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HANDLINGAR
Handlingar i samrådsutskick
 Plankarta med bestämmelser
 Planbeskrivning
 Fastighetsförteckning

VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan är en karta med juridiska 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. I plan- och
bygglagen finns bestämmelser om när det krävs av kommunen att ta fram
en detaljplan innan lov får ges.
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.

TIDPLAN

ARB300 v 1.4 2006-03-06

Samråd – december 2014
Inför antagande i TN – februari 2015
Laga kraft – mars 2015
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BAKGRUND, SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANBESKRIVNING
BAKGRUND, SYFTE OCH HUVUDDRAG
Bakgrund
Området är sedan tidigare planlagt för bostadsändamål och i
dagsläget finns det här ett befintligt bostadsområde med friliggande
villor. I nuvarande detaljplan, EII-3/1943, utgörs stora delar av
fastigheterna av prickmark vilket betyder ”mark får ej bebyggas".
Detta begränsar fastighetsägarnas möjlighet att uppföra garage och
uthusbyggnader. Önskemålet enligt en inkommen ansökan om
planbesked är att minska utbredningen av prickmark. Boverkets
rådande rekommendation är att planer bör vara flexibla och
användbara under en längre tid, varför prickmark endast bör
användas där det är nödvändigt. Innebörden av prickmark har också
förändrats sedan den nya plan- och bygglagen rädde i kraft år 2011,
från mark får ej bebyggas till byggnad får inte uppföras.

ARB300 v 1.4 2006-03-06

Syfte och huvuddrag
Huvudsyftet med att upprätta en ny detaljplan är att fortsatt
möjliggöra för bostadsbebyggelse, men att minska utbredningen av
prickmark i jämförelse med tidigare detaljplan för området. En friare
placering av uthus/garage är tänkt att möjliggöras.
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PLANDATA

Figur 1. Det aktuella planområdet är markerat med röd linje.

Lägesbestämning
Planområdet är beläget söder om Arbogaån och avgränsas söder ut
av ett grönområde som ligger mellan planområdet och väg 572.
Planområdets avgränsning följer i stort sätt den befintliga
detaljplanens geografiska omfattning. Avgränsningen sker i syfte att
inkludera de kvarter som berörs av detaljplanen där prickmarken är
omfattande och i vissa fall obehövligt begränsande. Kvarter som
berörs är Korpen, Måsen, Uven samt del av Ugglan. Den del av
Borgaregatan som i dagsläget berörs av detaljplan EII-2/1954
inkluderas i den nya detaljplanen för att få en större enhetlighet i
planerna.

ARB300 v 1.4 2006-03-06

Markägoförhållanden och areal
Planområdet omfattar ca 2,2 hektar. Kvartersmarken är i privat ägo
och allmän platsmark ägs av kommunen. Kvartersmarken består av
fastigheter med äganderätt.
Nuvarande fastighetsägare och
rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktsplan och riksintressen
Inga riksintressen berörs och detaljplanen motstrider inte den gällande
översiktsplanens intentioner.
Detaljplan
För detaljplanområdet finns två gällande detaljplaner, EII-3/1943 samt
EII-2/1954. Detaljplanen EII-3/1943 medger friliggande villor för
bostadsändamål i två våningar. Den del Borgaregatan som finns i
detaljplan EII-2/1954 kommer att upptas i den nya detaljplanen.
Grönstrukturplan
Arboga kommun har tagit fram en grönstrukturplan för hela kommunen
med syfte att beskriva och identifiera värden inom grönstrukturen samt
ange mål och riktlinjer för hur värdena ska bevaras och utvecklas. Det
aktuella detaljplaneområdet berörs inte i grönstrukturplanen.
Boendeplan
Arboga kommun har tagit fram en boendeplan i syfte att ge en samlad
bild av hur utbud och efterfrågan på bostäder ser ut i Arboga. En av
riktlinjerna är att främja nyproduktion, främst i centrala och attraktiva
lägen för att skapa förutsättningar för flyttkedjor och frigöra befintliga
småhus. Det aktuella planområdet berörs inte i boendeplanen.
Likabehandlingsplan
Arboga kommun arbetar enligt ”Likabehandlingsplan i arbetslivet,
Arboga kommun 2012-2014”. Kommunens grundsyn är att alla människor
har lika värde och att Arboga kommun ska arbeta mot diskriminering, för
likabehandling och aktivt främja lika rättigheter. Kommunens
likabehandlingsarbete ska ingå som en naturlig och integrerad del i all
verksamhet, även planverksamheten.
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.
Barnkonsekvenserna inarbetas i planbeskrivningen och slutsatserna
presenteras under rubriken ”Konsekvenser av planens genomförande” –
”Barnkonsekvenser”.
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Behovsbedömning
En behovsbedömning om planen kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan eller ej 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. Eventuella miljöfaktorer inarbetas i
planbeskrivningen.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Natur
Mark och vegetation
Marken i detaljplaneområdet är plan och innefattar villatomter med
trädgårdar i varierande utförande.
Geoteknik och radon
I kommunens underlagsmaterial finns inga noteringar om geotekniska
undersökningar har utförts i området.
I kommunens befintliga underlagsmaterial finns inga noteringar att
radonriskkartering har utförts för området. Radonmätning genomförs av
fastighetsägaren om det bedöms nödvändigt.
Förorenad mark
Ingen känd förorening finns inom planområdet.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar förekommer inom planområdet. Om en
fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, skall arbetet
omedelbart avbrytas och en anmälan göras hos länsstyrelsen.
Friytor
Lek och rekreation
I planområdets närhet finns Strandparken vilken är belägen norr om
planområdet och Gäddgårdsskolan. Precis norr om planområdets västra
delar finns Gäddgårdsvallen vilket är en grusplan som tillhör
Gäddgårdsskolan. Nordöst om planområdet finns en lekplats vid
Kumlinsgatan.
I söder, på andra sidan av väg 572, finns Teknikbacken vilket är en
skidbacke med två pister och en ankarlift. Teknikbacken går att nå från
Borgaregatan via den gång- och cykeltunnel som löper under väg 572.
Området vid Teknikbacken är klassat som riksintresse för friluftslivet och
kommer inte att påverkas av den aktuella detaljplanen. Vid Herrgårdsbron,
drygt 100 meter från planområdet, ansluter Hälsans stig vilken är en 5 km
lång promenadslinga i Arboga.
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Bebyggelseområde
Bostäder
Inom planområdet finns det 23 stycken friliggande villor med olika
utformning i en- till två våningar. Fasadmaterialen är varierande. En del av
husen är tidstypiska från när detaljplan EII-3/1943 upprättades år 1943.
Arbetsplatser och övrig bebyggelse
Söder om väg 572 finns ett mindre handelsområde som också innehåller
lättare industriverksamhet. Verksamheterna är av en inte en störande
karaktär.
Offentlig och kommersiell service

