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VUNNIT LAGA KRAFT 2009-12-29

DETALJPLAN
NORRA SKOGEN 1:147 m.fl., BERGHULT
ARBOGA KOMMUN
VÄSTMANLANDS LÄN

PLANBESKRIVNING
HANDLINGAR
Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser och illustrationskarta daterad
2009-06-09
Planbeskrivning daterad 2009-06-09
Genomförandebeskrivning daterad 2009-06-09
Behovsbedömning MKB, checklista daterad 2009-03-17
Fastighetsförteckning daterad 2009-06-17
Samrådsredogörelsen daterad 2009-06-05
VA-utredning, principlösning daterad 2009-05-28
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte är att ge förutsättningar för nybyggnad av ett tiotal
friliggande småhus i en attraktiv boendemiljö och på förhållandevis stora
tomter.
FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB
Ett genomförande av planen har ingen påvisbar negativ effekt på miljön,
hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser.
Inga riksintressen eller andra särskilda intressen finns inom eller i
närheten av området. Planförslaget påverkar inte naturområde med
skyddsstatus och bedöms inte få påverkan på några speciella särdrag i
naturen eller på kulturarvet.
Planens genomförande innebär inte att risk för människors hälsa eller för
miljön föreligger, eller till att någon miljökvalitetsnorm (MKN) överskrids.
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Vid behovsbedömningen har också beaktats att den totala effekten av
planen är liten, genom projektets ringa storlek.
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Planen bedöms förenlighet med 3, 4 och 5 kap. MB ( Jmf. 5 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark och vattenområden
mm). Samråd med länsstyrelsen har skett.

PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet är beläget norr om Arboga stad, vid Gamla Medåkersvägen.
Planen omfattar fastigheterna Norra Skogen 1:130, 1:147 och del av
Gamla Medåkersvägen, som också delar planområdet i två delar.
Areal
Planområdet är c:a 2,5 hektar stort.
Markägoförhållanden
Norra Skogen 1:130 och Norra Skogen 1:147 ägs av Per Staffan Boström,
som avser att sälja 1:147 till Mälarvillan AB för exploatering.
Fastigheterna önskas exploateras för villabebyggelse.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Den kommunövergripande översiktsplan från 1990-10-01 anger, att
området mellan E20 och befintlig bebyggelse i norra delen av Arboga, är
ett alternativt utbyggnadsområde för Arboga tätort efter år 2000. Vissa
delar av detta stora område är intressant för rörligt friluftsliv, emellertid inte
inom eller i närheten av planområdet.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Säbylundsområdet, angränsande område söderut utefter Gamla
Medåkersvägen, är nyligen detaljplanelagt DNR 70/2007-214 med datum
för laga kraft 2008-07-15
I övrigt finns inga detaljplaner, områdesbestämmelser eller förordnanden i
nära angränsning till planområdet.
Program för planområdet
På grund av planens ringa omfattning bedöms inte planprogram behöva
upprättats.
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Miljökonsekvensbeskrivning
Enligt MKB-Checklistan, underlag för behovsbedömning, framgår att ett
genomförande av planen har inga påvisbara negativ effekt på miljön,
hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser, se ovan.
Tekniska förvaltningen bedömer att ett genomförande av denna plan - inte
innebär någon betydande påverkan i den betydelse som avses i PBL.
Checklista med bedömningsgrunder bifogas.
Kommunala beslut i övrigt
Tekniska Nämnden har ställt sig positiv till planläggning av området för
villabebyggelse enligt beslut 2008-05-15, §98.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Natur
Mark och vegetation:
Norra Skogen som helhet utgör ett skogsdominerat ”gränsland” mellan
Arboga stad och åkerslätterna norr därom. Området som helhet är en
mosaik av barr- och blandskog, hällmarker, mindre åkrar, fuktängar och
kärr.
Det aktuella planområdet är till största delen bevuxet med en gles
blandskog. Terrängen är småkuperad och där finns även en del
berghällar. Planområdet öppnar sig och planar ut söderut mot större
sammanhängande åkermark söder om Asphällsvägen. I ett mindre
område närmast Asphällsvägen kan marken tidigare varit jordbruksmark.
Avsikten är att områdets karaktär ska bibehållas och att tomternas och
byggnadernas placering ska passas in i den småkuperade terrängen.
Geotekniska förhållanden
Berggrunden, vanligen gnejs eller granit, är överlagrad i huvudsak av
moräner och postglaciala finleror (d v s leror bildade genom sedimentering
i sjöar efter istiden). Detta återspeglas i landskapet. Av en jordartskarta
framgår denna mosaik tydligt med sandig, moig morän (med skog), finleror
(med åker, igenväxande eller skogsplanterad f d åker-, ängs- och
betesmark) och berg.
Den geotekniska undersökning, som hittills utförts i närheten av
planområdet, är gjord utefter Gamla Medåkersvägen längre söderut i
samband med projekteringen för va-ledningar.
Här visar undersökningen på den gamla åkermarken ett tunt lager av
matjord på torrskorpelera. Under torrskorpeleran, vars mäktighet är 1-2 m,
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förekommer lera eller siltig lera ovanpå friktionsjord, som vilar på berg.
Lerans mäktighet är som störst 3-4 m på några ställen.
Grundvattenytans läge har inte bestämts, men kan förutsättas ligga i
underkant av torrskorpeleran.
Kompletterande grundundersökning krävs troligen i samband med
nybyggnation inom den mer låglänta marken norr om Asphällsvägen.
Förorenad mark
Inga kända markföroreningar finns inom planområdet.
Radon
Enligt kommunens radoninventering ingår planområdet inte i något
riskområde för radon.
Radonskyddad byggnadsteknik förordas.
Risk för skred/höga vattenstånd
