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INFORMATION
Datum

Beteckning

2018-03-12

DNR 36/2017-214

Tekniska förvaltningen
Plan- och trafikavdelningen

INFORMATION OM GRANSKNINGSUTSTÄLLNING
Förslag till detaljplan för Ringsborg 1, Söder 1:4 och del av Söder 1:1,
Arboga Kommun, Västmanlands Län
Granskningstiden är från den 13 mars till den 27 mars 2018.
Utställningslokaler:
• Rådhuset, Tekniska förvaltningen, Smedjegatan 5
• Arboga kommuns hemsida under www.arboga.se
• Stadsbiblioteket i Arboga, Kapellgatan 19 B
Synpunkter på förslaget
Har du synpunkter på förslaget ska dessa skriftligen ha inkommit till
tekniska förvaltningen senast 2018-03-27.
Dina synpunkter skickar du med brev eller e-post till:
Adress:
Tekniska förvaltningen, Plan- och trafikavdelningen
Box 45
732 21 Arboga
E-post:

tekniska@arboga.se

Viktigt är att diarienummer (DNR TN 36/2017-214), namn, adress och
vilken fastighet som ni äger finns angivet tillsammans med yttrandet.
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HANDLINGAR
Handlingar i samrådsutskick
•

Plankarta med bestämmelser, skala 1:500 (A2) 1:750 (A3), och
illustrationer

•

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.

- Detaljplan för fastigheten Ringsborg 1, Söder 1:4 och del av fastigheten Söder 1:1, Arboga kommun i
Västmanlands län-
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PLANBESKRIVNING
BAKGRUND, SYFTE OCH HUVUDDRAG
Bakgrund
Planområdet har tidigare varit bebyggt med flera bostadshus och
tillhörande uthus som revs mellan åren 1980 och 1983. I dagsläget
finns en byggnad från början av 1980-talet i vilken
kontorsverksamhet bedrivs.
Planförslaget innefattar fastigheterna Ringsborg 1, Söder 1:4 och del
av fastigheten Söder 1:1. I gällande detaljplan, EII-7/1978, är
Ringsborg 1 planlagt för handel, Söder 1:4 som parkering och Söder
1:1 som gata eller torg.
Syfte och huvuddrag
Syftet med en ny detaljplan är att utöka ändamålsområdet till bostäder och
centrumverksamhet för att tillgodose det behov av bostäder och service som
finns i Arboga. Samtidigt möjliggör detaljplanen ett återskapande av det
historiska gaturummet på platsen.

PLANDATA
Lägesbestämning
Fastigheterna Ringsborg 1, Söder 1:4 och Söder 1:1 är belägna i centrala
Arboga, söder om Arbågaån. Planområdet är angränsar till ett
bostadsområde främst bestående av flerbostadshus och angränsas av
Kapellgatan i öster och Österled i söder.
Planområdets avgränsning syftar till att inkludera fastigheterna Ringsborg
1, Söder 1:4 och del av fastigheten Söder 1:1.
Markägoförhållanden och areal
Fastigheten Ringsborg 1 är privatägd och Söder 1:4 samt Söder 1:1 är ägda
av Arboga kommun, den totala arealen för planområdet är ca 7700
kvadratmeter.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktsplan och riksintressen
Arbogas innerstad tillhör en av landets äldsta och mest välbevarade
stadskärnor. Med sin medeltida stadsplan, klosterkyrka, medeltida
stenbyggnader, stenkällare, tomtstrukturer, bebyggda åstränder och
välbevarad trähusbebyggelse, i form av borgargårdar från 1700- och
1800-talen, är staden betydelsefull både på en nationell nivå men
också för det europeiska kulturarvet. Stadskärnan är därför klassad
som riksintresse för kulturmiljövården och skyddas enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken (MB).
I Kommunens översiktsplan från 2009 framhålls att stadskärnan är
en tillgång av stort värde då den återspeglar den historiska
utvecklingen i Arboga och därför också har stor betydelse för Arboga
kommuns identitet.
I Översiktsplanen fastställs att stadskärnan ska skyddas och bevaras i
samspel med utvecklingen av handel, turism och näringsliv.
Bebyggelsen ska vårdas och underhållas samt ny bebyggelse ska
anpassas till befintlig miljö. Vid prövning av bygglov ska särskild
hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena.
Detaljplanen överensstämmer med kommunens intentioner om att
erbjuda goda och varierande bostadsmiljöer enligt Arboga kommuns
översiktsplan från 2009.
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Detaljplan

Plankarta från gällande detaljplan.

För planområdet gäller detaljplan EII-7/1978 i vilken Ringsborg 1 är
planlagd för handel, Söder 1:4 som parkeringsplats och Söder 1:1 som gata
eller torg.
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 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.
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.
- Detaljplan för fastigheten Ringsborg 1, Söder 1:4 och del av fastigheten Söder 1:1, Arboga kommun i
Västmanlands län-
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En barnkonsekvensbeskrivning har utförts för detta projekt och
slutsatserna presenteras under rubriken ”Konsekvenser av planens
genomförande” – ”Barnkonsekvenser”.
Bedömning om betydande miljöpåverkan
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.

