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Datum

Beteckning/Dnr

2018-01-29

152/2008-214

Tekniska nämnden

Detaljplan för del av Måla 2:1, Måla 1:11 och Ås 1:12 m.fl.
beslut om antagande
Ett planförslag har upprättats och varit föremål för samråd under
perioden 2 till 11 november 2016, granskning från den 11 januari till den 1
februari samt en andra granskning från den 16 – 30 jan 2018. Vid Hällarna
vid Ålhammars udde.
Planförslaget
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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Plangenomförande
Planens genomförandetid är 10 år räknat från det datum beslutet att anta
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.
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Förfarande
Planen handläggs med normalt förfarande. Under upprättandet av
detaljplanen har samråd skett med berörda instanser, sakägare och andra
som har väsentligt intresse av detaljplanen. Erinringar och synpunkter
som inkommit samt kommentar om hur dessa påverkat planförslaget
finns sammanställda och bilagda i ett granskningsutlåtande.
Beredning
Beslut om planuppdrag 2011-04-27
Samråd från den 2 november 2016 till den 24 november 2016.
Granskning från den 11 januari till den 1 februari 2017.
Granskning 2 från den 11 januari – 30 januari 2018
Förslag till beslut i tekniska nämnden
1. Föreslå kommunfullmäktige att Godkänna granskningsutlåtande
avseende förslag till detaljplan för del av Måla 2:1, Måla 1:11 och Ås
1:12 m.fl.
2. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till detaljplan för
del av Måla 2:1, Måla 1:11 och Ås 1:12 m.fl.
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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.
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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
24 jan 2018

TN
7 feb 2018

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.
Arboga 2018-02-05

Tim Edvinsson
Planarkitekt

Mimmi Hodzic
Teknisk chef
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Datum

2018-01-31
Tekniska förvaltningen
Planavdelningen
Planarkitekt, Tim Edvinsson
0589-876 10
tim.edvinsson@arboga.se

Granskningsutlåtande 2
Detaljplan för fastigheterna
Del av Måla 2:1, Måla 1:11 och Ås 1:12 m.fl.
Arboga kommun, Västmanlands län

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att möjliggöra utökade byggrätter för befintliga
fritidshus, samt att utöka kvartersmarken i planområdets norra del, vilket
kan möjliggöra för ytterligare bebyggelse. I detaljplanen ska även området
utmed stranden värnas genom att möjligheterna att nyttja natur- och
vattenområden fortsatt säkerställs.
Hur samråd och granskning har bedrivits
Förslag till detaljplan för fastigheterna del av Måla 2:1, Måla 1:11 och Ås
1:12 m.fl. har varit ute för samråd under perioden 3 november 2016 – 24
november 2016. Handlingar har skickats ut till berörda sakägare,
myndigheter och organisationer. Därutöver var handlingarna tillgängliga
vid Tekniska förvaltningen i Rådhuset samt på Arboga kommuns
hemsida. Efter samråd och mindre korrigeringar har planförslaget även
funnits för granskning under tre veckor från den 11 januari till den 2
februari 2017.
Efter granskningen har planområdet utökats med fastigheterna Måla 1:11
och Ås 1:12. På fastigheten Måla 1:11 kommer det möjliggöras för en ny
utställningshall för konst.
Eftersom att planen har fått omarbetas så har det inneburit att en
ytterligare granskning har behövts genomföras. Granskning 2
genomfördes under perioden 16-30 januari 2018.
Yttranden
4 skriftliga yttranden har inkommit från:

ARB2000, v2.1, 2014-01-30

1.
2.
3.
4.
5.

Länsstyrelsen Västmanlands län, 2018-01-30
Lantmäterimyndigheten, 2018-01-26
Vattenfall eldistribution AB 2018-02-05
Intresseföreningen Ålhammar Västra, 2018-01-29
Arrendator Måla 2:1, 2018-01-30

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Internet

Bankgiro

Org. nr

Box 45
732 21 Arboga

Smedjegatan 5

0589-870 00

0589-144 86

www.arboga.se
tekniska@arboga.se

481-1667

212000-2122
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Nedan följer de inkomna yttrandena i sin helhet. I kommentarer redovisas
om synpunkterna lagts till grund för den bearbetade planen eller varför de
inte kunnat tillmötesgås.
Följande har inget att erinra mot detaljplanen:
Skanova AB
VMMF
Trafikverket
1. Länsstyrelsen Västmanlands län
Förslag till rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen för
granskning numer 2 enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen (2010:900).
Länsstyrelsen yttrade sig över planförslaget vid granskning numer 1 201701-25.
Räddningsingripande

Länsstyrelsen anser att kommunen bör förtydliga hur insatstiderna har
tagits fram utifrån att det är statiska cirklar som presenteras i
planbeskrivningen. Detta innebär att det blir lika långa körtider oavsett
om det är en motorväg eller mindre väg. Anspänningstiden som är en del
av insatstiden, skiljer sig åt mellan heltids- och deltidsbrandstationer,
vilket bör synas i den framtagna beräkningen.
Eniro och Google maps anger att körtiden från Arboga brandstation
överstiger 20 minuter till Ålhammarsudde. En stor del av dygnets timmar
står brandstationen i Arboga tom. Det medför att Länsstyrelsen är
tveksam till att insatstiden till Ålhammarsudde understiger 20 minuter.
Länsstyrelsen anser att informationen om insatstiden bör ändras.
Strandskydd

