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Handlingar
•

Plankarta med bestämmelser, skala 1:1500(A1) 1:3000(A3)

•

Planbeskrivning

•

Planprogram

•

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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1

Bakgrund, syfte och huvuddrag

Syftet med planläggningen är att förbereda fritidshusområdet vid
Hällarna/Ålhammars udde för en anslutning till kommunalt vatten och
avlopp. Syftet är vidare att skapa förutsättningar för att stärka områdets
roll som ett riksintresse för friluftslivet genom att bland annat säkerställa
möjligheterna att nyttja allmänna natur- och vattenområden.
Planförslaget möjliggör för nya upplåtelseformer och utökade byggrätter
i området. Planen innebär en viss förtätning av bebyggelsen i den norra
delen av området.
Det har även funnits ett intresse från fastighetsägaren av Måla 1:11 att
bygga ut en utställningslokal för konst på den egna fastigheten. Denna
möjlighet kommer möjliggöras i planen.
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2

Plandata

2.1
Lägesbestämning
Planområdet är beläget på den södra delen av Frösshammarsön och
omfattar det västra området av Ålhammarsudde vid Hjälmaren.
Planområdet utbreder sig över delar av fastigheterna Måla 2:1 och Ås 3:1,
hela fastigheterna Måla 2:8, 1:11 och Ås 1:12 samt delar av vattenområdet i
fastigheterna Ås 3:1 och Hult 1:5. Inom planområdet ligger även delar av
Måla s:6, som är en samfällighet för båtplatser.
2.2
Markägoförhållanden och areal
Marken är till största delen privatägd och delar arrenderas ut som
fritidstomter till privatpersoner. Fastigheterna Måla 1:11 och Ås 1:12 ägs
privat för bostadsändamål. Vattenområdet utanför den västra strandlinjen
utgörs av fastigheterna Ås 3:1, som ägs av Arboga kommun och Hult 1:5,
som ägs av en privatperson. Planområdets totala areal uppgår till ca 17 ha.
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3

Tidigare ställningstaganden

3.1
Översiktsplan och riksintressen
Planområdet omfattas av riksintresse för friluftslivet och ska så långt som
möjligt skyddas mot åtgärder som kan utgöra påtagligt skada för
friluftslivet. Hjälmaren omfattas av riksintresse för friluftsliv samt
riksintresse för yrkesfiske.
Gällande översiktsplan för Arboga kommun antogs av
kommunfullmäktige 2009-10-26. I den beskrivs hur det i flera av
kommunens fritidshusområden skett en omvandling till ökat
permanentboende under de senaste åren. Denna trend förväntas fortsätta
även kommande år vilket ställer krav på bland annat nya vatten- och
avloppslösningar, bättre tillfartsvägar och ökad service. Permanentboende
kräver också ofta större byggrätter. För att tillmötesgå detta måste nya
detaljplaner tas fram. Under förutsättning att de olika intressefrågorna går
att lösa ställer sig kommunen positiv till omvandlingen av fritidshus till
permanentbostäder. I översiktsplanen pekas Hällarnas fritidshusområde
ut som ett utbyggnadsområde för vatten och avlopp där beslut tagits om
att inrätta ett kommunalt VA-verksamhetsområde.
3.2
Program för området
Ett planprogram för Frösshammarsön har tagits fram. Det godkändes i
tekniska nämnden 2010-03-16, TN § 32/10. Ett planprogram är inte
juridiskt bindande utan behöver efterföljas av detaljplanering för att
tillskapa byggrätter och övriga bestämmelser för mark- och
vattenanvändningen. Planprogrammet för Frösshammarsön säger bland
annat att den friyta som finns utmed stranden bör värnas och fortsatt vara
tillgänglig för allmänheten. Släppen mellan tomterna i öst/västlig riktning
ska bevaras. En utökning av byggrätten ska möjliggöras i samband med
VA-utbyggnad.
3.3
Detaljplan
Delar av fastigheten Måla 2:1 omfattas av en detaljplan som vann lagakraft
1963 (EII-5/1963) och ändrades 1981 (EII-6/1981). Planen medger
användningen bostäder i en våning med en maximal byggnadsarea på 60
kvm (huvudbyggnad) och 10 kvm (uthus). Vattenområdet utanför
strandlinjen samt marken närmast strandlinjen är inte planlagd sedan
tidigare. Bestämmelserna i detaljplanen från 1981 är inte längre
ändamålsenliga och avses därför ersättas med ny detaljplan.
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Gällande detaljplan

