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PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Utlåtande
Fastighetsförteckning
Grundkarta
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplaneläggningen är att upprätta en ny detaljplan som
stämmer överens med befintliga förhållanden på platsen. Den gällande
byggnadsplanen medger att marken används för allmänt ändamål, en
beteckning som inte längre används vid detaljplaneläggning. I
planförslaget föreslås därför beteckningen justeras enligt befintliga
förhållanden för att möjliggöra för bostäder, kontor och handel inom
planområdet.
Detaljplanen ska också möjliggöra för justering av fastighetsförhållanden.
En avstyckning av en befintlig gång- och cykelväg inom fastigheten
Holmsätter 3:1 samt en utökning av fastigheten i östlig och nordlig
riktning föreslås.
Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande då planens syfte är av
ringa intresse för allmänheten.
PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet är beläget i den södra delen av villasamhället Götlunda,
invid Götlundas södra infart från länsväg 572 ca 12 km väster om Arboga
stad. Planområdet avgränsas i öster av Kyrkvägen och i norr av
Kåsättersvägen. Längs med planområdets västra sida löper en stenmur
som utgör en gräns mellan planområdet och kommunalt ägd parkmark
som också avgränsar planområdet i söder.
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Flygfoto över del av Götlunda tätort. Planområdet är inritat med rött.

Areal
Planområdet har en areal på ca 0,4 hektar.
Markägoförhållanden och rättigheter
Planområdet omfattar fastigheten Holmsätter 3:1 samt del av Holmsätter
1:29, Kåsätter 1:10 och Kåsätter 5:1. Holmsätter 3:1 är privatägd och
belastas inte av några servitut eller nyttjanderätter. Kåsätter 1:10 är en
privatägd fastighet där aktuell del ingår som del i en
gemensamhetsanläggning driven av Götlunda samfällighetsförening.
Kåsätter 5:1 och Holmsätter 1:29 är kommunalt ägda fastigheter.
Kommunen avser att reglera ägandeförhållanden inom planområdet så att
all mark inom planområdet tillförs Holmsätter 3:1 förutom området för
gång- och cykelväg som återgår i kommunal ägo.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
I Arboga kommuns kommunövergripande översiktsplan, daterad 2009-1026, anges att en fortsatt utveckling av boende och verksamheter i
kommunens mindre tätorter är betydelsefull för kommunens utveckling.
Planområdet redovisas i översiktsplanen som planlagt område.
Planområdet omfattas inte av något riksintresse.
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Del av planområdet omfattas av naturvårdsplan enligt 3 kap. 6 §
Miljöbalken. Området som omfattas av naturvårdsplanen har givits
naturvärdesklassning 3, högt naturvärde.
Större delen av planområdet omfattas av bevarandeplan för
odlingslandskapet, kulturklass 1.
Detaljplaner och förordnanden
Gällande plan för området är Förslag till ändring och utvidgning av
byggnadsplan för del av GÖTLUNDA KYRKBY (Kåsätter 2-10 m.fl.), F
OCH EII 4-1975. Byggnadsplanen redovisar aktuellt planområde som
mark för allmänt ändamål, mark som inte får bebyggas och parkmark i en
smal remsa längs med planområdets västra sida.

Utdrag ur gällande byggnadsplan.

Behovsbedömning
Enligt 5 kap. 18§ PBL skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om
en detaljplan medger en användning av mark eller av byggnader eller
andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan
eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser.
Tekniska förvaltningen i Arboga kommun bedömer att ett genomförande
av denna plan inte innebär någon betydande påverkan i den betydelse som
avses i PBL. Motivet för detta kan sammanfattas i nedanstående rubriker.
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Miljö
Den totala effekten på miljön med avseende på mark, luft och klimat,
vatten, vegetation och djurliv bedöms som liten för att planen fysiskt
omfattar ett mindre område, och att planen i stor utsträckning befäster
befintliga förhållanden. Planområdet omfattas inte av något riksintresse
för natur-, och kulturminnesvård eller rörligt friluftsliv. Planen berör
heller inte område som ingår i nätverket Natura 2000 eller område som är
utpekat i skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotop eller sumpskogsinventering.
Hälsa/ säkerhet
Föreliggande förslag till ny detaljplan lämnar inget utrymme för störande
verksamhet och genererar ingen ökning av trafik. Planen bedöms inte
innebära störningar i form av utsläpp, buller och vibrationer eller medföra
andra risker relaterat till hälsa och säkerhet.
Hushållning med mark, vatten och andra resurser
Planen innebär inga nämnbara effekter på hushållning med mark, vatten
och andra resurser då den i stor utsträckning befäster befintliga
förhållanden på platsen.

