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TN 282/2011-214

Vunnit laga kraft
2012-04-26

AktNr EII-1/2012

Ändring av detaljplan för

Idun 13 (Brattbergsskolan)
och Ran 1 m.fl.
ARBOGA KOMMUN
VÄSTMANLANDS LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING
HANDLINGAR
I denna handling finns ändringsförslaget bestående av tillägg samlade,
vilka är:
- tillägg till planbeskrivning
- tillägg till planbestämmelser
- genomförandebeskrivning
Någon ny detaljplan har ej upprättats, men en karta som förklarar
ändringarna och redogör för vad tillägget till gällande detaljplan innebär
finns att tillgå. Detta tillägg ska gälla tillsammans med befintlig detaljplan.
VAD ÄR EN DETALJPLAN OCH EN ÄNDRING AV EN DETALJPLAN?
Detaljplaner, som ser ut som en slags karta, innehåller juridiskt bindande
bestämmelser för var man får bygga, vad byggnader och markområden
ska användas till, byggnadshöjder, byggnaders utformning med mera.
Byggrätten i detaljplanen anger den maximala grad av bebyggelse som
tillåts på en plats. Arboga består av ett lapptäcke av detaljplaner som
reglerar vad som får byggas var.
En ändring av en detaljplan görs när en del mindre justeringar kan behöva
göras för att komplettera eller ändra en gällande detaljplan. En ändring av
en detaljplan bör läsas ihop med gällande/underliggande detaljplan om
man som läsare vill ha en komplett bild av vad som gäller för platsen.
Gällande planhandlingar bifogas samrådshandlingarna som information.
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BAKGRUND
Bakgrunden till ändring av gällande plan är att det skett en bolagisering
av kommunens fastighetsverksamhet. I och med denna bolagisering säljs
en del tidigare kommunala fastigheter till bolaget. Detta medför att
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fastighetsreglering och planändring kan vara nödvändigt så att
plankartans bestämmelser stämmer överens med markförsäljningen och
de nya ägoförhållandena.
I äldre planer förekommer det bestämmelser enligt äldre lagstiftning. Förr
kunde exempelvis A på plankartan beteckna verksamhet med ett
offentligt organ som huvudman (stat, landsting och kommun) men inte
statliga och kommunala bolag. Sedan PBL:s införande krävs att markens
användning är närmare angiven i detaljplanen. Beteckning A bör inte
längre användas.
SYFTE
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för
fastighetsreglering och klargöra ansvarsområden. Vissa områden som, i
underliggande detaljplan (EII-7/1971), tillhör allmän platsmark avses
sammanfogas med användningsområden som tillhör kvartersmark och
vice versa. Även användning A (område för allmänt ändamål) avses
ändras till en beteckning som är förenlig med ny lagstiftning och nya
markägoförhållanden, men som också är i linje med underliggande plans
huvudsyfte om att möjliggöra för skolverksamhet.
DETALJPLANEÄNDRINGEN
Ändringen innebär att användningsgränser justeras och att nya
egenskapsgränser tillkommer i enlighet med vad tillägg till plankartan
illustrerar.
Tidigare användning A utgår och ny användning blir S (skola), vilket är en
bestämmelse i linje med pågående skolverksamhet och den underliggande
detaljplanen. Vägen invid skolan blir del av kvartersmarken.
Ett område tas bort från kvartersmark för att ingå i allmän platsmark med
möjlighet för gång- och cykelväg. Även ett naturstråk förs in, på tidigare
kvartersmark med A-ändamål, för att möjliggöra en god tillgänglighet
samt trygga ett gott avstånd mellan bostäder och skolverksamhet.
Kvartersmarken söder om Brattbergsskolan syftar till att fortsatt
möjliggöra för utbyggnad av skola. Möjlig tillfartsväg bör kunna ordnas,
längs befintlig väg som kallas Lingonstigen. Detta säkerställs genom en ybestämmelse på plankartan.
Parkering i anslutning till skolan ska framöver ingå i kvartersmark istället
för som tidigare på allmän platsmark. Även för förskolan ska parkeringen
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införas i kvartersmarken. Parkering ska framgent anordnas på den egna
fastigheten.
Tillkommen kvartersmark kompletteras med prickmark och u-områden. I
norr utökas ett u-område på förskolans mark så att ett område för
ledningsrätter kan säkras. Även övrig prickmark justeras enligt
illustration.
Vid förskolan möjliggörs för en gång- och cykelväg.
BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB
Mot bakgrund av planändringens art, ringa omfattning och obefintliga
betydelse för miljöpåverkan bedöms att någon miljöbedömning eller
MKB, enligt PBL 5 kap § 18 inte behöver upprättas.

