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VAD ÄR EN DETALJPLAN?
Arboga består av ett lapptäcke av detaljplaner. Detaljplaner är en slags
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. I plan- och
bygglagen finns bestämmelser om när det krävs av kommunen att ta fram
en detaljplan innan lov får ges.

ARB300 v 1.4 2006-03-06

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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PLANBESKRIVNING
BAKGRUND, SYFTE OCH HUVUDDRAG
Bakgrund
Området är planlagt sedan tidigare för bostadsändamål. Syftet med den
nya detaljplanen (se nedan) stämmer i huvuddrag överens med vad den
gällande detaljplanen medger.
Orsaken till att en ny detaljplan nu tas fram är att justeringar behöver
göras enligt gällande förutsättningar, samt att den gata som i gällande
detaljplan är illustrerad som kvartersgata istället förslås planläggas som
lokalgata med hänsyn till genomförande och drift.
Syfte och huvuddrag
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i två
våningar. En lokalgata som kommunen ska vara huvudman för
möjliggörs. En del justeringar enligt befintliga förutsättningar förslås i
detaljplanen, så som anpassning till befintliga ledningar och
naturförhållanden.
För planområdet finns en befintlig detaljplan (EII-2/2005) som medger
bostäder i ett plan, vilket gör det möjligt med bebyggelse redan idag.
Planen är flexibel, men lägger stort ansvar på en framtida exploatör för
utbyggnad och underhåll av gator. Enligt gällande detaljplan så skulle
detta ordnas genom en samfällighet. Intentionen med en ny detaljplan är
att fortsatt ha en flexibel detaljplan, men med ett definierat gaturum där
naturmarken har utökats något.

PLANDATA

Utdrag ur fastighetskartan med planområdet skrafferat.
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Lägesbestämning
Kvarteret Spirean består av naturmark på en höjdsluttning. Området
angränsar till villabebyggelse i öster och söder. I norr angränsar kvarteret
till ett grönområde. Planområdet ligger centralt i Arboga tätort, strax norr
om järnvägen. Nordväst om området ligger Vasagymnasiet och söder om
området ligger Högskolecentrum. Planens avgränsning följer i huvudsak
den befintliga detaljplanens geografiska omfattning. En befintlig planlagd
gata (Åkersbergsvägen) som angränsar mot området i söder kommer
också inkluderas.
Markägoförhållanden och areal
Marken ägs av Arboga kommun och området omfattar ca 1,8 hektar.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktsplan och riksintressen
Inga riksintressen berörs och detaljplanen stämmer överens med
översiktplanens intentioner.
Detaljplan
Huvudsakligen omfattas plan-området av detaljplan EII-2/2005. Denna
syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse i ett plan och genom dess
utförande vara flexibel i utformningen av marken. En mindre del av
planområdet omfattas av detaljplan EII-8/1992, i vilken mark som berörs
är avsedd för lokalgata och park.

Utdrag ur plankartan för den gällande detaljplanen från 2005.
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Grönstrukturplan
I Grönstrukturplan uppmärksammas kvarteret Spirean som naturmark
värdefull för stadsbilden. Särskilt omnämns den höjdrygg som den utgör
som viktig för parkmiljön. I den tidigare detaljplanen från 2005 är marken
planlagd för bostadsbebyggelse. I den nya detaljplanen föreslås stora delar
av den värdefulla naturmarken och höjdryggen bevaras då de planläggs
som NATUR.
Boendeplan
Arboga kommun har tagit fram en Boendeplan i syfte att ge en samlad bild
av hur utbud och efterfrågan på bostäder ser ut i Arboga. En av
riktlinjerna är att främja nyproduktion, främst i centrala och attraktiva
lägen för att skapa förutsättningar för flyttkedjor och frigöra befintliga
småhus.
Likabehandlingsplan
Arboga kommun arbetar efter en policy som heter ”Likabehandlingsplan i
arbetslivet, Arboga kommun 2012-2014”. Kommunens grundsyn är att alla
människor har lika värde och att Arboga kommun ska arbeta mot
diskriminering, för likabehandling och aktivt främja lika rättigheter.
Kommunens likabehandlingsarbete ska ingå som en naturlig och
integrerad del i all verksamhet, även planverksamheten.
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 gjorts för detta projekt
och slutsatserna presenteras under rubriken ”Konsekvenser av planens
genomförande” – ”Barnkonsekvenser”.
Behovsbedömning
En behovsbedömning om planen kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan eller ej 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.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Natur

Foto: Vy på planområdet mot nordost.

