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SAMRÅDSREDOGÖRELSE – Ändringar till detaljplan PL 92 

(byggnadsplan), Jägaråsen, Kungsörs kommun, Västmanlands län. 

 

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 på 

samråd. 

 

Hur samrådet har bedrivits: 

Ändringar till detaljplan (KS2018/121) har varit utsända för samråd mellan den 21 

maj och 11 juni 2018. Samtliga handlingar och yttranden finns i arkivet hos 

Kungsörs kommun.  

 

Yttranden har inlämnats av:  

Lantmäteriet i Visby  

Länsstyrelsen i Västmanlands län   

Mälarenergi Elnät AB  

Köpings kommun 

Kungsörs kommun 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

Ägare till fastigheter inom planområdet enligt nedan. 

Ägare till fastigheter utanför planområdet enligt nedan. 

 

 

Inkomna yttranden från kommuner, myndigheter och bolag med kommunens 

kommentarer: 

 

Jägaråsen 1:48 och 1:50 

Kungsörs kommun godkänner förslaget till ändringar. 

Malmön 1:1 

Köpings kommun godkänner förslaget till ändringar. 

Planen innehåller allmän plats längst i norr vilket lämnar handlingsfrihet för 

framtida eventuell GC-bro eller liknande till Malmön. Beträffande vald storlek på 

byggrätter anser vi inte att Köpings kommun behöver ha några åsikter. 

Kommentarer: Kungsörs kommun har noterat förslaget från Köpings kommun om 

förbindelse mellan Jägaråsen och Malmön.  
  

 
 

 

http://www.kungsor.se/
http://www.ahlqvist-almqvist.se/
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Lantmäteriet i Visby 

Lantmäteriet har ingen erinran mot förslaget till ändring av detaljplan DP 92 för 

Jägaråsen. Vi lämnar vårt godkännande.  

-------    

 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Samrådsyttrande över ändring av detaljplan (DP 92) för Jägaråsen, Kungsör 

Överensstämmelse med översiktsplanen 

Enligt 4 kap. 33 § PBL ska planbeskrivningen innehålla en redovisning av om 

planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och skälen 

för avvikelsen. Länsstyrelsen anser att en bedömning om huruvida ändringen av 

detaljplanen avviker för översiktsplanen eller ej saknas och behöver därför 

kompletteras.  

Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 

Mot bakgrund av den information som framgår av samrådsförslaget gör 

Länsstyrelsen bedömning att ett antagande av planen inte kommer att överprövas.  

Råd enligt 2 kap. PBL och annan lagstiftning  

Nytt 6 kapitel miljöbalken 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på miljöbalkens (1998:808) nya 6 

kapitel om miljöbedömningar som trädde i kraft vid årsskiftet och innefattar planer 

eller program som krävs i lag som ska upprättas eller ändras. 

Övrigt 

För ändring av detaljplan gäller tydlighetskravet. Länsstyrelsen ser ur den aspekten 

positivt på att de tidigare tilläggsplanerna upphävs, med hänvisning till att endast en 

detaljplan gäller för ett geografiskt område. 

Länsstyrelsen anser dock att vissa kompletteringar i planhandlingarna är 

nödvändiga för att det tydligt ska framgå vad som gäller inom detaljplaneområdet 

efter ändringen. 

Länsstyrelsen anser att planhandlingarna bör kompletteras med en tydlig plankarta 

innefattande planändringen. Det ska av plankartan framgå hur planområdet delas 

upp för skilda ändamål och vilka bestämmelser som gäller för planområdets 

användningsområden. 

Länsstyrelsen anser även att planbeskrivningen med fördel kan kompletteras genom 

att redovisa vad de förändrade bestämmelserna och upphävda ändringsplanerna får 

för konsekvenser. 

Kommentarer: Kungsörs kommun kompletterar planbeskrivningen med en 

redogörelse om överensstämmelse med översiktsplanen och ändringarnas påverkan 

på miljön samt redovisning vad de förändrade bestämmelserna och upphävda 

ändringsplanerna får för konsekvenser. Kommunen tar fram en plankarta 
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innehållande bestämmelser för planändringen och de bestämmelserna till PL 92 

vilka inte upphävs. 

Huvudsyfte för detaljplanen PL 92 för Jägaråsen är bostadsändamål medan en 

liten del av området omfattar allmän badstrand och ett grönområde på norra 

udden. Området Jägaråsen är redan i anspråkstaget för bostadsändamål både för 

fritids- och permanentboende. Inom området har permanentboende succesivt 

utökat. Ingen ändring görs av bostadsändamålet.  

