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Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000 (A1) 1:2000 (A3)
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning

VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan är 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.
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PLANBESKRIVNING
INLEDNING
Bakgrund
Sedan den 1 januari 2015 äger Kommunfastigheter i Arboga AB fastigheten
Tornet 1. Fastigheten har tidigare tillhört Jehovas vittnen och innefattar en
byggnad som omfattar ca 23 000 kvadratmeter i bruttoarea. Lokalerna har
tidigare använts för kontor, tryckeri, lager samt bostadslägenheter med
tillhörande kollektiva serviceanordningar för de som arbetat i lokalerna.
Syfte och huvuddrag
Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra en fortsatt användning och
utveckling av befintlig byggnad. Byggnaden har i sina olika delar
varierande karaktär och därmed olika möjligheter till hur de kan användas
utifrån hur byggnaden är konstruerad och utformad. Tanken är att ta till
vara på byggnadens förutsättningar och möjliggöra för en utveckling av
dessa. Vidare eftersträvas en långsiktig markanvändning som kan
tillgodose olika behov och för platsen lämpliga användningsområden.
Markanvändningen inom planområdet indelas i två zoner/områden.
Avgränsningen för dessa sker i mitten av befintlig byggnad. Den västra
byggnadsdelen avser medge vård, bostäder, skola (ej förskola eller
grundskola), kontor och tillfällig vistelse. I den östra delen av planområdet
tillåts småindustri, kontor, skola (ej förskola eller grundskola) och
verksamheter.
Plandata
Lägesbestämning
Planområdet är beläget söder om Vinbäcksleden, ca 2 km sydväst om
Arboga centrum.
Markägoförhållanden och areal
Planområdets areal uppgår till ca 12,2 ha och består huvudsakligen av
fastigheten Tornet 1 som ägs av Kommunfastigheter i Arboga AB.
Därutöver ingår även en mindre del av fastigheten Kallstensgården 1:4,
vilken ägs av Arboga kommun.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktsplan och riksintressen
Detaljplaneområdet är i linje med översiktsplanens intentioner och mål om
att:
•
•

Arboga kommun ska erbjuda en inspirerande mångfald av
attraktiva och trygga boendemiljöer
Arboga kommun ska vara en trygg och säker kommun att leva i med
en väl utvecklad offentlig service.

Inga riksintressen berörs.
Detaljplaner
Gällande detaljplan, EII-4/1991, är från 1991 och medger småindustri med
tillhörande bostäder. Högsta byggnadshöjd är sex meter för hela
planområdet förutom byggnadsdel C där högsta byggnadshöjd får uppgå
till nio meter. Den gällande detaljplanen avses upphöra att gälla då den nya
vunnit laga kraft.

