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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

1

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 2018-03-20

Johan Karlsson

Mimmi Hodzic

Planarkitekt

Teknisk chef
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
DETALJPLAN
Gripen 1
ARBOGA KOMMUN
VÄSTMANLANDS LÄN

Hur samrådet bedrivits
Myndigheter och berörda parter enligt sändlista har beretts tillfälle att
lämna synpunkter på planförslaget.
Samrådstiden har varit 2018-01-09 t.o.m. 2018-01-23
Planen bedrivs med begränsad förfarande.
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
Fyra 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.
Följande har inget att erinra mot detaljplanen:
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Försvarsmakten
Trafikverket
Mälarenergi
Sveavalvet

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
(2018-01-12)
Planändringens syfte
Syftet med ändringen av detaljplan är att pröva möjligheten till
livsmedelsförsäljning som inte är tillåtet enligt gällande detaljplan.
Länsstyrelsen anser att den föreslagna ändringen av detaljplan är inom
syftet för gällande detaljplan, vilket är handelsområde, för den östra av
gällande detaljplans byggrätter.
Överensstämmelse med översiktsplanen
Enligt 4 kap 33 § PBL ska planbeskrivningen innehålla en redovisning av
om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det
och skälen för avvikelsen. Länsstyrelsen saknar en sådan bedömning och
anser att kommunen ska utforma en motivering till varför planförslaget
överensstämmer med översiktsplanens intentioner.
Yttrande
I och med planändringen tillåts planstridig användning som inte är
lämplig inom den sydvästra byggrätten enligt Länsstyrelsens bedömning.
Såsom ändringen nu är formulerad innebär att hela gällande detaljplan
Gripen 1 (arkivnr. EII-6/1985) omfattas av förändringen. Länsstyrelsen
anser att en ändring av bestämmelsen inom hela planområdet är olämplig
med hänsyn till pågående markanvändning inom planområdets sydvästra
byggrätt, befintlig fordonsbränslestation, som inte bedöms rymmas inom
planens ursprungliga syfte.
Övrigt
I övrigt har Länsstyrelsen inget att erinra mot planförslaget.
Kommentar: Området för planändringen har justerats till att endast
omfatta den del av planområdet som är aktuell för livsmedelsförsäljning.
Ett tillägg i planbeskrivingen har gjorts med rubriken ”Översiktsplan”, i
detta stycke beskrivs hur planförslaget stämmer överens med gällande
översiktsplans intentioner.

3 (4)

Lantmäteriet
(2018-01-12)
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.
Fastighetsstorlek
Inte aktuellt med någon ändring av gällande plan.
Markreservat
Markreservat för underjordiska ledningar, u, finns. Planförslaget innebär
dock ingen ändring av u-området. Det finns bildad ledningsrätt som inte
helt omfattas av u-område i planen.
Fastighetsindelningsbestämmelser
Finns inte. Inte aktuellt med någon ändring av gällande plan.
Genomförande och konsekvenser
Det är oklart om förslaget innebär att någon fastighetsbildning kommer bli
aktuell. Planen medger avstyckning.
Övrigt
Planförslaget finns inte tillgängligt på kommunens hemsida.
I övrigt har inte Lantmäteriet några ytterligare synpunkter på
planförslaget.
Kommentar: Justeringar av markreservat för underjordiska ledningar har
gjorts i plankartan. Ändringen av detaljplanen kommer att
tillgängliggöras på kommunens hemsida.
Avseende fastighetsbildning kan avstyckning av nya fastigheter från
Gripen 1 bli aktuellt. Exploatören initierar och bekostar
fastighetsbildningsåtgärder.
Skanova
(2018-01-23)
Yttrande
Skanova har nät på fastigheten. Ska detta flyttas eller tas bort bekostas det
av byggherren.
Kommentar: Skanovas ledningar skyddas av u-område inom det område
för vilken planändringen avses gälla.
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VafabMiljö
I planbeskrivningen nämns ingenting om hur avfall ska hanteras.
VafabMiljö föreslår därför att nedanstående text läggs till i detaljplanen.
Avfall
Avfallshanteringen ska utföras i enlighet med Arboga kommuns
renhållningsordning. Hämtningsplats för avfall ska utformas efter
Arbetsmiljöverkets krav på körvägar, vändplatser och angöringsplatser.
Avfallshanteringen ska även följa kommunens riktlinjer om källsortering
Kommentar: Ett tillägg i planbeskrivningen har gjorts rörande
avfallshantering.” 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.”.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN
Johan Karlsson
Planarkitekt
Arboga 2018-02-27
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Datum

2018-03-22
Tekniska förvaltningen
Planavdelningen

Detaljplan för Gripen 1
ARBOGA KOMMUN, VÄSTMANLANDS LÄN

Granskningsutlåtande
Planens bakgrund och syfte
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.
Ändringen av gällande detaljplan har syftet att möjliggöra försäljning av
livsmedel inom den östra delen av planområdet.
Hur samråd och granskning har bedrivits
Förslag till ändring av detaljplan för Gripen 1 har varit ute för samråd
under perioden 9 - 23 januari 2018. 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 tiden 28 februari – 14
mars 2018.
Följande har inget att erinra mot detaljplanen:
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Försvarsmakten
Länsstyrelsen i Västmanland
Trafikverket
Västra Mälardalens Energi & Miljö AB (VME)
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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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Yttranden
Ett skriftligt yttrande har inkommit från:
•

Lantmäteriet

1. Lantmäteriet
Plankarta
I plankartan saknas det en teckenförklaring.
Planbeskrivning
På förstasidan i planbeskrivningen finns ett ortofoto med rödmarkering
över ett område (stadsplanens utformning). Denna skulle förslagsvis istället
visa området som ändringen gäller. Och att det i själva brödtexten finns
bilder/kartor/figurer m.m. som ökar tydligheten kring vad som sker i och
med ändringen.
Kommentar: I enlighet med lantmäteriets yttrande har teckenförklaring
lagts till i plankartan. Ytterligare ändring har skett på första sidan i
planbeskrivningen där det rödmarkerade området har justerats och
innefattar endast ytan där ändringen gäller. Övriga synpunkter noteras.

Arboga 2018-03-22
Johan Karlsson
Planarkitekt

Mimmi Hodzic
Teknisk chef