- Detaljplan för fastigheten Ringsborg 1, Söder 1:4 och del av fastigheten Söder 1:1, Arboga kommun i
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Mark och natur
Området är plant och består av bebyggelse, en parkeringsplats samt en
tidigare bebyggd yta med kvarlämnade husgrunder.
Längs med Österled finns gatuträd planterade som en del i att skapa ett
önskvärt gaturum. På den del av fastigheten Söder 1:4 som angränsar till
Österled finns 5 gatuträd planterade. Dessa träd skyddas därför i
plankartan med krav på bevarande och återplantering i fall de behöver
fällas. De utgör också tillsammans en trädallé och är därmed även
biotopskyddade. Det innebär att dispens måste ansökas hos Länsstyrelsen
om någon åtgärd ska genomföras eller verksamhet bedrivas som kan skada
det biotopskyddade området.
Lek och rekreation
I angränsning till planområdet ligger en lekpark vid Trädgårdsgatan, med
både en öppen grön yta och lekplats för barn. I närheten ligger också
Arbogaån med rekreationsstråk genom naturmiljö, det finns även
motionsspår i naturmiljö söder om tätorten.
Geotekniska förhållanden
För planområdet finns en geoteknisk utredning utförd från år 1978. Jorden
består överst av fyllning som varierar mellan 0,5 till 1 meter i djup och
sedan lera som efter mellan 7 och 11 meters djup vilar på fast lagrad jord
eller fast botten, troligtvis morän.
Lerans mäktighet varierar mellan 6 och 10 meter. Den är väldigt
sättningsbenägen och i laboratorieundersökningar är den lösa leran
normalkonsoliderad eller något underkonsoliderad samt mycket
kompressibel. Detta innebär att relativt stora sättningar uppkommer i leran
om trycket på den ökar.
Planerade byggnader bör därför grundläggas med stödpålar.
Nedträngningsdjupet kan preliminärt bedömas genom slagsondering men
bör slutgiltigt avföras genom provpålning. Eventuella skakningar i
intilliggande hus bör registreras genom vibrationsmätningar.
Grundvattennivån kontrolleras genom portrycksmätare eller
observationsrör.
Vid en nybyggnation ska en ny geoteknisk undersökning genomföras.
Radon
Enligt kommunens underlagsmaterial finns inga noteringar om radon eller
markradon i det aktuella området. Radonsäkert byggande ska tillämpas.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Förorenad mark

Ekonomisk karta över Arboga från 1907. Planområdet syns inringat i rött och det före detta
tegelbruket syns några kvarter öster om planområdet.

Det har tidigare bedrivits keramik och tegeltillverkning öster om
planområdet. Verksamheten var belägen i området runt korsningen mellan
Herrgårdsgatan och Österled där de ligger i dag. Ett flertal fastigheter
väster om den plats verksamheten tidigare varit belägen på har därför fått
en riskklass 4, vilket innebär att risken för förekomst av farliga ämnen i
marken är låg.
Skulle något misstänkt påträffas vid markarbete ska därför Västra
Mälardalens Myndighetsförbund kontaktas.
Fornlämningar
Den norra delen av planområdet ingår i fornlämningen Arboga stad,
fornlämning Arboga stad 34:1. Området ligger sannolikt utanför det
medeltida stadsområdet. Vid en arkeologisk provundersökning utförd år
1980 påträffades inga spår av medeltida lämningar eller aktivitet. Däremot
finns kulturlager som tyder på verksamhet under historisk tid. Enligt
kulturmiljölagen är lämningar äldre än från år 1850 skyddade som
fornlämning.
Markingrepp inför byggnation kräver tillstånd från Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen bedömer att en arkeologisk förundersökning ska utföras för
att klargöra lagrens datering och vilken/vilka aktiviteter som har gett
upphov till dem.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Bebyggelseområde
Befintlig bebyggelse
Planområdet ligger i den centrala delen av tätorten och är därmed omgiven
av stadslandskap, den angränsande bebyggelsen består främst av
flerbostadshus.
Offentlig och kommersiell service

Kartbild över offentlig och kommersiell service. Planområdet är utmarkerat med en röd prick.

Inom några hundra meter från planområdet, norr om Arbogaån, finns ett
brett utbud av kommersiell service.
Närhet till offentlig service finns också i form av vårdcentral cirka 250 meter
väster om planområdet, och cirka en kilometer öster om planområdet ligger
Gäddgårdsskolan vilket är en F-9 skola.

- Detaljplan för fastigheten Ringsborg 1, Söder 1:4 och del av fastigheten Söder 1:1, Arboga kommun i
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Byggnadskultur och gestaltning

Bild ur Arbogas byggnadsordning.