Ingen risk för skred förkommer.
Närmast Asphällsvägen är marken något vattensjuk.
Fornlämningar
Inom planområdet finns rester av två stycken husgrunder, ännu ej
registrerade i fornlämningsregistret, men som är skyddade enligt lagen.
Lämningarna härrör från torpet Berghult, som finns redovisade på karta
från 1907. Enligt Länsstyrelsens kulturmiljöenhet krävs ingen arkeologisk
utredning inom planområdet enligt yttrande till kommunen den 26 maj
2009.
Strax utanför planområdet finns en minnessten intill Gamla
Medåkersvägen.
Bebyggelseområden
Angränsande befintlig bebyggelse finns söder om Asphällsvägen, längre
västerut utefter Asphällsvägen och några enstaka äldre bostadshus på ett
längre avstånd åt öster och nordost om planområdet. Den befintliga
bebyggelsen är småskalig med flera mindre uthusbyggnader runt
huvudbyggnaderna. Bebyggelsen är huvudsakligen rödfärgad.
Inom planområdet planeras för ca 11 friliggande villor, 9 st sydväst om
Medåkersvägen och 2 st nordost om vägen.
I den sydvästra delen, där 9 tomter illustrerats, avser Mälarvillan AB
uppföra en husgrupp med en arkitektonisk samhörighet i utseendet, men
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som kan anpassas individuellt till köparens önskemål vad avser storlek
och detaljer.
Området nordost om Medåkersvägen avses bebyggas av Per Staffan
Broström med villabebyggelse med ett modernt utseende
Byggrätten tillåter att en mindre del, maximalt 40 kvm används för kontor
och hantverk av icke störande karaktär, för att möjliggöra ett mer ”levande”
och flexibelt område.
Tomtstorlekar kommer att variera inom området beroende på topografin
från drygt 1100 kvm till bortåt 3000 kvm. Byggrätten, största
byggnadsarean, är 20% av tomtarean, dock högst 250 kvm. Per fastighet
medges en huvudbyggnad och högst två lägenheter.
Huvudbyggnaden får maximalt omfatta 80 % av byggrätten.
Uthus får delas upp i flera byggnader, dock får varje byggnad vara
maximalt 50 kvm för att inte bli för dominerande.
Huvudbyggnader ska placeras minst 4,5 m från tomtgränser, uthus minst
2 m från grannfastighet och garage även 6 m från gata .
Mot Gamla Medåkersvägen är den byggnadsfria zonen 6 m.
Utefter Asphällsvägen är den byggnadsfria zonen 12 m med uppdelning i
ett u-område för kommunens och Mälarenergi´s ledningar och ett gområde för interna va-ledningar.
Byggnadskultur och gestaltning
Två våningar är tillåten och därutöver får inte vind inredas. I de kuperade
delarna av området kan suterränghus vara fördelaktigt att bygga.
Högsta byggnadshöjd (fasadhöjd) är begränsad till 5,7 m för
huvudbyggnad och 2,8 m för uthus.
I den sydvästra delen av planområdet, Norra Skogen 1:147, är den minsta
tillåtna taklutning 17 grader och den högsta 35 grader. I den nordöstra
delen, Norra Skogen 1:130, medges taklutningar från 4 grader till 35
grader.
Planbestämmelserna medger frihet i placering och utformning av
byggnaderna. Hushöjder och takvinklar har begränsats, så att tak och
byggnadsvolymer inte blir för dominanta.
Ett nutida, modernt, utseende på den nya bebyggelsen bör eftersträvas
och en enhetlighet i fasadmaterial och kulörer. Träpanel och puts medges
som fasadmaterial.
Fasader bör målas i mättade kulörer och kulörer som traditionellt passar
på den svenska landsbygden. Pastellkulörer kan inte accepteras.
Taken bör vara klädda med rött tegel eller mörkgrå-svart plan takplåt.
Platta tak kan utföras i annat lämpligt material, t.ex. svart papp.
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En fördel för helheten är om alla uthus utförs med rödfärgad träpanel. Det
binder samman bebyggelsen.
För omfärgning av fasader krävs bygglov.
Offentlig och kommersiell service
Arboga centrum ligger ca 2,5 km från planområdet. I centrum finns ett rikt
utbud av offentlig och kommersiell service.
På väg mot centrum på ett avstånd av ca 1,5 km ligger närmaste förskola
Norrgården, Ladubacksskolan, en F- 5 skola, Stureskolans årskurs 6-9
och Vasagymnasiet.
Närmaste dagligvarubutik ligger på Ladubacksgärdet ca 1,5 km från
planområdet.

