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HANDLINGAR
Handlingar i samrådsutskick
 Plankarta med bestämmelser, skala 1:400 (A1) 1:800 (A3), och
illustrationer
 Planbeskrivning
 Fastighetsförteckning

VAD ÄR EN DETALJPLAN?
Detaljplaner består av en karta som innehåller juridiskt bindande
bestämmelser. Plankartan och bestämmelserna kan till exempel reglera
var man får bygga, vad byggnader och markområden ska användas till,
byggnaders utformning såsom byggnadshöjd och maximal byggrätt med
mera.
Till en detaljplan finns alltid en obligatorisk planbeskrivning. Detta
dokument avser förklara detaljplanens syfte, innehåll och hur planen är
avsedd att genomföras samt följderna av dess genomförande.
Planbeskrivning har ingen självständig rättsverkan.

REVIDERING
Efter samråd och granskning har texten i planbeskrivningen reviderats och
förtydligats i textavsnitten: Avfall, Markägoförhållanden och
Fastighetsrättsliga åtgärder.

ARB300 v 1.4 2006-03-06

I plankartan har planbestämmelserna u (marken ska vara tillgänglig för
allmänna underjordiska ledningar) tillkommit och våningsantal regleras
för del av planområdet till en våning med högsta möjliga byggnadshöjd
på 4,5 meter
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PLANBESKRIVNING
BAKGRUND
Under 2014 stängdes förskolan Fasanen i Götlunda då man upptäckt dålig
lukt i byggnaden. Sedan dess har verksamheten bedrivits i
tillfälliga lokaler vid Götlunda skola. Därefter har beslut tagits att bygga
en ny förskola på Holmsätter 1:43 befintlig plats och därmed riva den
byggnad som står där idag.
Trafiklösningen på platsen har varit ett problem eftersom det inte har
funnits tillräckligt med parkeringar, varken för personal eller för föräldrar
vid lämning och hämtning. Inte heller leveranser har skett på ett bra sätt.

SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av den befintliga
förskolan Fasanen i Götlunda. Den nya detaljplanen medför att större yta
avsätts för förskoleverksamheten. Detta innebär att det finns plats att
åstadkomma så väl en tillfredsställande gårdsmiljö som trafiklösning. Den
utökade ytan gör att parkeringsbehov samt hämtning och lämning av
barn kan lösas inom fastighetsmark vilket löser de problem som tidigare
funnits.
Utökningen av ytan innebär att den nya förskolan kommer att kunna ta
emot fler barn eftersom lokalerna blir större än tidigare. En utökad
förskoleverksamhet gynnar utvecklingen i Götlunda och omkringliggande
landsbygd.

PLANDATA
Lägesbestämning
Aktuell fastighet ligger i ett villaområde väster om Kyrkvägen i Götlunda
och avgränsas i väster av Fasanvägen. Norr och söder om fastigheten
finns friliggande småhus och i öster finns ett grönområde. Se bild nedan.
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Markägoförhållanden och areal
Den befintliga fastigheten är ca 3300 kvadratmeter och inrymmer både
förskolebyggnad och friyta för lek utomhus.
Kvartersmarkens areal uppgår till ca 6399 kvadratmeter och består
huvudsakligen av fastigheten Holmsätter 1:43 som ägs av
Kommunfastigheter i Arboga AB. Därutöver ingår även en del av
fastigheten Holmsätter 1:29 i detaljplaneområdet. Denna fastighet ägs av
Arboga kommun och ingår i en gemensamhetsanläggning som förvaltas
av Götlunda samfällighetsföreningen.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktsplan och riksintressen
Detaljplaneområdet är i Arboga kommuns översiktsplan inte utpekat som
ett utvecklingsområde för bostäder. Utvecklingen av förskolan är i linje
med översiktsplanens intentioner och mål om att Arboga kommun ska
vara en trygg och säker kommun att leva i med en väl utvecklad offentlig
service.
Inga riksintressen berörs.
Detaljplan
Gällande detaljplan, EII-4/1976, medger för A, allmänt ändamål, vilket
tidigare var den bestämmelse som bland annat användes vid
detaljplaneläggning av skola och förskola.
Nedan är det föreslagna detaljplaneområdet markerat med rött i gällande
detaljplan från 1976. Angränsande till förskoleverksamheten (betecknat A
på kartan nedan) är det planlagt för bostäder (gult) samt park eller plantering
(grönt).

