggande kvarteren finns det villabebyggelse.  Kommunen beslutade i 
november 2017 om att pröva planläggning gällande förtätning och utveckling av 
Kaplanen 7 och 9. Kvaliteten på byggnadskulturen styrs av lagstiftningen, där de 
månghundraåriga kraven på beständighet och prydnad i dag uttrycks i PBL. 
 
Framtagande av den nya detaljplanen sker i linje med översiktsplanens 
målsättning. Ett av översiktsplanens fokusområden är att skapa attraktivt boende i 
Kungsör. Kommunen domineras idag av småhus i attraktiva lägen. En allmän 
målsättning för översiktsplanen är att behålla och utveckla variationen i 
bostadsutbudet, vilket gagnar alla invånare i kommunen. Inflyttningen till Kungsör 
är mycket större än vad översiktsplanen förutsåg, varför bostäder efterfrågas. 
Lägenheter i flerfamiljshus efterfrågas även av en växande äldre målgrupp. 
Detaljplanen avser att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Enligt praxis 
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innebär förtätning i centrala delar av tätorter omgivningspåverkan som följer av 
ändringar nära befintliga bostäder. 
 
Det berörda områdets gamla karaktär har delvis bevarats genom att gamla 
Karlaskolans huvudbyggnad har byggts om till bostäder. En ny byggnad med 16 
lägenheter har uppförts på området. Den nya detaljplanen möjliggör ytterligare en 
liknande ny byggnad och att det ena gamla annexet (matsalsbyggnaden) bevaras 
och byggs om till nio marklägenheter. 

Enligt den gällande detaljplanen får gymnastiksalen användas för bostadsändamål. 
Kungsörs kommun anser att ändring av gymnastikbyggnaden kräver omfattande 
åtgärder för bärande konstruktioner såsom stomme och planlösning samt fasader 
m.m. för att kunna göras om till bostäder. Detta kan inte försvaras eftersom 
bevarandet skulle medföra stora merkostnader för fastighetsägaren. Planförslaget 
avser endast bostadsändamål.  

Kommunen föreslår att byggrätten på gymnastiksalens plats för bostäder är kvar i 
den nya detaljplanen. Nybyggnadens utformning och materialval ska anpassas till 
områdets karaktär. 

 
Yttrande från övriga boende i kommunen 
Yttrande 1 
Kommunen redogör tydligt för att ”en detaljplan är ett bindande juridiskt 
dokument”. Det är också kommunen som är tillsynsmyndighet för att se till att lagar 
och regler efterlevs. Överträdelser beivras i allmän domstol.  
 
I det nu aktuella fallet har en redan beslutad och gällande detaljplan DP 186 helt 
förbisetts i den juridiska ordningen eftersom innevarande fastighetsägare 
tillsammans med kommunen föreslår en rivning av det s.k. annexet till Karlaskolan. 
Fastighetsägare har långt innan den aktuella processen som vi idag har på bordet 
underlåtit all form av bevarande av den värdefulla byggnaden. Fastighetsägaren har 
helt enkelt underlåtit i att sköta det q-märkta, skyddade objektet. Ägaren har redan 
för två år sedan haft som målsättning att riva det q-märkta huset. Fastighetsägaren 
har inte under de år bolaget ägt huset reserverat medel för det nödvändiga 
underhåller utan, tvärtom, inte ens redovisat ett byggnadsvärde för huset. 
Underlåtelse att redovisa och rapportera krav enligt lagar och författningar på ett 
aktiebolags verksamhet är straffbart, något som bolagets revisorer borde ha 
upptäckt. 
JAG YRKAR PÅ ATT ANSVAR OCH VITE SKALL UTDÖMAS FÖR 
MISSKÖTSEL AV EGENDOM SOM ALLMÄNHETEN SÄTTER ETT HÖGT 
BEVARANDEVÄRDE PÅ: 
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Allmänheten har rätt att få samhällsvärden bevarade och att ”centrum ska upplevas 
som vackert, särpräglat och trivsamt”.  Därför anser jag att den nya föreslagna 
detaljplanen skall förkastas. 
 
Kommentarer: 
I detta fall är det fråga om att kommunen ska ta fram en detaljplan för Kaplanen 7 
och 9 i syfte att planområdet kompletteras och förtätas för att ge utrymme för ökad 
boende i Kungsörs tätort. Detta sker i linje med översiktsplanens målsättning. 
Kungsörs kommun tog i november 2017 beslut om detta planarbete. 
 
Processen för en detaljplan regleras i plan- och bygglagen (PBL). Allt som inte är 
reglerat i PBL lämnas utan åtgärd. 
 
PBL reglerar vilka byggnadsverk och bebyggelseområden kan ges skydds-
bestämmelse i detaljplanen. Den gällande detaljplanen anger rivningsförbud (q1) 
och varsamhetsbestämmelse (k1) för f.d. Karlaskolans gymnastikbyggnad.  
F.d. Karlaskolans byggnader är vårdade och underhålls så att byggnadernas 
värden inte förfaller eller minskar. 

 
Yttranden efter kungörelse med kommentarer 

• Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
• Övriga yttranden (1-12)  

 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare yttrat sig gällande 
gymnastikbyggnadens kulturhistoriska värde att planförslaget bör kompletteras med 
nytt antikvariskt utlåtande på den aktuella byggnaden då gällande skydds-
bestämmelser tas bort. Kungsörs kommun har bemött förbundets yttrande och 
kompletterat planförslaget med nytt antikvariskt utlåtande den 3 april 2019. 

Beslutsunderlag 

• Samrådshandlingar den 11 juni 2019 
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 12 juni 2019 

Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inga synpunkter på förslag till 
detaljplanplan för Kaplanen 7 och 9 i Kungsörs kommun. 