Tillgänglighet
Tillgänglighetskravet enligt BBR bedöms kunna uppfyllas för den nya
bebyggelsen. BBR’s krav på tillgänglighet kommer att bevakas i samband
med bygglov.

Friytor
Bebyggelsen omgärdas av naturområden med många olika möjligheter till
lek och rekreation.
I skogsområdet sydväst om den planerade bebyggelsen, söder om
Asphällsvägen, finns även anlagda motionsspår.
Tomternas storlek medger också stora möjligheter till lek.

Gator och trafik
Gamla Medåkersvägen är klassad som huvudgata, för vilken kommunen
är huvudman.

I Säbylundsområdet söder om planområdet har gatumarken för Gamla
Medåkersvägen breddats längs västra sidan av vägen för att få plats för
ledningsstråk och ny gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen har
byggts ut fram till korsningen med Asphällsvägen.
Även inom denna plan har gatumarken för Gamla Medåkersvägen
breddats. Gatumarken omfattar nu befintliga vägdiken och på den
sydvästra sidan även mark som medger en eventuell utbyggnad för gångoch cykeltrafik och framtida va-ledningar. Inom planområdet är
gatumarken 16 m bred.
Mot Medåkersvägen planeras en utfart från det sydvästra området och två
från den nordöstra delen. I övrigt är det utfartsförbud mot Gamla
Medåkersvägen.
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Hastigheten utmed Gamla Medåkersvägen och Asphällsvägen kommer,
enligt beslut i Tekniska Nämnden, att sänkas till 50 km/h.
Inom kvartersmarken på Norra skogen 1:147 kommer interna
gemensamma gator att byggas och gemensamhetsanläggning för dessa
kommer att upprättas. Gatan kommer att anslutas till Gamla
Medåkersvägen och Asphällsvägen, som är en samfälld väg till
bebyggelsen längre västerut.
Kollektivtrafik
Möjlighet att resa med anropsstyrd tätortstaxi finns mellan klockan 09.0015.30 helgfri måndag till lördag.
Parkering
Bebyggelsens parkeringsbehov ska inrymmas på tomtmark.
Störningar
Biltrafiken på Gamla Medåkersvägen är av ringa omfattning.
Inga andra störningskällor finns.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Den nya bebyggelsen inom planområdet kommer att anslutas till
kommunens vatten- och avloppsnät. Anslutningspunkten kommer att ligga
norr om Asphällsvägen i planområdets sydostligaste del. Ett internt vasystem kommer att byggas och även dras upp till tomterna nordost om
Medåkersvägen. En principlösning för vatten- och avloppsnätet har
utarbetats och biläggs utställningshandlingarna.
Gemensamhetsanläggning kommer att upprättas.
Utefter Asphällsvägens norra sida finns ett ledningsreservat (u-område)
för en framtida utbyggnad av det kommunala va-nätet till den befintliga
och eventuella framtida bebyggelsen västerut.
Dagvatten
Dagvatten skall omhändertas lokalt och fördröjas innan det släpps ut från
området. Flödet från området skall begränsas, så att flödet efter
exploateringen inte överstiger den naturliga avrinningen. Ett
dagvattenmagasin krävs och förslås i lågområdet i områdets sydvästra
hörn. Öppna diken utefter vägarna leder bort dagvatten till
vattenmagasinet och vidare till det befintliga avvattningssystemet.
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Värme
Området ingår inte i kommunens verksamhetsområde för fjärrvärme.
Bebyggelsen avses byggas energisnålt .
El
Inför exploateringen av området kommer flyttning och utbyggnad av
elnätet att behöva genomföras. Mälarenergi AB är huvudman för elnätet i
området. Befintliga luftledningar håller för närvarande på att läggas om till
jordkabel inom det föreslagna u-området vid Asphällsvägen.
Avfall
Sophämtning beräknas ske med enskilda kärl för kompostering respektive
brännbara hushållssopor för varje tomt, alternativt kan ett gemensamt
sopkärlsutrymme anordnas, vilket förordas från Vafab Miljö AB.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetiden är 10 år från den dag kommunens beslut om
antagande vinner laga kraft.
Arboga kommun är huvudman för det allmänna gatunätet inom
planområdet, dvs Gamla Medåkersvägen.
Bygglov krävs för omfärgning av fasader i annan kulör.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Arbetet med detaljplanen har bedrivits i projektform. Eva WirdholmSander, Ark.1 Arkitektkontor AB har på uppdrag av Per Staffan Boström
utarbetat denna detaljplan i samarbete med Arboga kommuns tjänstemän.

Arboga kommun, den 2009-06-09
Tekniska Förvaltningen
Agneta Niklason
Stadsarkitekt

Eva Wirdholm-Sander
Plankonsult/Handläggare
Ark.1 Arkitektkontor AB
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VUNNIT LAGA KRAFT 2009-12-29

DETALJPLAN
NORRA SKOGEN 1:147 m.fl., BERGHULT
ARBOGA KOMMUN
VÄSTMANLANDS LÄN

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som
behövs för att genomföra detaljplanen. Den ska klargöra fördelningen av
kostnader och vem som är ansvarig för genomförandet och hur detta ska
ske.
Preliminär tidplan
Samråd
Planutställning
Laga kraft

