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Datum

Beteckning/Dnr

2012-09-25

TN Dnr 206/2008-214

Tekniska förvaltningen
Planavdelningen

Ändring av detaljplan för

del av kvarteret Rönnen mm.
ARBOGA KOMMUN
VÄSTMANLANDS LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING
HANDLINGAR
Ändringsförslaget består av:
- tillägg till plankarta och illustration
- tillägg till planbeskrivning och genomförandebeskrivning
- fastighetsförteckning
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
genomföras 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
Under våren 2011 togs en detaljplan fram för kvarteret Rönnen m.m. (FII4/2011) Planens syfte var att ligga till grund för en småskalig
bostadsförtätning inom kvarteren. Vid tillfälle för beslut om antagande
den 28 april 2011 antog kommunfullmäktige detaljplanen (som vann laga
kraft den 31 maj 2011), men med förbehåll om hur avfallsfrågan ska lösas.
En gemensam uppsamling för avfallskärl ansågs inte lämpligt och en
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lösning med vändplan förordades. Med anledning av detta fick Tekniska
förvaltningen i uppdrag att göra en ändring av detaljplanen.
SYFTE
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för en vändplan
inom området, samt en justering av fastighetsgräns.
DETALJPLANEÄNDRINGEN
Ändringen innebär att mindre justeringar görs för två områden som i
gällande detaljplan medger allmänplatsmark, naturmark. En vändplan
möjliggörs för den nya tillfarten som angör till Sandgatan och en mindre
markremsa intill kvartersmark justeras så att marken inkluderas i den
angränsande kvartersmarken.

Område som inkluderas i
kvartersmark, för
bostadsändamål.
Område som inkluderas i
lokalgata, och möjliggör
för en vändplan.
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BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB
Planförslaget bedöms ej medföra en betydande miljöpåverkan i den
betydelse som avses i 6 kap. Miljöbalken. Följaktligen behövs inte någon
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas
fram.
GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Kommunen ansvarar för iordningställande av vändplanen och
huvudmannaskapet för allmänna platser är likt underliggande detaljplan
kommunalt.
Tidplan
 Samråd 20 aug – 17 sept 2012
 Antagande i Tekniska nämnden 3 oktober 2012
 Laga Kraft november 2012
Detaljplanen genomförs med enkelt planförfarande och begränsad
sakägarkrets.
Administrativa frågor
Genomförandetid
Grundregeln är att om genomförandetid för den underliggande
detaljplanen fortfarande löper, ska denna tid även gälla för den eller de
frågor som en planändring avser (4 kap 22 § PBL).
Denna ändring av detaljplan följer den underliggande detaljplanens
genomförandetid på 5 år från laga kraft-datum 31 maj 2011.
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Marina Krstic, planarkitekt, Arboga kommun
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