FÖRUTSÄTTNINGAR – En beskrivning av området idag
Natur
Mark och vegetation
Marken inom planområdet består främst av gräsbevuxna ytor, gång- och
cykelvägar samt mindre asfalterade ytor framför entréerna till befintliga
hus. Inom planområdet finns olika typer av träd och buskar, bland annat
en större tall. Topografin ger att marken faller lätt mot sydost.

Den västra delen av planområdet sett från norr. Till höger i bilden syns en
stenmur som avgränsar planområdet i väst.
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Markens beskaffenhet
Någon undersökning med avseende på markbeskaffenhet eller
geotekniska förhållanden har inte genomförts inom planområdet.
Förorenad mark
Det finns inga kända föroreningar inom planområdet.
Radon
Enligt kommunens underlagsmaterial är det låg till normalrisk för
markradon inom planområdet.
Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.
Bebyggelseområden
Bostäder och arbetsplatser
Befintlig bebyggelse inom planområdet består av två villor i ett plan
utöver källarplan. Villorna är hyreshusbyggnader med nybyggnadsår
1959, inkluderande bostäder och lokaler. Byggnaderna har kulturhistoriskt
värde och utgör en del av Västmanlands moderna kulturarv med en för
sin tid typisk karaktär och väl bevarade detaljer.

Bild på befintlig bebyggelse inom planområdet sett från nordost.
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Bild på entrén till lokaler med småskalig verksamhet i källarplan på den södra
byggnaden.

Offentlig och kommersiell service
I Götlunda tätort finns offentlig service inkluderande förskola, grundskola
med fritidshem, biblioteksfilial samt ett äldreboende.
Kommersiell service inom tätorten inkluderar bland annat en
bensinstation och bilhandel. Dagligvaror finns tillgängliga genom en affär
i Lunger ca 5 km söder om Götlunda tätort. Övrig service finns främst i
Arboga stad och Örebro.
Tillgänglighet
Inga större höjdskillnader finns i området. Tillgängligheten inom
fastigheterna regleras av gällande lagstiftning.
Friytor
Lek och rekreation
Direkt väster om planområdet på andra sidan stenmuren finns en
kommunalägd grannskapspark, med en anlagd lekplats.
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Lekplatsen direkt väster om planområdet sedd från sydväst.

En idrottsanläggning finns ca 600 meter öster om planområdet och det är
lätt och nära att komma ut i skogar och naturområden.
Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Planområdet är beläget invid den södra infarten till Götlunda från länsväg
572. I öster avgränsas planområdet av Kyrkvägen vilket är en äldre
landsväg som går genom Götlunda i nordsydlig riktning. Längs med
Kyrkvägens västra sida inom planområdet löper idag en trafikseparerad
gång- och cykelväg belagd med asfalt. En gång- och cykelväg korsar även
gräsytan i den norra delen av planområdet i öst-västlig riktning. Från den
södra delen av planområdet går en asfalterad gångväg som sträcker sig
genom parken väster om stenmuren, och kopplar ihop Kyrkvägen med
Tallvägen.
Kollektivtrafik
Bussförbindelse finns mellan Götlunda och Arboga stad med vidare
anknytning till regional buss- och tågtrafik. Bussförbindelse finns även
mellan Götlunda och Örebro. Från Götlunda erbjuds anropsstyrd trafik
mitt på dagen till Arboga stad för serviceärenden.
Parkering, varumottag, utfarter
Inom planområdet finns idag två hårdgjorda parkeringsytor.
Parkeringsmöjligheter finns även i källarplan på den södra byggnaden. In-
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och utfart från planområdet sker på tre ställen från Kyrkvägen längs med
planområdets östra sida.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp finns utbyggt inom området.
Värme
El
Nätägare är Mälarenergi AB.
Avfall
Västra Mälardalens Kommunalförbund ansvarar för avfallshanteringen.