Kommunen avser att upphäva strandskyddet för all kvartersmark i
detaljplanen. Här ingår även området med bestämmelsen båtplats som
lagts till under granskning nummer 2. Länsstyrelsen anser att kommunen
ska ange särskilda skäl för att upphäva strandskyddet inom området för
båtplats, då de angivna skälen endast går att tillämpa på resterande
kvartersmark. Länsstyrelsen anser också att kommunen ska säkerställa att
upphävandet av strandskyddet inom området för båtplats inte strider mot
strandskyddets syften, genom att föra in ett resonemang kring detta i
planbeskrivningen.
Vidare ifrågasätter Länsstyrelsen lämpligheten i att upphäva
strandskyddet inom området med bestämmelsen båtplats. Länsstyrelsen
kan inte se att det finns ett giltigt särskilt skäl till att upphäva
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strandskyddet inom detta område i detaljplan. Länsstyrelsen anser istället
att det är lämpligare att låta strandskyddet bestå inom
området för båtplats och hantera verksamheter som är förbjudna enligt 7
kap. 15 § miljöbalken i separata dispensansökningar.
Enligt 11 kap. 10 § Plan- och bygglagen ska Länsstyrelsen ha tillsyn över
kommunernas beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller
områdesbestämmelse. Ett av dessa tillsynsområden är att se till att
strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken ej upphävs i strid med gällande
bestämmelser.
Länsstyrelsen kan därför komma att överpröva planen om kommunen
väljer att gå vidare med planen utan åtgärder i frågan.
Övrigt

Kommunen nämner under rubriken ”Ledningsrätt” att ett u-område ska
skydda ledningarna i planens norra del. I de tidigare skedena för planen
har det också funnits en bestämmelse för ”u” i plankartan. Denna har
troligtvis fallit bort.
Länsstyrelsen saknar bestämmelsen om takvinkel i plankartan som
kommunen beskriver under rubriken ”Ny bebyggelse” i
planbeskrivningen.
Kommentar:
• Planbeskrivningen justeras vid avsnittet Räddningsingripanden
4.4.3 så att uppgifterna blir mer detaljerade.
•

Planhandlingarna justeras och förtydligas gällande strandskydd.
Strandskyddet avses bara upphävas inom område betecknat med
a1.

•

Planhandlingarna justeras så att bestämmelsen u samt takvinkel
åter finns med i plankartan.