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Kaplanen 7 och 9 i Kungsörs 
kommun. 
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Ärendet 
Inom planområdet två byggnader med högt kulturhistoriskt värde, vilka är utpekade 
i den gällande detaljplanen och belagda med beteckning q (byggnad får inte rivas). 
Enligt inlämnat förslag kommer q-beteckningen för gymnastikbyggnaden tas bort. 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har yttrats sig tidigare beträffande 
gymnastikbyggnadens kulturhistoriska värde att planförslaget bör kompletteras med 
nytt antikvariskt utlåtande på den aktuella byggnaden då skyddsbestämmelse tas 
bort. 

Kungsörs kommun har bemött Västra Mälardalens Myndighetsförbunds yttrande 
och kompletterat planförslaget med nytt antikvariskt utlåtande daterat 3 april 2019. 

Yttrande 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inga ytterligare synpunkter på förslag 
till detaljplan för del av Kaplanen 7 och 9 i Kungsörs kommun.  
 
Kommentarer: Kungsörs kommun har nu inhämtat ett nytt yttrande från Stiftelsen 
Västmanlands läns museum. Detta redovisas i granskningsutlåtandet. 
 

Övriga yttranden efter kungörelse 

Yttrande 1 
Vi är många som vill förhindra att rubricerade byggnad rivs. Det finns värde i att 
bevara och renovera istället att ständigt riva. Behåll byggnaden. 

Kommentarer: Enligt den nu gällande detaljplanen (DP 186) får gymnastik-
byggnaden användas för bostadsändamål. Kommunen föreslår att byggrätten på 
gymnastiksalens plats för bostäder är kvar i den nya detaljplanen. Nybyggnadens 
utformning och materialval ska anpassas till områdets karaktär. Det berörda 
områdets gamla karaktär har delvis bevarats genom att gamla Karlaskolans 
huvudbyggnad har byggts om till bostäder. En ny byggnad med 16 lägenheter har 
uppförts på området. Den nya detaljplanen möjliggör ytterligare en liknande ny 
byggnad och att det ena gamla annexet (matsalsbyggnaden) bevaras och byggs om 
till nio marklägenheter. 

Enligt den gällande detaljplanen får gymnastiksalen användas för bostadsändamål. 
Kungsörs kommun anser att ändring av gymnastikbyggnaden kräver omfattande 
åtgärder för bärande konstruktioner såsom stomme och planlösning samt fasader 
m.m. för att kunna göras om till bostäder. Ett bevarande skulle kunna innebära att 
byggnadens historiska särdrag förvanskas och kraven på varsamhet enligt PBL 
därför inte uppfylls. Detta kan inte försvaras eftersom bevarandet skulle medföra 
stora merkostnader för fastighetsägaren. Planförslaget avser endast 
bostadsändamål.  
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Kommunen föreslår att byggrätten på gymnastiksalens plats för bostäder är kvar i 
den nya detaljplanen. Nybyggnadens utformning och materialval ska anpassas till 
områdets karaktär. 
 
Yttrande 2 
Jag vill å det skarpaste få framföra mitt missnöje i att Kungsörs kommuns 
annonsering i lokalpressen är ett bedrägligt förfarande. 

Skrivelsen gör gällande att ”planen har stort allmänt intresse” som är helt korrekt, 
och sedan beskriver man att syftet med detaljplanen är att ändra en befintlig 
annexbyggnad” när det i själva verket handlar om att riva just det hus som kallas 
Karlaskolans Annex den gamla gymnastiksalen. 

Det bedrägliga förfarandet har inte mitt gillande och jag yrkar på att detaljplanen 
görs om och görs korrekt ur ett allmänt intresse. 

Kommentarer: Utdrag ur plan- och genomförandebeskrivningen sidan 4: 
Planens syfte och huvuddrag  
”Kungsörs kommun tar fram en ny detaljplan för bostadsändamål för Kaplanen 7 
och 9, vilket innebär att det blir nya centralt belägna bostäder i Kungsör. Syftet 
med en ny detaljplan är att kunna uppföra två nya flerbostadshus med lägenheter 
och ändra en befintlig annexbyggnad till bostadshus med marklägenheter. De nya 
bostäderna skapar ökad rörlighet för bostadsmarknaden inom kommunen. Den 
gällande detaljplanen (DP 186) har användningsbeteckning B och B1 samt K, vilka 
anger att området får användas för bostäder och kontor. Detta innebär att hela 
området enligt den gällande detaljplanen inte kan användas för bostadsändamål.” 
 
En detaljplan innebär en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen enligt 
plan- och bygglagen (PBL). I planprocessen är vissa moment obligatoriska medan 
andra är beroende av vilket förfarande som kan eller ska användas. Med utrycket 
betydande intresse för allmänheten menas sådana planförslag som kan antas angå 
en större krets människor och som inte underrättas i egenskap av sakägare eller 
boende i eller anslutning till planområdet. Till exempel förändringar av miljöer 
med stort lokalt värde kan vara av betydande intresse för allmänheten.  
 
Reglerna om förfarande vid upprättande av detaljplaner framgår av PBL. Allt som 
inte är reglerat i PBL lämnas utan åtgärd. Innan kommunen antar en detaljplan ska 
kommunen ha tagit fram ett planförslag, samrått om förslaget och låtit det granskas 
enligt PBL  

Då planförslaget för Kaplanen 7 och 9 är förenligt med den gällande 
översiktsplanen, startades planprocessen som standardförfarande.  

   

 



Granskningsutlåtande   14 (26) 
 

Det har dock visat sig att det finns betydande allmänt intresse. Kommunen har 
därför växlat till utökat förfarande enligt PBL. Detta innebär att planförslaget har 
kungjorts och anslagits på kommunens anslagstavla och förts in i lokalpressen. 
 
Nya yttranden om planförslaget för Kaplanen 7 och 9 har inkommit till kommunen 
efter kungörelsen. Dessa redovisas i detta granskningsutlåtande.   
 