april - maj 09
juni - juli 09
november 09

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från och med den dag då planen vinner laga
kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad byggrätt
enligt detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att
gälla men fastighetsägarna har ingen garanterad rätt att få bygglov,
rivnings- eller marklov. Kommunen kan efter genomförandetidens utgång
ändra eller upphäva detaljplanen utan att fastighetsägarna har rätt till
någon ersättning.
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Lägesbestämning
Planområdet är beläget norr om Arboga stad, vid Gamla Medåkersvägen.
Planen omfattar fastigheterna Norra Skogen 1:130, 1:147 och del av
Gamla Medåkersvägen, som också delar planområdet i två delar.
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Ansvarsfördelning, Huvudmannaskap
Arboga kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet,
vilket för denna plan innebär Gamla Medåkersvägen. Vägområdet är
utvidgat för att även kunna inrymma en eventuell framtida gång- och
cykelväg och kommunala ledningar norrut.
Per Staffan Boström och Mälarvillan AB har för avsikt att uppföra ett tiotal
friliggande bostadshus inom kvartersmarken.
Utbyggnad av vatten- och avloppssystem avses ske i kommunens regi till
en anslutningspunkt i sydöstra delen av planområdet. Området anslutes
som en gemensamhetsanläggning till kommunens ledningsnät.
Mälarenergi har ansvar för elförsörjningen av området.
Ett exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören Per Staffan
Boström ska upprättas och undertecknas inför antagandet av denna plan.
Exploatörerna ansvarar för utbyggnad av interna gator och ledningar inom
kvartersmarken. Olika gemensamhetsanläggningar kommer senare att
skapas för ägande, drift och underhåll av dessa gator och ledningar.
Exploatörerna initierar och bekostar aktuella fastighetsbildnings-,
anläggnings- och ledningsrättsåtgärder, som behövs för och nyttjas av
exploateringsområdena.
Kommunen och Mälarenergi initierar och bekostar på motsvarande sätt
åtgärder för utbyggnaden av va- och elledningar västerut utefter
Asphällsvägen eller norrut utefter G:a Medåkersvägen för bebyggelse
utanför planområdet.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m.
Ursprungsfastigheten Norra Skogen 1:130 har delats upp i två
exploateringsfastigheter. Norra Skogen 1:130 är nu delen nordost om
Medåkersvägen och Norra Skogen 1:147, området sydväst om
Medåkersvägen. Fastigheterna ägs av Per Staffan Boström, som har för
avsikt att sälja 1:147 till Mälarvillan AB.
Planen är flexibelt utformad, där planillustrationen visar en tänkt
disponering av planområdet. Disponeringen kan tänkas ändras utifrån
efterfrågan på villamarknaden och detaljprojekteringen av området.
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Planbestämmelserna anger dock friliggandevillor och en minsta
tomtstorlek på 1100 kvm.
Olika gemensamhetsanläggningar kommer att bildas för gemensamma
gator, ledningar, och andra gemensamma ytor eller eventuella
anläggningar inom kvartersmarken t.ex. för sophämtning och bredband.
Delaktighet för de nya fastigheterna i den samfällda Asphällsvägen
kommer att regleras.
Ledningsrätter i u-området norr om Asphällsvägen kommer att
säkerställas för kommunala va-ledningar och för Mälarenergi´s elkablar.
Fastighetsplan
Det finns ingen fastighetsplan inom planområdet.
Fastighetsplan behöver inte upprättas för genomförandet av
fastighetsindelningen av området eftersom exploatörerna kommer att äga
all ny kvartersmark inom planområdet.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Exploateringskostnaderna för iordningsställa tomterna bekostas av
exploatörerna, som även bekostar framtagandet av denna detaljplan.
TEKNISKA FRÅGOR
Befintliga luftledningar för el och tele behöver kompletteras och
markläggas efter överenskommelse med nätägarna.
Bredbandsanslutning kan läggas i samband med grävningar för VA.
Alternativt läggs tomrör för framtida bredband.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN
Arbetet med detaljplanen har bedrivits i projektform. Eva WirdholmSander, Ark.1 Arkitektkontor AB har på uppdrag av Per Staffan Boström
utarbetat denna detaljplan i samarbete med Arboga kommuns tjänstemän.
Medverkande tjänstemän har varit:
Agneta Niklason
Mikael Norman
Lars-Gunnar Felldin
Kurt Paulsson

Stadsarkitektenheten
Gata/Parkenheten
VA
Kart- o. mät

Arboga kommun, den 2009-06-09
Tekniska Förvaltningen

Agneta Niklason
Stadsarkitekt

Eva Wirdholm-Sander
Ark.1 Arkitektkontor AB
Plankonsult/Handläggare
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MKB – CHECKLISTA
Underlag för behovsbedömning av MKB
Detaljplan för: NORRA SKOGEN 1:130 m fl

NORRA SKOGEN

Norra
Skogen
1:130

Norra
Skogen
1:147

B
0

45

90 m

Möjliggöra nybyggnad av ett tiotal friliggande
småhus i en attraktiv miljö i nära anslutning
till planlagd ny småhusbebyggelse.
Planområdet ligger i nära anslutning till norra
delen av Arboga tätort.