Planområdet är beläget i Arbogas stadskärna där det finns karaktäristiska
byggnadskulturer från flera olika tidsepoker som tillsammans bildar
Arbogas karaktär. Det finns spår från den medeltida stadens gatunät,
bebyggelse från trästadsepoken 1530-1860 och från stenstadsepoken 18601930 angränsandes till planområdet.
För att vidmakthålla den bevarade kulturmiljön och de historiska värdena
måste hänsyn tas till omgivningen vid förändringar. Nybyggnationer måste
ta hänsyn till den befintliga kulturmiljön och får inte uppföras så att den
påverkas negativt eller försämras.
Placering av ny bebyggelse är därför styrd i plankartan att läggas efter
gatan för att sluta gaturummet vilket bidrar till att behålla och återskapa
karaktären av den äldre stadskärnan. Reglering av fasadmaterial som trä,
tegel och puts är också bestämt för att nybyggnationer utformningsmässigt
ska anpassa sig efter den äldre och enligt lag skyddade kulturmiljön som
finns i anslutning till planområdet. Byggnadernas höjder är bestämda med
nockhöjd och anpassade efter befintlig bebyggelse i området.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Tidigare bebyggelse

Skiss över tidigare bebyggelses placering på den norra delen av Ringsborg 1, med Kapellgatan till
väster om det uppskissade området. Tagen från Västmanlands läns museums byggnadsinventering
av Arbogas innerstad utförd år 1975.

Till vänster: bild tagen på bostadshusen från Kapellgatan i nordlig riktning.
Till höger: bild tagen på bostadshuset i puts från Trädgårdsgatan i sydvästlig riktning.

- Detaljplan för fastigheten Ringsborg 1, Söder 1:4 och del av fastigheten Söder 1:1, Arboga kommun i
Västmanlands län-
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Den tidigare bebyggelsen inom den norra delen av
planområdet bestod fem byggnader. De två
byggnaderna i det nordvästra hörnet var bostadshus,
resterande byggnader användes som uthus av olika
slag innan rivningen.
Bostadshuset vid korsningen mellan Trädgårdsgatan
och Kapellgatan blev troligen uppfört under tidigt
1920-tal. Fasaden bestod av smutsgul slätputs och
spritputs längs med grunden. Husets dörrar och
fönster var målade i en grön färg.
Det andra bostadshuset, som var beläget längs med
Kapellgatan, uppfördes troligen någon gång under
1800-talets första hälft. Fasaden bestod av blekgul
stående locklistpanel av trä.

Detaljbild som visar del av
utformningen på huset
med fasad i slät- och
spirtputs.

Angränsande befintlig kulturmiljö

Till vänster: bild tagen från planområdet på trähuset nordväst om planområdet.
Till höger: bild tagen från planområdet på huset norr om planområdet.

Den angränsande historiskt värdefulla bebyggelsen består av två
byggnader. Nordväst om planområdet finns ett hus med träfasad mot gatan
som tidigare både inhyst centralservice och bostäder. Huset är uppfört
under slutet av 1880-talet.
Norr om planområdet finns ett bostadshus med uppgivet byggnadsår 1913.
Husets grund består av kvadrerad gråsten och fasaden mot planområdet
består av vit spritputs.
Tillgänglighet
Inom planområdet finns det bra förutsättningar att ordna byggnader med
en god tillgänglighet. Vidare finns utrymme för att vid behov anordna
parkering för rörelsehindrade inom 25 meters gångavstånd.

- Detaljplan för fastigheten Ringsborg 1, Söder 1:4 och del av fastigheten Söder 1:1, Arboga kommun i
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Gator och trafik

Karta över vägnät och cykelvägar.

Gatunät, gång- och cykel
Gatunätet i centrala Arboga är väl utbyggt och trafiken till och från området
kan ske genom Österled eller Kapellgatan. Gång- och cykelförbindelserna är
också goda och det befintliga gatunätet förbinder planområdet med övriga
stadsdelar.
Kollektivtrafik
Arboga stationsområde är beläget ca 1 km från planområdet. För
persontrafik på järnväg finns tåg på sträckan Stockholm-Göteborg,
Mälarbanan och Svealandsbanan.
Järnvägstrafiken kompletteras med anslutande busstrafik för regional
kommunikation. I Arboga stad finns anropsstyrd tätortstrafik som
trafikeras av taxi inom en radie av fyra kilometer från centrum.
Parkering, in- och utfarter
Parkeringsyta finns inom planområdet på fastigheten Söder 1:4 med in- och
utfart från Garvaregränd i öster, det finns även ett underjordiskt garage
inom planområdet.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Det är fastighetsägarens ansvar att tillhandahålla boendeparkering och
besöksparkering inom kvartersmark. Ett parkeringsantal om 1
parkeringsplats per lägenhet föreskrivs.
Möjlighet finns att utöka den in- och utfart som leder till det underjordiska
garaget på fastigheten Ringsborg 1 från Garvaregränd.
Trafiksäkerhet
Byggrätten för nybyggnation vid korsningen mellan Kapellgatan och
Trädgårdsgatan är anpassad för att säkerställa fri sikt i korsningen.
Störningar och säkerhet
Buller
Hastigheten för trafik är begränsad till 40 kilometer per timme i centrala
Arboga och ingen verksamhet med tillhörande tung trafik bedrivs i
närheten. Närmsta stora trafikled är Gamla Örebrovägen som ligger cirka
180 meter från planområdet men skyddas från dess buller av tät bebyggelse.
Planområdet bedöms därför inte påverkas av bullernivåer högre än
naturvårdsverkets riktvärden.
Teknisk försörjning
Förutsättningarna för teknisk försörjning till planområdet är goda. Såväl
VA, fjärrvärme och el finns i bebyggelseområdet.
U-område införs i plankartan för att säkerställa tillgängligheten till
underjordiska ledningar. Ledningsrätt med beteckning 1984K-571.1 finns i
dagsläget och en ytterligare ledningsrätt kommer att behöva sökas
tillhörande det u-område i den västra delen av Söder 1:4.
Dagvatten
Den norra delen av planområdet består i dagsläget av en grönyta. Det
dagvatten som uppstår till följd nytillkomna hårdgjorda ytor ska utjämnas
och behandlas inom aktuell fastighet innan det leds vidare till det
kommunala dagvattennätet.
Den södra delen av planområdet är i dagsläget utbyggd och kopplad med
servis till det kommunala dagvattennätet. Även gatorna i den allmänna
platsmarken är anslutna till det kommunala dagvattennätet.
Dagvattennätets slutliga recipient för dagvattnet är Arbogaån mellan
”Gravudden” och mynningen till Skedviån. Arbogaåns ekologiska status är
otillfredsställande till stor del på grund av övergödning. Den kemiska
statusen är däremot god bortsett från överallt överskridande ämnen.
Detaljplanen bedöms inte innebära någon negativ inverkan på
miljökvalitetsnormer för vatten