Av planförslagets handlingar; plankarta och beskrivning, ska det framgå, vilket 
ändamål och vilka åtgärder m.fl. detaljplanen syftar till. Kommunen anser att 
förvarandet följer bestämmelser i PBL.   

Kungsörs kommuns beslut anslås och man kan inhämta dessa t.ex. på webben eller 
direkt från kommunen. Även press informerar om olika beslut.  
 
Yttrande 3 
Jag önskar att Karlaskolans annex inte rivs utan utnyttjas till föreningsverksamhet. 
Det saknas bra lokaler för olika aktiviteter i Kungsör. 
 
Yttrande 4 
Hej jag vill framföra en synpunkt på att INTE riva annexet! Har använts till 
idrottsaktiviteter och har själv haft gympa där. Skolan har i princip hela Kungsör 
gått i så låt oss ha kvar några gamla minnen och sluta riv precis allt! Som sagt 
BEVARA ANNEXET! 
 
Kommentarer: Bostadsbyggande i Kungsör har under längre tid varit mycket 
begränsat. Befolkningen växer varför efterfrågan av bostäder är stor både i 
centrala samt sjö- och naturnära lägen i kommunen. Kungsörs kommun bedömer 
att lägenheter i flerbostadshus i tätorten går i linje med översiktsplanens syfte att 
skapa rörlighet på bostadsmarknaden och komplettera det dominerande 
småhusutbudet. Mot bakgrund av detta prioriterar kommunen bostäder enligt 
planförslaget. 
 
Det berörda områdets gamla karaktär har delvis bevarats genom att gamla 
Karlaskolans huvudbyggnad har byggts om till bostäder. En ny byggnad med 16 
lägenheter har uppförts på området. Den nya detaljplanen möjliggör ytterligare en 
liknande ny byggnad och att det ena gamla annexet (matsalsbyggnaden) bevaras 
och byggs om till nio marklägenheter. 

Enligt den gällande detaljplanen får gymnastiksalen användas för bostadsändamål. 
Kungsörs kommun anser att ändring av gymnastikbyggnaden kräver omfattande 
åtgärder för bärande konstruktioner såsom stomme och planlösning samt fasader 
m.m. för att kunna göras om till bostäder. Ett bevarande skulle kunna innebära att 
byggnadens historiska särdrag förvanskas och kraven på varsamhet enligt PBL 
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därför inte uppfylls. Detta kan inte försvaras eftersom bevarandet skulle medföra 
stora merkostnader för fastighetsägaren. Planförslaget avser endast 
bostadsändamål.  

Kommunen föreslår att byggrätten på gymnastiksalens plats för bostäder är kvar i 
den nya detaljplanen. Nybyggnadens utformning och materialval ska anpassas till 
områdets karaktär. 
 
Yttrande 5 
Eftersom det finns ett värde att behålla gymnastikbyggnaden som bildar en enhet 
med Karlaskolan så föreslår jag att gällande plan behålls med q-märkning. Att 
byggnaden har förfallit är inget skäl att ändra detaljplan. Det narturliga vore ett 
vitesföreläggande som kräver att gymnastiksalen skyndsamt återställs i långsiktigt 
hållbart skick. Dåligt skick är oftast en lång process av försummelse. Dessutom 
finns det ingen anledning att bygga fler carportar i centrum för flerfamiljshus. Detta 
pga ökad användning av bilpooler och en minskning av privat användning av bilar. 
Detta borde vara ert lånsiktiga mål. Målet ska inte vara större ägande av privatbilar 
utan kollektivt åkande. Man kan i så fall kräva att carporten lätt kan byggas om till 
bostadsfastigheter. Andra städer har för länge sedan slutat bygga carportar i 
centrum. 

Kommentarer: Det berörda områdets gamla karaktär har delvis bevarats genom att 
gamla Karlaskolans huvudbyggnad har byggts om till bostäder. En ny byggnad med 
16 lägenheter har uppförts på området. Den nya detaljplanen möjliggör ytterligare 
en liknande ny byggnad och att det ena gamla annexet (matsalsbyggnaden) bevaras 
och byggs om till nio marklägenheter. 

Enligt den gällande detaljplanen får gymnastiksalen användas för bostadsändamål. 
Kungsörs kommun anser att ändring av gymnastikbyggnaden kräver omfattande 
åtgärder för bärande konstruktioner såsom stomme och planlösning samt fasader 
m.m. för att kunna göras om till bostäder. Ett bevarande skulle kunna innebära att 
byggnadens historiska särdrag förvanskas och kraven på varsamhet enligt PBL 
därför inte uppfylls. Detta kan inte försvaras eftersom bevarandet skulle medföra 
stora merkostnader för fastighetsägaren. Planförslaget avser endast 
bostadsändamål.  

Kommunen föreslår att byggrätten på gymnastiksalens plats för bostäder är kvar i 
den nya detaljplanen. Nybyggnadens utformning och materialval ska anpassas till 
områdets karaktär. 

Kommunen anser att bilpool och en minskning av användning av bil är bra ur 
miljösynpunkt. Parkeringsmöjligheter ska anordnas i bostadsområden och vara 
rimliga. Garagen är inte isolerade såsom bostadshusen, varför ändring av dessa 
kan kräva omfattande åtgärder. Nya bostäder i tätorten, då det är nära till service 
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och handel m.m. ger förutsättningar för att använda gång-, cykel- och 
kollektivtrafik och därmed för att biltrafiken ska kunna minska.  

Yttrande 6 
Jag har följt hela processen när det gäller ändringen av ovanstående detaljplan och 
tycket det är mycket anmärkningsvärt hur det hela har hanterats, i skymundan för 
allmänhetens kännedom! 

Att först q-märka en byggnad och sedan några år senare ”ta bort” q-märkningen för 
att man har kommit på att man vill bygga garage och parkering just på den platsen 
är för mig helt otroligt och oansvarigt! Liksom att helt underlåta att underhålla 
nämnda byggnad! 