Figur 2. Översiktlig karta över Arboga med centrum markerat.

Inom ett avstånd om 1 km finns ett brett utbud av både offentlig och
kommersiell service. I anslutning till planområdet finns Gäddgårdsskolan
vilket är en F-9 skola. Närmsta matvarubutiken ligger i stadskärnan liksom
övrig kommersiell och offentlig service.
Tillgänglighet
Tillgängligheten till området är god. Inom planområdet delar olika
trafikslag på gaturummet. Marken är plan och framkomligheten god. En
planskild gång- och cykelväg finns under väg 572 vilket ger en god
tillgänglighet till friluftsområdet i anslutning till Teknikbacken.
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Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Trafiken till och från området sker via Gäddgårdsgatan samt
Kungsörsvägen via Belitzgatan, Engvallsgatan och Heijkenskjöldsgatan. På
dessa gator samsas olika trafikslag om gaturummet. Från Borgaregatan
löper en gång- och cykelväg under väg 572. Cykelvägar är markerade i
orange på kartbilden nedan.

Kollektivtrafik
Arboga stationsområde är beläget ca 1,3 km från planområdet. För
persontrafik på järnväg finns tåg på sträckan Stockholm-Göteborg.
Järnvägstrafiken kompletteras med anslutande busstrafik för lokal och
regional kommunikation. I Arboga stad finns anropsstyrd tätortstrafik som
trafikeras av taxi inom en radie av fyra kilometer från centrum.
Störningar
Buller
Väg 572 ligger söder om planområdet och hastigheten på denna sträcka är
satt till 80 km/h. Mellan vägen och utredningsområdet finns det ett 30
meter brett oexploaterat grönområde med träd. Vägen ligger något högre än
grönområdet och detaljplaneområdet. Möjlighet finns för de boende att
ansöka om bygglov för att uppföra plank i tomtgräns mot grönområdet.
Denna möjlighet finns även fortsättningsvis i den nya planen. För att
anpassa sin fastighet för minskat buller kan fastighetsägare exempelvis
anlägga
uteplatser
eller
byta
fönster
enligt
Trafikverkets
rekommendationer.
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Vid nybyggnation eftersträvar man en ekvivalent ljudnivå på högst 30 dBA
inomhus, 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid samt 55 dBA
ekvivalentnivå utomhus (vid fasad). Enligt en generell modell som
Trafikverket använder sig av kan den ekvivalenta ljudnivån från vägtrafik
vara mer än 40 dBA inomhus om du bor närmare än 15 m från vägens mitt,
hastigheten är 60 km/h och det går 7 000 fordon per dygn på vägen.
I det aktuella området är det ca 55 meter till fasad inom fastigheterna i
planområdet från vägens mitt. På vägen går det enligt mätning från år 2007
i snitt 6000 fordon per dygn på berörd sträcka och hastigheten är 80 km/h.
Enligt den generella beräkningsmodellen och värdena för det aktuella
planområdet bedömer Arboga kommun att riktvärdena kan klaras inom
planområdet och att en bullerutredning inte är aktuell.
Teknisk försörjning
Förutsättningarna för teknisk försörjning till planområdet är goda. Såväl
VA, fjärrvärme och el finns i bebyggelseområdet.