- Detaljplan för fastigheten Ringsborg 1, Söder 1:4 och del av fastigheten Söder 1:1, Arboga kommun i
Västmanlands län-
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Avfall
I Arboga kommuns renhållningsordning finns regler för hur avfallet ska
sorteras och omhändertas i Arboga. Kommunens renhållningsansvar är
överfört till delvis Västra Mälardalens Kommunalförbund och delvis
VafabMiljö kommunalförbund och omfattar insamling, transport och
behandling. Ett genomförande av planen innebär fortsatt avfall från
kontorsverksamhet men också en ökning i avfall från de flertalet nya
bostäder som tillkommer.
Avfallshanteringen ska utföras i enlighet med kommunens
renhållningsordning. Hämtningsplats för avfall ska utformas efter
Arbetsmiljöverkets krav på körvägar, vändplatser och angöringsplatser.
Avfallshanteringen ska även följa kommunens riktlinjer om källsortering.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Hållbar utveckling
Planförslaget innebär en god hushållning med mark i och med att planen
möjliggör för omvandling av mark med befintlig byggnad för
bostadsändamål. Planområdet är beläget i centrala Arboga med väl
utbyggd infrastruktur för olika transportsätt, bland annat genom
cykelanvändning och skapar därmed också goda förutsättningar för ett
minskat bilberoende. Ett genomförande av planförslaget innebär även att
områdets karaktär och de identifierade arkitektoniska värdena med hänsyn
till skala och placering tillvaratas. Inga större förändringar skapas i och med
ett genomförande av detaljplanen.
Miljökvalitetsnormer
5 kap. MB behandlar miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormer (MKN)
finns idag för utomhusluft, fisk- och musselvatten, vatten och
omgivningsbuller. Arboga kommun berörs av MKN för utomhusluft,
vatten och fiskevatten (Hjälmaren). MKN för luft avser kvävedioxid och
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM 105)
samt ozon. De bildas vid förbränning. MKN har också införts i
förordningen för arsenik, kadmium, nickel, bens(a)pyren.
Detaljplanen bedöms inte medföra ökade utsläpp och är således förenlig
med 5 kap. MB.
Sociala konsekvenser och barnkonsekvenser
Ett genomförande av plan har också en positiv inverkan på samhället i stort
genom att det skapar nya bostäder och förhöjer stadsrummets värde. En
inflyttning av nya invånare möjliggörs – antingen genom direkt inflyttning
till det nya området eller indirekt genom att flyttkedjor skapas. I och med
att det uppstår nya möjligheter för människor att flytta till Arboga kan
- Detaljplan för fastigheten Ringsborg 1, Söder 1:4 och del av fastigheten Söder 1:1, Arboga kommun i
Västmanlands län-
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antalet invånare komma att öka, vilket bidrar till bland annat förbättrat
serviceunderlag, utökade arbetstillfällen, utökad barn-/skolomsorg,
förbättrad gemenskap och ett rikare socialt liv.
Kommunens checklista för barnkonsekvenser har gåtts igenom under
framtagandet av detaljplanen och den samlade bedömningen är att
detaljplanen har en positiv inverkan ur ett barnperspektiv. Länkarna till
omgivande stadsdelar och områden är mycket goda. Platsen ligger även
nära lekplatser, service och kommunikationer.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
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 5 februari till den 19 februari 2018.
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

5
februari19
februari

Granskning

2 veckor

Beslut om antagande

TNAU

TN

4 april
2018

18 april

Laga kraft

maj 2018

Politiska instanser
TNAU = tekniska nämndens arbetsutskott

2018

TN

= tekniska nämnden

När detaljplanen antagits i tekniska nämnden följer tre veckors
överklagandetid innan detaljplanen kan vinna laga kraft och börja 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.