Aktuellt detaljplaneområde markerat med röd linje i gällande detaljplan.
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Grönstrukturplan
Arboga kommun har en grönstrukturplan, antagen av
kommunfullmäktige 2009-06-17 § 69. Syftet med grönstrukturplanen är att
beskriva och identifiera värden inom grönstrukturen samt ange mål och
riktlinjer för hur värden ska bevaras och utvecklas. Grönstrukturplanen
utgör ett underlag för kommunens fysiska planering vilket
detaljplanearbetet är en del av.
Det aktuella detaljplaneområdet nämns inte i grönstrukturplanen.
Befolkningsprognos
Arboga kommun har tagit fram en befolkningsprognos vars syfte främst
är att belysa kommunens befolkningsutveckling i olika åldersklasser vid
oförändrad, minskad eller ökad befolkning. Resultaten är avsedda att ge
underlag för planering och dimensionering av bl.a. skola, barnomsorg och
äldreomsorg. I befolkningsprognosen finns även en prognos för antalet
barn i de olika skolupptagningsområdena. I Götlundas
upptagningsområde pekar prognoserna för de närmsta tio åren på att det
kommer finnas runt 60 barn i förskoleålder.
Barnkonsekvenser
I Arboga kommun ska alla tyngre beslut som berör barn eller deras
livsmiljö föregås av en barnkonsekvensbeskrivning, i enlighet med
barnkonventionen. Konsekvensbeskrivningen ska göras tidigt i processen,
för att kunna fungera som ett beslutsunderlag och vägledning i
prioriteringar.
En barnkonsekvensbeskrivning har gjorts i samband med
lokaliseringsutredningen som föregick detaljplanen. Slutsatsen
presenteras under rubriken ”Konsekvenser av planens genomförande –
Barnkonsekvenser”.
Behovsbedömning
En behovsbedömning om planen kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan eller inte har genomförts. Slutsatsen av
behovsbedömningen är att planens genomförande inte bedöms innebära
en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § MB. En
miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför
inte upprättats enligt kraven i 4 kap. 34 § PBL. Miljöfaktorerna inarbetas i
planbeskrivningen.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Landskap
Landskapet kring Götlunda domineras enligt Arboga kommuns
grönstrukturplan av åslandskap och en omkringliggande mellanbygd som
karakteriseras av ett mosaikartat landskap med åker och skog. Söder om
mellanbygden tar det så kallade Hjälmarelandskapet vid.
Aktuell plats räknas till åslandskapet som i Götlunda domineras av
Lungeråsen som sträcker sig i nord-sydlig riktning.
Mark och vegetation
Terrängen inom planområdet är förhållandevis jämn men är högre i öster
på grund av Lungeråsen. På platsen förekommer det ett antal större
klippblock.
Öst och nordöst om detaljplaneområdet finns det ett grönområde som ägs
av Arboga kommun och är del av gemensamhetsanläggning som förvaltas
av Götlunda samfällighetsföreningen. Detta område är i detaljplanen från
1976 betecknat som ”park eller plantering”. Naturområdet röjdes för några
år sedan och består idag av ett ungt skogsparti med ett något slyigt
uttryck.
I detaljplanen föreslås att förskolans tomt utökas vilket innebär att den
nya tomten i fastighetsbildningen kommer att ta en del av naturområdet i
anspråk. Detta innebär att tillgången till det allmänna naturområdet
kommer att minska och istället bli en del av förskolan och utgöra gårdsyta
för barnens lekbehov. Grönsläpp kommer att lämnas kvar för fortsatt
möjlighet för allmänhet att röra sig fritt genom grönområdet.
Några av de större klippblocken inom detaljplaneområdet kommer att tas
bort i samband med nybyggnationen av förskolan.