3.4
Områdesbestämmelser
Den nordvästra delen av planområdet omfattas sedan tidigare av
områdesbestämmelser. Vattenområdet utanför strandlinjen är inte
planlagt sedan tidigare. Markområdet ner till strandlinjen omfattas av
områdesbestämmelser för område vid Frösshammar, Arboga kommun,
laga kraft 1992-01-27 (F och EII- 1/1992). Fastigheterna Måla 1:11 och Ås
1:12 är fastigheter avsedda för permanentboende och berörs således inte
av bestämmelserna dessa är markerade med symbolen
i plankartan.

Gällande områdesbestämmelser

3.5
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 utförts för detta projekt och
slutsatserna presenteras under konsekvenser av planens genomförande.
4
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3.6
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. Miljöfaktorerna
inarbetas i planbeskrivningen.
Miljökvalitetsnormer behandlas i 5 kap. MB. Detaljplanen bedöms inte
medföra ökade utsläpp och är således förenlig med 5 kap. MB.
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4

Förutsättningar och förändringar

4.1

Mark och natur

Flygbild över planområdet, bilden är tagen från väster.

Frösshammarsön är en halvö som i söder möter Hjälmarens öppna vatten.
Ålhammarsåsen höjer sig över de omgivande torvmarkerna och utgör ett
framträdande inslag i landskapsbilden. Åsen löper ut i Hjälmaren där den
formar uddar och revlar.
Den naturliga vegetationen på åsen domineras av tämligen gles skog med
tall, björk och rönn. I strandpartiet längst ut på Ålhammarsudden är det
mer al och rönn men även inslag av asp och björk. Det växer också mycket
ung snårskog vid uddens spets med bitvis täta hallonsnår.
Det finns gott om ytor för lek och rekreation, vilket fortsatt säkerställs i
detaljplanen med ytor för naturmark. Allmänheten har tillgång till strandoch vattenområden och det finns stigar ner mot strandkanten. Dessutom
finns ett friluftsbad, naturområden och skog i närområdet som erbjuder
spännande och variationsrika lekmiljöer.
Endast ett par nya bostadstomter kan tillkomma utöver den bebyggelse
som finns där idag. De större byggrätterna bedöms smälta in bra i
landskapsbilden. Naturområdena längs stränderna och kring
planområdets södra delar kommer vara planlagda som naturmark där
allmänhetens tillgång till stranden även i fortsättningen säkerställs.
Det pågår en utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet till
planområdet. Detta kommer leda till en minskning av utsläppen av orenat
avloppsvatten, vilket i sin tur kommer leda till en förbättring av
badvattenkvaliteten och förbättra möjligheterna av bevarande av biotoper
för växter och djur. Ett genomförande av detaljplanen antas därför bidra
positivt till växt- och djurlivet.

6
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4.2
Geotekniska förhållanden och radon
Berggrunden på Frösshammarsön består mestadels av yngre graniter och
längst i söder på Ålhammarsudden finns kambrisk sandsten. Berggrunden
täcks av isälvsmaterial, mestadels grus inne i åsen och sand på sidorna.
Hus byggda på rullstensåsar eller på annan luftgenomsläpplig mark är
speciellt utsatta för högre halter av radon. Byggnader inom
högriskområde ska normalt utföras med radonsäker konstruktion eller
motsvarande åtgärder vidtas så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer
att överskridas i byggnaden. Radonsäkert byggande ska tillämpas i
planen.
4.2.1 Risk för skred och höga vattenstånd
Stränderna runt Frösshammarsön är flacka och enligt SGU (Sveriges
geologiska undersökning) har de potentiellt hög eroderbarhet. Vilket bör
tas i beaktande.
I SOU (Statens offentliga utredningar) 2006:94 – ”Översvämningshot Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern” –
rekommenderas lägsta sockelhöjd vid Hjälmaren till +24.40 möh i
höjdsystemet RH2000. En nivå som större delarna av bebyggelsen ligger
över idag. Byggnader ska utformas och utföras så att de klarar ett högsta
vattenstånd till +24,40, utan att de tar väsentlig skada.