Mark och vegetation
Kvarteret Spirean består av naturmark på en höjdsluttning som faller mot
öster. På platsen finns rester av en handelsträdgård med plantskola.
Växtligheten utgör ett värdefullt inslag i miljön.
Geoteknik och radon
Grundundersökningar visar att undergrunden utgörs av lera med måttligt
djup, lagrad på berg och morän. I norr finns berg i dagen. I en översiktlig
radonutredning är området klassat som normalriskområde.

Foto: Vy över gällande terräng- och naturförhållanden.
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Förorenad mark
På platsen har tidigare funnits en handelsträdgård. Samtliga växthus revs
före 1960. Inom det nu aktuella planområdet fanns endast fyra växthus,
och i dessa användes aldrig någon form av bekämpningsmedel eller
liknande. Hela anläggningen värmdes upp med ved, tidigare med koks.
Uppvärmning med olja skedde endast i bostadshuset beläget söder om
Åkersbergsvägen i kvarteret Trädgården, dvs. söder om planområdet.
Betning och försäljning av bekämpningsmedel förekom ej. Planområdet är
i länsstyrelsens register utpekat som branschklass (BKL) 4, vilket innebär
en liten risk för människor och miljön.
Fornlämningar
Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, skall
arbetet omedelbart avbrytas och en anmälan göras hos länsstyrelsen.
Inom området finns en bebyggelselämning som härrör från 1600-tal till nutid.
Ekonomiska kartan från 1962 visar sju boningshus och några uthus. Idag kan ett
fåtal husgrunder urskiljas inom området.
Länsstyrelsen har kontaktats och i samband med framtagandet av detaljplanen
har en förstudie gjorts, för att klargöra om det finns några lämningar i området
som kräver vidare åtgärder. Enligt denna framkom inga indikationer på äldre
bebyggelselämningar. De synliga husgrunderna ovan mark, bl a grunder till
växthus och en källare är lämningar som kan kopplas till den bebyggelse och
verksamheter som funnits i området under 1900-talets andra hälft. Inga vidare
åtgärder krävs.

Karta med område för bebyggelselämning.

Offentlig och kommersiell service
Skolor, daghem, vård- och fritidslokaler samt ett varierat utbud av butiker
och övrig service finns i planområdets närområde, i Arboga centrum och
norröver. Närmsta livsmedelaffärer finns på ett avstånd om ca 500 meter.
Till Arboga centrum söder om järnvägen är det bara några minuters
gångväg från planområdet.
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I den intilliggande fastigheten Syrenen 2, väster om planområdet, finns
möjlighet att enligt gällande detaljplan uppföra en förskola, om behov
skulle uppstå i framtiden.
Tillgänglighet
I den norra delen av planområdet återfinns den mest kuperade terrängen,
i övrigt är höjdskillnaderna små. Detaljplanen avser möjliggöra för
naturmark i den norra delen. Framkomligheten och tillgängligheten i
övrigt är att anse god. Området nås med lätthet till fots genom befintligt
gång- och cykelnät.

Planområdet

Översiktskarta för service.

Friytor
Lek och rekreation
I anslutning till den angränsande Vasahallen finns en öppen gräsyta som
lämpar sig väl för spontansport och fysisk aktivitet, även en mindre
lekplats finns i närheten vid kvarter Hasseln. Därutöver finns lekplatser
på Ladubacksskolans skolgård.
I grönstrukturplanen omnämns höjdryggen i landskapet som ett viktigt
inslag i stadsmiljön. Närheten till naturområden och de öppna gräsytorna
intill Vasahallen kan innebära spännande och inspirerande lekytor för
barn.
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Bebyggelseområde
Planområdet ansluter till Åkersbergsvägen med befintliga bostäder. Dessa
utgörs av friliggande tvåvåningshus. Även för planområdet avses låg
bebyggelse.
Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Gång- och cykelvägnätet är välutbyggt i denna del av Arboga och det
finns goda kopplingar till andra delar av staden. Planskilda korsningar
finns med gångtunnel under de omkringliggande större gatorna och
järnvägen. Åkersbergsvägen är en befintlig lokalgata som ingår i
planområdet. Gatan ansluter till Ljungdahlsvägen och sedan
Engelbrektsleden.

