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§ 82 KS 281/2019-214 

Antagande av detaljplan för Vasagymnasiet och 
Kastanjen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Granskningsutlåtande och samrådshandling avseende 

detaljplan för Vasagymnasiet och Kastanjen godkänns. 

2. Förslag till detaljplan för Vasagymnasiet och Kastanjen antas. 

3. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att fortsatt 

utreda trafiklösningen och möjligheten att dela upp trafiken 

mellan Östra Ladubacksgatan och Bondegatan ses över. 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget 

återremissyrkande. 

Sammanfattning 

I och med att det har skett en bolagisering av kommunens 

fastighetsverksamhet har en del av kommunens fastigheter sålts till 

det kommunala fastighetsbolaget. Detta medför att en 

detaljplaneläggning och fastighetsreglering är nödvändig för att 

plankartans bestämmelser ska stämma överens med 

markförsäljningen och de nya ägoförhållandena som gäller på 

platsen. Planläggning behövs även för att möjliggöra för nya 

bostäder. Inom Arboga tätort finns ett behov av att utöka utbudet av 

bostäder av varierade typer och upplåtelseformer. Planområdet har 

ett centralt läge med närhet till ett stort antal samhällsfunktioner 

vilket gör området attraktivt för bostadsbebyggelse.  

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för 

fastighetsreglering och uppförande av bostäder. För att bidra till att 

tillgodose behovet av centrumnära bostäder planläggs områdets 

östra delar för bostadsändamål, vilket innebär en ändring av 

användningen för del av kvartersmarken från allmänt ändamål till 

bostäder. Den nya detaljplanen innebär förändringar för 

kvartersmarkens omfattning och för kvartersmarkens ändamål.    
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Planens genomförandetid är 5 år räknat från det datum då 

planändringen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens utgång 

fortsätter planen att gälla tills den ändras eller upphävs. 

Under granskningen inkom 13 synpunkter. Synpunkterna har 

bemötts i granskningshandlingen med svar om varför de har 

tillgodosetts eller varför de inte har tillgodosetts.  

Planförslaget har varit ute för samråd under perioden 20 maj – 12 

juni 2020, samt för granskning under perioden 3 november – 20 

november 2020. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Granskningsutlåtande och samrådshandling avseende 

detaljplan för Vasagymnasiet och Kastanjen godkänns. 

2. Förslag till detaljplan för Vasagymnasiet och Kastanjen antas. 

Yrkande 

Anders Cargerman (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 

beslut. 

Andreas Silversten (S) yrkar tillägg med att 

kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att fortsatt utreda 

trafiklösningen och möjligheten att dela upp trafiken mellan Östra 

Ladubacksgatan och Bondegatan ses över. 

Martin Nyqvist (SD) yrkar att ärendet återremitteras. Tony Pehrsson 

(SD) yrkar bifall till Martin Nyqvists (SD) återremissyrkande för att 

utreda infart via Skandiagatan eller Bondegatan. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras finner ordföranden att ärendet ska avgöras idag. 

Ajournering 

Mötet ajourneras kl 14:02 - 14:15. 
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Propositionsordning fortsättning 

Vid ställd proposition på arbetsutskottets förslag till beslut finner 

ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla desamma. 

Vid ställd proposition på Andreas Silverstens (S) tilläggsyrkande 

finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnad 
Mälarenergi Elnät AB 
Länsstyrelsen Västmanland 
Lantmäteriet 
Räddningstjänst Mälardalen 
Telenor 
Postnord 
Region Västmanland, Kollektivtrafikförvaltningen 
VafabMiljö Kommunalförbund 
Sakägare enligt fastighetsförteckning 
Andra sakägare 
Akten 