Byggnaden är både vacker och på många sätt fullt funktionsduglig. Den 
harmoniserar väl med huvudbyggnaden, den tidigare Karlskolan, och skulle efter 
renovering användas på många goda sätt. Gymnastiksalen behövs verkligen, det 
råder ju brist på lokaler där daglediga kan motionera på olika sätt, kanske även på 
kvällstid. Jag vet ju t.ex. att vi som är 15-tal pensionärsdamer som, i flera år, 
Latinomix i Sporthallens källare på fredagsförmiddagar inte längre kommer att få 
göra det. Där ska det bli utökat gym och karate! Vart ska vi ta vägen i höst? En 
annan grupp som inte heller få vara kvar i källaren är den s.k. ”Pumpen” som kör ett 
par kvällar i veckan. Det finns säkert fler som skulle vilja använda 
gymnastiklokalen som nu hotas av rivning. När det gäller lokalerna i 
bottenvåningen, som ända till i höstas användes av SFI och där jag själv varit och 
hjälpt till med konversation för vår nyanlända är ganska nyrenoverade och i gott 
skick. Där skulle flera av våra föreningar kunna hålla till för möten och andra 
aktiviteter. Detta är bara några exempel för användningsområden för lokalerna. 

Förutom ovanstående har jag noterat de vackra och värdefulla trapporna som finns 
både i huvudingången och i den lilla ingången på gaveln och leder till 
övervåningen. Dessa är gjorda i kalksten, vilket är ett fantastiskt, vackert, starkt och 
dyrbart material. Det vore helgerån att riva dessa! Nya, likvärdiga sådana skulle 
kosta en förmögenhet! 

Sammanfattningsvis vill jag, på det bestämdaste, protestera mot planerna att riva 
den gamla byggnaden som innehåller gymnastiksalen! Rusta upp den och blås liv i 
den igen! Det är bara viljan som saknas! 

Om ni kunde lägga 10 miljoner på den s.k. försköningen av Drottninggatan och 
Konsumtorget så kan ni väl lägga 6 miljoner på det här! 

Kommentarer: Bostadsbyggande i Kungsör har under längre tid varit mycket 
begränsat. Befolkningen växer varför efterfrågan av bostäder är stor både i 
centrala samt sjö- och naturnära lägen i kommunen. Kungsörs kommun bedömer 
att lägenheter i flerbostadshus i tätorten går i linje med översiktsplanens syfte att 
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skapa rörlighet på bostadsmarknaden och komplettera det dominerande 
småhusutbudet. Mot bakgrund av detta prioriterar kommunen bostäder enligt 
planförslaget. 
 
Gymnastikbyggnadens utformning och tekniska egenskaper är vårdade och 
underhållet är anpassat till omgivningens karaktär och byggnadens värde.  

Kommunen beslutade i november 2017 om att pröva planläggning för tätning och 
utveckling på detta område för bostadsändamål. Kommunen anslår besluten så att 
allmänheten har möjlighet att följa vilka beslut tas. Vidare finns det möjlighet att 
inhämta dessa beslut från kommunen.  

Det berörda områdets gamla karaktär har delvis bevarats genom att gamla 
Karlaskolans huvudbyggnad har byggts om till bostäder. En ny byggnad med 16 
lägenheter har uppförts på området. Den nya detaljplanen möjliggör ytterligare en 
liknande ny byggnad och att det ena gamla annexet (matsalsbyggnaden) bevaras 
och byggs om till nio marklägenheter. 

Enligt den gällande detaljplanen får gymnastiksalen användas för bostadsändamål. 
Kungsörs kommun anser att ändring av gymnastikbyggnaden kräver omfattande 
åtgärder för bärande konstruktioner såsom stomme och planlösning samt fasader 
m.m. för att kunna göras om till bostäder. Ett bevarande skulle kunna innebära att 
byggnadens historiska särdrag förvanskas och kraven på varsamhet enligt PBL 
därför inte uppfylls. Detta kan inte försvaras eftersom bevarandet skulle medföra 
stora merkostnader för fastighetsägaren. Planförslaget avser endast 
bostadsändamål.  

Kommunen föreslår att byggrätten på gymnastiksalens plats för bostäder är kvar i 
den nya detaljplanen. Nybyggnadens utformning och materialval ska anpassas till 
områdets karaktär. 

Yttrande 7 
Godkänner inte planförslaget! 
1 Stiftelsen Västmanlands läns museum gav ett antikvariskt utlåtande över 
Karlaskolan inför arbetet med den gällande detaljplanen: ”Karlaskolan ligger i 
centrala Kungsör som avgränsats som värdefull miljö (område 11) i 
kulturminnesvårdsprogrammet för Kungsörs tätort. Dess karaktär präglas av 1930 
års utbyggnad. Med andra ord bör 1904 års folkskolebyggnad och 1930 års 
gymnastikannex ses som en sammanhängande kulturmiljö väl värd att slå vakt om.” 
Inget i detta utlåtande har ändrats och bör kvarstå. 

2 Att fastighetsägaren underlåtit att underhålla en fastighet med bevarande stämpel 
bör givetvis inte sluta med att denna vilja går genom. Tvärtom bör denna åläggas 
med vite att tillse att byggnaden är i långsiktigt hållbart skick. 
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3 Att hänvisa att 1904 års folkskolebyggnad beskyddad mot rivning betyder 
ingenting då det skyddet uppenbarligen anses kunna upphävas godtyckligt. 

Kommentarer: Stiftelsen Västmanlands läns museum har inlämnat ett nytt utlåtande 
om f.d. Karlaskolans byggnader. Utlåtandet med kommentarer redovisas tidigare i 
detta granskningsutlåtande. Gymnastikbyggnadens utformning och tekniska 
egenskaper är vårdade och underhållet är anpassat till omgivningens karaktär och 
byggnadens värde. Det berörda områdets gamla karaktär har delvis bevarats 
genom att gamla Karlaskolans huvudbyggnad har byggts om till bostäder. En ny 
byggnad med 16 lägenheter har uppförts på området. Den nya detaljplanen 
möjliggör ytterligare en liknande ny byggnad och att det ena gamla annexet 
(matsalsbyggnaden) bevaras och byggs om till nio marklägenheter. 