Översiktskarta

Kollektivtrafik
Arboga stationsområde är beläget inom gångavstånd, mindre än 500 m,
till planområdet. För persontrafik på järnväg finns tåg på sträckan
Stockholm-Örebro, Mälarbanan och Svealandsbanan.
Järnvägstrafiken kompletteras med anslutande busstrafik för lokal och
regional kommunikation. I Arboga stad finns anropsstyrd tätortstrafik
som trafikeras av taxi inom en radie av fyra kilometer från centrum.
Teknisk försörjning
Förutsättningarna för teknisk försörjning till planområdet är goda. Såväl
VA, fjärrvärme, fiber och el finns i angränsande bebyggelseområden.
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PLANFÖRSLAG
Natur

Foto: Vy över planområdet.

Som tidigare nämnts utgör växtligheten ett värdefullt inslag i området.
Idag är i princip hela området planlagt för bostäder, utan någon större
anpassning till befintliga terräng- och naturförhållanden. Justeringar
föreslås i detta detaljplaneförslag som innebär en större anpassning till de
befintliga förhållandena samt att mer naturmark säkerställs för
allmänheten att kunna nyttja.
Bebyggelseområde
Bostäder
Detaljplanen möjliggör för ca 24 nya bostäder. Typ av bostadshus är
valfritt och kan vara i form av flerbostadshus, radhus, kedjehus, parhus
och/eller friliggande hus. Exploateringsbestämmelsen för friliggande och
flerbostadshus skiljer sig från vad som gäller för övriga hustyper. För
friliggande hus och flerbostadshus gäller att byggnadsarean inte får vara
större än 30 procent av fastighetsarean/tomtarean. För övriga hustyper;
såsom parhus, kedjehus m.fl., gäller att byggnadsarean får max uppgå till
150 m². Alltså skiljer byggrätten sig åt beroende på hustyp.
Bestämmelserna möjliggör en flexibel detaljplan där såväl en enplansvilla
som tvåplansvilla till en adekvat storlek är möjlig. En blandning av
hustyperna är tillåtet.
Byggnadskultur och gestaltning
Med utgångspunkt från den befintliga bebyggelsen angränsande till
planområdet samt naturförutsättningarna på plats föreslås en låg
bebyggelse med max två våningar för det nya bostadsområdet.

11(18)

Prickmarken reglerar delvis placeringen av ny bebyggelse. Vid
uppförande av nytt flerbostadshus eller uppförande av ny huvudbyggnad
eller tillbyggnad av befintlig huvudbyggnad avseende friliggande småhus
ska denna placeras minst 4,5 meter från gräns mot granntomt.
Vid uppförande av parhus/kedjehus/radhus får dessa sammanbyggas i
gräns mot granntomt.
Vid uppförande av ny komplementbyggnad eller tillbyggnad av befintlig
komplementbyggnad ska denna placeras minst två meter från gräns mot
granntomt
alternativt
sammanbyggas
med
grannens
komplementbyggnad/huvudbyggnad i tomtgräns om grannarna är
överens om detta. Avståndet mellan gata och garage/carport med utfart
direkt mot gata ska vara minst 6 meter.
Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Inom kvarteret Spirean möjliggörs för en ny lokalgata utan någon
genomfartstrafik (se illustration längre bak i planbeskrivningen). För den
befintliga, och sedan tidigare planlagda, Åkersbergsvägen möjliggörs en
breddning av gaturummet från fyra till sex meter. Utökningen av gatan
sker norrut, inom kvarteret Spirean, så någon påverkan på befintliga
fastigheter/fastighetsgränser söder om vägen sker ej.
Parkering samt in- och utfarter
Parkering anordnas på kvartersmark. Möjlighet finns till garage eller
carport, vilken placeras på ett avstånd om sex meter från vägen. Vid
friliggande småhus ska två parkeringsplatser utöver garage anordnas på
den egna fastigheten.
Plankartan reglerar vart in- och utfarter får anordnas. In- och utfarter får ej
anordnas där de utgör en trafiksäkerhetsfara, vilket främst är i gatuhörn.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp ansluts. Dagvatten omhändertas lokalt
inom den egna fastigheten. Områden som betecknas u i plankarta ska vara
reserverat för allmänna ledningsdragningar och får därför inte bebyggas.
Värme och elförsörjning
Fjärrvärme finns utbyggt angränsande till området. Arboga Energi
ansvarar för detta. Elförsörjningen ansvarar Arboga Mälarenergi Elnät AB
för. En transformatorstation finns intill området i sydost.
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IT-infrastruktur, tele, bredband
Ledningssträckningar samordnas med elledningarna.
Avfall
I Arboga kommuns renhållningsordning finns regler för hur avfallet ska
sorteras
och
omhändertas
i
Arboga.
Västra
Mälardalens
Kommunalförbund är renhållningsansvariga i Arboga kommun och
svarar för att renhållningen och avfallshanteringen fungerar i kommunen.
Ett genomförande av detaljplanen innebär sopor från ett 20-tal nya hushåll
ytterligare. Sophämtning bör kunna ske utmed den nya lokalgatan.