2. Lantmäterimyndigheten
Synpunkter från Lantmäteriet berörande
granskningshandlingar daterade 2018-01-16.

Huvudmannaskap
Om allmän platsmark planeras med enskilt huvudmannaskap ska
särskilda skäl till detta anges i planbeskrivningen.
Det är viktigt att det i planbeskrivningen framgår tydligt vilka kon
sekvenser ett enskilt huvudmannaskap innebär för kommunen, fas
tighetsägare och allmänheten. Tydligare information om detta bör finnas
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under rubriken "6.3 Fastighetsrättsliga åtgärder". Bland annat bör det
framgå att det för utförande och drift av allmän platsmark behöver bildas
en gemensamhetsanläggning med förvaltande sam fällighetsförening
vilket leder till lantmäteriförrättning (anläggnings förrättning), kostnader
och ansvar för fastighetsägarna som kommer att delta i
gemensamhetsanläggningen. För att en anläggningsför rättning ska
kunna genomföras krävs att kommunen eller en fastighetsägare ansöker
om detta. Det bör även framgå vem som förväntas betala för en
anläggningsförrättning.
Fastighetsstorlek
I planbeskrivningen under "6.3 fastighetsrättsliga åtgärder" står det att
minsta fastighetsstorlek är 700 kvm . Detta finn s inte reglerat i plankartan.
Markreservat
I planbeskrivningen hänvisas till ett u-område i plankartans norra del.
Både i karta och i teckenförklaringen saknas "u". Detta bör läggas till i
plankartan så att det stämmer överens med planbeskrivningen.
Fastighetsindelningsbestämmelser
Finns inga.
Genomförande och konsekvenser
Hur är det tänkt att delägarna i Måla s:6 ska ta sig fram till det samfällda
området? Om de färdas med bil, vart kan de parkera?
Det står under 6.3.3 fastighetsreglering krävs för att fastighetsrättsligt
genomföra detaljplanen. Fastighetsreglering krävs inte. Dock medger
planen möjlighet att genomföra fastighetsreglering.
Övrigt
I teckenförklaringen saknas underrubriken egenskapsbestämmelser.
Bör inte a1- strandskyddsbestämmelse finnas där strandskyddet
fortfarande gäller?
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Kommentar:
Huvudmannaskap
Planbeskrivningen förtydligas med de särskilda skäl som avses i planen.
En ny rubrik avseende gemensamhetsanläggning läggs till i
beskrivningen.
Fastighetsstorlek
Fastighetsstorleken regleras nu i plankartan
Markreservat
Den saknande u-beteckningen finns åter i kartan.
Genomförande och konsekvenser och övrigt
Planhandlingarna förtydligas efter lantmäteriets synpunkter.
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3. Vattenfall eldistribution AB
Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall, lämnar följande yttrande
avseende rubricerat ärende.
Vattenfall har elnätanläggningar inom och inom närområde till aktuell
detaljplan bestående av 12 kV markkabel nätstation, markkabel och
kabelskåp.
Vattenfall vill informera om följande:
Eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av
Vattenfall, men bekostas av exploatören, byggherren.
Kontakta Vattenfalls kundtjänst i god tid före byggstart för nyanslutning
och byggström.
Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis,
beställs via https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på telefon:
020–82 10 00.
Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av
plangenomförandet.
Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid elnätanläggning
tillhörande Vattenfall så att de säkerhetsavstånd som framgår av
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter inte innehålls.
Vid eventuella schaktningsarbeten inom närområde till Vattenfalls
markkablar skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och
telestyrelsens www.ledningskollen.se.
Vattenfall har i övrigt inget att erinra avseende rubricerat ärende
Kommentar:
Synpunkter noteras, planbeskrivningen justeras med information kring
detta.
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4. Intresseföreningen Ålhammar Västra
1. Våra tomtgränser saknas på plankartan. Det står i plankartan att
man inte får bygga ut huvudbyggnaden närmare granntomten än
4,5 m och då måste ju tomtgränserna vara markerade på
plankartan.
2. Det saknas information om det avstånd som gäller när man bygger
till huvudbyggnaden eller bygger en komplementbyggnad mot det
som är markerat natur.
3. Under punkten Utnyttjandegrad på Plankartan har vår användning
som råder beteckningen el som anger vad som får max byggas, höjd
mm. Texten bör kompletteras med att det gäller respektive tomt
inom användningsområdet. Som det nu ser ut, är det en enda tomt
inom respektive användningsområde då det saknas tomtgränser.
Det står på ett ställe i planbeskrivningen att det gäller respektive
arrendetomt. Det bör inte heller stå arrendetomt eftersom de kan
bli föremål för friköp i framtiden.
4. Enligt el får komplementbyggnad typ garage och förråd ha en höjd
av 4,5 m men huvudbyggnad bara 4 m. Det är inte logiskt. Det
borde generellt vara 4,5 m.
5. Det står angivet i plankartan att det måste vara minst 6 m från
garage eller carport till gata. Det är ett stort avstånd - brukligt är att
det räcker med en billängd mellan garage/carport och gata.
Topografin på våra tomter talar för ett kortare avstånd. Den
lagparagaf som omnämns säger inget om antalet meter.
6. Den maximala takhöjden för alla byggområden på e3 är 6 meter,
medan den maximala bygghöjden för e4 som ju ligger nedanför
(mer sjönära) är 7 meter. Det är ologiskt och omöjliggör sjöutsikt för
ovanliggande tomter. e4 har inte heller någon skillnad i takhöjd
mellan komplementhus och huvudbyggnad, vilket också andra
användningsområden har.
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Kommentar:
1. Kommunen redovisar ej arrendegränser i detaljplaner. Vid bygglov
får ansökan kompletteras med era gränser från fastighetsägaren.
2. När det gäller avstånd till gräns mot natur så gäller samma avstånd
som i övriga delar av planen.
3. Plankartan förtydligas angående utnyttjandegraden inom
respektive tomt/fastighet.
4. Planhandlingarna kompletteras så att det förtydligas att
komplementbyggnader har en totalhöjd på 4.5 meter och inte
byggnadshöjd. För huvudbyggnad gäller 4 meter byggnadshöj och
högst 35 grader taklutning.
5. Avståndet 6 meter gäller endast när utfarten är direkt mot gata. Det
bedöms inte lämpligt att placera garage närmare än 6 meter med
utfart direkt mot gata.
6. Byggnadshöjden för området e4 justeras så att det blir tydligare vad
som gäller inom fastigheten.
5. Arrendator Måla 2:1
Vi, Klemens Schmidt och Margret Wulf-Schmidt, arrenderar Utnäsvägen
1, det område som på Plankartan kallas e3.
Vi ber och hoppas att Arboga kommun sörjer för att kommande
bebyggelse nedanför oss på Plankartans område e4 i framtiden inte
försämrar vår utsikt mot sjön.
Kommentar:
Höjderna i området betecknat e4 har justerats i plankartan.
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STÄLLNINGSTAGANDE
Inkomna synpunkter har resulterat i att detaljplanen föreslås ändras på
nedanstående punkter:
•

Plankartan förtydligas angående utnyttjandegraden inom
respektive tomt/fastighet.

•

Byggnadshöjden för området e4 justeras så att det blir tydligare vad
som gäller inom fastigheten.

•

Den saknande u-beteckningen finns åter i kartan.

•

Fastighetsstorleken regleras nu i plankartan

•

Planbeskrivningen förtydligas med de särskilda skäl som avses i
planen. En ny rubrik avseende gemensamhetsanläggning läggs till i
beskrivningen.

•

Planbeskrivningen justeras vid avsnittet Räddningsingripanden
4.4.3 så att uppgifterna blir mer detaljerade.

•

Planhandlingarna justeras och förtydligas gällande strandskydd.
Strandskyddet avses bara upphävas inom område betecknat med
a1.

•

Planhandlingarna justeras så att bestämmelsen u samt takvinkel
åter finns med i plankartan.

Tekniska förvaltningen föreslår att den justerade detaljplanen godkänns
av tekniska nämnden/kommunfullmäktige den 15 mars och att beslut om
att anta detaljplan därmed tas.

Arboga 2018-02-01
Tim Edvinsson
planarkitekt

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Datum

TN DNR

2018-01-16

63/2011-214

1 (7)

Tekniska förvaltningen
Planavdelningen

Detaljplan för fastigheten

Del av Måla 2:1,1:11 och Ås 1:12 m.fl.
ARBOGA KOMMUN, VÄSTMANLANDS LÄN

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att möjliggöra utökade byggrätter för befintliga fritidshus, samt att
utöka kvartersmarken i planområdets norra del, vilket kan möjliggöra för ytterligare
bebyggelse. I detaljplanen ska även området utmed stranden värnas genom att möjligheterna
att nyttja natur- och vattenområden fortsatt säkerställs.
Hur samråd och granskning har bedrivits
Förslag till detaljplan för fastigheten del av Måla 2:1 m.fl. har varit ute för samråd under
perioden 3 november 2016 – 24 november 2017. Handlingar har skickats ut till berörda
sakägare, myndigheter och organisationer. Därutöver var handlingarna tillgängliga vid
Tekniska förvaltningen i Rådhuset samt på Arboga kommuns hemsida. Efter samråd och
mindre korrigeringar har planförslaget även funnits för granskning under tre veckor från
den 11 januari till den 2 februari.
Eftersom att planen har fått omarbetas så har det inneburit att en ytterligare granskning har
behövts genomföras.
Yttranden
7 skriftliga yttranden har inkommit från:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Länsstyrelsen Västmanlands län, 2017-01-26
Kollektivtrafikmyndigheten, 2017-01-26
Lantmäterimyndigheten, 2017-02-01
Vafab miljö, 2017-01-16
Vattenfall eldistribution AB, 2017-01-19
SKPF avd 85, 2017-01-20
Arrendator Måla 2:1, 2017-01-11

