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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 Medborgarhuset, Arboga kommun i Västmanlands län-

Innehåll
BAKGRUND, SYFTE OCH HUVUDDRAG

1

BAKGRUND

1

SYFTE OCH HUVUDDRAG

1

PLANDATA

1

LÄGESBESTÄMNING

1

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN OCH AREAL

1

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE

2

ÖVERSIKTSPLAN OCH RIKSINTRESSEN

2

DETALJPLANER

2

GRÖNSTRUKTURPLAN

2

BYGGNADSORDNING FÖR ARBOGA STADSKÄRNA

2

BEDÖMNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

2

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

3

NATUR

3

BEBYGGELSEOMRÅDE

4

BYGGNADSKULTUR OCH GESTALTNING

4

GATOR OCH TRAFIK

5

TEKNISK FÖRSÖRJNING

6

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

6

KONSEKVENSER FÖR MILJÖN

6

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

7

TIDPLAN

7

ORGANISATORISKA FRÅGOR

7

FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER

8

EKONOMI

8

- Detaljplan för Medborgarhuset, Arboga kommun i Västmanlands län-

1 (8)

PLANBESKRIVNING
BAKGRUND, SYFTE OCH HUVUDDRAG
Bakgrund
I och med att det har skett en bolagisering av kommunens
fastighetsverksamhet säljs en del av kommunens fastigheter till det
kommunala fastighetsbolaget. Detta medför att en detaljplaneläggning och
fastighetsreglering är nödvändig så att plankartans bestämmelser stämmer
överens med markförsäljningen och de nya ägandeförhållanden som gäller
på platsen.
I gällande detaljplan, EII-3/1968, medges bestämmelserna Samlings- och
föreningslokaler.
Syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nödvändiga
fastighetsregleringar och ändra ändamålssyfte till centrumändamål.
Byggnaden är i dagsläget uppdelad i två delar. Huvuddelen är uthyrd till
Arboga kommun och används för olika publika tillställningar till exempel
bio och teater. Resterande del består av kontorslokaler.
Ändringen av ändamål syftar till att möjliggöra för utveckling av
kontorsdelen. Avseende den publika delen av Medborgarhuset som är till
för olika folkliga tillställningar och de verksamheter som bedrivs där
planeras ingen förändring.

PLANDATA
Lägesbestämning
Fastigheten är belägen i Arboga stadskärna, strax norr om Arbogaån.
Planområdet angränsar till bebyggelse med handel och bostäder, en
parkeringsplats samt parkmark.
Planområdets avgränsning syftar till att inkludera fastigheterna Lyran 2
och en mindre del av Sturestaden 3:1.
Markägoförhållanden och areal
Planområdets areal uppgår till cirka 3500 kvadratmeter och omfattar i
huvudsak två fastigheter, Lyran 2 och Sturestaden 3:1 vilka båda ägs av
Arboga kommun.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktsplan och riksintressen
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.
Detaljplaneområdet är i linje med översiktsplanens intentioner.
Detaljplaner
Planområdet berörs primärt av detaljplan EII-3/1968 som medger
Samlings- och föreningslokaler. Planområdet innefattar också en liten del av
detaljplan EII-7/1979 som är planlagt som allmän platsmark.
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.
Byggnadsordning för Arboga stadskärna
Medborgarhuset som är beläget på fastigheten Lyran 2 är utpekad i
Arbogas byggnadsordning och tillhör ”den funktionella staden” perioden
1930-1980. Byggnadsordningen har som målsättning att Arbogas stadskärna
bland annat ska bevaras, vårdas och återanvändas i största möjliga
omfattning. Speciellt viktigt är också dess nuvarande roll som handels- och
servicecentrum får vara kvar. Förhållningssättet är att i möjlig mån bevara
oförvanskad bebyggelse från den tidiga funktionalismen.
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.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Landskap och natur

Bild tagen från väster mot entrén till Medborgarhuset.