Handläggare

Eva Wirdholm-Sander, Ark.1 Arkitektkontor
AB
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Översiktlig beskrivning av planområdet
och dess influensområde:
a. befintlig miljö/naturmiljö
b. nuvarande miljöbelastning och
störningar
Är nuvarande miljöbelastning så
betydande att ytterligare belastning ej
kan accepteras?

Planområdet är ca 2,5 ha och omfattar ett
litet skogsområde uppdelad i två delar av
Gamla Medåkersvägen. Skogsområdet är till
största delen bevuxet med gles blandskog,
med småkuperad terräng och helt
oexploaterat.
Enda störningskällan är befintlig trafik på
Gamla Medåkersvägen.
Ingen miljöbelastning idag.

Gällande regleringar och skyddsvärden
Ja Nej Kommentar
1. Förordnanden/skydd
Berör planen område med
lagenligt skyddad natur
enligt miljöbalken /t.ex.
naturreservat,
landskapsbild, strandskydd,
område med geografiska
bestämmelser,
skyddsområde för
vattentäkt)?
Berör planen kulturreservat,
byggnadsminnen eller
fornminnen?
2. Riksintresse för naturkulturminnesvård och
rörligt friluftsliv
Berör planen
a. område av riksintresse
för naturvården?
b. område av riksintresse
för kulturminnesvården?
c. område av riksintresse för
det rörliga friluftslivet?
d. område som ingår i
nätverket Natura 2000?

X

X

X

X
X
X

Känd fornlämning – minnessten vid
Medåkersvägen strax utanför planområdet.
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3. Högt naturvärde
Berör planen område, som
bedömts ha högt regionalt
naturvärde (länsstyrelsens
naturvårdsprogram) eller
ingår området i kommunens
naturvårdsplan?

X

Berör planen område, som
är utpekat i
skogsvårdsstyrelsens
nyckelbiotop eller
sumpskogsinventering?
4. Ekologiskt särskilt
känsligt område
Berör planen område som
bedömts vara ekologiskt
särskilt känsligt
(Kommunens
översiktsplan)?

X

X

5. Skyddsavstånd
Kan verksamhet/ -er
lokaliseras så att riktvärde
för skyddsavstånd till
befintlig bebyggelse enligt
”Bättre plats för arbete” inte
uppfylls?

X

Effekter på miljön
Ja
6. Mark
Kan ett genomförande av
planen medföra:
a. instabilitet i
markförhållandena eller de
geologiska grundförhållandena; risk för skred, ras
etc?
b. skada eller förändring av
någon värdefull geologisk
formation?
c. risk för erosion?

Nej

X

X
X

Kommentar
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d. förändrade sedimentationsförhållanden i
vattendrag, sjö eller
havsområde?
Har det aktuella området
tidigare använts som tipp,
utfyllnadsplats eller dylikt
varvid miljö- och hälsofarliga ämnen kan finnas
lagrade i marken?
7. Luft och klimat
Kan ett genomförande av
planen medföra:
a. väsentliga luftutsläpp
eller försämring av luftkvalitén?
b. obehaglig lukt?
c. förändringar i luftrörelser,
luftfuktighet, temperatur
eller klimat (regionalt eller
lokalt)?
8. Vatten
Kan ett genomförande av
planen medföra:
a. förändring av grundvattenkvalitén?
b. förändring av flödesriktningen för grundvattnet?
c. minskning av vattentillgången i någon yt- eller
grundvattentäkt?
d. förändrade infiltrationsförhållanden, avrinning eller
dräneringsmönster med
risk för
översvämning/uttorkning?
e. förändringar i
ytvattenkvalitén
(bakteriologiskt eller
kemiskt, temperatur och
omblandning)?
f. förändrat flöde eller
riktning eller
strömförhållanden i något

X

X

X
X

X

X

Bebyggelsen kommer att anslutas till
kommunalt vatten och avlopp.