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 vid upprustning av befintliga och planering av nya bostadsområden,
skapa trygga och trivsamma boendemiljöer. Samtidigt ska förutsättningar
för en fysiskt aktiv livsstil för vardagliga aktiviteter främjas.
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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 för detta projekt och slutsatserna
presenteras under rubriken ”Konsekvenser av planens genomförande” –
”Barnkonsekvenser”.
Behovsbedömning
Bedömning om betydande miljöpåverkan
Bedömningen är att planens genomförande inte bedöms innebära en sådan
betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § MB och att processen att
ta fram en detaljplan kan ske med standardförfarande. 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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Landskap och natur
Enligt Grönstrukturplanen räknas Tornet 1 till stadslandskapet men
omgärdas av sprickdalslandskapet som huvudsakligen består av morän
med inslag av tallbevuxna torvmarker och mossar.
Fastigheten Tornet 1 omges av skog i tre väderstreck och inramas av en
gärdsgård, vilken har ett antal smitvägar ut till den omkringliggande
skogen.
Inom planområdet finns det naturmiljö med inslag av skog och
skogsdungar. Området består av en trädgård med en anlagd damm som
Vinbäcken ansluter till. Terrängen inom planområdet är förhållandevis
jämn men det förekommer också kuperade områden.
Markens beskaffenhet
Geotekniska förhållanden
För planområdet finns en geoteknisk utredning utförd från 1978. Denna
konstaterar att jorden består av morän och grus. Moränjorden beskrivs som
hårt packad och tjälfarlig.
Enligt den geoteknisk utredning bör grundläggning ske på markplattor
eller sulor, som läggs tjälsäkert i naturlig mark (morän). Marken är inte
självdränerande och byggnader bör förses med normal dränering.
Radon
För planområdet har det tidigare utförts en markradonundersökning.
Planområdet bedöms i denna som normalriskmark. För sådan mark
rekommenderas ett radonsäkert byggande.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom området. Skulle en fornlämning
påträffas vid exempelvis markarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas och
en anmälan göras till länsstyrelsen.
Förorenad mark
Gällande detaljplan från 1991 tillät småindustri med tillhörande bostäder.
Tidigare verksamhet bestod främst av ett tryckeri, men även en mängd
mindre miljöfarliga verksamheter såsom bilverkstad, biltvätt, måleri och
tandläkare. Detta var belagt i den östra byggnadskroppen.
Det finns en oljeavskiljare i mark som betjänar biltvätt och garage
och kommer de verksamheterna återupptas ska Västra Mälardalens
Myndighetsföbund åter kontaktas. Rören efter tandkliniken är sanerade
och tillsynsmyndigheten har inte haft något att anmärka. Risken för
eventuell förorening bedöms mycket liten.
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Lek och rekreation
Söder om planområdet finns ett utsträckt naturområde med stigar och
motionsstråk. I öster, på ett avstånd om ca 600 meter, finns en
badanläggning med inomhusbad och under sommaren även utomhusbad.
En fotbollsanläggning ligger ytterligare några hundra meter öster ut. Dessa
utgör viktiga målpunkter i tätorten, samt är populära besöksmål för bland
annat barnfamiljer och ungdomar.
Fastigheten Tornet 1 har ett utmärkt läge i anslutning till skogsområdet, då
de kan utgöra trevliga och inspirerande områden för lek. Inom fastigheten
finns det tillgång till både lek- och rekreationsytor i form av en fotbollsplan
och en grusad promenadslinga.
Inom planområdet finns möjlighet till att tillgodogöra sig den vegetation som
finns inom fastigheten, vilket kan utgöra en kvalitet i den dagliga
verksamheten. Dammen kan exempelvis utgöra ett förskönande element och
pedagogisk utflyktspunkt.
Detaljplanen kommer fortsatt möjliggöra stora friytor för lek och rekreation.
Strandskydd
Genom området löper Vinbäcken som på ett ställe också har breddats till en
anlagd damm. För delar av vattendraget tycks det vara en mer naturlig
karaktär. Strandskydd gäller inom en zon om 25 meter på bägge sidor av
Vinbäcken och är sedan tidigare upphävt i och med detaljplan. Enligt
strandskyddslagstiftningen leder detaljplaneläggning till att strandskyddet
återinträder inom planområdet och åter måste upphävas genom en
planbestämmelse i detaljplan.

Blå skrafferad yta avser område som
berörs av strandskydd och avses
upphävas.

- Detaljplan för del av Tornet 1 och Kallstensgården 1:4, Arboga kommun i Västmanlands län-

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Området
som
sådant
saknar
allemansrättslig
betydelse
ur
strandskyddssynpunkt eftersom det är ett sedan tidigare etablerat
verksamhetsområde med boendemöjlighet, planlagt som kvartersmark.
Skötsel av växter har skett enligt en skötselplan i syfte att skapa en ordnad
och användbar tomt. I skötselplanen står det att skogspartierna underhålls
med en långsiktig planering för att bevara en städad och inte allt för tät skog.
Slyröjning har skett årligen, då endast enstaka på förhand bestämda plantor
bevarats i syfte att föryngra/försköna skogen. Motionsslingan har skötts
med regelbunden ogräsbekämpning. För dammen så har utsättning av karp
och annan småfisk skett. I området intill dammen har klippning av vass, gräs
och beskärning av olika planterade växtarter utförts. I direkt anslutning till
dammen har även ett lusthus uppförts. Bäcken har årligen rensats från gräs,
vass, löv och liknande. Stenbyggda kanter i bäcken ska enligt skötselplanen
också hållas efter under varje säsong.
Upphävandet sker med hänvisning till Miljöbalkens särskilda skäl (7 kap 18
§):
”Det område som upphävandet eller dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften”