Enligt den gällande detaljplanen får gymnastiksalen användas för bostadsändamål. 
Kungsörs kommun anser att ändring av gymnastikbyggnaden kräver omfattande 
åtgärder för bärande konstruktioner såsom stomme och planlösning samt fasader 
m.m. för att kunna göras om till bostäder. Ett bevarande skulle kunna innebära att 
byggnadens historiska särdrag förvanskas och kraven på varsamhet enligt PBL 
därför inte uppfylls. Detta kan inte försvaras eftersom bevarandet skulle medföra 
stora merkostnader för fastighetsägaren. Planförslaget avser endast 
bostadsändamål.  

Kommunen föreslår att byggrätten på gymnastiksalens plats för bostäder är kvar i 
den nya detaljplanen. Nybyggnadens utformning och materialval ska anpassas till 
områdets karaktär. 
 
Yttrande 8 
Eftersom sista dag för Er ta emot synpunkter på granskningshandlingar infinner sig 
på Söndag under midsommarhelgen har det funnits en viss stress att få fram en del 
viktiga handlingar. Handlingar så som intresse från yttre intressenter som är 
intresserade av att det gamla gymnastikhuset blir kvar istället för att rivas. Både 
region Västmanland och Fysioterapeuter har inte haft en chans att återkoppla sitt 
intresse. Likaså finns det flera lokala föreningar som är mycket intresserade att få 
nyttja och ev. driva huset för sina egna särintressen. Dessa är infångade av mig men 
inte i detalj preciserade då tiden varit alltför kort. 
 
Synpunkter och kritik på den föreslagna detaljplanen DP 207 Kaplanen 7 och 9 
För det första är inte den föreslagna detaljplanen med tillhörande Samrådsdokument 
korrekt utförda. Det finns flera informationsmissar och förbiseenden som behöver 
korrigeras för att ge det samrådsdokument som ett ev. beslut kommer att kräva. 
Anlitade arkitekter har gjort ett slarvigt jobb som antingen beror på okunskap, 
bristande information eller helt enkelt lättja. 
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För det andra; om nu kommunens ledning har insett att det finns ”ett stort 
allmänintresse” för frågan undrar jag varför allmänheten inte alls kan få tillgång till 
lokalerna. Allmänhetens begäran att få komma in och se lokalerna nekas av 
KFAB`s VD som för övrigt inte ens är huvudman för huset! Det är KKTAB vilket 
framgår av samrådshandlingarna! (om det nu stämmer?).  Det hade varit passande 
om ledningen, på korrekt sätt, hade visat allmänheten vad som i själva verket är 
tänkt för området, nämligen att riva gymnastiksalshuset och sedan bygga en 
parkering och ett nytt trevåningshus. Ett sådant förvaringssätt med rätta kallas för 
en ”utökad granskning”. 
 
Det finns flera alternativ inom tätorten för att tillgodose behovet av ny central 
bebyggelse. Det finns flera tomma tomter där lägenheter kan byggas. Jag tänker 
främst på den stora gamla tomten där fabriken Svea engång fanns. Där finns en 
mycket vackert skyddat västerläge för tex terrassvåningar. Det andra området är 
längs Kungsgatan där NAF engång fanns. Idag en oanvänd yta. Sedan finns 
området söder hyreshuset ”Sorgkanten”. Stor öppen yta som är oanvänd mellan 
Vårdcentralen och torget. För att nu inte tala om ytorna mellan Vårdcentralen och 
skolan. Dessa är stora öppna ytor bara att ta i anspråk utan problem om 
bevarandevärde etc. 
 
2015 tog fullmäktige beslut om ny översiktplan. Idensamma framgår tydligt att 
kvarteret Kaplanen där den sammanhängande fastighetsbildningen Karlaskolan och 
dess gymnastiksal är omnämnda som värda att bevara då de är av etiskt stort värde 
för vårt samhälle. Dessa etiska värden är totalt förbisedda av författarna till 
samrådshandlingarna vi idag har på bordet.   
 
Jag tycker det är mycket märkligt beteende att smussla undan dessa, fastställda 
genom demokratiska beslut, dokument som för övrigt är så färska att ingen kan 
påstå att man missat dem! 
 
Jag har svårt att begripa att man missar att det redan fanns en Detaljplan 186 för 
området något som vår kommunala direktör inte kände till. Han påstod att DP 186 
var felaktig och aldrig var tagen i fullmäktige. Han sa dessutom, helt felaktigt att 
DP 186 inte hade genomförts under den 5 års-tid som var angiven. Detta är ånyo ett 
fel från direktören som inte verkar förstå vad en q-märkning innebär enligt vår lag. 
 
Direktören erbjöd mig personligen att jag kunde få köpa huset. Mitt svar var 
omedelbart om ett pris. Senare när jag påminde homon att jag saknade priset så 
kom ett brev från KFAB`s VD att frågan om försäljning inte alls var aktuell. Dvs. 
han som företräder bolaget som inte ens äger huset svarade på något som 
kommundirektöre/koncernchefen hade givit löfte om? Märkligt beteende minst 
sagt. 
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Förslag till alternativ användning till huset 
Terapeutiskt gym under professionell ledning. En Artrosskola i förebyggande syfte 
för att tillfredsställa den seniora delen av vårt samhälle. Kommunen tillsamman 
med regionen måste agera framåt. Dvs en plan bör omedelbart upprättas för att 
förebygga och förhindra att äldre blir stillasittande. Medel och intresse finns redan 
men kommunen har ingen plan. Detta är försumligt och måste åtgärdeas om inte 
Kungsör ska hamna ännu längre ner i statistiken (Nationella kvalitetsregistret för 
patienter med artros, BOA registret). Det finns redan intresse från privata 
fysioentreprenörer att driva verksamhet i huset. 
 