Msb översvämningskartering, mark under 24,16 moh markerat i rosa.

4.2.2 Förorenad mark
Inga kända föroreningar finns i området.
4.2.3 Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom området. Skulle en fornlämning
påträffas vid exempelvis markarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas och
en anmälan göras till Länsstyrelsen.
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4.2.4 Vattenområden och strandskydd
I större delen av planområdet gäller strandskydd i en zon om 100 meter på
bägge sidor av strandlinjen. Vid upprättandet av tidigare detaljplan
upphävdes strandskyddet för kvartersmarken, varför strandskyddet inte
gäller där i nuläget. Ny planläggning innebär dock, enligt gällande
strandskyddsregler, att strandskyddet om 100 meter återinträder och
måste därför upphävas på nytt.
Strandskyddet föreslås upphävas inom kvartersmark och gata bortsett
från området markerat båtplats där strandskyddet avses behållas. Detta
förutsätter att det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c-d § § miljöbalken.
De särskilda skäl som föreligger för ett upphävande är:
1. Att området ” redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syften”
2. Att området är ”Genom bebyggelse väl avskilt från området närmast
strandlinjen”
Befintlig bebyggelse kommer att planläggas som kvartersmark.
Kvartersmarken saknar allemansrättslig betydelse ur
strandskyddssynpunkt eftersom det är ett etablerat område, där marken
redan är bebyggd. En utökning av kvartersmarken som möjliggör för en
till två ytterligare bostadstomter skapas i planområdets norra del, med
motiveringen att marken är väl avskild från strandremsan med befintlig
bebyggelse samt endast delvis berörs av strandskydd. Aktuellt område
bedöms ianspråktaget då det omgärdas av befintlig bebyggelse.

De rödmarkerade områdena är områden som inte berörs av strandskydd
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Enligt ett politiskt beslut i kommunstyrelsen 2012-10-09, KS § 145/12, får
var och en ansöka om dispens från strandskyddet för brygga och båtplats.
Det generella dispenskravet för att få ha bryggor längs Ålhammarsudden
gäller inte för de bryggor som är byggda före 1967. Bryggor uppförda före
1967 är således inte dispenspliktiga. Utöver dispens behövs tillstånd från
mark respektive vattenägare för att få anlägga båtplats och brygga.
4.3

Bebyggelseområdet

Bild över nuvarande bebyggelse.

Planområdet består mestadels av arrendelotter bebyggda med fritidshus.
Det finns även ett fåtal fastigheter avsedda för permanentboende. På
fastigheten Måla 1:11 finns det även utställningslokaler för konst vilket kan
komma att utvecklas i framtiden.
En mindre camping och kioskverksamhet bedrivs säsongsvis i området.
Både offentlig och kommersiell service finns närmast inom tätorten
Arboga ca 18 kilometer från planområdet.
4.3.1 Ny bebyggelse
Ny bebyggelse kommer bestå av bostäder och utställningslokaler för
konst.
För de tomter som nuläget arrenderas ut för fritidsändamål kommer den
maximala byggnadsarean uppgå till 200 kvm och största tillåtna
byggnadsarea för komplementbyggnad (garage/carport/förråd) är 45
kvm (vilket är inkluderat i angiven byggrätt), med en total höjd på 4,5
meter.
I delar av planområdet som idag används för permanentboende kommer
en största byggnadsarea sättas till 30% av fastighetsstorleken.
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Skiss på den tänkta utställningshallen