Konsekvenser av planens genomförande
Konsekvenser för miljön
En ny detaljplan avser möjliggöra för småskalig bostadsbebyggelse i ett
centralt läge där befintlig infrastruktur kan nyttjas. Planen innebär ingen
betydande ökning av fordonstrafik jämfört med vad gällande detaljplan
innebär och en breddning av Åkersbergsvägen görs för att säkra en god
trafikmiljö.
I den gällande detaljplanen från 2005 har ambitionen varit att ha en
flexibel detaljplan. Men med tanke på de naturförhållanden som råder
föreslås detaljplaneförslaget utformas så att större hänsyn tas till
förutsättningarna på platsen. I planförslaget utökas därför andelen
naturmark, till allmänhetens fördel.
Barnkonsekvenser
I jämförelse med tidigare detaljplan innebär den nya detaljplanen att mer
ytor, såsom lokalgatan och naturmarken, tillgängliggöras för allmänheten
inom planområdet. Denna utformning kan bidra till att barn från andra
kvarter också känner sig välkomna till området och dess omgivning.
Detaljplaneförslaget möjliggör inte för någon genomfartstrafik, vilket
torde bidra till en god och säker trafikmiljö för barn. För barn och
ungdomar som bor i området finns skolor och fritidsverksamheter inom
gång- och cykelavstånd. I en angränsande detaljplan möjliggöras för
förskoleverksamhet om behov för detta skulle uppkomma.
Det är viktigt att beakta barn och ungdomars behov av att kunna röra sig
fritt, tryggt och säkert. Gång- och cykelvägnätet är en förutsättning för att
barn och unga ska kunna gå till skolan, vara ute och leka och cykla till
kompisar på ett säkert sätt. Det kan både handla om trafikmiljön liksom
att ungdomar tryggt ska kunna ta sig hem själva kvällstid.
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Barn i området kommer inte att beröras negativt av planens
genomförande. Kvarteret Spirean bedöms vara ett barnvänligt område
med gott om möjligheter till spontan lek, närhet till grönområden,
skogspartier och några mindre lekplatser. Inom en radie av 1,5 km finns
förskolor och skolor, liksom fritidsgård och Arboga centrum. Trafikmiljön
bedöms vara säker och trygg för barn och unga med ringa trafikmängder
och låga hastigheter samt trafikseparerade gång- och cykelvägar.
Sociala konsekvenser i övrigt
Utöver de egna tomtytorna kan närheten till naturområden och de öppna
gräsytorna intill Vasahallen innebära inspirerande lekytor och
mötesplatser för de framtida boende i området.
Det centrala läget i Arboga tätort möjliggör för smidiga och enkla vägar
till skol- och vårdomsorg, samt det kommersiella utbudet och
arbetsplatser. Detta utgör en bra utgångspunkt för att tillgodose olika
behov i människors vardag.
Ett genomförande av plan har också 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 kan antalet invånare kommat att öka, vilket bidrar till bland annat
förbättrat serviceunderlag, utökade arbetstillfällen, utökad barn/skolomsorg, förbättrad gemenskap och ett rikare socialt liv.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan
Enkelt planförfarande tillämpas, då området är planlagt sedan tidigare för
bostadsändamål, vilket är huvudsyftet även i detta detaljplaneförslag.
Detta innebär att detaljplanen föreslås antas direkt efter samrådsskedet i
Tekniska nämnden och att det endast blir ett tillfälle för att komma in med
synpunkter. Dock kan förfarandet övergå till normalt om någon fråga
anses vara av stort allmänt intresse eller invändningar inkommer som
föranleder att planen behöver behandlas i ett ytterligare steg.
Planförslaget innebär att justeringar görs avseende naturmark och
lokalgata, men effekterna av dessa ändringar bedöms vara till
allmänhetens fördel. Skulle många synpunkter inkomma som innebär
stora justeringar av planförslaget övergår förfarande som redan nämnts
till normalt. Nedan redogörs för ett preliminärt tidsschema för
planprocessens gång och instanserna för beslut.
Beslut om antagande