Kungsörs kommun har sedan länge mottagit önskemål om större byggrätter från 

flera boenden på Jägaråsen. För att möjliggöra detta föreslår kommunen att 

upphäva de två tilläggsplanerna (EDP 168 och EDP 179) tillhörande detaljplanen 

PL 92 (byggnadsplan) och göra tillägg med nya bestämmelser till denna plan. 

Vidare kommer några planbestämmelser för PL 92 att upphävas. 

 

Mälarenergi Elnät AB 

Förslaget avseende ändring av detaljplan (DP92) för Jägaråsen, Kungsörs kommun, 

godkänns avseende elnätet. För kännedom kan dock förstärkningar i elnätet krävas 

om ett flertal av de befintliga fastigheterna ersätts av fastigheter ämnade för 

permanentboende, t.ex. ombyggnad eller nybyggnad av elnätstationer i området.  

Kommentarer: Kungsörs kommun är medveten om att förstärkningar av elnätet kan 

behöva göras om antalet permanentboende på området ökar. 

 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

Yttrande över förslag till ändring av detaljplan (DP 92) för Jägaråsen, Kungsörs kommun 

Bedömning 

Enligt föreslagen ändring kommer byggrätten att höjas inom området. Samtidigt 

upphävs minsta tomtstorlek, vilket kan leda till en kraftigt ökad exploatering inom 

området. Begränsning av tomtstorlek bör finnas i planbestämmelser, då föreslagen 

byggnadsarea höjs till 300 kvm/tomt. 

Yttrande 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande synpunkter över förslag till 

detaljplan. 

Då föreslagen byggnadsarea höjs till 300 kvm/tomt, så bör area för minsta 

tomtstorlek finnas i planbestämmelsen för att undvika överexploatering.  

 

Kommentarer: Förslaget innebär bl.a. att: 

Följande byggnadsplanebeskrivning om tomtplatsstorlek i detaljplanen PL 92 

(byggnadsplan, laga kraft 1980-05-20) ska vara kvar även efter ändring av planen. 
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Följande byggnadsplanebestämmelse om tomtplatsstorlek i detaljplanen PL 92 

(byggnadsplan, laga kraft 1980-05-20) ska vara kvar även efter ändring av planen. 

 

 

Planhandlingarna kompletteras och förtydligas. 

 

Inkomna godkännanden från ägare till fastigheter inom planområdet 

Ägarna till 28 fastigheter inom planområdet godkänner ändringar till detaljplanen  
 

 

Anläggningssamfälligheter inom området 

 

Ägarna till en delägarfastighet godkänner planförslaget. 

 

Rättigheter inom området 

 

Ägarna av fastigheter vilka sex servitut är knutna till på planområdet godkänner 

planförslaget. 
 

Lr 1 

Mälarenergi Elnät AB 

Mälarenergi Elnät AB godkänner planförslaget. 

Ägarna till belastande fastigheter godkänner planförslaget.  
 

 

 

Inkomna yttranden från ägare till fastigheter inom planområdet 

Yttrande 1 

Fastighetsägaren godkänner inte planförslaget.  

Det räcker med den storlek som är nu.  
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Yttrande 2 

Fastighetsägaren godkänner planförslaget.   

Tycker det oklart vad som kommer att gälla. Gammalt och nytt.  

 

Yttrande 3 

Fastighetsägaren godkänner inte planförslaget.   

Byggnadens storlek bör ha relation till tomtens storlek.  

Finns tomter 600-800 m
2
, känns orimligt att de ska bebyggas enligt den föreslagna 

detaljplanen.  

 

Yttrande 4 

Fastighetsägaren godkänner inte planförslaget.   

Redovisat på bilaga enligt följande. 

Stora delar av Järgaråsen och tillhörande Barkaröviken är natur- och fågelreservat 

samt undantagen för exploatering, detta pga. områdets stora naturvärden med 

artrikedom bland både flora och fauna. Strandlinjen ska ej förändras och inga stora 

ingrepp ska göras i rullstensåsen. 

Detta talar emot att man ska tillåtas röja av/ ta bort så mycket natur för att göra 

bebyggelse.  