Nedan följer de inkomna yttrandena i sin helhet. I kommentarer redovisas om
synpunkterna lagts till grund för den bearbetade planen eller varför de inte kunnat
tillmötesgås.
Följande har inget att erinra mot detaljplanen:
Vattenfall eldistribution AB
SKPF avd 85
Kollektivtrafikmyndigheten

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Datum

TN DNR

2018-01-16

63/2011-214

Tekniska förvaltningen
Planavdelningen

1. Länsstyrelsen Västmanlands län
I samrådet yttrade sig Länsstyrelsen om att kommunen ska behandla
frågan om förutsättningar för räddningsingripanden. Däribland skulle
vägens duglighet för bärande av räddningsfordon ingå. Kommunen har i
granskningen nämnt vägens goda bärighet, men inte ytterligare
information som är nödvändig för räddningsinsatser i ett bostadsområde.
Därför anser Länsstyrelsen att kommunen bör göra ett förtydligande om
räddningsingripanden för området.
Länsstyrelsen har inget ytterligare att erinra mot förslaget.
Kommentar:
Texten kompletteras med information kring räddningsingripanden för området.
2. Lantmäterimyndigheten
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
Plankarta
Den del av Måla s:6 som ligger inom planområdet bör vara kvar- tersmark med
”g”, då det är ett mindre markområde av privat karaktär som endast i dagsläget
11 fastigheter har andelar i. Enskild användning av allmän plats är inte tillåten
och samfällighetens ändamål (båtplatser) skiljer sig från den allmänna platsens
ändamål (naturmark).
Planbeskrivningen
På sida 11 står att ”Dessa ledningar är bildade genom avtalsservitut”. Det borde
stå ”Rättigheterna för dessa ledningar är bildade genom avtalsservitut.”
Genomförandebeskrivning
Rubriken ”Fastighetsbildning” bör ändras till ”Fastighetsrättsliga frågor”.
Avsnittet om Gemensamhetsanläggning på sida 11 bör flytt- tas till stycket om
Fastighetsrättsliga frågor, då avsnittet behandlar fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen ger underlag för att bilda nya fastigheter genom av- styckning.
Uppgift om detta saknas fortfarande i genomförandebeskrivningen.
Planavdelningen har i mail påpekat att nuvarande fastighetsägares intention
inte är att bilda nya tomter genom avstyckning. Måla 2:1 kan dock byta ägare
och planen möjliggör avstyckning. Det ska även anges vem som ska ansöka och
betala för avstyckningen.
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Datum

TN DNR

2018-01-16

63/2011-214

Tekniska förvaltningen
Planavdelningen

Delar av planen som bör förbättras
Genomförandebeskrivning
Det står att kostnaden för fastighetsreglering regleras i avtal. Ordet
”avtal” bör tas bort ur meningen.
På sida 14 står fastighetsägaren och huvudman tillsammans, men
fastighetsägaren står i singular medan med huvudman avses
fastighetsägarna inom planområdet.
Övriga synpunkter
På sida 3 står ”…fastigheten Måla 2:1 och 3:1,..”. Det borde stå fastigheterna Måla 2:1 och 3:1, då det är två stycken.
På sida 4 bör det stå ”maximal” och det står ”kvm” medan det på sida 9
på sidan ”m2”.
Kommentar:
Kompletteringar och ändringar har gjorts i plankartan och planbeskrivningen efter
Lantmäteriets synpunkter. Måla s:6 användning ändras till kvartersmark.
Information kring avstyckning läggs till i genomförandebeskrivningen.
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Datum

TN DNR

2018-01-16

63/2011-214

Tekniska förvaltningen
Planavdelningen

3. Vafab Miljö
VafabMiljö har tagit del av granskningshandlingarna i rubricerat ärende. Syftet
med planen är framförallt att möjliggöra för utökade byggrätter som ett led i
omvandlingen av området från fritids- till permanentboende.
Under samrådet inkom VafabMiljö med två synpunkter gällande kompletteringar av
texten, dels med information om hur sophanteringen är tänkt att ske i området och dels
att Västra Mälardalens kommunalförbunds Handbok med råd och anvisningar för transport,
förvaring och dimensionering av hushållsavfall ska följas.