Planområdet ligger i de centrala delarna av Arboga och utgörs främst av
Medborgarhuset, det finns även en mindre grönyta med
blomsterplanteringar och några träd. Området är omgivet av bebyggelse
med handel och bostäder, parkeringsplatser samt parkmark.
De träd som är planterade i grönområdet på den sydvästra delen av
planområdet utgör en allé. Trädalléer är biotopskyddade enligt miljöbalken
och om någon åtgärd ska genomföras eller verksamhet bedrivas som kan
skada det biotopskyddade området ska först dispens ansökas hos
Länsstyrelsen.
Geotekniska förhållanden
För planområdet finns en geoteknisk utredning utförd 1970. Denna
konstaterar att det finns ett tunt lerlager som börjar på cirka 5 meters djup
och som i sin tur vilar på morän.
Radon
I kommunens befintliga underlagsmaterial visar riskkarteringen att det kan
finnas radon i de västra delarna av planområdet. Radonmätning genomförs
av fastighetsägaren om det bedöms nödvändigt.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Förorenad mark
Inga kända föroreningar finns inom planområdet.
Fornlämningar
Planområdet ligger inom fornlämningen RAÄ 34:1 (stadslager Arboga).
Tillstånd krävs av Länsstyrelsen för markingrepp inom planområdet.
I samband med dräneringsarbeten runt Medborgarhuset 2016-2017 utfördes
en arkeologisk undersökning. Vid undersökningen framkom bland annat ett
källarvalv utmed den västra sidan.
Bebyggelseområde
Bebyggelsen i området består av byggnader från olika tidsepoker med både
bostäder och handel i varierande höjd. Den typen av bebyggelse återfinns i
hela stadskärnan. Ett genomförande av detaljplanen och en justering av
fastigheten Lyran 2 innebär ingen förändring för omkringliggande
områden.
Byggnadskultur och gestaltning
Medborgarhuset uppfördes 1948 och är präglad av funktionalistisk stil med
inslag av klassicism som gör att den även särskiljer sig från andra hus som
uppfördes i Arboga mellan 1930-1980. Det som kännetecknar
funktionalismen i Medborgarhuset är putsade osmyckade fasader, rader
med lika stora fönster om en ruta, valmade tegeltak respektive plåttak,
arkitektoniska detaljer i beständiga material. Många av de detaljer som
kännetecknar funktionalismen kännetecknar också klassicismen så som de
valmade taken och putsade osmyckade fasaderna.
Medborgarhuset är ett av de mest välbevarade husen i Arboga från sin
tidsepok och har ur den aspekten ett högt bevarandevärde. Det har också
fungerat som en samlingsplats för Arbogaborna genom sin funktion som
medborgarhus vilket lett till att många har en anknytning till platsen. I
Arbogas byggnadsordning framgår även att oförvanskad utformning av
tidstypisk bebyggelse från den tidiga funktionalismen ska vidmakthållas.
Medborgarhuset kommer därför att skyddas med bestämmelsen q – Vård och
underhållsarbeten ska utföras på ett sådant sätt att byggnadens karaktärsdrag
bevaras. Byggnad får inte rivas.
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Gator och trafik

Översiktskarta trafiknät.