PLANFÖRSLAG
Bebyggelseområden
Bostäder och arbetsplatser
Planförslaget innebär en byggrätt för bostads-, kontors- eller
handelsändamål av icke störande karaktär där byggnader får uppföras i
högst två våningar. Vind får inte inredas.
För att värna om den befintliga bebyggelsens kulturhistoriska värden
föreslås att eventuellt tillkommande bebyggelse i bygglovsprocessen
prövas så att den stämmer överens med den befintliga bebyggelsens
karaktär, material och detaljer. Hänsyn bör även tas till befintlig
bebyggelses kulturhistoriska värden vid eventuella renoveringar samt omeller tillbyggnader.
För att behålla områdets öppenhet mot Kyrkvägen har del av
kvartersmarken ner mot Kyrkvägen försetts med ”prickmark”, en
planbestämmelse som innebär att marken inte får bebyggas.
Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Planförslaget innebär att gc-vägarna (i öst-västlig riktning) i den norra
respektive södra delen av planområdet faller inom kvartersmark. Gångoch cykelvägen längs med Kyrkvägen planläggs som allmän gång- och
cykelväg.
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Teknisk försörjning
Underjordiska ledningar som finns inom planområdet ska ligga kvar.
Dessa skyddas med u-områden på kvartersmark.
Dagvatten från tak och annat naturligt dagvatten ska omhändertas lokalt
inom den egna fastigheten.
Administrativa frågor
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.
PLANENS KONSEKVENSER
– En samlad beskrivning
Planen innebär att befintliga förhållanden till stor del befästs. Bebyggelsen
inom planområdet används idag som bostäder och för småskalig
verksamhet av icke störande karaktär, något som är förenligt med
planförslaget men ej med gällande byggnadsplan. En smal passage mellan
befintlig bebyggelse och stenmuren i väster (idag planerad som parkmark)
övergår till kvartersmark. Marken upplevs dock redan idag som privat,
och synes vara sparsamt använd av allmänheten. Gång- och cykelvägen
längs med Kyrkvägen övergår i och med planens genomförande i
kommunal ägo, medan gång- och cykelvägarna som går i öst-västlig
riktning i den norra respektive södra delen av planområdet faller inom
kvartersmark.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanen är framtagen av Tekniska förvaltningen, Arboga kommun,
genom planarkitekt Torbjörn Blomgren. Medverkande tjänstemän har
varit:
Torbjörn Blomgren
Ulrika Jansson
Agneta Niklason
Lars-Gunnar Felldin
Mikael Norman

Planarkitekt
Planchef
Planarkitekt
VA-chef
Projektchef

Arboga 2011-02-09
Torbjörn Blomgren
planarkitekt

Ulrika Jansson
planchef
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DNR TN 15/2010-214

Vunnit laga kraft Antagen av Tekniska
nämnden 2011-03-16
2011-04-13

Detaljplan för fastigheten

Holmsätter 3:1 m.fl.
ARBOGA KOMMUN
VÄSTMANLANDS LÄN

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
HANDLINGAR
Planförslaget består av:
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Utlåtande
Fastighetsförteckning
Grundkarta
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Planen handläggs med enkelt planförfarande.
Tidplanen beräknas som följer:
 Samråd början av december 2010 - början av januari 2011
 Antagande mars 2011
 Laga kraft prel. april 2011
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från och med den dag då planen vinner laga
kraft.
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Lägesbestämning
Planområdet är beläget i den södra delen av villasamhället Götlunda,
invid Götlundas södra infart från länsväg 572 ca 12 km väster om Arboga
stad. Planområdet avgränsas i öster av Kyrkvägen och i norr av
Kåsättersvägen. Längs med planområdets västra sida löper en stenmur
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som utgör en gräns mellan planområdet och kommunalt ägd parkmark
som också avgränsar planområdet i söder.
Planområdet omfattar fastigheten Holmsätter 3:1 och del av Kåsätter 1:10
vilka är i privat ägo. Planområdet omfattar vidare del av Kåsätter 5:1 och
del av Holmsätter 1:29, vilka är kommunalt ägda fastigheter.
Ansvarsfördelning, Huvudmannaskap
Enskilt huvudmannaskap råder i Götlunda. Götlunda
samfällighetsförening ansvarar för allmän platsmark inom planområdet.
Mälarenergi ansvarar för elförsörjningen av området.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m.
Kommunen initierar och bekostar fastighetsbildning i samband med att
aktuella delar av fastigheten Kåsätter 1:10, Kåsätter 5:1 och Holmsätter
1:29 tillförs Holmsätter 3:1, och i samband med att befintlig gång- och
cykelväg inom Holmsätter 3:1 återgår i kommunal ägo.
Fastigheten Kåsätter 1:10 är privatägd. Markåtkomsten för aktuell del av
Kåsätter 1:10 bedöms kunna ske genom förhandling och frivillig
uppgörelse.
I samband med fastighetsbildning ska ledningsrätt upplåtas för
kommunala VA-ledningar inom kvartersmark.
Om inte gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark ska bibehållas
ska det gällande anläggningsbeslutet anpassas till de nya
förutsättningarna genom omprövningsförättning. Omprövningsförättning
initieras och bekostas av fastighetsägaren.
EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Alla kostnader för utbyggnad i enlighet med planen bekostas av
exploatören.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Bedömda utgifter:
– Planläggning: 45 000 kr
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– Fastighetsbildning: ca 40 000 kr
TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar
Erforderliga geotekniska undersökningar utförs av fastighetsägaren efter
behov i samband med nybyggnation.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanen är framtagen av Tekniska förvaltningen, Arboga kommun,
genom planarkitekt Torbjörn Blomgren. Medverkande tjänstemän har
varit:
Torbjörn Blomgren
Ulrika Jansson
Agneta Niklason
Lars-Gunnar Felldin
Mikael Norman

Planarkitekt
Planchef
Arkitekt
VA-chef
Projektchef

Arboga 2011-02-09
Torbjörn Blomgren
planarkitekt

Ulrika Jansson
planchef