Av granskningshandlingarna framgår att sophanteringen är tänkt att ske med
individuell hämtning. VafabMiljö förordar generellt gemensamhetslösningar,
men accepterar naturligtvis individuell hämtning om det är kommunens och
fastighetsägarnas önskemål. Det förutsätter dock att detta kan ske på ett sätt som
uppfyller de högt ställda krav på framkomlighet som arbetsmiljöverket
föreskriver. Dessa krav finns beskrivna i den av Arboga kommuns
kommunfullmäktige fastställda Handbok med råd och anvisningar för transport,
förvaring och dimensionering av hushållsavfall. Det är därför viktigt att denna följs.
VafabMiljö har i detta område tidigare hämtat avfall med en tvåaxlad sopbil
som är en mindre typ av sopbil och har därmed kunnat hämta avfall i området
trots att vändplanen inte har uppfyllt storlekskraven. I framtiden kommer dock
endast treaxlade sopbilar att användas vilka kommer att kräva en fullstor
vändplan eller annan godkänd vändmöjlighet för att kunna hämta och avfall
och vända säkert.
Av samrådsredogörelsen framgår att vändplanen inte kan göras fullstor och att
kommunen inte avser att hänvisa till ovan nämnda råd och anvisningar i
detaljplanen, med motivationen att dessa kan komma att ändras över tid. Om
kommunen har för avsikt att arbeta för att förbättra avfallshanteringen i
kommunen, bör den av kommunfullmäktige beslutade Handbok med råd och
anvisningar för transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall följas. Det
bästa sättet att säkerställa att göras och sprida information till byggherrar och
fastighetsägare om dessa krav, är att hänvisa till handboken i detaljplanen.
I texten framgår även att kommunens renhållningsansvar är överfört till
Västra Mälardalens kommunalförbund. Detta stämmer bara delvis. Delar av
kommunens renhållningsansvar är också flyttat till VafabMiljö
kommunalförbund, inklusive insamlingsansvar och avfallsbehandling. Texten
behöver därför justeras i enlighet med detta.

4 (7)

5 (7)

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Datum

TN DNR

2017-02-02

63/2011-214

Tekniska förvaltningen
Planavdelningen

Sammanfattningsvis anser VafabMiljö att:
•

•

•

Det i detaljplanen ställs krav på godkänd vändplan. Om
godkänd vändplan inte kan byggas kan inte individuell
hämtning genomföras och gemensamt hämtställe får
istället anordnas där godkänd vändmöjlighet finns.
VafabMiljö har möjlighet att anvisa alternativt
hämtställe.
texten kompletteras med att Västra Mälardalens
kommunalförbunds Handbok med råd och anvisningar för
transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall ska
följas. Denna typ av hänvisning är något som förkommer
i övriga kommuner i regionen.
texten justeras så att det framgår att kommunens
renhållningsansvar är överfört delvis till Västra
Mälardalens kommunalförbund och delvis till
VafabMiljö kommunalförbund.

VafabMiljö har inga övriga synpunkter på granskningshandlingarna
Kommentar:
Då Arboga kommun arbetar för att skapa så flexibla planer som möjligt,
dvs. planer där man inte begränsar utan istället önskar skapa
förutsättningar för ett områdes utveckling på lång sikt, så är det inte
lämpligt att planen hänvisar till ett specifikt dokument som kan komma
att redigeras från år till år. Arboga kommun följer kommunens
renhållningsordning, Renhållningsordning för kommunerna Köping, Arboga
och Kungsör, Avfallsplan 2011-2016, vilken antogs av kommunfullmäktige
2011-04-28, kf § 76/2011.

ARB2000, v2.1, 2014-01-30

En utökning av vändplanet längst ner på udden har möjliggjorts i
plankartan.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Internet

Bankgiro

Org. nr

Box 45
732 21 Arboga

Smedjegatan 5

0589-870 00

0589-144 86

www.arboga.se
tekniska@arboga.se

481-1667

212000-2122
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4. Arrendator Måla 2:1
Jag är delägare i byggnad inom Fastighet Måla 2:1 tillsammans med min
man Rolfåke Sjökvist.
Efter att ha läst ert förslag till detaljplan för del av Måla 2:1 m fl vill jag ha
förklarat vad som avses med Gemensamhetsanläggning (sid 11 sista
stycket)!
Är tanken att vi som bor på Utnäsvägen ska bygga en egen vatten- och
avloppsanläggning med egen vattenbrunn, rening av vattnet samt avlopp
för dagvatten, fekalier mm i någon form av trekammarbrunn modell
större?
eller hur ska man tolka detaljplanens skrivning om
Gemensamhetsanläggning?
Kommentar:

Arboga kommun har dragit fram VA-ledningar till en anslutningspunkt i
den norra delen av planområdet (u-området i plankartan). Det som avses
med gemensamhetsanläggning för VA är en utbyggnad av ledningar från
respektive tomt till anslutningspunkten. Detta betyder att tomterna
kommer få kommunalt vatten- och avlopp.
Ändringar har gjorts i planen och VA-ledningar kommer inte dras till en
förbindelsepunkt längre utan kommunen kommer bygga ut kommunalt
VA fram till respektive tomt.
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STÄLLNINGSTAGANDE
Inkomna synpunkter har resulterat i att detaljplanen föreslås ändras på
nedanstående punkter:
•

Tillräckliga vändmöjligheter för transportfordon, t.ex.
sophämtning, säkerställs genom ett utökande av vändplanet i
längst ner på udden.

•

Fastigheten Måla s:6 har fått en ändrad användning till
kvartersmark.

•

Information kring avstyckning av fastigheter har lagts till i
genomförandebeskrivningen.

•

Kompletterande information kring räddningsingripanden.

Följande synpunkter har inte kunnat tillgodoses:
•

Hänvisning till Västra Mälardalens kommunalförbunds Handbok
med råd och anvisningar för transport, förvaring och dimensionering av
hushållsavfall ska följas.