Vidare finns det intresse att få använda huset till större samlingar så som när 
gästande lagidrottare besöker Kungsör. Logi och mat kan ordnas inom 
tegelväggarna. 
 
PRO och SPF börjar söka efter större och bättre lokaler. Detta centralt belägna hus 
skulle motsvara deras förväntningar av samlingssal samt storsal för medlemsmöten. 
 
Ekonomin för huset är stålande positiv. Ur ett redovisningsperspektiv är huset 
värderat till noll kronor. Varken KKTAB eller KFAB redovisar ett marknadsvärde 
för huset. Detta medför att när man gör en investering i renoveringsarbete så 
påverkas värdet i motsvarande mån. Troligen kommer fastigheten att värderas 
betydligt högre än vad insatsen kommer att bli. Alltså en redovisningsteknisk vinst 
utan att en ny upplåning behöver göras då koncernen kan tillskjuta medel ur kassan 
och på så vis förstärka bolaget som äger huset! I stället för att samma bolag måste 
redovisa en rivningskostnad på förlustsidan i balanssidan! Kalla det gärna ”bingo” 
om någon så önskar. 
 
Någon måste ta ansvar för det försummade underhållet av den q-märkta fastigheten. 
Ägaren som i detta fall är KKTAB har helt och hållet försummat att underhålla en 
bevarandevärd byggnad trots att det står klart och tydligt i vår lag att så inte får ske. 
Eftersom detta i praktiken har varit KFAB som trott att de äger huset så kan denna 
underlåtenhet och försummelse delas lika mellan bolagens tvenne direktörer. Jag 
hoppas att kommunledningen kan komma till en ekonomisk uppgörelse med dessa 
två direktörer som helt och hållet har struntat i allt underhåll i flera år. En 
uppgörelse som väl kan anpassas till den kommande användningen av huset. 
 
Enligt aktiebolagslagen är ordförande i dessa två aktiebolag medborgarnas 
representant som har att se till att ägarnas (medborgarnas) intresse värnas. I detta 
fall ligger en uppenbar försummelse på ordförandes axlar och den samma bör avgå 
med omedelbar verkan. 
 
Bilaga ”utdrag ur Svenskbyggnadsvårds Gula lista maj 2019” 
Kungsör, Kaplanen 7 och 9 gymnastikbyggnad 
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I kvarteret Kaplanen centralt i Kungsör finns Karlaskolan med kringliggande 
byggnader. Den fristående gymnastikbyggnaden uppfördes på 1930-talet.  
 
Skolbyggnaderna ingår i ett antaget kulturmiljöprogram. Gymnastiksalen är 
skyddad med q i en detaljplan från 2009, och utgör en viktig del i sammanhanget 
med övriga skolbyggnader på området. I den detaljplan som nu tagits fram föreslås 
att q-märkningen tas bort för att kunna riva gymnastiksalen och i stället bygga 
bostäder på platsen. 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund och Kungsörs hembygdsförening påpekar i 
sina yttranden att i den nya detaljplanen saknas motivering till varför 
skyddsbestämmelsen tas bort när man i den gällande planen anser byggnaden som 
bevarandevärd. Om skyddsbestämmelsen tas bort ska tas bort, bör detta föregås av 
att ett nytt antikvariskt utlåtande tas fram. Kommunens svar att en renovering av 
gymnastiksalen är alltför kostsam för att vara motiverad. 
 
Kungsörs centrum är redan idag utarmat på äldre bebyggelse, och det är angeläget 
att bibehålla de få delar som ännu finns kvar. 
 
Kommentarer: Bostadsbyggande i Kungsör har under längre tid varit mycket 
begränsat. Befolkningen växer varför efterfrågan av bostäder är stor både i 
centrala samt sjö- och naturnära lägen i kommunen. Kungsörs kommun bedömer 
att lägenheter i flerbostadshus i tätorten går i linje med översiktsplanens syfte att 
skapa rörlighet på bostadsmarknaden och komplettera det dominerande 
småhusutbudet. Mot bakgrund av detta prioriterar kommunen bostäder enligt 
planförslaget. Det berörda områdets gamla karaktär har delvis bevarats genom att 
gamla Karlaskolans huvudbyggnad har byggts om till bostäder. En ny byggnad med 
16 lägenheter har uppförts på området. Den nya detaljplanen möjliggör ytterligare 
en liknande ny byggnad och att det ena gamla annexet (matsalsbyggnaden) bevaras 
och byggs om till nio marklägenheter. 

Enligt den gällande detaljplanen får gymnastiksalen användas för bostadsändamål. 
Kungsörs kommun anser att ändring av gymnastikbyggnaden kräver omfattande 
åtgärder för bärande konstruktioner såsom stomme och planlösning samt fasader 
m.m. för att kunna göras om till bostäder. Ett bevarande skulle kunna innebära att 
byggnadens historiska särdrag förvanskas och kraven på varsamhet enligt PBL 
därför inte uppfylls. Detta kan inte försvaras eftersom bevarandet skulle medföra 
stora merkostnader för fastighetsägaren. Planförslaget avser endast 
bostadsändamål.  

Kommunen föreslår att byggrätten på gymnastiksalens plats för bostäder är kvar i 
den nya detaljplanen. Nybyggnadens utformning och materialval ska anpassas till 
områdets karaktär. 
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Gymnastikbyggnadens utformning och tekniska egenskaper är vårdade och 
underhållet är anpassat till omgivningens karaktär och byggnadens värde.  