Syftet med detaljplaneförslaget enligt bifogad information är att skapa möjlighet för 

ett sjönära permanentboende på Jägaråsen. Många är redan permanentboende på 

Jägaråsen och boytan tycks inte vara något problem. Större delen av Sveriges 

befolkning bor i s.k. småhus (kvm styr inte om det är fritidshus eller 

permanentboende). Det är inte en norm i Sverige att ha 300 (230+70) kvm för att 

kunna bo permanent.  Detta ihop med ovanstående stycke bör göra att det väger 

tyngre att värna om naturen. 

Det bör bli billigare för kommunen att bara förlänga eller nyetablera de detaljplaner 

som finns. Kungsör profilerar sig som ekokommun vilket ej är förenligt med 

profitering på bekostnad av naturvärde eller de redan boende på Jägaråsen. 

Tänkbara konsekvenser av förslaget kan ses på till exempel Malmön. Där visas hur 

sönderbyggt och förstört det åtråvärda blir utan regler som tar hänsyn till tex på  

topografi, tomtstorlek eller naturvärden. 

Att platser som Malmön blir mindre åtråvärda för alla kan ses på 

bostadsmarknadspriser  där dessa hus och tomter inte stiger i värde, utan snarare 

minskar eller står stilla, i kontrast till Jägaråsens tomter. De är dessutom ofta tomter 

till salu på dessa områden. Naturen försvinner, både djur- och växtliv, eftersom det 

inte finns plats kvar och ej heller någon känsla för platsen i sig för de människor 

som köper tomt. 

Ställen som Jägaråsen söker både människor och djur till. Vi som bor här kan 

samsas och finnas till tillsammans med naturen och tomter går oftats i generationer 
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och vad man ska eller inte ska lär man sig redan barnsben. Vi bor inte i en tätort 

utan på landet. 

En stadsarkitekt som arbetar med sådana områden bör samarbeta med en motpart, 

som har främjandet av bl.a. naturen i åtanke för att man ska få fram en bra balans i 

framtagandet av en ny detaljplan om denna måste förändras. 

 

Yttrande 5 

Fastighetsägaren godkänner inte planförslaget.  

Det är bra att vi får bygga större! Men anser att max byggyta skall stå i proportion 

till tomtstorlek.  – 230 m
2
 i 2 plan på en tomt ca 1000 m

2
 medför otrolig förtätning 

vilket kommer förstöra områdets karaktär. 

  

Yttrande 6 

Fastighetsägarna godkänner inte planförslaget.  

Vi anser att byggnadsyta ska relateras till tomtstorlek. Exv att maximalt 15 % av 

tomtytan får bebyggas.  

 

Yttrande 7 

Fastighetsägarna godkänner planförslaget. 

Är positiv till kommunens utveckling men har svårt att förstå att huvudbyggnadens 

byggnadsareal får vara så stor som 230 m
2
.  

Bifogar ett brev om nedtagning av träd i samband av byggnation och 

överhuvudtaget! 

Till ansvariga i Kungsörs kommun. 

I samband med svaret för ändring av detaljplan för Jägaråsen lämnar jag några 

tankar angående träd utefter åsen. 

En fråga jag ställer mig om det finns regler eller riktlinjer för nedtagning av träd på 

åsen; hur många man får ta ned och vilka.  

Jag anser att det av flera skäl borde finnas riktlinjer för nedtagning av träd om det är 

möjligt. 

Det är viktigt att bevara åsens karaktär. Träden fyller också många funktioner för 

djur och människor och inte minst för miljön. Träden på åsen är utmärkt skydd för 

vind och sol. 

Naturligtvis måste en del träd tas ned vid en byggnad av hus, men inte alla på 

tomten. 

Det är relativt lätt att ta ned flera 100-åriga träd MEN inte lika lätt att återskapa! 

Vore tacksam om ansvariga i Kungsörs kommun funderar kring mina tankar och 

sänder ett svar.   
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Yttrande 8 

Fastighetsägaren godkänner planförslaget och bifogar tre bilagor. Bilaga 1: 

Kommentarer avseende detaljplan ”Godkännande av ändring detaljplan DP 92 för 

Jägaråsen Kungsörs kommun” 

Vi godkänner utskickad detaljplan med följande kommentarer: 

Vid personligt möte med Stig Tördahl på Kungsörs kommun 2018-06-04 erhöll vi 

ny karta där vår tomt och hus finns med (då utskickad karta ej kan godkännas då vår 

tomt och fastighet ej fanns utritat). 

Stig förtydligade även att de nya byggreglerna gäller för vår fastighet, dvs en 

huvudbyggnad med markareal högst 230 m
2
 (som får uppföras i två våningar) samt 

komplementhus med markareal på högst 70 m
2
. 