Augusti/
september
Samråd

3 okt

17 okt

TNAU

TN

Laga kraft i
november
Beslut om antagande

Vid normalt
förfarande förlängs
tidplanen och i TN den
17 okt beslutas istället
om granskning

November/
december

Jan

Feb

Feb

Mars

Mars

Granskning

TNAU

TN

KSAU

KS

KF

Laga
kraft
i
april

När planen antagits i Tekniska nämnden (vid enkelt planförfarande)
alternativt i kommunfullmäktige (vid normalt planförfarande) följer tre
veckors överklagandetid innan detaljplanen vinner laga kraft.
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 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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Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark och ansvarar för
anläggning, drift och underhåll av dessa. För att få en smidig logistik för
närboende och byggtrafik kommer gator och VA-ledningar byggas ut i en
enda etapp. Inom området finns också berg som innebär omfattande
sprängningsarbeten.
Exploatören ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark.
Kommunen ansvarar i förekommande fall för utbyggnad av gata och
vatten- och avlopp fram till tomtgräns.
Arboga Energi ansvarar för fjärrvärmeförsörjningen i området och Arboga
Mälarenergi Elnät AB för el.
Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Geoteknisk- och radonundersökning utförs och bekostas av exploatören
inom kvartersmark. Förekomsten av eventuella markföroreningar utreds
genom att en enkel markundersökning utförs innan marken bebyggs.
Denna bekostas av exploatören.
Kommunen ansvarar för att dra fram vatten och avlopp till tomtgräns.
Anslutning till eventuell fjärrvärme utförs av nätägaren och bekostas av
fastighetsägaren enligt gällande taxa.
Tomrör för bredbandsanslutning bör läggas ut i samband med grävning
av VA.
Ekonomi
Planekonomi
Inom kvartersmark bekostar kommande exploatör detaljplanens
genomförande. Ett iordningsställande av allmänplatsmarken enligt planen
finansieras av kommunen. I tekniska nämndens exploateringsbudget finns
2,2 miljoner avsatta för exploateringsprojekt av detta slag. Enligt kalkylen
på nästkommande sida beräknas utbyggnad av gata och mark m.m. kosta
3,6 miljoner. Det innebär att nämnden behöver få ett tilläggsanslag på ca
1,4 miljoner för utbyggnad av gata, mark med mera. För utbyggnad av
VA-ledningar krävs dessutom ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner kr. Trots
negativa ekonomiska resultat för det enskilda projektet så bedöms de
samhällsekonomiska effekterna/vinsterna, som uppstår vid ett
genomförande enligt plan, positiva och bidra till en tillväxt av Arboga.
Negativa kalkyler på kort sikt innebär alltså samhållsekonomiska vinster i
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det längre perpektivet. Detta är ett viktigt perspektiv för Arboga att ha
med tanke på konkurrensen med andra likvärdiga kommuner i närheten.
Upprättandet av detaljplanen finansieras genom en planavgift baserat på
kommunens taxa för detta. Planavgiften anges i planavtal och kommer att
betalas in till kommunen i enlighet med detta avtal.
De nya fastigheterna ansluts till kommunens VA-nät. Vatten och avlopp
finansieras genom anslutningsavgifter enligt kommunens gällande VAtaxa.
Planavgift
Planavgift uttages ej i samband med bygglov, då denna har reglerats i
befintligt planavtal med exploatören.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Nedan redovisas en uppskattning av de ekonomiska konsekvenserna av
en ny detaljplan samt exploatering enligt denna.
UTGIFTER
Bokfört värde, fastigheten Spirean 1, 1 260 275 kr
Fastighetsbildning
Gata, inklusive projektering, belysning mm.
Geoteknisk undersökning är ej medräknad i utgifterna.
Summa