Minsta tomtstorlek för friliggande småhus är 700 kvm. Endast källarlösa
hus tillåts. Bestämmelse har införts om en högsta takvinkel på 35 grader
samt en högsta byggnadshöjd på antingen 4 eller 6 meter. I vissa delar av
planen får även suterrängvåning anordnas utöver angiven byggnadshöjd.
Vid uppförande av ny huvudbyggnad eller tillbyggnad av befintlig
tillbyggnad ska denna placeras minst 4.5 meter från fastighet/tomtgräns.
Vid uppförande av ny komplementbyggnad eller tillbyggnad av befintlig
komplementbyggnad ska denna placeras minst 2 meter från gräns till
grannens tomt/fastighet alternativt sammanbyggas med grannens
komplementbyggnad i tomtgräns om grannarna är överens om det. Vid
nybyggnad av garage/carport med utfart direkt mot gata ska avståndet
vara minst 6 meter till gatan.
Mark planlagd för båtplats får inte inhägnas eller på annat sätt hindra
allmänhetens från att vistas längs med strandlinjen. Marken avsedd för
båtplats får ej förses med byggnad.
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4.4

Gator och trafik

Tillgängligheten inom området är god och Utnäsvägen går igenom nästan
hela planområdet och går sedan ihop med Ålhammarsvägen. Gatans drift
och underhåll sköts av Frösshammaröns vägsamfällighet, som ingår i
gemensamhetsanläggningen Frösshammar ga:1. Längst söder på
Ålhammarsudde finns ett vändplan där bilar och andra större fordon kan
vända.
Ett vägområde på 6 meter eftersträvas inom planområdet. Gatunätet
bedöms hålla en god standard och god framkomlighet för trafik.
4.4.1 Kollektivtrafik
Närmsta busshållplats är belägen i Tyringe ca 8 km från planområdet, den
trafikeras av anropsstyrd busstrafik av länsbuss 59 som går mellan Arboga
och Tyringe.
Arboga stationsområde är beläget ca 18 km från planområdet. För
persontrafik på järnväg finns tåg på sträckan Stockholm-Göteborg,
Mälarbanan och Svealandsbanan. Järnvägstrafiken kompletteras med
anslutande busstrafik för regional kommunikation.
4.4.2 Parkering
Parkering anordnas på kvartersmark inom den egna fastigheten. Möjlighet
finns till garage eller carport, vilken placeras på ett avstånd om minst 6
meter från vägen.
Parkering till den planerade utställningshallen finns inom fastigheten
Måla 1:11 även vändmöjligheter för större fordon exempelvis bussar finns
inom fastigheten.
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4.4.3 Räddningsingripande
Räddningsfordon har möjlighet att ta sig till platsen. Området ligger ca 17
kilometer från brandstationen i Arboga som har en insatstid på ca 20
minuter när stationen är bemannad. I de fall som stationen ej är bemannad
tar det uppskattningsvis 10 minuter extra ungefär 30 minuter totalt för
räddningstjänsten att nå platsen. I de fall som räddningstjänsten i Arboga
inte har möjlighet att åka på ärendet sker insatsen från köping där
insatstiden tar ca 35-40 minuter.
4.5
Teknisk försörjning
4.5.1 Vatten och avlopp
Arboga kommun har under längre tid arbetat för att lösa
miljöproblematiken i Hällarnas fritidshusområde. Bland annat har ett VAverksamhetsområde bildats och utbyggnad av kommunal VA-anläggning
pågår. VA-anläggningen beräknas vara i drift under 2018 och i samband
med det sker anslutning av fastigheter inom verksamhetsområdet. Det
betyder att tomterna inom planområdet kommer få tillgång till det
kommunala vatten- och avloppsnätet.
4.5.2 Dagvatten
Naturlig infiltration sker i dagsläget. Dagvatten ska även i framtiden om
möjligt omhändertas lokalt på den egna tomten genom infiltrering.
Kvartersmarken omgärdas av större områden av natur vilket underlättar
omhändertagandet av dagvatten.
4.5.3 Värme och elförsörjning
Vattenfall äger elnätet och rättigheterna för dessa ledningar är bildade
genom avtalsservitut. De är belägna längs med gata och naturmark.
Eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av
Vattenfall, men bekostas av exploatören, byggherren. Någon anläggning,
tex byggnad, får inte uppföras invid elnätanläggning tillhörande
Vattenfall så att de säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets
starkströmsföreskrifter inte överskrids.
4.5.4 IT-infrastruktur, tele och bredband
Skanova äger teleanläggningarna inom planområdet. Rättigheterna för
dessa ledningar är bildade genom avtalsservitut. De är belägna längs med
gata och naturmark. Fiber finns framdraget till en anslutningspunkt i uområdet i planområdets norra del. Utbyggnad av fiber i området kan med
fördel samordnas med utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.
4.5.5 Avfall
I Arboga kommuns renhållningsordning finns regler för hur avfall ska
sorteras och omhändertas i Arboga. Kommunens renhållningsansvar är
överfört till VafabMiljö kommunalförbund och omfattar insamling,
transport och behandling av hushållsavfall. Enskild hämtning av
12
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hushållsavfall sker under delar av året. Enskild hämtning ska även ske i
framtiden. Viss förändring i avfallsmängd kan ske då planförslaget
möjliggör för utökade byggrätter. För att underlätta hämtningen av
hushållssopor har vändplanet längst ner på udden har utökats i
plankartan vilket möjliggör en utbyggnad.
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5