Bilaga 2: Utskickad karta från kommunen 

Bilaga 3: Fastighetsinformation med karta. 

 

Yttrande 9 

Fastighetsägaren godkänner inte planförslaget.   

Byggnadens storlek bör ha relation till tomtens storlek.  

Finns tomter 600-800 m
2
, känns orimligt att de ska bebyggas enligt den föreslagna 

detaljplanen.  
 

Kommentarer för yttranden 1-9:  

Kommunen har noterat synpunkterna från yttrande 8. 

Kungsörs kommun har sedan länge mottagit önskemål om större byggrätter från 

flera boenden på Jägaråsen. För att möjliggöra detta föreslår kommunen att 

upphäva de två tilläggsplanerna (EDP 168 och EDP 179) tillhörande detaljplanen 

PL 92 (byggnadsplan) och göra tillägg med nya bestämmelser till denna plan. 

Vidare kommer några planbestämmelser för PL 92 att upphävas. 

Enligt 4 kap. PBL kan kommunen ta fram en ny detaljplan eller göra ändring av en 

detaljplan eller upphäva en plan. Hänsyn ska tas både till allmänna och enskilda 

intressen. Kungsörs kommun gör bedömning om att permanentboende på 

Jägaråsen går i linje med översiktsplanens syfte att skapa attraktivt boende vid sjö- 

och naturnära lägen. 

Huvudsyftet för detaljplanen PL 92 är bostadsändamål medan en liten del av 

området omfattar allmän badstrand och ett grönområde på norra udden. Området 

Jägaråsen är redan i anspråkstaget för bostadsändamål både för fritids- och 

permanentboende. Norra delen av området är naturområde och det ingår i 

planområdet. Stora naturområden ligger i omgivningen.  

Kungsörs kommun anser att det är viktigt att ta hänsyn till Jägaråsens 

landskapsbild och naturvärden när ny bebyggelse planeras så att 

naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara. Detaljplanen PL 92 omfattar 

dock inte bestämmelse om fällning av träd på Jägaråsen. Dock ska ett förslag om 

ny- och/eller tillbyggnad på fastighet göras varsamt med tanke på tomtens 

naturförhållanden enligt PBL. 
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Kungsörs kommun är medveten om hur marknadspriser för boende skiljer sig åt i 

olika områden. Dock saknar PBL bestämmelser om fastighetspriser. 

Kungsörs kommun tar fram en tydlig plankarta innefattande planändringen med 

bestämmelser samt kompletterar plan- och genomförandebeskrivningen. Av 

plankartan samt plan- och genomförandebeskrivningen kommer det att framgå hur 

planområdet delas upp för skilda ändamål och vilka bestämmelser som gäller för 

planområdets användningsområden på Jägaråsen. Nu gällande fastigheter inom 

planområdet kommer att redovisas separat på plankartan. 

 

Förslaget innebär bl.a. att: 

Följande byggnadsplanebeskrivning om tomtplatsstorlek i detaljplanen PL 92 

(byggnadsplan, laga kraft 1980-05-20) ska vara kvar även efter ändring av planen. 

 

 
 

 

Följande byggnadsplanebestämmelse om tomtplatsstorlek i detaljplanen PL 92 

(byggnadsplan, laga kraft 1980-05-20) ska vara kvar även efter ändring av planen. 

 

 
 

 

Följande planbestämmelser innebär ändringar jämfört med gällande bestämmelser 

i detaljplanen PL 92 (byggnadsplan). 

 

 En huvudbyggnad får uppföras högst i två våningar med en byggnadsarea 

som får vara högst 230 kvadratmeter. Huvudbyggnadens byggnadshöjd får 

vara högst sju och en halv meter.  

 Två komplementbyggnader i en våning får uppföras med en sammanlagd 

byggnadsarea om högst 70 kvadratmeter. Komplementbyggnadens 

byggnadshöjd får vara högst fyra meter. 

 Huvudbyggnad ska placeras minst fyra (4) meter från tomtgräns. 

Komplementbyggnad ska placeras minst sex (6) meter från tomtgräns mot 

väg och minst två (2) meter från övriga tomtgränser. 
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Förutsättningar för bebyggelse skiljer sig åt för olika fastigheter på Jägaråsen. 

Befintlig bebyggelse och tomtens storlek m.m. avgör hur man kan bygga nytt 

och/eller till på fastigheten. För att kunna ge svar hur mycket man kan bygga på 

varje enskild fastighet, måste det finnas ett förslag varav det framgår vad man vill 

bygga och vilken bebyggelse redan finns där. Myndigheten för bygglov har då 

möjlighet att göra bedömning av förslaget utifrån den enskilda fastighetens 

förutsättningar. 