600 000 kr
2 950 000 kr
3 550 000 kr

INKOMSTER
Försäljningsbar mark 11768 m2 Inkomsterna är baserade på ett
försäljningspris på 190 kr/m2
Summa vid 190 kr/m2

2 236 000 kr
2 236 000 kr

Försäljningsbar mark 11768 m2 Inkomsterna är baserade på ett
försäljningspris på 310 kr/m2
Summa vid 310 kr/m2

3 648 000 kr
3 648 000 kr

NETTO vid 190 kr/m2
NETTO vid 310 kr/m2

-1 314 000 kr
-98 000 kr

UTGIFTER VA
Anläggningskostnader
Summa

2 475 000 kr
2 475 000 kr

INKOMSTER VA
Anläggningsavgifter
Summa
NETTO

2 435 000 kr
2 435 000 kr
-40 000 kr
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Fastighetsrättsliga åtgärder
Markförsörjning
Fastigheterna ägs av kommunen. Kvartersmarken avses upplåtas med
tomträtter, med möjlighet till friköp.
Fastighetsbildning
Fastighetsbildning enligt FBL (fastighetsbildningslagen) krävs för att
fastighetsrättsligt genomföra detaljplanen.
Nya fastigheter bildas. Dessa styckas av från mark som kommunen äger.
Områden som betecknas natur på
plankartan överförs från fastighet
Spirean 1 till allmänplatsmark,
fastighet Ladubacksgärdena 1:2.
Mindre områden som innefattas i
fastighet Ladubacksgärdena 1:2
avses överföras och inkluderas i
kvartersmark.
Dessa
mindre
områden återfinns i kvartersmarkens
sydostliga hörn samt mindre remsor
i kvartersmarkens västra kant
(orangemarkerad, se illustration).
Även en liten del av Syrenen 2
behöver överföras. Längs med
Åkersbergsvägen tas en del av
fastigheten Spirean 1 i anspråk för
att bli en del av gaturummet,
fastighet Ladubacksgärdena 1:2.

Grönt= Tidigare kvartersmark som ska ingå i
allmänplatsmark (t.ex. natur eller lokalgata)
Orange= Tidigare allmänplatsmark som ska
ingå i kvartersmark.

Fastighetsbildning söks hos Lantmäterimyndigheten och kostnaden för
detta regleras i avtal.
Ledningsrätt
Inom planens u-områden skall marken vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar. Ledningsrättshavare ansöker om ledningsrätt för
sina respektive ledningar.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanen är framtagen av Tekniska förvaltningen, Arboga kommun,
genom planarkitekt Marina Krstic och planchef Ulrika Jansson.
Medverkande tjänstemän har varit:
Marina Krstic ....................................................................Planarkitekt, Tekniska förvaltningen
Ulrika Jansson ........................................................................ Planchef, Tekniska förvaltningen
Frida Hammarlind...........................................................Planarkitekt, Tekniska förvaltningen
Mikael Norman ................................................................. Projektchef, Tekniska förvaltningen
David Lööf ....................................................... Projekteringsingenjör, Tekniska förvaltningen
Lars-Gunnar Felldin ...............................................................VA-chef, Tekniska förvaltningen
Charlotte Enarsson.......................................................... VA-ingenjör, Tekniska förvaltningen
Jonas Jansson ..................................................................Samordnare, bygglovenheten, VMMF
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