Bedömningen är att all kvartersmark är en del av en helhet. Dels så ramar
gärdsgården in området, men längs med denna finns också en belyst
motionsslinga som slingrar sig. I skriften Strandskydd – en vägledning för
planering och prövning belyses svårigheten att lägga ut kvartersmark med
hänsyn till strandskyddet. Att planlägga delar som allmän plats har dock inte
bedömts rimlig eller lämplig just eftersom området utgör en helhet. Det är
viktigt att området fortsatt ska kunna nyttjas som en del av boendemiljön och
att boendemiljön ska kunna utvecklas på ett ändamålsenligt vis.
Konsekvensen av de markanvändningar detaljplanen möjliggör innebär
troligen en fortsatt skötsel i syfte att skapa en användbar tomt. Det här
innebär en fortsatt påverkan på växt- och djurlivet varför strandskyddet
upphävs för hela planområdet.
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Bebyggelseområde - nulägesbild

Foton på befintlig byggnad.

Planområdet ligger i utkanten av tätorten och har ingen direkt angränsning
till någon bostadsbebyggelse. Ett mindre antal friliggande villor finns öster
om området, men avskärmas av ett skogsparti. Norr om Vinbäcksleden finns
det fastigheter för småindustri.
Kommersiell och offentlig service återfinns främst i centrum.
Befintlig byggnad
Fastigheten Tornet 1 är en stor fastighet som är bebyggd med en
tegelbyggnad som omfattar 23 000 kvadratmeter i bruttoarean. Byggnaden
är uppförd under 1980-talet i upp till tre våningar. Den inrymmer 76
enrumslägenheter och 84 kontor. Därutöver finns industri-, produktions- och
lagerlokaler. Den invändiga dispositionen av rum är i huvudsak fördelad
med lägenhetsutrymmen i den västra byggnadsdelen, kontor och förråd i
den mellersta byggnadskroppen samt tryckeri, verkstäder och garage i den
östra delen av byggnaden. Arkitektoniskt har högkvarteret en speciell
utformning. "Fabriksdelen" har ett klassiskt sågtak, inspirerat av äldre
fabriksarkitektur. Lägenhetsdelen har en kvadratisk mittkropp i form av ett
atriumhus, som flankeras av två långsträckta flyglar. Byggnaden är
välbevarad i material och form.
Skyddsrum
Inom planområdet finns det ett skyddsrum.
Ny bebyggelse
Användning av kvartersmark
För att ha möjlighet att tillgodose olika utvecklingsinriktningar och ha en viss
beredskap samt flexibilitet planläggs platsen för ett flertal scenarier.
I fortsättningen möjliggörs diverse verksamheter som potentiellt kan utgöra
arbetsplats inom vård, utbildning, kontor, tillverkning (som är av en ickestörande karaktär) samt lager och förråd. Markanvändningen som föreslås
syftar till att kunna ta tillvara på byggnadens rumsliga disposition och
tidigare funktion.
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Vård, bostäder och tillfällig vistelse

Relativt enkelt skulle enrumslägenheterna kunna omvandlas till
tvårumslägenheter. Men i nuläget är efterfrågan på smålägenheter inte så
omfattande. Emellertid skulle det gå att kombinera utbildningsverksamhet
och boende alternativt bygga om det till ett vårdboende.
I Arboga finns ett ökande behov av vårdboende och bostäder. Den västra och
den mittersta byggnadskroppen har en karaktär och utformning som gör att
den skulle kunna vara lämpligt för bostäder – vårdboende eller mindre
lägenheter. I den befintliga byggnaden och med en tillbyggnad kan stora
delar av behovet av vårdplatser tillgodoses.
Utöver vård och bostäder medges även tillfällig vistelse. Med Tillfällig vistelse
menas alla typer av tillfällig övernattning samt konferenslokaler.
Skola

Yrkesförberedande utbildning och yrkesutbildning medges. Däremot
begränsas användningen Skola, till att inte innefatta förskola och grundskola
upp till årskurs 9. Detta med hänsyn till att småindustri också medges på
plats och potentiellt skulle kunna etableras jämsides.
Småindustri, verksamheter och kontor

