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Ändring av detaljplan för fastigheten Markerat område vilket är utpekat
som Handel i underliggande plan
GRIPEN 1
(arkivnr. EII-6/1985) och har
Arkivnr. EII-6/1985
bestämmelsen Hj, ska inte
innefattas av någon begränsning.
Tillägg till PLANKARTA
Således får livsmedelsförsäljning
förekomma. Byggnader får ej
uppföras på u-områden inom
markerat område.
Följande information ska ligga till
grund för tolkning av detaljplanens Denna ändring ska läsas
bestämmelser och ändamål.
tillsammans med underliggande
plan.

Antagandehandling
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Ändring av detaljplan för

Gripen 1
ARBOGA KOMMUN
VÄSTMANLANDS LÄN

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning - Antagandehandling
Standardförfarande
Tillägget ska läsas tillsammans med gällande detaljplan (EII-6/1985).

Planområde

ARB300 v 1.4 2006-03-06
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Ändring av detaljplan för

Gripen 1.
ARBOGA KOMMUN
VÄSTMANLANDS LÄN

Tillägg till planbeskrivning
Handlingar
Ändringsförslaget består av:
• tillägg till plankarta
• tillägg till planbeskrivning
• fastighetsförteckning
Detta tillägg ska gälla tillsammans med befintlig detaljplan.

Vad är en detaljplan och en ändring av 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.
En ändring av en detaljplan görs när en del mindre justeringar kan behöva
genomföras för att komplettera eller ändra en gällande detaljplan. En
ändring av en detaljplan bör läsas ihop med gällande/underliggande
detaljplan om man som läsare vill ha en komplett bild av vad som gäller
för platsen. Gällande planhandlingar bifogas samrådshandlingarna som
information.

Bakgrund
Från fastighetsägaren för Gripen 1 har det inkommit en ansökan om en
ändring i detaljplanen. Ansökningen innefattar ett borttagande av
begränsningen för försäljning av livsmedel som finns i den gällande
detaljplanen.
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Syfte

Ändringen av gällande detaljplan har syftet att möjliggöra försäljning av
livsmedel inom den östra delen av planområdet.

Detaljplaneändring

Ändringen innebär att mindre justeringar görs för den östra delen av
området som i gällande detaljplan medger Handel med begräsning
gällande försäljning av livsmedel. Denna begräsning tas i och med
planändringen bort och handel med livsmedel möjliggörs. Planändringen
innebär även att u-områden införs för att säkerställa att dessa markytor är
tillgängliga för underjordiska ledningar.

Översiktsplan
I kommunens översiktsplan från 2009 framhålls att etablering
gällande storskalig handel i utkanten av staden ska avvägas mot
befintlig handel och att nya etableringar i första hand ska vara
komplement till handeln i stadskärnan. Planändringen är i linje med
översiktsplanens intentioner om att erbjuda handel i utkanten av
staden som kompletterar den i stadskärnan.

Avfall
I Arboga kommuns renhållningsordning finns regler för hur avfallet
ska sorteras och omhändertas och avfallshanteringen ska utföras i
enlighet med renhållningsordningen. VafabMiljö kommunalförbund
är renhållningsansvariga i Arboga kommun och svarar för att
renhållningen och avfallshanteringen fungerar i kommunen.

Behovsbedömning och avgränsning av
miljökonsekvensbeskrivning, MKB
Planförslaget bedöms inte 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.

Genomförande och konsekvenser
Avseende fastighetsbildning kan avstyckning av nya fastigheter från
Gripen 1 bli aktuellt. Exploatören initierar och bekostar
fastighetsbildningsåtgärder.
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Planekonomi
Inom kvartersmark bekostar kommande exploatör/fastighetsägaren
detaljplanens genomförande.

Medverkande tjänstemän
Detaljplanen är framtagen av Tekniska förvaltningen, Arboga kommun,
genom planarkitekt Johan Karlsson
Arboga 2018-05-28

Johan Karlsson

Mimmi Hodzic

Planarkitekt

Teknisk chef