En detaljplan innebär en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen enligt 
plan- och bygglagen (PBL). I planprocessen är vissa moment obligatoriska medan 
andra är beroende av vilket förfarande som kan eller ska användas. Med utrycket 
betydande intresse för allmänheten menas sådana planförslag som kan antas angå 
en större krets människor och som inte underrättas i egenskap av sakägare eller 
boende i eller anslutning till planområdet. Till exempel förändringar av miljöer 
med stort lokalt värde kan vara av betydande intresse för allmänheten.  
 
Reglerna om förfarande vid upprättande av detaljplaner framgår av PBL. Allt som 
inte är reglerat i PBL lämnas utan åtgärd. Innan kommunen antar en detaljplan ska 
kommunen ha tagit fram ett planförslag, samrått om förslaget och låtit det granskas 
enligt PBL  

Då planförslaget för Kaplanen 7 och 9 är förenligt med den gällande 
översiktsplanen, startades planprocessen som standardförfarande.  

Det har dock visat sig att det finns betydande allmänt intresse. Kommunen har 
därför växlat till utökat förfarande enligt PBL. Detta innebär att planförslaget har 
kungjorts och anslagits på kommunens anslagstavla och förts in i lokalpressen. 
 
Nya yttranden om planförslaget för Kaplanen 7 och 9 har inkommit till kommunen 
efter kungörelsen. Dessa redovisas i detta granskningsutlåtande.   
 
Av planförslagets handlingar; plankarta och beskrivning, ska det framgå, vilket 
ändamål och vilka åtgärder m.fl. detaljplanen syftar till. Kommunen anser att 
förvarandet följer bestämmelser i PBL.   

Kungsörs kommuns beslut anslås och man kan inhämta dessa t.ex. på webben eller 
direkt från kommunen. Även press informerar om olika beslut.  
 
En detaljplan gäller tills den ändras eller upphävs. En detaljplan får inte ändras 
eller upphävas före genomförandetidens utgång om någon fastighetsägare som 
berörs motsätter sig det. Byggherren behöver inte ta i anspråk byggrätten under 
genomförandetiden utan under tiden när detaljplanen gäller. 
 
Yttrande 9 
Huset måste vara kvar av kultur- och miljömässiga skäl. 
Det ligger mitt i centrum, en vacker plats. Huset hör stilrent ihop med den vackra 
skolbyggnaden som nu är ett exklusivt bostadshus. Försvinner gym-huset och 
(hemska tanke) ersätts med en garagelänga kommer Skolhuset att tappa all sin 
charm och värdighet. Ointressant att bo i ett gammalt tegelhus omgivet av röda 
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längor. Att ”förtäta” centrum kan ha sitt berättigande både ur ekonomiskt och 
demografiskt perspektiv. Men förtätning får inte samtidigt innebära ”förfulning”. 
 
Kungsör är känt och berömt för sin Naturmiljö, när det gäller våra hagar och våra 
rekreationsområden i kommunens periferi. Varför inte samma omtanke och 
varsamma hand när det gäller centrum? En omväxlande miljö i centrum, med gamla 
byggnader och nyuppförda hus visar på stabilitet och framåtanda samt ger trygghet 
och välbefinnande för oss som bor och vistas här. Kungsör har idag en stor 
inflyttning, mycket tack vare goda kommunikationer och höga bostadspriser i 
omgivande städer. Vi måste se till att de nyinflyttade stannar kvar och trivs här i 
kommunen. Det kan vara lika lätt att snart flytta härifrån som att flytta hit, särskilt 
om man har arbete på annan ort. Var finns samlingsplatserna där de boende kan 
träffas för möten fester samvaro och gemenskap? 
 
Kulturen i Kungsör: Det räcker inte med sportarenor, Kungsudden, Granhammars 
bygdegård, bion och biblioteket. Det finns många små och stora föreningar i 
kommunen, som jobbar i det tysta med mycket små bidrag. Vi vill också ta plats, 
visa upp oss och få nya kontakter/medlemmar. Kungsörs Konstförening bildades 
2009. Vi har haft förmånen att få ha våra utställningar och övriga aktiviteter i 
biblioteket, men utrymmet reduceras mer och mer då bibliotekets utbud och tjänster 
är i en omfattande utveckling. Snart är vår förening ”hemlös”. Kanske får vi vara 
kvar med 1 till 2 utställningar per år ytterligare något år. 
 
Tillsammans med många kungsörsbor och många föreningar vill vi att Det k-märkta 
gymnastikhuset får vara kvar och bli ett Kulturhus där många av våra mindre 
föreningar får plats att exponera sig och bjuda sina idéer och aktiviteter till 
allmänheten. 
 
Vi stred för Karlaskolan som Kulturhus, men det blev inte så. Vi stred för gamla 
posthuset vid torget som kulturhus, men det blev inte så. 
 
Snälla Socialdemokrater ni rev tidigare för att få ”luft och ljus” i ett trångbott 
Sverige. I Kungsör försvann för ett antal år sedan Hellqvistska gården. Det ni avser 
att här och nu står inte heller i allmänhetens intresse. Kulturvärden försvinner, 
centrum förfulas, kulturutbudet försvåras och föreningarna får fortsätta sitt liv i 
skymundan. Motivet är bara pengar. 
 
Det räcker nu: för tredje gången ropar vi: Ge Kungsör ett Kulturhus. Riv inte ett K-
/(Q-) märkt hus! 
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Yttrande 10 
Tror nog att ni får tänka till en gång noggrant och dra lärdom av stora rivningar i 
andra städer. Man river inte bara en byggnad men även minnen, andan och hus som 
inte längre byggs. 
 
Kom igen, finns det verkligen ingen annan lösning? 
Att byta ut en sån byggnad till en P-plats verkar vara en väldigt olycklig val just nu 
när alla pratar om miljöpåverkan av bygg och bilar. 
Nej, dålig idé och tydligen inte förankrad med många i kommunen. 
 