Inom planområdet medges Småindustri. Med småindustri menas lättare
industri som ger små risker för miljö, hälsa och säkerhet. Utöver detta
medges även Verksamheter och Kontor. Med verksamheter menas områden för
service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, handel med
skrymmande varor och andra verksamheter av likartad karaktär med
begränsad omgivningspåverkan.
Utformning av byggnader
Detaljplanen medger en byggrätt om 30 procent av fastighetsarean.
Byggnadshöjden begränsas till högst nio meter. Eventuell ny bebyggelse bör
anpassas varsamt till den gamla i utformningen av tak, fasad och form. Detta
för att bidra till områdets harmoni som helhet.
Anordnande av utemiljön
Den vegetation som finns inom det aktuella området utgör en kvalitet som
en kommande verksamhet kan tillgodogöra sig. Växtligheteten, särskilt i den
västra delen av fastigheten, kan potentiellt utgöra en värdefull tillgång för ett
framtida vårdboende eller annan typ av boende.
Kommunikationsytorna för inkommande och utgående transporter har varit
väl åtskilt från övrig verksamhet. Inkommande transporter angör till
byggnadens östra sida. Detta anordnande av marken bör eftersträvas då det
har en avskärmande verkan från den störning som transporter samt en
eventuell verksamhets utomhusaktiviteter kan ge upphov till.
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Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Gatunätet är utbyggt till detaljplaneområdet och trafik matas via
Vinbäcksleden. Tillgängligheten för såväl motorfordon som för gående och
cyklister är god. Separerade gång- och cykelvägar finns på större delen av
sträckan mellan centrala Arboga och planområdet, se orange markering i
kartbilden nedan. Gång- och cykelvägarna övergår dock i blandtrafik inne på
fastigheten Tornet 1. Gång- och cykelförbindelserna söderut mot Brattberget
är goda i och med asfaltering och införande av belysning längs stråket söder
om Ekbacksbadet.
Mot
Vilsta
/Nästkvarn

Ekbacksbadet

BRATTBERGET

Översiktskarta med cykelnät.