Tekniska förvaltningen föreslår att den justerade detaljplanen godkänns
av tekniska nämnden/kommunfullmäktige den 15 mars och att beslut om
att anta detaljplan därmed tas.
Utöver dessa ändringar så har planområdet utökats för att även innefatta
fastigheterna Måla 1:11 och Måla 1:12. Detta eftersom det funnits ett
intresse från fastighetsägaren av Måla 1:11 att få sin mark planlagd för
kunna möjliggöra en nybyggnad av en utställningshall på fastigheten.
U-området i planens norra del har justerats efter den nya ansökta
ledningsrätten. Små justeringar av kvartersmarken har även genomförts
där gränser har flyttats för att stämma överens med rådande förhållanden
på platsen.
Arboga 2018-01-16
Tim Edvinsson
planarkitekt

UTSTÄLLNINGSHANDLING
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
DETALJPLAN
Del av Måla 2:1 m.fl. Ålhammarsudde västra
ARBOGA KOMMUN
VÄSTMANLANDS LÄN
HUR SAMRÅDET BEDRIVITS
Myndigheter och berörda parter enligt sändlista har beretts tillfälle att
lämna synpunkter på planförslaget.
Samrådstiden har varit 2016-11-02 t.o.m. 2016-11-24
Planen bedrivs med normalt planförfarande.
Sakägare
Enligt fastighetsförteckning.
Samrådshandlingarna har skickats ut per post alternativt e-post till
myndigheter, fastighetsägare och berörda parter.
Samrådsmöte har inte hållits då något behov av detta inte bedömts
föreligga. Inga inkomna yttranden har heller antytt något sådant behov.
YTTRANDEN
Elva skriftliga yttranden har inkommit under detaljplanesamrådet. Nedan
följer de inkomna yttrandena i sin helhet. I kommentaren redovisas om
synpunkterna lagts till grund för den bearbetade planen eller, och i så fall
varför, de inte kunnat tillmötesgås.

ARB300 v 1.4 2006-03-06

Följande har inget att erinra mot detaljplanen:
Vmkf Räddningstjänst
Trafikverket
Intresseföreningen Ålhammar västra
SKPF