Gatunät, gång- cykel- och mopedtrafik
Gång- och cykelnätet är välutvecklat i centrala Arboga med goda
kopplingar till andra delar av staden.
Kollektivtrafik
Arboga stationsområde är beläget ca 500 meter 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 (varumottagning)
Inom planområdet finns en parkeringsplats med cirka åtta platser. För de
verksamheter på fastigheten som alstrar ett större antal besökande är det
orealistiskt att kunna anordna parkering inom fastigheten med hänsyn till
dess storlek. Planområdet är beläget i anslutning till parkeringsplatser
avsedda för centrumändamål som kan användas vid behov.
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Teknisk försörjning
Området är utbyggt sedan länge och försörjs med all nödvändig teknisk
försörjning såsom VA, fiber, och fjärrvärme. Mälarenergi Elnät har
lågspänningskablar längs med Ahllöfsgatan som förser Lyran 2. Teknisk
försörjning sker i likhet med idag.
U-områden införs i plankartan för att säkerställa tillgängligheten till
allmänna underjordiska ledningar. Ledningsrätt finns för fjärrvärme, med
beteckning 1984-571.1.
Dagvatten
Det dagvatten som förekommer inom planområdet är från de flöden som
uppstår genom nederbörd och eventuellt smältvatten. Dagvattnet
omhändertas främst via det kommunala dagvattennätet och i mindre
utsträckning genom infiltration på de grönytor som finns inom
planområdet.
Dagvatten är ofta en diffus föroreningskälla och dess påverkan på miljön
samt recipienten måste bedömas från fall till fall. I detaljplanen sker ingen
förändring i hanteringen av dagvattnet och därför bedöms ingen ökad
belastning ske på miljön. Inga verksamheter som generar miljöfarligt
utsläpp bedrivs eller möjliggörs att bedrivas. De partikelbundna
föroreningarna som uppstår kommer att sedimentera i dagvattenbrunnar
där de sedan kan omhändertas.
Planområdets 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
Avfall
I Arboga kommuns renhållningsordning finns regler för hur avfallet ska
sorteras och omhändertas i Arboga. VafabMiljö är renhållningsansvariga i
Arboga kommun och svarar för att renhållningen och avfallshanteringen
fungerar i kommunen. Inga större förändringar i avfallshantering eller
avfallsmängd kan antas ske i till följd av planförslaget.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Konsekvenser för miljön
Ett genomförande av detaljplanen förväntas inte påverka miljön eller på de
rådande förutsättningarna i området.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan
För detaljplaneförslaget tillämpas standardförfarande. Detta eftersom
detaljplanen är i linje med översiktsplanens intentioner och inte bedöms
vara av stort allmänt intresse.
Samrådstiden sker mellan den 7 november till den 28 november 2017. 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 ett preliminärt tidsschema för planprocessens gång och
instanserna för beslut.
Samråd

7
novembe
r - 28
novembe
r

Granskning

2 veckor

Beslut om antagande

TNAU

TN

21 februari
2018

7 mars
2018

Laga kraft

Mars
2018

Politiska instanser
TNAU = tekniska nämndens
arbetsutskott
TN

= tekniska nämnden

När detaljplanen 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 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/Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark och ansvarar för
anläggning, drift och underhåll av dessa.
Västra Mälardalens Energi och miljö ansvarar för fjärrvärmeförsörjningen i
området och Arboga Mälarenergi Elnät AB för el.
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Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning enligt fastighetsbildningslagen (FBL) krävs och detta
initieras av Arboga kommun och betalas av Kommunfastigheter i Arboga
AB. Fastighetsbildning söks hos Lantmäterimyndigheten.
Fastighetsreglering
Fastighetsreglering erfordras enligt FBL för att fastighetsrättsligt genomföra
detaljplanen. I och med denna detaljplan planläggs en del tidigare allmän
platsmark som kvartersmark och kvartersmark som allmän platsmark, i
syfte att möjliggöra en ombildning av fastigheten Lyran 2. Ombildning av
fastigheter sker genom marköverföring av tidigare allmän platsmark i
planområdets västra del från Sturestaden 3:1 till Lyran 2 som blir
kvartersmark. Vidare överförs även kvartersmark från Lyran 2 till
Sturestaden 3:1 i planområdets östra del som blir allmän platsmark.
Marköverföringar som avses ske är till och från fastigheten Lyran 2 och till
och från Sturestaden 3:1.
Ledningsrätt
Inom planens u-områden skall marken vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar. Ledningsrättshavaren ansöker om och bekostar
ledningsrätt för sina respektive ledningar.
Ekonomi
Planekonomi
Kommunfastigheter i Arboga AB åtar sig kostnaderna för framtagandet av
planen och genomförandet.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanen är framtagen av Tekniska förvaltningen, Arboga kommun,
genom planarkitekt Hans Nilsson
Arboga 2018-01-15