- Detaljplan för fastigheten Ringsborg 1, Söder 1:4 och del av fastigheten Söder 1:1, Arboga kommun i
Västmanlands län-
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Ansvarsfördelning/huvudmannaksap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark och ansvarar för
anläggning, drift och underhåll av dessa.
Exploatören ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark.
Arboga Energi ansvarar för fjärrvärmeförsörjningen i området och Arboga
Mälarenergi Elnät AB för el.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsreglering
Delar av fastigheten Söder 1:4 och Söder 1:1 planläggs som kvartersmark för
att kunna regleras in i fastigheten Ringsborg 1. De delar av Söder 1:4 som
planläggs som allmän platsmark bör i sin tur regleras in i den kommunalt
ägda fastigheten Söder 1:1. Fastighetsregleringen initieras av Arboga
kommun och bekostas av fastighetsägaren för Ringsborg 1.
Ledningsrätt
Inom planens u-områden skall marken vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar. Ledningsrättshavaren ansöker om och bekostar
ledningsrätt för sina respektive ledningar.
Tekniska frågor
Anslutning till fjärrvärme utförs av nätägaren och bekostas av
fastighetsägaren enligt gällande taxa.
I fastigheten Söder 1:4 finns ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten.
Vid en eventuell fastighetsöverlåtelse från Arboga kommun till annan
fastighetsägare kommer även dessa ledningar att tillfalla den nya
fastighetsägaren. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighetens
Söder 1:4 VA-installation och kommunens ansvarsområde. Vanligen ligger
förbindelsepunkten 0,5 meter utanför tomtgränsen.
Tekniska utredningar
Exploatören bekostar kompletterande geotekniska undersökningar.
Radonundersökning utförs och bekostas av exploatören inom kvartersmark
om så bedöms nödvändigt. Radonsäkert byggande ska tillämpas.
Ekonomi
Planekonomi
Exploatören åtar sig kostnaderna för framtagandet av detaljplanen samt
dess genomförande inom kvartersmark. Ett iordningsställande av
allmänplatsmark enligt planen finansieras av kommunen.

- Detaljplan för fastigheten Ringsborg 1, Söder 1:4 och del av fastigheten Söder 1:1, Arboga kommun i
Västmanlands län-
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Exploatören åtar sig kostnaderna för framtagandet av detaljplanen genom
tecknande av planavtal.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanen är framtagen av Tekniska förvaltningen, Arboga kommun,
genom planarkitekt Hans Nilsson
Arboga 2018-03-12

Hans Nilsson,

Mimmi Hodzic

planarkitekt

Teknisk chef

- Detaljplan för fastigheten Ringsborg 1, Söder 1:4 och del av fastigheten Söder 1:1, Arboga kommun i
Västmanlands län-
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Samrådsredogörelse
Detaljplan
Ringsborg 1, Söder 1:4 och del av Söder 1:1
ARBOGA KOMMUN
VÄSTMANLANDS LÄN
Hur samrådet bedrivits
Myndigheter och berörda parter enligt sändlista har beretts tillfälle att
lämna synpunkter på planförslaget.
Samrådstiden har varit 2018-02-05 t.o.m. 2018-02-19
Planen bedrivs med normalt planförfarande.
Sakägare

ARB300 v 1.4 2006-03-06

Arboga kommun, Fastighetsägare enligt fastighetsförteckning,
Lantmäteriet, Länsstyrelsen Västmanlands län, Trafikverket,
Kollektivtrafikmyndigheten, Västra Mälardalens Räddningstjänstförbund,
Västra Mälardalens Kommunalförbund/Renhållning, Västra Mälardalens
Myndighetsförbund, VafabMiljö Kommunalförbund, Västmanlands läns
museum, Polismyndigheten i Västmanlands län, Posten AB,
Utvecklingscentrum, Västra Mälardalens Energi och Miljö AB,
Mälarenergi Elnät AB, Telia Sonera Skanova Access AB, Tele 2 Network,
Telenor Fibre Network AB, Koordinator bredband/Peter Ahlin, Fibra,
Stadsnät i Svealand, AHS, Företagarna Arboga/Företagarnas
Riksorganisation (FR), Hembygdsföreningen Arboga Minne, Aktiva
Seniorer i Arboga, Arboga Vision Seniorer, Pensionärsföreningen PRO,
RPG Arboga, SKPF avd.85 KAK-regionen, Pensionärsföreningen SPF
Aktiv, SPRF avd. 46 i Arboga (Sveriges Pensionärers Riksförbund),
Centerpartiet i Arboga, Liberalerna i Arboga, Kristdemokraterna i Arboga,
Miljöpartiet de gröna i Arboga, Moderaterna i Arboga, Omsorgspartiet,
Socialdemokraterna i Arboga, Sverigedemokraterna i Arboga,
Vänsterpartiet i Arboga, Brottsförebyggande rådet, Folkhälsorådet,
Handikapprådet, Näringslivsrådet, Pensionärsrådet, Trafiksäkerhetsrådet,

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Internet

Bankgiro

Org.nr

Box 45
732 21 Arboga

Smedjegatan 5

vx 0589-870 00

0589-136 25

www.arboga.se
tekniska@arboga.se

481-1667

212000-2122
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Ungdomsfullmäktige, Taltidningen, Hyresgästföreningen i Arboga,
Planförslaget upprättades och samrådshandlingar skickades ut.
Planavdelningen är beredd att hålla i ett samrådsmöte om behov av
ytterligare information kring detaljplaneförslaget uppkommer.
Till myndigheter, fastighetsägare och berörda parter har
samrådshandlingarna skickats ut per e-post.