Lantmäterimyndigheten prövar fastighetsrättsliga åtgärder såsom 

fastighetsreglering, avstyckning m.m. inom Jägaråsen när någon ansöker om detta. 

För att göra förändringar i fastighetsindelningen krävs en ansökan om 

lantmäteriförrättning till Lantmäterimyndigheten. Vid förrättningen prövar 

Lantmäterimyndigheten åtgärdens lämplighet och överenstämmelse med 

detaljplanen m.m.  

 

Rättigheter inom området 

 
Servitut  

Yttrande 1 

Ägare till ett servitut inom en fastighet på planområdet godkänner inte 

planförslaget. 
 

Ägare till en belastande fastighet på planområdet godkänner inte planförslaget. 

Se bilaga 1: Kommentarer avseende servitut 

”Godkännande av ändring detaljplan (DP 92) Jägaråsen Kungsörs kommun ” 

Vi kan inte godkänna servitutet då ny detaljplan innebär att åretruntboende med 

avsevärt utökade byggregler upprättas. 

Ny ägare på en tomt … har meddelat att hantverkare konstaterar att vägen är för 

svag för tung trafik som krävs när de bygger nytt åretruntboende. 

Utökade byggregler skapar förutsättningar för åretruntboende och familjeboende i 

fastighet … vilket medför: 

 Trafik som belastar fastighet … samt 

 Reducerade byggmöjligheter för fastighet … 

 Vilket i sin tur bidrar till sänkt värde på vår fastighet … . 

Vi är villiga att köpa den korta delen av vägen som tillhör tomt … 

alternativt justera vägsträckningen inom vår tomtgräns. 

Vi är även villiga att sälja en bit tomt till ägare om det underlättar för att de ska 

kunna få en egen uppfart. 

 

Kommentarer: Kungsörs kommun samråder i detta ärende om förslag till ändringar 

av planbestämmelser till PL 92 och upphävande av två tilläggsplaner till PL 92. 

Kommunen vill upplysa om att lantmäterimyndigheten hanterar frågor om 



 

Samrådsredogörelse 10 (11)  

 
 

 

  
 

   

 

fastighetsgränser, servitut m.m. när de behöver förändras genom 

lantmäteriförrättning efter att någon ansöker om detta. 

PBL saknar bestämmelser om fastighetsvärden.  

 

Inkomna godkännanden från fastighetsägare utanför planområdet 

Ägarna till två fastigheter utanför planområdet godkänner detaljplanen. 

 

Inkomna yttranden från fastighetsägare utanför planområdet 

Yttrande 1 

Fastighetsägaren godkänner inte planförslaget. 

Vid diskussion med Kungs-Barkaröbygdens intresseförening gemensamt framkom  

att vi alla önskar att Jägaråsen blir småskaligt och trivsamt stugområde vid sjön. 

Tomter för större hus kan upplåtas på många andra platser.   

  

Kommentarer: Kungsörs kommun har sedan länge mottagit önskemål om större 

byggrätter från flera boenden på Jägaråsen. För att möjliggöra detta föreslår 

kommunen att upphäva de två tilläggsplanerna (EDP 168 och EDP 179) 

tillhörande detaljplanen PL 92 (byggnadsplan) och göra tillägg med nya 

bestämmelser till denna plan. Vidare kommer några planbestämmelser för PL 92 

att upphävas. 

Enligt 4 kap. PBL kan kommunen ta fram en ny detaljplan eller göra ändring av en 

detaljplan eller upphäva en plan. Hänsyn ska tas både till allmänna och enskilda 

intressen.  

Huvudsyftet för detaljplanen PL 92 är bostadsändamål medan en liten del av 

området omfattar allmän badstrand och ett grönområde på norra udden. Området 

Jägaråsen är redan i anspråkstaget för bostadsändamål både för fritids- och 

permanentboende. Norra delen av området är naturområde och det ingår i 

planområdet. Stora naturområden ligger i omgivningen.  

Kungsörs kommun gör bedömning om att permanentboende på Jägaråsen går i 

linje med översiktsplanens syfte att skapa attraktivt boende vid sjö- och naturnära 

lägen. 

 

 

 

 

Kommunstyrelseförvaltningen Sven Söderlind 

Kungsörs kommun  Ahlqvist & Almqvist Arkitekter  