Hans Nilsson,
planarkitekt
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
DETALJPLAN
Medborgarhuset
ARBOGA KOMMUN
VÄSTMANLANDS LÄN
HUR SAMRÅDET BEDRIVITS
Myndigheter och berörda parter enligt sändlista har beretts tillfälle att
lämna synpunkter på planförslaget.
Samrådstiden har varit 2017-11-07 t.o.m. 2017-11-28
Planen bedrivs med normalt planförfarande.
Sakägare
Arboga kommun, fastighetsägare enligt fastighetsförteckning,
Lantmäteriet, Länsstyrelsen Västmanland, Trafikverket,
Kollektivtrafikmyndigheten, Västra Mälardalens Räddningstjänstförbund,
Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Västmanlands läns museum,
Polismyndigheten i Västmanlands län, Västra Mälardalens Miljö och
Energi AB, Mälarenergi AB, Stadsnät i Svealand, Telia Sonera Skanova
Access AB, Tele 2 Network, Telenor Fibre Network AB,
Brendbandskoordinator Arboga Kommun, Fibra, Centerpartiet i Arboga,
Miljöpartiet de gröna i Arboga, Moderaterna i Arboga, Omsorgspartiet,
Socialdemokraterna i Arboga, Sverigedemokraterna i Arboga,
Vänsterpartiet i Arboga, Ungdomsfullmäktige, Tekniska Förvaltningen.
Planförslaget upprättades och samrådshandlingar skickades ut.
Planavdelningen är beredd att hålla i ett samrådsmöte om behov av
ytterligare information kring detaljplaneförslaget uppkommer.
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Till myndigheter, fastighetsägare och berörda parter har
samrådshandlingarna skickats ut per e-post.