Inom planområdet finns det inte något utpekat känsligt växt- eller djurliv.
Geoteknik, radon och förorenad mark
Geoteknisk undersökning finns inte för fastigheterna Holmsätter 1:43 eller
Holmsätter 1:29. Vid byggnationen av det intilliggande bostadsområdet i
slutet av 1970-talet samt under 1980-talet genomfördes en geoteknisk
utredning. Någon specifik grundläggningstyp förespråkas inte i
undersökningen. Hänsyn ska tas till byggnaden.
Enligt SGU (Sveriges geologiska underökning) består Holmsätter 1:43
samt 1:29 av morän med inslag av stenblock samt en mindre del
postglacial lera.
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Enligt kommunens underlagsmaterial finns det inga noteringar om radon
eller markradon i det aktuella området och det finns inte heller några
noteringar om förorenad mark.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Skulle en fornlämning
påträffas vid exempelvis markarbeten ska arbetet avbrytas omedelbart
och en anmälan göras till Länsstyrelsen.
Friytor
Lek och rekreation
Inom befintlig fastighet Holmsätter 1:43 finns det tillgång till friyta (lekyta
utomhus) på ca 2200 kvadratmeter. Det finns inga tydliga
rekommendationer på hur stor friytan vid en förskola bör vara men
Boverket lyfter fram forskning som visar att storleken på friytan bör
överstiga 3000 kvadratmeter.
Vid genomförande av detaljplanen kommer friytan att bli ca 4500
kvadratmeter.
Bebyggelseområde
Offentlig och kommersiell service
I Götlunda finns det en förskola, en F-6 skola och ett äldreboende. Det finns
även en bensinmack samt ett värdshus. För övrig offentlig och kommersiell
service hänvisas till Arboga tätort.
Byggnadskultur och gestaltning
Bostadsbebyggelsen kring detaljplaneområdet består till största del av
friliggande villor och småhus byggda i en våning. De flesta husen är
byggda under 1970- och 1980-talet och har fasader av varierande utförande.
Den tidigare förskolebyggnaden var i ett plan och hade rosa träpanel och
platt tak i en del av förskolan. Den andra delen av förskolan hade ett
sadeltak där nockhöjden var 4,3 meter. Hela den gamla förskolabyggnaden
kommer att rivas.
I det nya detaljplaneförslaget medges nu för en till två våningar, då en del
av byggnaden kommer att uppföras i två våningar med personalutrymmen
på andra våningen. Anledningen till detta är att spara markyta som istället
kan användas för lekyta och en bättre trafiklösning. Ambitionen är att
förskolan ska smälta in i den småskaliga omgivningen och att minska
intrycket av byggnadens volym. Detta kommer ske genom att fasaden bryts
upp i flera sektioner och att taket utformas för att få en gestaltningsmässig
koppling mot villorna. Huvudbyggnaden kommer att vara ca 600
kvadratmeter i markplan och ca 170 kvadratmeter på den andra våningen.
En byggrätt om 1000 m2 bruttoarea (summan av alla våningsplans area)
medges för att inrymma huvudbyggnad och komplementbyggnader så som
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sophus och förråd men även om det i framtiden skulle behövas en
tillbyggnad av något slag.
Detaljplanebestämmelserna p1 gör gällande att huvudbyggnaden inte får
placeras närmare än 10 meter från tomtgräns och 6 meter från gata.
Avståndet mellan huvudbyggnad och grannfastigheternas tomtgräns
kommer att bli knappt 18 meter. Bestämmelsen p2 reglerar att
komplementbyggnader ska placeras minst två meter från gata och
angränsande bostadstomt.
Fastighetens östra del, förskolegården, planläggs med så kallad korsmark
vilket innebär att endast komplementbyggnader får uppföras.