Yttranden
12 skriftliga yttranden har inkommit under detaljplanesamrådet. Nedan
följer de inkomna yttrandena i sin helhet. I kommentarer redovisas om
synpunkterna lagts till grund för den bearbetade planen eller, och i så fall
varför, de inte kunnat tillmötesgås.
Följande har inget att erinra mot detaljplanen:
Trafikverket
SKPF avd 85 Köping (SKPF Pensionärerna)
SKPF Pensionärerna avd 246
Mälarenergi Elnät
Kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland
Skanova AB

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen bedömer detaljplanen utifrån följande
överprövningsgrunder:
•

Riksintressen

•

Strandskydd

•

Hälsa och säkerhet

•

Miljökvalitetsnormer

•

Mellankommunala frågor

Länsstyrelsen har inget att erinra när det gäller överprövningsgrunderna.
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Överensstämmelse med översiktsplanen
Enligt 4 kap 33 § PBL ska planbeskrivningen innehålla en redovisning av
om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det
och skälen för avvikelsen. Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen inte
avviker från översiktsplanen och är därmed i linje med översiktsplanens
intensioner och mål.
Andra lagstiftningar och rådgivning
Naturvård
Länsstyrelsen ser positivt på att allén i södra delen av planområdet
uppmärksammas i planbeskrivning och som bestämmelse. Dock saknas
bestämmelsen ”n” som symbol på plankartan.
Kulturmiljö
Planområdet ligger inom Arboga stadskärna och i direkt anslutning till
riksintresseområdet Arboga stad. Ur kulturmiljöperspektiv är det positivt
att detaljplanen reglerar byggnadsplacering, taklutning, byggnadshöjd
och fasadmaterial för att anknyta till omgivande bebyggelses karaktär.
Trafik
Länsstyrelsen saknar i planbeskrivningen ett resonemang kring
utformning av byggrätter i plankartan kopplat mot trafiksituationen,
exempelvis fri sikt i gatuhörn.
Föroreningar
Länsstyrelsen anser att kommunens åtgärd, kontakta tillsynsmyndighet
om misstänkta markföroreningar påträffas vid markarbete, är tillräcklig. I
Länsstyrelsens databas över förorenade områden återfinns ett objekt inom
planområdet. Objektet ligger troligtvis fel och borde istället ligga på
platsen för det gamla tegelbruket, vilket kommunen nämner i
planbeskrivningen.
Svar:
Ett resonemang kring utformning av byggrätter i plankartan ur
trafiksituationsaspekten kommer att införas i planbeskrivningen.
Symbolen för egenskapsbestämmelsen ”n” kommer att införas i
plankartan.
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Lantmäteriet
Huvudmannaskap
Kommunalt huvudmannaskap.
Fastighetsstorlek
Finns ej.
Markreservat
”u” är planerat inom kvartersmark där befintlig ledningsrätt finns. Om
det finns fler ledningar inom kvartersmark bör även den marken
reserveras med u-bestämmelse.
Fastighetsindelningsbestämmelser
Finns ej.
Plankartan
Egenskapsbestämmelsen ”n” finns i teckenförklaringen men syns inte i
plankartan.
Det är svårt att tyda var gränsen mellan användningen BC och BCP går.
Genomförande och konsekvenser
Under ”fastighetsrättsliga åtgärder” saknas information om vem som
initierar samt bekostar fastighetsreglering rörande Ringsborg 1, Söder 1:4
samt del av Söder 1:1. Det saknas även information om ansökan om
lantmäteriförrättning skickas in till Lantmäteriet.
Grundkartan
Grundkartan behöver uppdateras då den är från 2017-03-17.
Del av prickad skiss av ledningsrätt 1984K-571.1 saknas fram till
fastighetsgräns vid byggnaden på Ringsborg 1.
Svar:
Egenskapsbestämmelsen ”n” kommer att införas i plankartan.
Användningen BC gäller för byggrätten i det nordvästra hörnet av
kvartersmarken, resterande del av kvartersmarken har användningen
BCP.
Under fastighetsrättsliga åtgärder kommer information läggas till om att
Arboga kommun initierar fastighetsregleringen och att det bekostas av
fastighetsägaren för Ringsborg 1.
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Grundkartan kommer att uppdaterats med prickad skiss av ledningsrätt
1984K-571.1 fram till fastighetsgränsen för Ringsborg 1.