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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YTTRANDEN
6 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:
Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Skanova AB
LÄNSSTYRELSEN
Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen för samråd enligt 5 kap
11 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Detaljplanens syfte
Syftet med detaljplanen är att skapa en mer flexibel plan genom att
möjliggöra för centrumändamål samt möjliggöra för en
fastighetsreglering.
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.
Kulturmiljö
Fornlämningar
I planbeskrivningen uppges att detaljplanen berör fornlämning Arboga
34:1 (stadslager) och att kontakt ska tas med Länsstyrelsen om det i
samband med markarbete framkommer fornlämning. Länsstyrelsen vill
upplysa om att det krävs tillstånd till ingrepp i fornlämning för alla
markingrepp inom planområdet då det ligger inom stadslager Arboga
34:1. Information om detta kan med fördel finnas med som en upplysning
i plankartan.
Andra stycket på s. 4 i Planbeskrivningen, ”Tidigare
markundersökningar…”, kan ändras till: ”I samband med
dräneringsarbeten runt Medborgarhuset 2016-2017 utfördes en
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arkeologisk undersökning. Vid undersökningen framkom bland annat ett
källarvalv utmed den västra sidan.” (Länsstyrelsen dnr. 431-2224-2016)
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Länsstyrelsen ser positivt på att medborgarhuset kommer att omfattas av
rivningsförbud i den nya detaljplanen. På plankartan behöver dock
planbestämmelsen för detta justeras så att bestämmelsen blir ”q”, precis
som det anges i planbeskrivningen, istället för ”r”. För att säkerställa att
även byggnadens karaktär bevaras för framtiden vore det lämpligt att
komplettera rivningsförbudet med förvanskningsförbud och/eller
varsamhetsbestämmelser. En hänvisning kan göras till PBL 8 kap. 13§.
Naturvård
De träd som finns inom planområdet är placerade längs med Ahllöfsgatan
och innefattar fyra stycken träd på rad. På andra sidan av Kapellgatan
fortsätter raden med träd. Definitionen av en allé är att den ska bestå av
minst 5 lövträd på rad längs med en väg eller längs det som tidigare har
varit en väg. Alléer kan även ha vägar som passerar igenom dem, men
biotopskyddet kvarstår. Länsstyrelsen anser därför att kommunen bör
undersöka om träden inom detaljplaneområdet innefattas av detta skydd.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Länsstyrelsen anser att kommunen ska belysa hur MKN för vatten ska
beaktas. Det bör bland annat framgå hur kommunen har kommit fram till
resultatet att planen inte kommer innebära någon negativ inverkan på
miljökvalitetsnormer för vatten.
kommentar
I plankartan kommer varsamhetsbestämmelser att finnas.
Ett eget avsnitt om dagvatten har lagts till i planbeskrivningen med
kommunens bedömning om inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten.
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LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.
Fastighetsstorlek
Inget angivet.
Markreservat
Finns för befintlig ledningsrätt samt befintliga ledningar.
Fastighetsindelningsbestämmelser
Inget angivet.
Genomförande och konsekvenser
Det kan noteras att fastighetsreglering har sökts hos Lantmäteriet.
Övrigt
Vad menas under rubriken Parkering, in- och utfarter (varumottagning)
att det krävs avtal om upplåtelse eller fastighetsreglering för parkering?
Under rubriken Teknisk försörjning har beteckning stavats med ä istället
för e.
I övrigt har inte Lantmäteriet några ytterligare synpunkter på
planförslaget.
kommentar
Texten angående avtal om upplåtelse eller fastighetsreglering för
parkering har tagits eftersom den fyller någon viktig funktion för
genomförandet av detaljplanen.
VÄSTMANLANDS LÄNS MUSEUM
Västmanlands läns museum har följande synpunkter.
Beskrivning
Medborgarhuset uppfördes 1948 i tegelstomme och har
fasader av spritputs i en varmgul kulör. Byggnadskomplexet
består av ett antal byggnadskroppar i olika form och storlek
sammankopplade med varandra. Det finns en rotunda som
utgör samlingssal, en rektangulär byggnadskropp som
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rymmer biograf och teater, en rektangulär byggnadskropp
som har inrymt café m.m. samt foajé/salar.
Byggnadskomplexet har två våningar och källare förutom en
del (foajé/salar) som har en våning och källare. Taket är
valmat respektive plant och täckt med tegel eller plåt. Dörrar
och fönster är bruna, dock är flertalet inte ursprungliga utan
bytta. Byggnadskomplexet hade vid tiden för Länsmuseets
inventering (1975) fem samlingssalar, biograf/teater,
schacklokal, café, vaktmästarbostad (2 rum och kök) samt
lokaler för diverse föreningar, förbund och klubbar. I
bebyggelsemiljön ingår en ordnad trädgård, utformad i stil
med byggnaderna, som består av en gräsyta, flaggstång, liten
staty, bassäng med fontän samt ett lågt smäckert staket.
Byggnadskomplexet är präglad av en funktionalistisk stil
med inslag av klassicism, typiskt för den tid den är uppförd i
samt med funktionen som den byggdes för. Byggnadens
karaktärsdrag som berättar om den funktionalistiska stilen är
putsade osmyckade fasader i en varmgul kulör, rader med
lika stora fönster om en ruta, valmade tegeltak respektive
plåttak, arkitektoniska detaljer i beständiga material som
fönsteromfattning och pelare i marmor. Flertalet ursprungliga
dörrar och fönster ser ut att vara utbytta och torde från början
varit bruna och i trä, möjligtvis ek. Byggnadens egenskaper
som visar på klassicism är tandsnittsfris vid takfoten, arkad
med pelare av marmor, valmade tegeltak och putsade