X
X

Dagvatten kommer att omhändertas lokalt
X

X

X
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vattendrag, sjö eller
havsområde?
g. att vattendom krävs?

9. Vegetation
Kan ett genomförande av
planen medföra:
a. betydande förändringar i
antalet eller sammansättningen av växtarter eller
växtsamhällen?
b. minskning i antal av
någon unik, sällsynt eller
hotad växtart eller
växtsamhälle?
c. införandet av någon ny
växtart?
10. Djurliv
Kan ett genomförande av
planen medföra:
a. betydande förändringar i
antalet eller sammansättningen av djurarter i
området (däggdjur, fåglar,
fiskar, reptiler, skaldjur,
insekter)?
b. minskning i antalet av
någon unik, sällsynt eller
hotad djurart?
c. införandet av nya
djurarter i området, eller
verka som gräns för
djurens förflyttningar och
rörelser?
d. försämring av fiskevatten
eller jaktmarker?

X

Befintlig skogsmarken blir bostadstomter.
Bef gles blandskog kommer troligen att
glesas ut mer och trädgårdar att anläggas.
Bebyggelsen kommer att placeras med stor
hänsyn till befintliga nivåförhållanden.

X

X

X

Trädgårdsväxter

X

X

X

X
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11.Landskapsbild
Kan ett genomförande av
planen försämra någon
vacker utsikt eller
landskapsmässigt
skönhetsvärde eller skapas
någon för allmänheten
obehaglig landskapsbild?
12. Miljöpåverkan från
omgivningen
Kan befintlig miljöstörande
verksamhet i omgivningen
ha negativ inverkan på
projektet?

X

X

Ligger befintlig
miljöstörande verksamhet i
omgivningen på otillräckligt
skyddsavstånd enligt
”Bättre plats för arbete”?

X

Effekter på hälsan
Ja
13. Störningar; utsläpp,
buller, vibrationer
Kan ett genomförande av
planen medföra
a. ökade utsläpp av
hälsofarliga ämnen
b. ökning av nuvarande
ljudnivå?
c. att människor exponeras
för ljudnivåer över rekommenderade gränsvärden?
d. vibrationer som kan
störa människor?

Nej

X
X
X

X

Kommentar
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14. Ljus och skarpt sken
Kan ett genomförande av
planen orsaka nya ljussken
som kan vara bländande?

X

15. Säkerhet
Kan ett genomförande av
planen medföra:
a. explosionsrisk?
b. risk för utsläpp av
särskilt miljö- och hälsofarliga ämnen vid händelse
av olycka?
c. att människor utsätts för
hälsofara inklusive mental
ohälsa?
d. risk för att människor
utsätts för joniserande
strålning (radon)?

X
X

X

X

Kan ett genomförande av
planen ge upphov till
förändrade risker i
samband med transport av
farligt gods?

Normalriskområde enl kommunens
översiktliga radonkarta

X

Effekter på hushållning med mark, vatten och andra resurser
Ja
16. Mark- och
vattenanvändning
Kan ett genomförande av
planen medföra avsevärd
förändring av mark och
vattenanvändning i
området?
17. Naturresurser
Kan ett genomförande av
planen medföra ett avsevärt
uttömmande av någon ej
förnyelsebar naturresurs?
Motverkas mål och riktlinjer
i grushushållnings-planen?