Den nya förskolebyggnadens placering och utbredning.
(Illustration: Tovatt architects and planners AB)
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Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Avståndet till Arboga centrum är ca två
mil.
I Götlunda finns det en separat gång- och
cykelväg längs Kyrkvägen som förbinder
bostadsområdena med Götlunda skola, se
orange markering i bilden till höger.
Till Fasanens förskola tar man sig från
Kyrkvägen via Kåsättersvägen till
Fasanvägen, se svart streckad pil i bilden
bredvid. Ett genomförande av planen
förväntas inte bidra till någon markant
ökad trafikmängd i området. Den faktiska
mängden trafik genom bostadsområdet
hör samman med hur många barn som går
på förskolan samt på vilket sätt föräldrar
väljer att föra sina barn till och från
förskolan.

Kartbild som illustrerar gång- och cykelväg genom
Götlunda samt hur man tar sig från Kyrkvägen till
Fasanens förskola.

Tillgänglighet
Förskolan är lättillgänglig för boende i Götlunda som kan ta sig till denna
både till fots och med cykel. Även bilburna kan lätt ta sig till förskolan
oavsett om de är boende i samhället eller på landsbygden. Längs
Kyrkvägen finns en separat gång- och cykelväg som möjliggör för lite äldre
barn att själva ta sig till och från Götlunda skola.
Parkering, in- och utfarter samt varumottag
Trafiksituationen kring förskolan har tidigare varit bristfällig med
exempelvis för få parkeringar både för förskolans personal och för föräldrar
som hämtar och lämnar med bil.
Vid upprättandet av en ny detaljplan ska parkering, korttidsparkering samt
varuleveranser lösas inom fastigheten på ett fullgott sätt och därmed lösa
den bristfälliga trafiksituationen som tidigare funnits vid förskolan.
Distansen mellan Fasanvägen och förskolan kommer att bli ungefär 12
meter. På denna yta kommer parkering för lämning och hämtning, lastzon
att inrymmas. Personalparkering kommer att finnas söder om
förskolebyggnaden. Enligt uppgift från barn- och utbildningsförvaltningen
kommer ca 12 personalparkeringar att behövas.
Lastzonen placeras så att denna är skild från övriga parkeringar när
lastbilen väl har stannat för lastning eller lossning. Utformningen gör även
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att lastbilar kommer att ta samma väg till och från fastigheten. Förskolan
kommer att ha en separat ingång för varumottag av livsmedel.
Korttidsparkering för lämning och hämtning placeras i den sydvästra
kanten av fastigheten och utformas så att inga bilar kommer att behöva
backa ut från fastigheten. Utformningen gör även så att bilar kan ta samma
väg till och från förskolan utan att behöva back-vända på Fasanvägen. Nio
stycken korttidsplatser kommer att finnas.
I detaljplanen läggs det in ett förbud mot att körbar förbindelse inte får
anordnas för att säkerställa beskriven trafiklösning. Med körbar förbindelse
menas både in- och utfart.

Personalparkering

Lämning/hämtning
Lastzon

Fasanvägen
Trafiklösning inom fastigheten. (Illustration: Tovatt architects and planners AB)

