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Kommunstyrelsen 

 

Information om fördjupad översiktsplan 
 
Just nu pågår ett arbete inom samhällbyggnadsförvaltningen att ta fram en ny 
fördjupad översiktsplan (FÖP) för Morgongåva tätort. Ett så kallat avslutningssamråd 
hölls under perioden 2021-05-07 – 2021-07-02 där länsstyrelsen, regionen och 
berörda kommuner samt kommunens medlemmar, andra myndigheter, 
sammanslutningar och enskilda som har ett väsentligt intresse av planförslaget fick 
möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. 
 
Efter Ks beslut den 2021-10-19 (Ks § 200) att godkänna den av förvaltningen 
upprättade samrådsredogörelsen med tillhörande förslag på revideringar innan 
granskning fattades har det inkommit ytterligare synpunkter gällande två ytor i 
tätorten. Förvaltningen anser att dessa yttranden föranleder en närmare 
undersökning av möjligheten att revidera granskningsförslaget ytterligare avseende 
dessa två ytor. Ytorna som avses ges nedan en närmare presentation. 

 
Del av Stora Ramsjö 1:118  
 
Omedelbart söder om Rv 72 (precis tvärs över vägen från Candystore) ligger två 
skiften av den kommunägda fastigheten Stora Ramsjö 1:118 (skiftena Stora Ramsjö 
1:118>4 och Stora Ramsjö 1:118>5).  
 

  
Karta (ortofoto) som med rött redovisar läget för Stora Ramsjö 1:118>4 och Stora 
Ramsjö 1:118>5 
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Bild som visar det aktuella området sett från Rv 72 österut med Candystore till vänster 
(Källa: Google Maps) 
 
De två skiftena är idag obebyggda och Stora Ramsjö 1:118>4 nyttjas bland annat till 
parkering.  
 
Intresse har uttryckts från extern part om att exploatera på Stora Ramsjö 1:118>4 för 
bebyggelse. 
 
I samrådsförslaget till FÖP:en pekas ytan för Stora Ramsjö 1:118>4 och 1:118>5 ut 
som ”grönområde eller park”. Motivet till att föreslå denna markanvändning yttrycks i 
samrådshandlingen (sida 54 under avsnitt Grönområden och parker) på följande sätt: 
”Under samrådsdialogerna framkom även önskemål om att lyfta fram delar av ortens 
historia kopplade till Västeråsmaskiner och Företagsparken i den offentliga miljön. 
Grönytan intill väg 72 där kulverten under Företagsparken kommer ut och 
dagvattenparken föreslås börja kan vara en lämplig plats att utveckla dessa värden på”.  
 
Förvaltningen önskar undersöka möjligheten att i granskningsförslaget enbart peka ut 
Stora Ramsjö 1:118>5 som ”grönområde eller park”. Detta med syftet att underlätta 
en eventuell framtida bebyggelse på Stora Ramsjö 1:118>4.  
 

Del av Stora Ramsjö 1:17 

 
Stora Ramsjö 1:17 är en relativt stor fastighet som är uppdelad på tre skiften, se 
kartutsnitt. Fastigheten är privatägd. 
 
Ägaren till Stora Ramsjö 1:17 har via ett ombud i slutet av januari kontaktat 
kommunen och yttrat ett önskemål om att utöka ytan för det som i samrådsförslaget 
benämns ”verksamhet utredningsområde” och ”potentiell bostadsbebyggelse” på 
bekostnad av ytan benämnd ”naturområde”. Syftet med en sådan revidering skulle 
enligt fastighetsägaren vara att möjliggöra för fler bostäder och större yta för 
verksamheter än vad samrådsförslaget anger.  
 
Förvaltningen önskar undersöka möjligheten att i granskningsförslaget utöka dessa 
ytor enligt principen i yttrandet.    
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Kartutsnitt som redovisar Stora Ramsjö 1:17 där också de tre skiftena 1-3 framgår.  
 

 
Kartutsnittet visar samrådsförslagets bebyggelseutveckling med tillägg i röd färg av de 
två ytor där ägaren till fastighet Stora Ramsjö 1:17 uttryckt önskemål om att peka ut 
ytterligare yta som ”verksamhet utredningsområde” och ”potentiell bostadsbebyggelse”. 
Obs att de föreslagna ytorna ska ses som schabloner vad gäller exakt avgränsning.     
 
Värt att tänka på är att de skrafferade ytorna för ”verksamhet utredningsområde” och 
”potentiell bostadsbebyggelse” innebär att FÖP:en anger att det inom det områdena är 
lämpligt att gå vidare med detaljplanering. Det är i detaljplaneringen det avgörs var 
exakt byggnader kan placeras, vägar dras och var natur och grönytor ska finnas. 
 
 



 

Datum  4 (4) 
2022-02-09 

 

 

Förvaltningen vill med denna förfrågan till kommunstyrelsen få ett godkännande av 
att undersöka dessa förslag till revidering närmare. Detta innebär inte att 
förvaltningen med säkerhet i detta skede kan säga att revideringarna är möjliga eller 
lämpliga att införa i granskningsförslaget.  
 
 

I tjänsten 
Erik Mörtsell 
Översiktsplanerare 
 
 
 
 