Nej
X

X

X

Kommentar
Planområdet utgör en ringa del av Norra
Skogen.
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18. Transporter/
Kommunikation
Kan ett genomförande av
planen ge upphov till
betydande ökning av
fordonstrafik?
19. Rekreation, rörligt
friluftsliv
Kan ett genomförande av
planen försämra kvalitén
eller kvantiteten på någon
rekreationsmöjlighet
(strövområde, vandringsled,
friluftsanläggning etc.)?
20. Kulturminnesvård
Kan ett genomförande av
planen negativt påverka
område med fornlämning
eller annan värdefull
kulturhistorisk miljö
(kulturminnesvårdsprogram)

X

X

X

Miljöbalken
Ja
21. bestämmelser i miljöbalken
Är ett genomförande av
planen förenligt med
bestämmelserna i 3 och 4
kap. miljöbalken?
Iakttas gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap.
miljöbalken?
Kommer verksamheter som
planen tillåter eller
iordningställandet av
planområdet att kräva
anmälan eller tillstånd
enligt miljöbalken?

Nej

X

X

X

Kommentar
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Övergripande miljömål och bärkraftsprinciper
Ja
22. Långsiktliga miljömål
Finns det någon risk att ett
genomförande av planen
åstadkommer effekter som
strider mot de fyra kretsloppsvillkoren eller långsiktliga
miljömål:
1. Ökar användandet av
ändliga lagerresurser
(metaller, olja, kol etc)?
2. Ökar användandet av
stabila naturfrämmande
ämnen (PCB, DDT, CFC etc)?
3.Minskar eller skadas
naturens mångfald (finns det
plats för naturen)?
4. är resursomsättningen
ineffektiv / ökar
resursslöseriet?

Nej

X

X

X

X

Strider ett genomförande av
planen mot nationella
miljömål?

X

Strider ett genomförande av
planen mot regionala
miljömål?

X

Strider ett genomförande av
planen mot lokala miljömål?
Har ett genomförande av
planen effekter som var för sig
är begränsade men
tillsammans kan vara
betydande?
Har ett genomförande av
planen miljöeffekter som kan
orsaka skada på människors
hälsa, direkt eller indirekt?

X

X

X

Kommentar
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Sammanfattande kommentarer
Planområdet omfattar en litet markområde inom Norra Skogen där ett tiotal friliggande
småhus planeras att uppföras. Området ligger i nära anslutning till ett nyligen
detaljplanelagt område för småhus som kommer att anslutas till kommunalt vatten och
avlopp. Även den tillkommande bebyggelsen kommer att anslutas till det kommunala
VA-nätet. Befintliga vägar och elledningssystem kan utnyttjas. Området ligger nära till
kommunal och kommersiell service i Arboga tätort och är en attraktiv miljö för boende.
Planen bedöms ge begränsad miljöpåverkan. Genomförandet bedöms inte innebära
någon risk för människors hälsa och säkerhet. Miljökvalitetsnormerna kommer inte att
överskridas. Ingen MKB enligt PBL behöver göras.
Nollalternativet , att inte bebygga området, innebär att området förblir skogsmark. Det
finns inga specifika värdet inom detta mindre skogområde och det är gott om
skogsmark i omgivningarna.

Utvärdering (Om checklistan används för bedömning av behov av MKB)
Ett genomförande av planen har ingen påvisbar negativ effekt på
miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra
resurser.
Normal planbeskrivning enligt PBL.
Trots att ett genomförande av planen kan få negativa effekter blir
dessa inte så betydande i detta fall då förebyggande åtgärder
beskrivna i bifogad handling kommer att vidtas.
Konsekvenserna redovisas i planbeskrivningen.

X

Ett genomförande av planen kan få en betydande påverkan på
miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra
resurser.
En MKB enligt 5 kap. 18 § PBL erfordras.
Andra lokaliseringsalternativ för ”projektet” bör utredas.
Medverkande tjänstemän vid upprättande av checklistan:
Jonas Jansson
Bygglovsinspektör/ Miljö o Byggförvaltningen
Eva-Lena Oscarsson
Miljöinspektör/Miljö o Byggförvaltningen
Mikael Norman
Gatuingenjör/Tekniska Förvaltningen
Anna-Lena Klang
VA-ingenjör/Tekniska Förvaltningen
Arboga kommun 2009-03-17
Stadsarkitektavdelningen

Ark.1 Arkitektkontor AB
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