osmyckade fasader. Tjugotalsklassicism var den arkitekturstil
som dominerade innan den funktionalistiska tog över.
Stilarna har flera liknande drag och en
kombination/övergångsstil var inte ovanligt förekommande.
Den tillhörande trädgården utformad med hög arkitektonisk
ambition utgör en viktig del av den sammanhållna
bebyggelsemiljön.
1971 skedde en fullständig renovering av fasader och inventarier
samt att handikapptoalett installerades. 2016/2017 har lokalerna
återigen renoverats, vilket till största del rörde ventilation, el,
akustik, brandskydd, energiförbrukning och stambyten.
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Kulturhistoriska värden
Länsmuseet anser att bebyggelsemiljön besitter höga
kulturvärden. Värdena är dels arkitektoniska då miljön visar
på en sammanhållen utformning med höga arkitektoniska
ambitioner. Byggnaden har en väl bevarad exteriör med
undantag från bytta dörrar och fönster. Kulturhistoriskt
värde består dels i att byggnaden uppfördes som ett
medborgarhus och utgör det än idag. Många arbogabor har
minnen och kopplingar till miljön/platsen tack vare dess
funktion som medborgarhus. Bebyggelsemiljön kan genom
att den är väl bevarad, genom byggnadsvolym, arkitekurstil,
användning, byggnadsmaterial och utformning, ge
möjligheter till förståelse av det sammanhang och
samhällsskede som det härrör från; att det i Sverige under
den angivna perioden var vanligt förekommande att
uppföra byggnader med funktionen medborgarhus samt ge
en förståelse av hur dessa bedrevs.
Ställningstagande
Länsmuseet anser att det är positivt att Medborgarhuset i
detaljplanen får bestämmelsen " byggnad får inte rivas".
Enligt Boverket skyddar ett rivningsförbud endast
byggnadens stomme och menar att särskilt värdefull
bebyggelse kan behöva kompletteras med varsamhets- och
eventuellt skyddsbestämmelser för att uppnå ett fullgott
skydd. Länsmuseet anser att detta är aktuellt för
Medborgarhuset, dvs. att vissa viktiga karaktärsdrag och
egenskaper borde regleras genom skydds och/eller
varsamhetsbestämmelser i plankartan. Länsmuseet anser
vidare att planbeskrivningen med fördel kan kompletteras
med någon ytterligare information om byggnadens historik
och kulturvärden för att ge en större grund och motivering
till rivningsförbudet och eventuella varsamhets- eller
skyddsbestämmelser.
Ett litet fel i planbeskrivningen tycks ha infunnit sig. På s. 4
anges att Medborgarhuset kommer att skyddas med
bestämmelsen q1 - byggnad får inte rivas, men i plankartan
står r - byggnad får inte rivas.
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I en intervju för P4 Västmanland menar vd:n på
Kommunfastigheter i Arboga, Patrik Ahlberg, att det
stundar nya tider för Medborgarhuset och att planer finns
på att få in nya intressenter i huset som representerar
kontor och näringsliv. Att göra vissa delar av byggnaden
sluten och avsedd för kontor och näringsliv menar
länsmuseet skulle påverka människors kopplingar till
miljön och användningen av den, och därmed påverka
bebyggelsemiljöns kulturhistoriska värden negativt. Ett
stort värde ligger i att byggnaden används på det sätt som
det var tänkt att göra, att byggnaden har en officiell prägel
och är öppet för medborgarna i Arboga att nyttja för fritid
och nöje, som exempelvis bio och föreningsliv. Vid
eventuella outnyttjade lokaler borde man istället
undersöka möjligheter att på andra sätt göra lokalerna mer
öppna och använda för medborgarna i Arboga. Med
anledning av informationen ovan ställer sig länsmuseet
frågande till detaljplanens generella syfte, att göra det
möjligt för flera olika typer av verksamheter.
kommentar
I plankartan kommer varsamhetsbestämmelser att finnas.
Angående användningen av Medborgarhuset så är delar av det redan
ombyggt till kontor och ändringen av ändamål påverkar främst de delarna
samt gör det möjligt att bedriva sådan verksamhet. De delar som används
för olika tillställningar och för andra typ av folkliga sammankomster
påverkas inte i någon större utsträckning av planförslaget. Kommunen
som driver mycket av dessa verksamheter, till exempel biografen, kommer
också fortsätta att göra det.
MÄLARENERGI ELNÄT
Mälarenergi har lågspänningskablar längs Ahllöfsgatan som matar
fastigheten Lyran men även de kringliggande fastigheterna i öst-västlig
riktning. Detta kan tilläggas till planen för att förtydliga. I övrigt har MEE
inget att tillägga.
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kommentar
Ledningarna ligger inom allmän platsmark och kommer därför inte att
läggas i ett u-område, det kommer däremot att noteras i
planbeskrivningen.
STÄLLNINGSTAGANDE
Planhandlingarna bearbetas enligt ovan inkomna synpunkter och planen
skickas ut för granskning.
Detaljplanen revideras enligt följande:
Plankarta med bestämmelser / grundkarta
Bestämmelsen ”r - byggnad får inte rivas” har bytts ut mot bestämmelsen
”q – Vård och underhållsarbeten ska utföras på ett sådant sätt att byggnadens
karaktärsdrag bevaras. Byggnad får inte rivas.”
Planbeskrivning
- I delen om Syfte och huvuddrag har förtydliganden gjorts
angående ändringen av ändamålssyfte.
- I planbeskrivningen har en del lagts till som behandlar dagvatten
och miljökvalitets normer för vatten.
- I avsnittet om fornlämningar har ytterligare information lagts till.
- I avsnittet om Parkering, in- och utfarter har textdelen om krav på
avtal för upplåtelse eller fastighetsreglering tagits bort då den inte
uppfyller något syfte för genomförandet av planen.
- En notering om att Mälarenergi Elnät har lågspänningskablar längs
Ahllöfsgatan har lagts till i planbeskrivningen.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN
Hans Nilsson
Planarkitekt