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER
Användning av mark och vatten
– Kvartersmark
S
Skola
– Allmänna platser
NATUR
Naturområde
Utformning av allmänna platser
GC-VÄG gång- och cykelväg
Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden för denna ändring är fem år från den dag beslutet om
antagande har vunnit laga kraft.
FÖLJANDE BESTÄMMELSER UTGÅR FÖR DE OMRÅDEN
PLANÄNDRINGEN BERÖR
A
Allmänt ändamål
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Tidplan
Ändringen genomförs med enkelt planförfarande.
Samråd
2011-11-24 – 2011-12-15
Antagande TN
mars 2012
Laga kraft
april 2012
Genomförandetid
Genomförandetiden för denna ändring är fem år från den dag beslutet om
antagande har vunnit laga kraft.
Ekonomiska frågor
Ett genomförande av planen medför att fastighetsreglering för fastighet
Idun 13 och Ran 1 genomförs och köpekontrakt fullföljs.
Kommunfastigheter i Arboga AB åtar sig kostnaderna för framtagandet av
planen och genomförandet.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsreglering och avstyckning
Fastighetsreglering kommer att erfordras för att fastighetsrättsligt
genomföra detaljplanen. Ombildning av fastigheter sker genom
marköverföring från allmän platsmark till kvartersmark samt vice versa, i
enlighet med planändringen.
Marköverföringar som avses ske är till fastighet Ran 1 från angränsande
markremsa, vilken tidigare ingått i allmän platsmark och är en del av
fastighet Strömsnäs 1:1. Även del av fastighet Ran 1 överförs till allmän
platsmark för att möjliggöra framtida cykelstråk.
Vägmark (i underliggande detaljplan) vid Brattbergsskolan, fastighet
Strömsnäs 1:7, avses överföras till fastigheten Idun 13. Parkeringen, som
ingår i fastighet Strömsnäs 1:1 och ligger intill skolan överförs även den
till fastighet Idun 13.
Marköverföring till allmän platsmark sker för ett gång- och cykelstråk
intill Brattbergsskolan från fastighet Idun 13.
Mark söder om Brattbergskolan styckas av och servitut bildas mellan
styckningslott och stamfastighet.
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Fastighetsbildning enligt FBL krävs och detta initieras av den förvärvande
parten, vilken står för dessa kostnader.
Ledningsrätt
Inom planens u-områden skall marken vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar. De VA-ledningar som inte redan är säkerställda
med ledningsrätt kommer att säkerställas. Ledningsrättshavare ansöker
om ledningsrätt för sina respektive ledningar. Kommunfastigheter i
Arboga AB står för kostnaderna enligt gällande avtal.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN
Marina Krstic, planarkitekt, Arboga kommun
Frida Hammarlind, planarkitekt, Arboga kommun
Anna-Lena Klang, VA-ingenjör, Arboga kommun
Charlotte Enarsson, VA-ingenjör, Arboga kommun
Kurt Paulsson, Kart- och mätningsingenjör, Arboga kommun

Arboga 2012-02-08

Marina Krstic,
planarkitekt

Ulrika Jansson,
planchef