Konsekvenser av planens genomförande

5.1
Natur/landskapsbild
Området är redan idag exploaterat. I och med att byggrätterna utökas
kommer mer tomtmark att bebyggas. Det är dock mark som redan är
ianspråktagen och påverkad av bebyggelse. Exploateringen är måttlig i
området och kommer att vara det även fortsättningsvis. Ingen värdefull
jordbruksmark tas i anspråk för ny bebyggelse.
I den nya detaljplanen finns ett naturområde mellan områden planlagda
för bostadsändamål och vattenområdet för att säkerställa tillgången till
strandområdet även för besökare till området. En zon med fri passage
närmast stranden kommer att lämnas oexploaterad från bebyggelse och
planeras som allmän platsmark, naturmark.
5.2
Konsekvenser för miljön
Det nationella miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv” bedöms
kunna påverkas i positiv riktning till följd av planens genomförande då
planen anger förutsättningar för att minska utsläppen av orenat
avloppsvatten vilket kan påverka badvattenkvaliteten samt anger
förutsättningar för bevarande av viktiga biotoper för växter och djur. Ett
genomförande av detaljplanen antas därför inte innebära någon väsentlig
försämring av växt- och djurlivet. Området omfattas inte av
nyckelbiotoper eller objekt i övrigt med utpekade naturskyddsvärden och
det finns inga uppgifter om att hotade arter av djur eller växter
förekommer inom området. Ett genomförande av plan bedöms enligt
framtagen MKB för området inte innebära någon väsentlig försämring av
växt- och djurlivet.
Dagvatten ska tas omhand lokalt och ska i största möjliga utsträckning
infiltreras på den egna tomten. Den grönska som finns i området idag ska i
största möjliga utsträckning bevaras. Öppen mark ska bevaras, för att
behålla den biologiska mångfald som finns idag. Utsläppen från
transporter kommer att öka, då fler förväntas bosätta sig permanent i
området. Det pågår en utbyggnad av det kommunala vatten- och
avloppsnätet till planområdet. Detta kommer leda till en minskning av
utsläppen av orenat avloppsvatten, vilket i sin tur kommer leda till en
förbättring av badvattenkvaliteten och förbättra möjligheterna av
bevarande av biotoper för växter och djur. Ett genomförande av
detaljplanen antas därför bidra positivt till växt- och djurlivet.
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5.3
Sociala konsekvenser och barnkonsekvenser
Ett genomförande av plan har en positiv inverkan på samhället i stort. 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 kommun kan antalet invånare komma att öka, vilket bidrar till
bland annat förbättrat serviceunderlag, utökade arbetstillfällen, utökad
barn-/skolomsorg, förbättrad gemenskap och ett rikare socialt liv.
Ett viktigt mål med planläggningen av Hällarnas fritidshusområde är att
ta till vara på de kvaliteter som finns i området samt att göra stränderna
allmänt tillgänglig. Hällarnas fritidshusområde bedöms vara ett
barnvänligt område med goda möjligheter till spontan lek, närhet till
grönområden och skogspartier. Trafikmiljön bedöms vara säker och trygg
för barn och unga med ringa trafikmängder inom kvarteren och låga
hastigheter.
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6

Genomförandefrågor

6.1
Tidplan
Normalt planförfarande tillämpas. Nedan redogörs för ett preliminärt
tidsschema för planprocessens gång och instanserna för beslut.
Planen har tidigare varit ute på samråd och granskning. Efter den tidigare
granskningen så har planförslaget ändrats väsentligt och planen behöver ut
på en ytterligare granskning.