Trafiksäkerhet vid skolor och förskolor i Arboga kommun
Tekniska förvaltningen har i samarbete med barn- och
utbildningsförvaltningen tagit fram riktlinjer för trafiksäkerhet vid skolor
och förskolor i Arboga kommun. Riktlinjerna gör bland annat gällande att
personalparkering ska skiljas från korttidsparkeringar avsedda för lämning
och hämtning av barn, möjlighet för lämning och hämtning bör finnas i nära
anslutning till förskolan, ur säkerhetssynpunkt ska inga parkerade fordon
finnas eller skyddade trafikanter vistas inom lastzon.
Kollektivtrafik
Till och från Götlunda finns det länstrafik med buss som trafikerar sträckan
Götlunda-Arboga samt Götlunda - Örebro. Hållplats är lokaliserad drygt
400 meter från förskolan.
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Miljöförhållanden och störning
I dagsläget förekommer ingen störande verksamhet inom planområdet. Ett
genomförande av planen kommer inte heller att leda till någon ny störande
verksamhet. Omkringliggande områden består av bostadsbebyggelse.
Förskolan i sig ger upphov till att trafik leds in i området. Även med en
utökad förskola förväntas inte bullernivåerna bli störande.
Gamla Örebrovägen (gamla E18) går söder om Götlunda tätort och
påverkar inte fastigheten Holmsätter 1:43 negativt ur bullersynpunkt.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp finns anslutet till befintlig bebyggelse inom
detaljplaneområdet. Förbindelsepunkt finns i tomtgräns.
Energi
Elförsörjningen ansvarar Mälarenergi Elnät AB för.
Avfall
I Arboga kommuns renhållningsordning finns regler för hur avfall ska
sorteras och omhändertas i Arboga kommun. Kommunens
renhållningsansvar är överfört till Västra Mälardalens Kommunalförbund
och omfattar insamling, transport och behandling av hushållsavfall och
därmed jämförligt avfall.
Inga större förändringar i avfallsmängd eller hantering av avfall kan antas
ske till följd av planförslaget som i huvudsak befäster rådande
förhållanden. Vid nybyggnation eller utveckling som påverkar
avfallsmängd eller hantering bör aktuella råd och anvisningar vad gäller
avfallshanteringen beaktas.
I samband med att den nya förskolan byggs kommer även ett nytt sophus
att byggas, vilket också ska ha möjlighet till insamling av förpackning.
Sophuset placeras mellan lastzonen och korttidsparkeringen. Placeringen
görs på tillräckligt skyddsavstånd från förskolebyggnaden avseende brand
samtidigt som det är lättåtkomligt från kök och förskolans huvudentré
(personalingång).
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Miljökonsekvenser
Genomförandet av detaljplanen kommer att påverka utbredningen av det
grönområde som finns öster om fastigheten Holmsätter 1:43. Ett Grönsläpp
som avskärmar förskolan mot fastigheterna i öster kommer att lämnas.
Grönsläpp avses även lämnas norr om förskolans tomt för att möjliggöra för
boende i närområdet att fortsatt kunna röra sig genom grönområdet. Inga
hotade växt- och djurarter bedöms finnas i grönområdet.
Hälsa och säkerhet
Den nya detaljplanen ger rum för en förändrad trafiklösning i området med
minskad olycksrisk för oskyddade trafikanter som rör sig på fastigheten.
Sociala konsekvenser
Barnkonsekvenser
I förarbetet till aktuell detaljplan gjordes en barnkonsekvensbeskrivning
som en del av lokaliseringsutredningen för placeringen av Fasanens
förskola. Det barnperspektiv som främst lyftes fram handlade om
tillgänglighet samt trafik- och säkerhetsfrågor. För aktuellt
detaljplaneområde belystes bland annat att tillgängligheten till området är
god. Förskolans läge i bostadsområdet innebär dock att det rör sig en del
trafik i området. I samband med lämning och hämtning kan det upplevas
negativt ur ett barnperspektiv då trafiken kan utgöra en olycksrisk för barn
som tar sig fram till fots eller med cykel.
Genom den nya detaljplanen kommer trafiksituationen vid förskolan att
kunna förbättras och lösas inne på fastigheten samtidigt som
förskolegården blir större än tidigare. Förskolan kommer även att ha fler
platser än tidigare. En bra förskola kan locka fler barnfamiljer till Götlunda
och omkringliggande landsbygd vilket är positivt.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska frågor
Tidplan
Standardförfarande tillämpas eftersom förslaget är förenligt med
översiktsplanen och inte är av betydande intresse för allmänheten eller i
övrigt av stor betydelse.
Processen startar med samråd mellan den 24 mars till den 17 april 2016.
Efter samrådet skickas även en underrättelse ut om en sista möjlighet att
under två veckor granska förslaget och yttra sig. Därefter föreslås
detaljplanen antas i tekniska nämnden. Nedan redogörs för ett preliminärt
tidsschema för planprocessens gång och instanserna för beslut.
Samråd