Västmanlands läns museum
Västmanlands läns museum har mottagit handlingar rörande
detaljplan för Ringsborg 1, Söder 1:4 och del av Söder 1:1, Arboga
kommun, DNR TN 34/2017-214. Detaljplanens syfte är att utöka
ändamålsområdet till bostäder och centrumverksamhet för att
tillgodose det behov av bostäder och service som finns i Arboga.
Detaljplanen möjliggör även ett återskapande av det historiska
gaturummet på platsen. Västmanlands läns museum vill framföra
följande synpunkter.
Länsmuseet är positiv till detaljplanens intention att återskapa det
historiska gaturummet på platsen, samtidigt som hänsyn bör tas till att
området till viss del har förändrats sedan dess. Återskapningen antas
syfta till att det på platsen tidigare låg byggnader i gatuliv, på platsen
där ny bebyggelse planeras, som revs på 1980-talet. Ett bostadshus i
två våningar var från 1923 med fasader av smutsgul slät- och spritputs.
Ett annat bostadshus i två våningar var från första hälften av 1800-talet
med fasader klädda med blekgul stående locklistpanel. Innergården
var delvis grusad med ett antal faluröda förrådshus placerade, bl.a. ett
f.d. dass och ett timrat f.d. bostadshus. På innergården fanns även en
gräsyta med bärbuskar, trädgårdsland och berså. För inspiration i
utformning av den nya bebyggelsen för att nå detaljplanens ena syfte,
"ett återskapande av det historiska gaturummet på platsen", kan
fotografier och information om den rivna bebyggelsen hämtas från en
byggnadsinventering som gjordes 1975 i Arboga innerstad,
Västmanlands läns museums arkiv.
Länsmuseet anser att planbeskrivningen med fördel kan kompletteras
med en beskrivande text och foton av närliggande bebyggelsemiljö
(information om uppförandetid, användning, material och
utformning). Detta för att den nya bebyggelsen inom den aktuella
fastigheten ska kunna anpassas till den befintliga bebyggelsen, i
enlighet med översiktsplanen "ny bebyggelse ska anpassas till
befintlig miljö" (planbeskrivningen sid. 2). Det är av särskild vikt att
ny bebyggelse harmonierar med bebyggelsen inom kvarteret och
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byggnaden på andra sidan Trädgårdsgatan som är uppförd 1913 och
har vit puts (tidigare gulbeige sprit- och slätputs). I bebyggelsemiljön i
övrigt är fasadmaterialen rött eller gult tegel samt puts vanligt
förekommande.
I övrigt har Länsmuseet inget att erinra.
Svar:
Avsnittet Byggnadskultur och gestaltning kommer att kompletteras med
beskrivande text och foto av både närliggande hus samt planområdets
tidigare bebyggelse och utformning.

PRO Arboga
Inkommit svar till Tekniska förvaltningen 2018-02-10:
Vi i PRO i Arboga önskar att ni bygger några lägenheter i boten plan som
är anpassade för äldre annars ser det bra ut.
Inkommit svar till Tekniska förvaltningen 2018-02-15:
PRO Arboga påpekar att det är viktigt att tillgodose behovet av
parkeringsplatser eftersom det är en allmän brist på dessa i detta område.
Kommentar:
Det är fastighetsägaren som styr över hur utformningen sker av de
nytillkomna bostäderna.
Det är varje fastighetsägares ansvar att anordna boendeparkering. I
detaljplanen föreskrivs 1 parkeringsplats per lägenhet för att tillgodose
behovet av boendeparkering. Så att ytterligare belastning till området inte
ska tillkomma med etableringen av bostäder.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Bedömning
Begränsning av byggnadsarea och högsta nockhöjd bör införas gällande
de komplementbyggnader som får uppföras på den så kallade
korsmarken. I dagsläget finns ingen begränsning satt.
Då fastigheten omfattas av fornlämning, bör detta förtydligas i plankartan
och i bestämmelsen, enligt planbeskrivningen.
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Egenskapsbestämmelserna f och n saknas på plankartan och behöver
införas. Egenskapsbestämmelsen f, som avser utformningskraven bör
även förtydligas i planbestämmelsen, i enlighet med planbeskrivningen.
Utfartsförbudet bör gälla efter hela Trädgårdsgatan och del av
kapellgatan, då utfart är olämpligt. Som det nu är utformat skulle det vara
möjligt med in-och utfart i portlider, vilket inte ät lämpligt.
Förklaringstext av tillåten takvinkel, bör förenklas, då plankartan förklarar
tillåten takvinkel mellan 35 -38 grader.
Yttrande
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande synpunkter över
förslag till detaljplan.
•

Begränsning av byggnadsarea och högsta nockhöjd bör införas
gällande de komplementbyggnader som får uppföras på korsmark.

•

Information och beteckning om att fastigheten ligger inom
fornlämningsområde bör införas på plankartan.

•

Egenskapsbestämmelsen f, saknas på plankartan, och behöver
visas.

•

Egenskapsbestämmelsen n, saknas på plankartan och behöver
införas.

•

Utfartsförbudet bör gälla efter hela Trädgårdsgatan

•

Förklaringstext av tillåten takvinkel, bör förenklas till: tillåten
takvinkel, 35 -38 grader.