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Internet

Bankgiro

Org.nr

Box 45
732 21 Arboga

Smedjegatan 5

vx 0589-870 00

0589-136 25

www.arboga.se
tekniska@arboga.se

481-1667

212000-2122
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LÄNSSTYRELSEN
Överenstämmelse med översiktsplanen
Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen inte avviker från översiktsplanen och
därmed i linje med översiktsplanens intensioner och mål.
Miljöenheten
Möjligheten till utökade byggrätter kommer innebära en större andel
hårdgjord yta. En större andel hårdgjord yta leder till en annan situation
med avseende på dagvatten och dess hantering. Kommunen bör därför
redovisa den framtida dagvattenhanteringen.
Naturvårdsenheten
När det gäller de bryggor som finns på Ålhammars udde är det inte 1975
som är det år man ska gå efter gällande tillsynen. Strandskyddet för
anläggningar kring Hjälmaren infördes redan 1967, alternativt 1963.
Länsstyrelsen har bett om hela beslut från 1963 från landsarkivet för att
kunna bekräfta om det beslutet om införandet av strandskydd även
inkluderade anläggningar.
Länsstyrelsen instämmer i kommunens särskilda skäl att det för bebyggda
tomter är ianspråktaget och för de nya tomterna i norr är området bebyggt
i så pass stor omfattning att de är avskärmade från stranden.
Infrastruktur
Länsstyrelsen anser att kommunen bör nämna hur elektronisk
kommunikation för området ser ut idag samt om det planeras någon
utveckling av den.
Övrigt
Länsstyrelsen anser att kommunen ska behandla frågan om
förutsättningar för räddningsingripande för detaljplaneområdet. Vägens
duglighet för bärande av räddningsfordon bör ingå i den undersökningen.
Länsstyrelsen skulle önska ett förtydligande av om fastigheten Måla S:6
som är beläget intill planområdet strandlinje är en del av detaljplanen eller
inte. Fastigheten är inte omnämnd i planbeskrivningen men är markerad
som natur i detaljplanekartan.
Ett förtydligande bör även göras i planbeskrivningen och
planbestämmelsen gällande e1. I planbeskrivningen skriver kommunen
att byggrätten för fastighetsarean ökar till 30 % och i planbestämmelserna
står det att största byggnadsarean är 30 % av fastighet/tomtarean.
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Länsstyrelsen vill se ett förtydligande av om kommunen avser 30 %
ökning av fastigheten eller tomten samt om detta gäller byggrätten eller
byggnadsarean.
Kommentar
Planbeskrivningen har förtydligats efter länsstyrelsens synpunkter.
LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
Lantmäterimyndigheten har följande synpunkter att beakta i fortsatt
planprocess.
I plankartan finns en egenskapsgräns inne på naturområdet i norr, en
förlängning av gränsen för u-området inom angränsande kvartersmark.
Det borde inte vara någon sådan gräns där.
U-området stämmer inte överens med den ledningsrätt som berör
området. Det beror troligen på att ledningsnätet inte byggts ut i enlighet
med ledningsrättsbeslutet vilket kanske borde kommenteras i
planbeskrivningen.
Det är tveksamt om bestämmelsen g ska användas med betydelsen att VAledningar ska utföras som gemensamhetsanläggning. g används för att
reservera mark för gemensamhetsanläggning. Bestämmelsen borde
omformuleras till att antingen avse marken reserveras för
gemensamhetsanläggning för VA, vilket är svårt då läget troligen är
oklart. Alternativt kan bestämmelsen ändras till en administrativ
bestämmelse med innebörden att fastigheterna ska delta i
gemensamhetsanläggning för VA. Detta beroende på vad som är avsikten
med bestämmelsen. Själva de gemensamma vatten- och
avloppsledningarna borde väl dessutom i första hand ligga i gatan och
inte belasta kvartersmarken.
Under rubriken Plandata anges att större delen av Måla 2:1 omfattas av
planen vilket inte stämmer. Måla 2:1 är en stor fastighet som till största
delen inte omfattas av den aktuella planen. Dessutom saknas uppgift om
att del av samfälligheten s:6 är belägen inom planområdet. Det bör också
förtydligas att Ås 3:1 inte enbart är berörd inom vattenområde utan även
på land i den nordöstra delen av planområdet. Detta medför också att
marken inom planområdet inte uteslutande är privatägd utan till viss del
ägs av Arboga kommun.
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Också under rubriken Detaljplan anges att större delar av Måla 2:1
omfattas av gällande detaljplan vilket kanske inte är helt korrekt. Planen
fastställdes 1962, möjligen vann den laga kraft 1963 som anges, och har
sedan ändrats år 1981.
Det anges helt riktigt, under rubriken Gatunät att gatan inom området
sköts av Frössahammaröns vägsamfällighet. Det kan förtydligas att den
ingår i gemensamhetsanläggningen Frösshammar ga:1 samt att denna ska
omprövas. Ansökan om det har inkommit till Lantmäteriet.
Under rubriken Teknisk försörjning borde det förtydligas att det som ska
ingå i gemensamhetsanläggningen är vatten- och avloppsledningar, med
tillhörande anordningar, från anslutningspunkten till det kommunala
nätet fram till resp. fastighet. Dessutom ska all allmän plats-mark omfattas
av gemensamhetsanläggning då det är enskilt huvudmannaskap i planen,
dvs. även naturmarken. Uppgift om detta saknas helt i planbeskrivningen.
Det saknas också uppgift om vem som ska ansöka om och bekosta en
anläggningsförrättning för bildande av en gemensamhetsanläggning för
detta ändamål.
Det framkommer att Vattenfall och TeliaSonera AB har ledningar i
området. Var är dessa belägna? Finns det några rättigheter för dessa eller
ska det bildas? Är de belägna inom kvartersmark behöver mark reserveras
genom användning av u-områden i i planen för att möjliggöra
ledningsrätt. Under rubriken Ledningsrätt anges att ledningshavaren
ansöker om och bekostar ledningsrätt för sina resp. ledningar. Innefattas
el- och teleledningar i detta och är de i så fall belägna inom u-området?
Ledningsrätt för VA finns redan men stämmer inte överens med hur det
faktiskt har byggts.
Rubriken Fastighetsreglering Borde bytas mot fastighetsbildning. Det är inte
enbart fastighetsreglering som måste till för att genomföra planen utan
även avstyckning för att bilda bostadsfastigheter i enlighet med planen.
Uppgift om detta saknas helt. Det saknas också uppgift om att
anläggningsförrättning behövs för att bilda gemensamhetsanläggning för
de allmänna platser som inte redan ingår i gemensamhetsanläggning.
Kommentar
Kompletteringar och ändringar har gjorts i plankartan och
planbeskrivningen efter Lantmäteriets synpunkter.
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VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB
Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallat Vattenfall har tagit del av
samrådshandlingarna för rubricerat ärende och lämnar följande yttrande.
Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket
visas av bifogad karta, röd linje= 10 kV högspänningsledning, blå linje=
0,4 kV lågspänningsledning. Heldragna linjer är luftledningar och
streckade linjer ör markförlagda kablar. Ledningarnas läge i kartan är
ungefärligt. Nätstationer visas som svart blixtförsedd kvadrat.
Eventuell flytt/förändring av befintliga elanläggningar utförs av
Vattenfall, men bekostats av exploatören.
Vattenfall har ej något ytterligare att erinra mot rubricerat ärende.