PLANFÖRSLAG
Natur
Planförslaget innebär inga förändringar för växtligheten i området. Det är
fortsatt tänkt att utgöra bostadsområde där villaträdgårdarna i varierande
utförande fortsatt kan frodas. Grönområdet mellan väg 572 och
planområdet bibehålls.
Bebyggelseområde
Byggnadskultur och gestaltning
Bebyggelsen och karaktären i området bör bibehållas. Området bedöms inte
som ett potentiellt utvecklingsområde för ny bostadsbebyggelse.
Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Borgaregatan är den gata som löper genom hela planområdet och ansluter
området till omkringliggande områden och betecknas som lokalgata.
Lokalgator är främst avsedda för trafik som har sitt mål vid gatan. Inom
gaturummet tillåts alla trafikslag. Utformningen planeras inte att förändras
- gående, cyklister och bilister ska även fortsättningsvis samsas om
gaturummet. Utformningen av gaturummet planeras inte förändras i och
med detaljplanen.
Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken i området kommer inte att påverkas av den nya
detaljplanen.
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Parkering samt in- och utfarter
Parkering samt in- och utfarter kommer inte att påverkas av den nya
detaljplanen. Då garage uppförs ska dessa placeras 6 meter från tomtgräns
för att möjliggöra för ytterligare en parkeringsplats inom fastigheten.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp är anslutet.
Värme och elförsörjning
Fjärrvärme finns utbyggt i området. Arboga Energi AB ansvarar för detta.
Elförsörjningen ansvarar Mälarenergi Elnät AB för.
Avfall
I Arboga kommuns renhållningsordning finns regler för hur avfallet ska
sorteras och omhändertas i Arboga. Kommunens renhållningsansvar är
överfört till Västra Mälardalens Kommunalförbund och omfattar insamling,
transport och behandling av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
(”kärl- och säcksopor”, latrin och slam från enskilda slamavskiljare och
slutna tankar). Hushållens farliga avfall ska sorteras ut och samlas in
separat. Inga förändringar i avfallsmängd eller hantering kan antas ske till
följd av planförslaget som i huvudsak endast befäster rådande
förhållanden.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Hållbar utveckling
Planförslaget innebär en god hushållning med mark i och med att planen
möjliggör för en fortsatt utveckling av ett befintligt bostadsområde. Inga
större förändringar för området skapas i och med ett genomförande av
detaljplanen. Dock kommer en större flexibilitet tillskapas i och med att
tidigare omfattning av prickmark minskas. Ett genomförande av
planförslaget innebär även att områdets karaktär och de identifierade
arkitektoniska värdena med hänsyn till skala och placering tillvaratas.
Sociala konsekvenser och barnkonsekvenser
Goda förutsättningar finns i områdets närhet för såväl rekreation och
möten. I den närmsta omgivning finns lekplatser, promenadstråk och
fotbollsplaner. Förskolor, skolor och service finns på gång- och
cykelavstånd. Planen och dess genomförande påverkar inte barn i området
på ett negativt sätt.
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Konsekvenser för miljön
Förändringen av detaljplanen förutspås inte ha några konsekvenser på
miljön.
Landskapsbild
Detaljplanen kommer inte att förändra landskapsbilden. Knappt hälften av
byggnaderna inom detaljplaneområdet har redan garage/uthus vilket gör
att nya sådan inte kommer att påverka karaktären i området förutsatt att
dessa byggs med samma arkitektoniska stil som de redan befintliga
garagen.

- Detaljplan för fastigheten 5 m.fl., Arboga kommun i Västmanlands län-

PLANFÖRSLAG

14(15)

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan
Enkelt planförfarande tillämpas, vilket motiveras med att det är ett
befintligt bostadsområde och endast handlar om mindre förändringar vad
gäller platsens möjliga utformning.
December
2014
Samråd

Februari
2015
TNAU

Mars
2015
TN

När planen antagits i tekniska nämnden följer tre veckors överklagandetid
innan detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla.
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år räknat från det datum då planen vunnit
laga kraft. När planens genomförandetid börjar har fastighetsägarna rätt att
få bygglov enligt detaljplanen. 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 tills den ändras eller upphävs.
Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark och ansvarar för
anläggning, drift och underhåll av dessa.
Fastighetsägaren
kvartersmark.

ansvarar

för

genomförande

av

utförandet

inom

Arboga Energi ansvarar för fjärrvärmeförsörjningen i området och Arboga
Mälarenergi Elnät AB för el.
Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Geoteknisk- och radonundersökning utförs och bekostas av exploatören
inom kvartersmark om så bedöms nödvändigt.
Ekonomi
Planekonomi
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

- Detaljplan för fastigheten 5 m.fl., Arboga kommun i Västmanlands län-