Gång- och cykelförbindelser norrut mot stadsdelarna Nästkvarn och Vilsta
finns men innebär en omväg för trafikanterna, varför ett behov av en ny
gång- och cykelväg kan behöva utredas.
Vinbäcksleden ansluter till området och vägen fortsätter ner genom det
nordvästra hörnet av planområdet. Det finns också en serviceväg som går in
i området från väster.
Parkering, in- och utfarter samt varumottag
Huvudinfarten till området är lokaliserad mot Vinbäcksleden i det nordöstra
hörnet av planområdet. Kommunikationsytorna för inkommande och
utgående transporter är väl åtskilt från övrig verksamhet då transporterna i
huvudsak angör vid byggnadens östra sida.
I detaljplan införs in- och utfartsförbud i syfte att styra så att in- och utfarter
anordnas där det är lämpligt med hänseende till trafiksäkerhet samt
fastighetens behov. Möjlighet till utfart finns bland annat i planområdets
västra del och beroende på hur väl de olika verksamheterna som etableras
går att samordna eller inte kan en egen in- och utfart vara nödvändig. Går
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verksamheterna däremot att samordna kan en gemensamhetsanläggning
fastlägga en sådan gemensam lösning.
Det finns varumottag i två skilda delar av byggnaden, ett vid verkstäderna
och ett vid storköket.
Inom planområdet finns det både parkeringsplatser utomhus samt ett
inomhusgarage som rymmer 40 bilar.
Kollektivtrafik
Arboga stationsområde är beläget ca 2,5 km från planområdet. För
persontrafik på järnväg finns tåg på sträckan Stockholm-Göteborg,
Mälarbanan och Svealandsbanan.
Järnvägstrafiken kompletteras med anslutande busstrafik för regional
kommunikation. Längs Gamla Örebrovägen finns hållplats Vinbäcken med
busstrafik mellan Götlunda och Eskilstuna. För Arboga tätort finns dessutom
anropsstyrd tätortstrafik som trafikeras av taxi inom en radie av fyra
kilometer från centrum.
Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och dagvatten
Kommunalt vatten- och avloppsnät är utbyggt i området. Dagvatten
infiltreras inom fastighetsmarken och ska göra så även fortsättningsvis.
Förutsättningarna för infiltration är goda.
Om byggnaden delas in i två fastigheter kan rätt till vatten- och
avloppsanläggningar lösas med servitut eller gemensamhetsanläggning.
Värme, elförsörjning och IT-infrastruktur
Planområdet är försörjt med el, tele, fiber och fjärrvärme. Området förses
med högspänd el med transformatorer. Därutöver är den befintliga
byggnaden också försedd med reservkraftaggregat med dieselgenerator.
Där en befintlig transformator finns utplacerad reserveras marken för att
upplåtas för en teknisk anläggning.
Avfall
I Arboga kommuns renhållningsordning finns regler för hur avfall ska
sorteras och omhändertas i Arboga. Vid ny markanvändning eller utveckling
som påverkar avfallsmängd och avfallshantering i området bör samråd ske
med renhållningsansvarig, d.v.s. Västra Mälardalens Kommunalförbund, för
att få aktuella råd och anvisningar vad gäller avfallshanteringen. Hushållens
farliga avfall ska bland annat sorteras ut och samlas in separat.
Industriavfall och verksamhetsavfall från tillkommande verksamheter inom
planområdet ska sorteras, transporteras och i övrigt hanteras enligt krav i
gällande lagstiftning och från tillsynsmyndighet.
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Hushållning med mark och vatten
Detaljplanen möjliggör en fortsatt användning och utveckling av en befintlig
byggnad. Genom att planlägga på redan ianspråktagen mark nyttjas befintlig
infrastruktur effektivare och befintlig byggnad kan fortsatt komma till
användning. Byggnadshöjden som medges till upp till 9 meter inom
planområdet bidrar också till ett effektivare utnyttjande av marken.
Hälsa och säkerhet
Planområdet är lokaliserat invid ett verksamhetsområde bestående av fyra
fastigheter. Dessa är planlagda för småindustri och bedöms inte påverka eller
påverkas negativt.
Något trafikbuller bedöms inte påverka planområdet då det är 150 meter
mellan Gamla Örebrovägen och planområdet. Det skiljs även åt med såväl ett
skogsparti samt verksamhetsbyggnader. Ny verksamhet inom planområdet
bedöms inte heller ge upphov till ett sådant betydande trafikflöde att det kan
innebära en negativ inverkan på omgivning.
Byggnadens disposition invändigt och markens utformning har en
avskärmande effekt av den störning som transporter samt en verksamhets
utomhusaktiviteter kan ge upphov till. Indelningen av planområdet i olika
markanvändning är ett sätt att säkerställa denna utformning.
Om ett vårdboende etableras så bör en eventuell verksamhet avskärmas
ytterligare. Det kan exempelvis bli aktuellt att eventuell småindustri eller
verksamhet blir inhägnad mot angränsande boende samt att en egen in- och
utfart anläggs för vårdboendet.
Barnkonsekvenser
En ny detaljplan är tänkt att komplettera nuvarande markanvändning med
sådan av lättare karaktär. Barnkonsekvensbeskrivningen behandlar främst
de konsekvenser ett etablerande av bostäder och vård innebär utifrån ett
barnperspektiv. Vad för typ av vårdverksamhet som kan bli aktuellt är inget
detaljplanen styr. Det skulle kunna vara vård av äldre, men det kan likväl bli
ett vårdhem för ungdomar om detta skulle efterfrågas. Detaljplanen styr
däremot vilken sorts skola det kan bli och tillåter inte förskola eller
grundskola.
En del åtgärder kan behövas utföras om bostäder inrättas. Det kan både
handla om trafiksäkerheten liksom att ungdomar tryggt ska kunna ta sig hem
själva under kvällstid. Det kan dessutom uppstå ett behov att se över gångoch cykelförbindelsen norröver mot stadsdelarna Nästkvarn och Vilsta.
Beroende på vad som faktiskt etableras på platsen och vad som kombineras
med ett eventuellt boende så kan krav uppstå på utformningen av utemiljön.
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Tidplan
För detaljplaneförslaget tillämpas standardförfarande. Detta eftersom
detaljplanen är i linje med översiktsplanens intentioner och inte bedöms vara
av stort allmänt intresse.
Samrådstiden skedde från den 23 september till den 16 okt 2015. 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