Yttrande 11 
Många baltiska flyktingar hade sitt karantänläger här i gymnastiksalen. En gång i 
tiden hade man även skolkök. Otaliga var här även privata fester. För att inte tala 
om alla minnen vi gamla kungsörare har av denna gamla fina byggnad. Dessutom 
all motion o gymnastik vi kungsörare fått här, så vi har kunnat uppnå hög ålder och 
bevarat oss friska. 
 
Önskar kommunen bevarar denna vackra byggnad. Varför inte använda den som 
man en gång i tiden gjorde? Även sammanträden skulle kunna hållas här för att 
slippa dyr hyra för kommunen. 
 
Kommentarer: Bostadsbyggande i Kungsör har under längre tid varit mycket 
begränsat. Befolkningen växer varför efterfrågan av bostäder är stor både i 
centrala samt sjö- och naturnära lägen i kommunen. Kungsörs kommun bedömer 
att lägenheter i flerbostadshus i tätorten går i linje med översiktsplanens syfte att 
skapa rörlighet på bostadsmarknaden och komplettera det dominerande 
småhusutbudet. Mot bakgrund av detta prioriterar kommunen bostäder enligt 
planförslaget. 
 
Det berörda områdets gamla karaktär har delvis bevarats genom att gamla 
Karlaskolans huvudbyggnad har byggts om till bostäder. En ny byggnad med 16 
lägenheter har uppförts på området. Den nya detaljplanen möjliggör ytterligare en 
liknande ny byggnad och att det ena gamla annexet (matsalsbyggnaden) bevaras 
och byggs om till nio marklägenheter. 

Enligt den gällande detaljplanen får gymnastiksalen användas för bostadsändamål. 
Kungsörs kommun anser att ändring av gymnastikbyggnaden kräver omfattande 
åtgärder för bärande konstruktioner såsom stomme och planlösning samt fasader 
m.m. för att kunna göras om till bostäder. Ett bevarande skulle kunna innebära att 
byggnadens historiska särdrag förvanskas och kraven på varsamhet enligt PBL 
därför inte uppfylls. Detta kan inte försvaras eftersom bevarandet skulle medföra 
stora merkostnader för fastighetsägaren. Planförslaget avser endast 
bostadsändamål.  
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Kommunen föreslår att byggrätten på gymnastiksalens plats för bostäder är kvar i 
den nya detaljplanen. Nybyggnadens utformning och materialval ska anpassas till 
områdets karaktär. 
 
Yttrande 12 
Som boende i närområdet till Kaplanen 7 och 9 är vi inte positiva till nybyggnation 
av hyresrätter och inte heller rivningen av det gamla gymnastikhuset. 
 
I Kungsör är det ytterst få äldre byggnader bevarade. Många andra kommuner har 
valt att istället använda och bevara äldre intressanta byggnader och miljöer. Att riva 
den vackra gymnastikbyggnaden och bygga fler nya lägenhetshus nära Karlaskolan 
kommer att förstöra miljön, anser vi. Frågan är om det finns någon arkitekturplan 
som åskådliggör hur den estetiska utformningen av kommunens olika områden är 
planerade? 
 
Karlaskolans före detta gymnastikhus skulle istället kunna användas för 
Hembygdsföreningen, pensionärsföreningen och utställningar samt andra kulturella 
evenemang då byggnaden ligger centralt och i fin miljö. 
 
Vi som bor i villorna drabbas hårt av att vår närmiljö saboteras liksom av oväsen 
under perioden av rivning och byggnation. Planen att uppföra 70 hyreslägenheter i 
granntomten är för oss mycket avskräckande. 
 
Kommentarer: Bostadsbyggande i Kungsör har under längre tid varit mycket 
begränsat. Befolkningen växer varför efterfrågan av bostäder är stor både i 
centrala samt sjö- och naturnära lägen i kommunen. Kungsörs kommun bedömer 
att lägenheter i flerbostadshus i tätorten går i linje med översiktsplanens syfte att 
skapa rörlighet på bostadsmarknaden och komplettera det dominerande 
småhusutbudet. Mot bakgrund av detta prioriterar kommunen bostäder enligt 
planförslaget. Det berörda områdets gamla karaktär har delvis bevarats genom att 
gamla Karlaskolans huvudbyggnad har byggts om till bostäder. En ny byggnad med 
16 lägenheter har uppförts på området. Den nya detaljplanen möjliggör ytterligare 
en liknande ny byggnad och att det ena gamla annexet (matsalsbyggnaden) bevaras 
och byggs om till nio marklägenheter. 

Enligt den gällande detaljplanen får gymnastiksalen användas för bostadsändamål. 
Kungsörs kommun anser att ändring av gymnastikbyggnaden kräver omfattande 
åtgärder för bärande konstruktioner såsom stomme och planlösning samt fasader 
m.m. för att kunna göras om till bostäder. Ett bevarande skulle kunna innebära att 
byggnadens historiska särdrag förvanskas och kraven på varsamhet enligt PBL 
därför inte uppfylls. Detta kan inte försvaras eftersom bevarandet skulle medföra 
stora merkostnader för fastighetsägaren. Planförslaget avser endast 
bostadsändamål.  
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Kommunen föreslår att byggrätten på gymnastiksalens plats för bostäder är kvar i 
den nya detaljplanen. Nybyggnadens utformning och materialval ska anpassas till 
områdets karaktär. 

I detta förslag till detaljplan ingår en illustration om planerad bebyggelse. 
Handlingar till detaljplanering som visar utformning m.m. sker när projekt kommer 
att förverkligas. Byggherren ska redovisa inför ansökan om bygglov hur enskilda 
byggnader och området kommer att se ut. 

Förtätning och ändring i centrala delar av tätorter kan innebära olägenhet. 
Byggherren ansvarar för byggandet av nya bostäder inom området och planerar att 
olägenhet på alla sätt för boenden minimeras. 
 
 
 
 

Kommunstyrelseförvaltningen Sven Söderlind 

Kungsörs kommun  Ahlqvist & Almqvist Arkitekter  
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