Arboga 2017-12-21
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Datum

TN DNR

2018-01-31

120/2017-214

Tekniska förvaltningen
Planavdelningen

Detaljplan för

Medborgarhuset (fastigheten Lyran 2 och del av
fastigheten Sturestaden 3:1)
ARBOGA KOMMUN, VÄSTMANLANDS LÄN

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nödvändiga
fastighetsregleringar och ändra ändamålssyfte till centrumändamål.
Byggnaden är i dagsläget uppdelad i två delar. Huvuddelen är i dagsläget
uthyrd till Arboga kommun och används för olika publika tillställningar
till exempel bio och teater. Resterande del består av kontorslokaler.
Ändringen av ändamål syftar till att möjliggöra för utveckling av
kontorsdelen. Avseende den publika delen av Medborgarhuset som är till
för olika folkliga tillställningar och de verksamheter som bedrivs där
planeras ingen förändring.
Hur samråd och granskning har bedrivits
Förslag till detaljplan Medborgarhuset har varit ute för samråd under
perioden 7 november 2018 till den 28 november 2018. Handlingar har
skickats ut till berörda sakägare, myndigheter och organisationer.
Därutöver var handlingarna tillgängliga vid Tekniska förvaltningen i
Rådhuset, vid stadsbiblioteket i Arboga, samt på Arboga kommuns
hemsida. Efter samråd och mindre korrigeringar har planförslaget även
funnits för granskning under två veckor från den 15 januari 2018 till den
29 januari 2018.
Yttranden
2 skriftliga yttranden har inkommit från:
1. Länsstyrelsen, 2018-01-29
2. Lantmäterimyndigheten, 2018-01-26