Granskning

23 sep16 okt

2 veckor

Beslut om antagande

TNAU
4:e kvartal
2015

TN
4:e kvartal
2015

Laga kraft

1:a
kvartal
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 att gälla.
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år räknat från det datum beslutet att anta
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
Fastighetsägaren/exploatören ansvarar för planens genomförande inom
kvartersmark. Detta innebär att denne bekostar iordningställande av
kvartersmark, utredningar som krävs, undersökningar samt eventuella
åtgärder och tillstånd som krävs för detaljplanens genomförande.
Arboga Energi ansvarar för fjärrvärmeförsörjningen till området och
Mälarenergi Elnät AB för el.
Utredningar
Skötseln kring vattendraget och utsättningen av fisk i dammen innebär en
ogynnsam miljö för en del arters etablering. Någon uppgift kring något
artskyddat djur, såsom grodor, finns inte. Men det har heller inte utförts
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någon specifik artkartering, varför man inte kan utesluta att något artskyddat
djur finns. Artskyddet enligt artskyddsförordningen gäller och kan innebära
att hänsyn behöver tas vid en eventuell exploatering som gäller dammen.
Ekonomi
Planekonomi
Inom kvartersmark bekostar exploatören/den enskilde fastighetsägaren
detaljplanens genomförande. VA-avgift tas ut enligt vid varje tidpunkt
gällande taxa. Planavgift är reglerad i avtal och tas ut i enlighet med det.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning enligt FBL (fastighetsbildningslagen) krävs för att
fastighetsrättsligt genomföra detaljplanen. Fastighetsbildning söks hos
Lantmäterimyndigheten och kostnaden för detta står Kommunfastigheter i
Arboga AB för.
Fastighetsreglering
Enligt planförslaget minskas kvartersmarken i jämförelse med tidigare
detaljplan. Fastighetsreglering erfordras i syfte att överföra vägen och del av
fastigheten Tornet 1 till fastigheten Kallstensgården 1:4. Denna mark ska
utgöra ej planlagd mark, varför den nu gällande detaljplanen EII-4/1991
upphävs i samband med antagandet av den nya detaljplanen. Dessutom är
tanken att del av fastigheten Kallstensgården 1:4 överförs till Tornet 1 i syfte
att införliva en befintlig körbar förbindelse mot vägen i väster.
En del av Vinbäcksledens fortsatta sträckning söderut ligger i nuläget inom
kvartersmark, men utgör officialservitut. I och med en tänkt
fastighetsreglering kommer servitutet avseende Vinbäcksledens sträckning
söderut att upphöra med automatik då området överförs till den härskande
fastigheten, Kallstensgården 1:4.
Avstyckning
Avstyckning krävs från Tornet 1 för att avskilja områdena med olika
användningsbestämmelser till separata fastigheter.
Ledningsrätt
Inom planens u-områden skall marken vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar. Ledningshavaren ansöker om och bekostar
ledningsrätt för sina respektive ledningar. Ledningshavare inom
kvartersmark är Skanova med kabel för tele och optofiber, Arboga kommun
med vatten- och avloppsledningar, Arboga Energi AB med
fjärrvärmeledningar. Elförsörjningen ansvarar Mälarenergi Elnät AB för.
Skanova har uttryckt önskemål om u-område, varför detta har införts. Vad
gäller rätt till vatten- och avloppsanläggningar så bedöms en
gemensamhetsanläggning eller servitut vara att föredra.
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REVIDERING
Efter samråd och granskning har texten i planbeskrivningen reviderats och
förtydligats i textavsnitten: Utformning av byggnader, Strandskydd,
Lägesbestämning, Markägoförhållanden och areal; Vatten, avlopp och dagvatten
samt Fastighetsrättsliga åtgärder. Rubrikerna Ledningsrätt och Avstyckning har
också tillkommit.
I plankartan har ett u-område tillkommit och största möjliga byggnadshöjd
är nu nio meter för hela planområdet.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanen är framtagen av Tekniska förvaltningen, Arboga kommun,
genom planarkitekt Marina Ljungsved.
Arboga 2015-11-06

Marina Ljungsved
Planarkitekt

Mimmi Öberg
Planeringschef
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