Svar:
För att ge möjlighet till friare utformning har ingen begränsning satts av
komplementbyggnader. Lämpligheten i dess utformning testas i samband
med bygglov. I plankartan finns gränsen för fornlämningsområdet
utmarkerat. Bestämmelsen f kommer att införas i plankartan.
Egenskapsbestämmelsen n kommer att införas i plankartan.
Utfartsförbudet är ändrat så att det kommer att gälla hela Kapellgatan och
Trädgårdsgatan.
Förklaringstexten av tillåten takvinkel är förenklad.
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Fastighetsägare till fastigheten Menlös 4
Bakgrund
Vi ifrågasätter starkt behovet av centrumverksamheter i området. Redan
idag är marknaden för centrumverksamhet överetablerad med ett stort
antal nedläggningar
Översiktsplan – Riksintresse
Vi vill särskilt poängtera vikten av att Översiktsplanens krav att
bebyggelsen måste anpassas till befintlig miljö och att vid ett eventuellt
bygglov hänsyn tas till kulturhistoriska värden innefattande fastigheten
Menlös 4 som är Q märkt och av särskilt kulturhistoriskt värde.
Förutsättningar och förändringar
Med beaktande av de geotekniska förhållandena framförallt hänförlig till
de sättningar som med säkerhet kommer att påverka intilliggande
byggnader, och då särskilt fastigheten Menlös 4 med sitt kulturhistoriska
värde, efterfrågar vi en detaljerad konsekvensanalys. Säkerställande att
kulturvärden som Q-märkt hus, fastigheten Menlös 4 inte påverkas
negativt av en byggnation måste göras. Vi ifrågasätter om de föreslagna
åtgärderna i planen är tillräckliga och menar att endast
precisionsavvägningar genom dubbar inte är tillräckligt utan att mer
omfattande kontrollmätning bör genomföras. Fastigheten Menlös 4 är en
del av den ursprungliga stenstadepoken från 1860-1930 talet och alla
tänkbara åtgärder för att säkerställa att denna byggnad inte påverkas
måste säkerställas.
Fornlämningar
Arkeologisk undersökning måste genomföras innan någon ytterligare
åtgärd för byggplanering genomföres.
Byggnadskultur och gestaltning
Vi menar att en planerad nockhöjd om 12 meter är allt för hög och i
negativ mening skulle påverka och därmed inte vidmakthålla den
bevarade kulturmiljön.
Konsekvenser
Sociala konsekvenser och barnkonsekvenser
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Vi ifrågasätter den samlade bedömningen att detaljplanen så som den nu
föreslås får en positiv inverkan ur ett barnperspektiv. Den samlade
bedömningens grunder har inte redovisats och det bör i samråds och
denna bör redovisas för de fastighetsägare som berörs av den eventuella
byggnationen och detaljplanen.
Svar:
Syftet att även tillåta centrumverksamhet i detaljplanen är för att göra den
flexibel. Det är upp till fastighetsägaren att själv göra bedömningen vilken
form av etablering de anser lämplig.
För att en nybyggnation på platsen ska anpassas efter den rådande
kulturmiljön har hänsyn tagits i plankartan. Detta har gjorts genom
placering av nybyggnation, bestämmelser av fasadmaterial, takvinkel och
höjd. I planbeskrivningen har det även lagts till bilder och information om
befintlig intilliggande kulturmiljö.
Kommunens ansvar är att bedöma om markens lämplighet för bebyggelse.
Aktuell detaljplan medger bebyggelse på platsen. Bedömningen är fortsatt
att marken är lämplig för bebyggelse. Vid en nybyggnation är det
exploatörens ansvar att genomföra den på ett sådant sätt att inte
omkringliggande bebyggelse tar skada.
En arkeologisk undersökning ska genomföras för markingrepp inom
planområdets norra del. Detta finns beskrivet i planbeskrivningen och i
plankartan finns gränsen för fornlämningen utmärkt.
Den planerade nockhöjden om 12 meter är anpassad efter
omkringliggande bebyggelse och bedöms inte påverka kulturmiljön
negativt.
Den samlade bedömningen finns i en Barnkonsekvensbeskrivning vars
slutsatser redovisas på sida 13 och 14.

Ställningstagande
Planhandlingarna bearbetas enligt ovan inkomna synpunkter och planen
skickas ut för granskning.
Detaljplanen revideras enligt följande:
Plankarta:
-

Symbolen för egenskapsbestämmelsen ”n” har lagts till.
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-

Grundkartan har uppdaterats.

-

Symbolen för egenskapsbestämmelsen ”f1” har lagts till.

-

Utfartsförbudets utsträckning har utökats.

-

Förklaringstexten för tillåten takvinkel har förenklats.

Planbeskrivning:
-

Ett resonemang kring byggrätt och trafikaspekten har lagts till i
planbeskrivningen.

-

Under delen om fastighetsrättsliga åtgärder har information lagts
till om att Arboga kommun initierar fastighetsreglering och att den
bekostas av fastighetsägaren för Ringsborg 1.

-

Information och bilder har lagts till om både planområdets tidigare
bebyggelse och om de intilliggande historiskt värdefulla
byggnaderna.

Utöver dessa förändringar som skett till följd av inkomna synpunkter har
även en f2 bestämmelse införts i plankartan för att reglera utformningen
av balkonger. Bestämmelsen ”n” har omformulerats. I delen om
Geotekniska förhållanden har mindre förändringar skett.

Medverkande tjänstemän
Hans Nilsson
Arboga 2018-03-12
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