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Internet

Bankgiro

Org. nr

Box 45
732 21 Arboga

Smedjegatan 5

0589-870 00

0589-144 86

www.arboga.se
tekniska@arboga.se

481-1667

212000-2122
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Nedan följer de inkomna yttrandena i sin helhet. I kommentarer redovisas
om synpunkterna lagts till grund för den bearbetade planen eller varför de
inte kunnat tillmötesgås.
1. Länsstyrelsen
Förslag till rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen för
granskning enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen (2010:900).
Länsstyrelsen yttrade sig över planförslaget 2017-12-05.
Biotopskydd
Länsstyrelsen gör bedömningen att de fem träden inom planområdet
utgör en allé och är därmed biotopskyddad enligt miljöbalken. Detta bör
tas upp i detaljplanen. Länsstyrelsen vill hänvisa till dom P 2285-17 där
resultatet utvisade att frågor kring biotopskydd lämpligast löses innan
planen blir antagen.
Kulturmiljö
Länsstyrelsen anser att kommunen bör göra ett förtydligande på sidan 3
under rubriken ”Fornlämningar” genom att skriva att planområdet ligger
inom fornlämningen RAÄ 34:1 (stadslager Arboga). Länsstyrelsen ser det
som önskvärt att kommunen lägger in den upplysningen från sidan 3
även i plankartan.
Första stycket på sidan 4 i planbeskrivningen skriver kommunen: ”Ett
genomförande av detaljplanen kommer ej att påverka fornlämningen.”
Länsstyrelsen anser att denna text bör tas bort eftersom att planen
möjliggör en större exploatering än vad som finns på platsen idag, vilket
innebär att planens genomförande faktiskt kan komma att påverka
fornlämningen.
Övrigt
Länsstyrelsen saknar en teckenförklaring för prickmarken i plankartan.
Kommentar:
En text har lagts till under rubriken ”Landskap och natur” som förtydligar
vad som gäller för trädallén inom planområdet angående biotopskyddet.
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Korrigeringar har gjorts i texterna angående fornlämningen på sidan 3 och
4. Däremot kommer ingen upplysning att läggas till i plankartan utöver
den befintliga fornlämningsgränsen då förutsättningarna beskrivs i
planbeskrivningen.
Teckenförklaring för prickmark har lagts till i plankartan.
2. Lantmäterimyndigheten
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.
Fastighetsstorlek
Inget angivet.
Markreservat
U-område är planerat inom kvartersmark.
Fastighetsindelningsbestämmelser
Inget angivet.
Genomförande och konsekvenser
Att genom fastighetsreglering överföra mark som planlagts som
kvartersmark till en fastighet som är planlagd som allmän platsmark anses
inte som lämpligt. Det bör funderas över en justering av texten under
rubriken ”Fastighetsrättsliga åtgärder – fastighetsreglering”.
Övrigt
Symbol för prickmark saknas i teckenförklaringen.
Det saknas symbol och förklaring av gränspunkt under
”Grundkartebeteckningar”.
Kan förtydligas i plankartan att ledningsrätt akt 1984-571.1 även är
beteckningen som gäller för ledningsrätten i östra planområdet (syns i
sydvästra planområdet).
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Kommentar:
Den delen av Lyran 2 som i förslaget var planlagd som parkeringsplats på
kvartersmark och som ska regleras in i Sturestaden 3:1 planläggs i stället
som parkeringsplats på allmän platsmark. Tillhörande justeringar görs i
texten under rubriken ”Fastighetsrättsliga åtgärder – fastighetsreglering”
så att det stämmer överens med plankartan.
Teckenförklaring för prickmark har lagts till i plankartan.
Justeringar i grundkartan görs angående ledningsrätt och gränspunkter.
STÄLLNINGSTAGANDE
Inkomna synpunkter har resulterat i att detaljplanen föreslås ändras på
nedanstående punkter:
•

I planbeskrivningen har ett textstycke om trädallén och
konsekvenserna av biotopskyddet lagts till.

•

Den del av Lyran 2 som i förslaget var planlagd som
parkeringsplats på kvartersmark planläggs istället som
parkeringsplats på allmän platsmark.

•

Mindre justeringar i planbeskrivningen och plankartan har gjorts
efter de synpunkter som lämnats av Länsstyrelsen och
Lantmäterimyndigheten.

Sakägare vars synpunkter ej kunnat tillgodoses i en revidering av planen
är:
•

Länsstyrelsen– Önskemål om ytterligare information angående
fornlämning i plankartan.

Utöver dessa förändringar som skett till följd av inkomna synpunkter har
en mindre gränsjustering skett mellan den allmänna platsmarken och
kvartersmarken i planområdets västra del. Gränsjusteringen har skett för
att säkerställa tillgängligheten för den allmänna gångbanan.
Utfartsförbudet har även minskats i den västra delen av planområdet.
Tekniska förvaltningen föreslår att den justerade detaljplanen godkänns
av tekniska nämnden den 7 mars 2018 och att beslut om att anta detaljplan
därmed tas.
Arboga 2018-01-31
Hans Nilsson

Planarkitekt