24 mars17 april

Granskning

2 veckor

Beslut om antagande

TNAU
25 maj
2016

TN
8 juni
2016

Laga kraft

Juli 2016

Politiska instanser
TNAU = tekniska nämndens arbetsutskott
TN
= tekniska nämnden

När detaljplanen antagits i tekniska nämnden följer tre veckors
överklagandetid innan detaljplanen kan vinna laga kraft och börja gälla.
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år räknat från det datum beslutet att anta
detaljplanen vunnit laga kraft. När detaljplanens genomförandetid börjar
har fastighetsägaren rätt att få bygglov enligt denna. Under
genomförandetiden får detaljplanen inte ändras mot berörda
fastighetsägares vilja annat än om det är nödvändigt på grund av nya
förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid
planläggningen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att
gälla till dess att den ändras eller upphävs.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Exploatören ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark.
Kommunen är inte huvudman för allmän plats, vilket motiveras med att det
finns enskilt huvudmannaskap sedan tidigare i området och en enhetlig
förvaltning är därför befogad. Samfälligheten ska fortsatt ansvara för
allmän plats.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Markförsörjning
Kommunfastigheter i Arboga AB äger endast drygt hälften av
kvartersmarken som planläggs för förskola, dvs. fastigheten Holmsätter
1:43. För ett genomförande av detaljplanen kommer de behöva förvärva
resterande del av föreslagen kvartersmark, dvs. del av fastigheten
Holmsätter 1:29 från Arboga kommun.
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Fastighetsreglering
Fastighetsbildning enligt fastighetsbildningslagen krävs för att
fastighetsrättsligt genomföra detaljplanen. Fastighetsbildning söks av
Arboga kommun hos Lantmäterimyndigheten. Kostnaden för detta regleras
i avtal så att exploatören Kommunfastigheter i Arboga AB bekostar detta.
Genom fastighetsreglering överförs del av fastigheten Holmsätter 1:29 till
fastigheten Holmsätter 1:43.
Gemensamhetsanläggning
För att genomföra detaljplanen måste gemensamhetsanläggningen
Holmsätter ga:1 omprövas så att den inte längre omfattar kvartersmarken
inom den nya planen. En omprövning sker enligt bestämmelserna i
anläggningslagen. Kommunen ansöker om och bekostar en omprövning,
vilket regleras i avtal så att exploatören Kommunfastigheter i Arboga AB
bekostar detta.
Ledningsrätt
Inom områdets södra del har Mälarenergi Elnät AB kablar. För att dessa ska
skyddas från byggnation har det i plankartan avsatts ett u-område. Önskar
ledningshavare söka ledningsrätt finns den möjligheten.
Ekonomi
Planekonomi
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Framtagandet av detaljplanen bekostas av Kommunfastigheter i Arboga AB
enligt upprättat planavtal.
Avgifter för enskilda fastighetsägare
Kostnaden för framtagandet av detaljplanen debiteras enligt upprättat
planavtal.
VA-avgift erläggs enligt kommunens gällande VA- taxa. Avgiften är
beroende av fastighetsstorlek och storleken på byggnaden. I detta fall
utökas både storlek på fastighetens area och byggnadens area varför en
ökad VA-avgift kommer att utgå.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanen är framtagen av tekniska förvaltningen, Arboga kommun,
genom planarkitekt Elin Hals och planarkitekt Marina Ljungsved.
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