Granskning 2

16 - 30
Jan

Beslut om antagande

TNAU

TN

Antagande

KSAU

KS

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

KF
Politiska instanser
TNAU = tekniska nämndens arbetsutskott
TN = tekniska nämnden
KSAU= kommunstyrelsens arbetsutskott
KS= Kommunstyrelsen
KF= Kommunfullmäktige

6.2
Organisatoriska frågor
6.2.1 Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år efter det att 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.
6.2.2 Ansvarsfördelning/huvudmannaskap
Inom planen kommer enskilt huvudmannaskap att gälla. För att allmän
plats inom en detaljplan ska ha enskilt huvudmannaskap krävs särskilda
skäl. De särskilda skäl som åligger i denna plan är att få en enhetlig
förvaltning i området där det finns enskilt huvudmannaskap sedan
tidigare. Huvudmannen ansvarar för planens genomförande inom allmän
platsmark.
Exploatören/fastighetsägaren
ansvarar
för
planens
genomförande inom kvartersmark. Kommunen ansvarar för utbyggnad av
vatten- och avlopp fram till respektive tomt/fastighet.
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6.3
Fastighetsrättsliga åtgärder
6.3.1 Markförsörjning
Fastigheterna är till största del privatägda.
6.3.2 Avstyckning
Om nya fastigheter ska bildas inom planen ska det ske enlig FBL
(fastighetsbildningslagen). Detaljplanen ger underlag för att bilda nya
fastigheter genom avstyckning. Fastighetsägaren ansöker och bekostar
avstyckningen. Minsta fastighetstorlek är 700 kvm.
6.3.3 Fastighetsreglering
Detaljplanen medger möjlighet att genomföra fastighetsreglering.
Del av strandlinjen angränsande till Ås 1:12 och Måla 1:11 tillhör
fastigheterna Ås 1:13 och Ås 3:1 vilka ägs av Arboga kommun. Ska ytorna
fortsatt nyttjas som tomtmark förutsätter det överenskommelse om
fastighetsreglering. Fastighetsreglering söks av Arboga kommun hos
Lantmäterimyndigheten och kostnaden för detta regleras enligt
Lantmäteriets taxa och skall betalas av fastighetsägaren av Ås 1:12 och
Måla 1:11.
6.3.4 Ledningsrätt
Planområdet belastas av ledningsrätt 1984-721.3 avseende vatten och
avlopp samt av ledningsrätt 1984-721.4 avseende elektronisk
kommunikation. Ledningsrätterna är under omprövning och behandlas av
lantmäteriet. Ledningen skyddas av ett u-område i planens norra del och
är i resterande delar av planen belägen i gatan. Ledningsrättshavaren
ansöker om och bekostar ledningsrätt för sina respektive ledningar.
6.3.5 Gemensamhetsanläggning
För utförande och drift av allmän platsmark behöver det bildas en
gemensamhetsanläggning med förvaltande samfällighetsförening vilket
innebär att en anläggningsförrättning behöver komma till.
Anläggningsförrättningen bekostas och söks av huvudmannen hos
lantmäteriet.
6.4
Tekniska utredningar
Geoteknisk undersökning samt radonmätning utförs och bekostas av
exploatören inom kvartersmark om så bedöms nödvändigt. Radonsäkert
byggande ska tillämpas.
6.5
Planekonomi
Inom kvartersmark bekostar fastighetsägarna detaljplanens
genomförande. VA-avgift tas ut enligt gällande taxa vid aktuell tidpunkt.
Ett iordningsställande av allmän platsmark samt
gemensamhetsanläggning enligt planen finansieras av huvudman.
Kostnaden för framtagandet av detaljplanen debiteras genom planavtal.
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Medverkande tjänstemän

Detaljplanen är framtagen av Tekniska förvaltningen, Arboga kommun,
genom planarkitekt Tim Edvinsson.

Tim Edvinsson
Planarkitekt

Mimmi Hodzic
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