Vattenfall informerar därför endast om följande krav, se övrigt.
Kommentar
Noterat.
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STIG TORKELSSON
Synpunkter på detaljplanen från Hans och Stig Torkelsson Måla 2:1 samt
Stig Torkelsson Måla 2:8:
Vissa synpunkter har ni redan fått från Hans Torkelsson
Fastighetsförteckningen:
s1 Gösta Gustafsson skall ersättas av Jan och Annica Gustafsson
Rönnbärsstigen 10 73248 Arboga.
s2 Jeanette Evenstedt och Peter Bergmark delar tomt och byggnad med
Thomas Evaldsson och Carina Augustsson.
s3 Byggnad å Stig Torkelsson skall utgå.
Detaljplanen
s6 "Kommunala vatten och avloppsledningar kommer att dras till
fastighetsgränsen". Det finns två registerfastigheter i området,
Måla 2:1 och Måla 2:8.
s10 och på karta: "Vatten- och avloppsanläggningar skall utföras som
gemensamhetsanläggning". Vi är förvånade och kritiska till att kommunen
kräver av oss markägare och arrendatorer att lösa VA-frågan genom en
gemensamhetsanläggning. Vi har förståelse för länsstyrelsens åsikt
att bebyggelsen på Måla 2:1 har en sådan omfattning att den skall ses som
en del av den samlade bebyggelsen vid Hällarna och ingå i den
allmänna VA-anläggningen.
Det är ännu oklart om det blir en gemensamhetsanläggning eller en
allmän VA-anläggning. Frågan avgörs i Mark-och miljööverdomstolen.
Kommentar
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 2017 och i samband
med det sker anslutning av fastigheter inom verksamhetsområdet. En
förbindelsepunkt kommer att upprättas i fastigheternas närhet. Inom de
enskilda fastigheterna ansvarar fastighetsägaren för erforderlig
ledningsutbyggnad.
HANS TORKELSSON
Har nu läst detaljplaneförslaget med intresse och har tills vidare följande
mest formella kommentarer och frågor.
Planområdets totala areal, som på två ställen i materialet anges till 1,4 ha,
måste vara grovt fel. Det är rimligen ansenligt större.
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Uppgiften på sid 4 "Större delar av fastigheten Måla 2:1 omfattas av en
detaljplan som vann..." , stämmer inte. 'Det är endast mindre delar av hela
Måla 2.1 som omfattas av detaljplaner. Det bör preciseras att här avses
endast Måla 2:1 marker vid Ålhammars udde.
Sid 7 Rubrik Markens beskaffenhet med underrubrik "Markföroreningar"
Citaten på sid 8 längst upp är inte korrekta. Bör vara
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 en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller
annan exploatering väl avskilt från området närmast strandlinjen".
Sid 14 längst upp: Kostnaden för framtagandet av detaljplanen är betald
genom upprättande av planavtal.
Jag har inte planavtalet aktuellt för mig. Sänd mig gärna en kopia. Särskilt
intresserad är jag av vilka summor, och när, som ägarna till Måla 2:1 har
att betala till Arboga kommun för planarbetet.
Kommentar
Förtydligande av planområdet har genomförts i planbeskrivningen.
Övriga synpunkter har noterats.
HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND
Hjälmarens vattenvårdsförbund (Hjvvf) lämnar följande yttrande
angående samråd för detaljplan för Måla 2:1 m.fl. Hällarnas
fritidshusområde, Arboga kommun, Västmanlands Län.
Det är viktigt att avlopps- och dagvatten samt dricksvattenfrågan tas om
hand på ett bra sätt i samhällsplaneringen och särskilt bör hänsyn tas till
att föroreningsrisken ökar vid etablering av verksamheter strandnära och
med direktkontakt med Hjälmaren. Atte ett verksamhetsområde bildas
och avloppsvatten kommer behandlas på reningsverket i Arboga är
positivt med tanke på den minskningen av näringsämnen till Hjälmaren
det innebär. Dagvattenfrågan är belyst i planen och förslag på åtgärder för
att minska påverkan får dagvatten bör vara tillräcklig.
Kommentar
Noterat.
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FRÖSSHAMMRÖNS VÄGSAMFÄLLIGHET
Trafiken till Hällarnas fritidshusområde med campingplats utgör redan
idag en stor belastning på vägnätet. Speciellt sommartid är trafiken till och
från området minst sagt livlig. Med fler permanentboende i området
kommer belastningen att öka ytterligare. Eftersom FVSH sköter
underhållet av en stor sträcka av den använda vägen är det troligt att en
ökad trafik kommer att ställa helt andra krav på underhållet. Idag
finansieras FVSH av kommunala och statliga bidrag, samt en egenavgift
för såväl visstidsboende som permanentboende. Sannolikt kommer detta
inte att täcka ökade kostnader för underhållet. Kommer kommun vara
beredd att i framtiden tillskjuta de medel som krävs för att kunna hålla
vägen på samma standard som idag.
Vad gäller det allmänna vägnätet från Västermovägen till Måla, där FVSH
grusväg tar vid, sköts underhållet av NCC Roads. Vägsträckan är ca 7 km
asfalterad väg och är bitvis av mycket dålig kvalitet. Vägen är helt enkelt
inte dimensionerad ens för nuvarande belastning. Ökad trafik på denna
väg kommer att kräva ett ökat underhåll och en breddning av vägen. Idag
kan nätt och jämt personbilar mötas om båda saktar hastigheten, vilket
ingalunda alla trafikanter gör. Vad är kommunens plan för att förbättra
denna väg?
Kommentar
Det kommer ske en ny förrättning och när den förrättningen är gjord
kommer den skickas in till trafikverket. Detta kan leda till en ändrad
klassificering av vägen. En justering av bidragen kan komma att ske.
VafabMiljö
Avfallshanteringen är beskriven på sid 11 och fokuserar framförallt på
ansvarsförhållanden. VafabMiljö har följande synpunkter.
• Texten bör kompletteras med att Västra Mälardalens
kommunalförbunds handbok med råd och anvisningar för transport,
förvaring och dimensionering av hushållsavfall ska följas. Det innebär
bl.a. att vägar och vändplaner som används av sopfordon ska
uppfylla kraven på framkomlighet.
• Texten behöver även kompletteras med hur avfallshanteringen är
tänkt att fungera i området. VafabMiljö förordar
gemensamhetslösning för avfallet istället för enskild hämtning vid
varje fastighet. Detta innebär mindre transporter i området och
lägre kostnader för sophämtning för de boende.
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Kommentar
Enskild hämning av hushållsavfall sker i dagsläget och kommunens
intention är att det även ska vara så i framtiden.
På grund av terrängen i området har det varit svårt att utöka vändplanet
på uddens södra delar. En viss utökning har dock möjliggjorts.
Gällande Västra Mälardalens kommunalförbunds Handbok med råd och
anvisningar för transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall.
Vi hänvisar sällan till handböcker i våra detaljplaner eftersom dessa kan förändras
över tid och en detaljplan är menad att gälla över en längre tidsperiod.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Västra Mälardalens Myndighetsförbund anser att det finns särskilda skäl
att upphäva strandskyddet inom kvartersmark, med hänvisning till att
området redan har tagits i anspråk för bebyggelse men inte att området är
väl avskilt genom väg, järnväg, bebyggelse eller annan exploatering.
Kommentar
Noterat.
STÄLLNINGSTAGANDE
Planhandlingarna bearbetas enligt ovan inkomna synpunkter och planen
skickas ut för granskning.
Sakägare vars synpunkter ej kunnat tillgodoses i en revidering av planen
är:
VafabMiljö - förordar gemensamhetslösning för avfallet istället för
enskild hämtning vid varje fastighet.
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