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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.
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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Detaljplan för fastigheten Grindbergatullen 8 m.fl., Arboga kommun

PLANBESKRIVNING
BAKGRUND
Bakgrunden till varför en ny detaljplan behövs är att det skett en
bolagisering av kommunens fastighetsverksamhet. I och med denna
bolagisering säljs en del tidigare kommunala fastigheter till bolaget. För
fastigheten Grinbergatullen 8 innebär det att en ny detaljplan behöver tas
fram för att en fastighetsreglering ska vara möjlig att genomföra.
I äldre planer förekommer det bestämmelser enligt äldre lagstiftning. Förr
kunde exempelvis A (allmänt ändamål) på plankartan beteckna
verksamhet med ett offentligt organ som huvudman (stat, landsting och
kommun), dock inkluderar det inte statliga och kommunala bolag. Sedan
Plan- och bygglagens (PBL) införande krävs att markens användning är
närmare angiven i detaljplanen och att beteckningen A inte längre
används. Om verksamheten inom ett område med beteckningen allmänt
ändamål, så kallade A-områden, överförs till en enskild huvudman måste
planen ändras eller ersättas.

SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med att upprätta en ny detaljplan är att ersätta nuvarande Aändamål med en planbestämmelse som är förenlig med nutida
lagstiftning. Även fastighetsreglering som syftar till att inkludera
parkeringen intill Strömsborg i samma markanvändning och fastighet
möjliggörs. Byggnader av kulturvärde avses säkras med en
planbestämmelse.
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PLANDATA

Utdrag ur fastighetskartan med planområdet skrafferat.

Lägesbestämning och areal
Planområdet avgränsas av Arbogaån i norr, Bergsgränd i öster och
Österled i söder. Avgränsningen görs för att inkludera de områden som är
tänkta att fastighetsregleras. Området omfattar ca 1 hektar.
Markägoförhållanden
Detaljplanen omfattar tre fastigheter. Dessa är:
Grindbergatullen 8 Arboga kommun
Sturestaden 3:1
Arboga kommun
Söder 1:1
Arboga kommun

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktsplan och riksintressen
Planområdet ligger delvis inom riksintresse för kulturmiljövård och
omfattar ett äldre uthus i väster. Enligt översiktplanen bör dessa områden
betraktas som stora tillgångar och mycket värdefulla. Vidare står det att
det är viktigt att särskild hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena.
Detaljplanen stämmer överens med översiktplanens intentioner.
Som strategi för kulturmiljö uppges i Översiktsplanen (2009) bl.a. att
stärka Arboga kommuns identitet och öka attraktionskraften genom att
förvalta, vårda och levandegöra kommunens kulturmiljövärden.
I översiktsplan tas även översvämningsrisken vid Arbogaån upp som en
viktig aspekt att väga in i plansammanhang.

2(11)

Detaljplan för fastigheten Grindbergatullen 8 m.fl., Arboga kommun

3(11)

Detaljplan
För planområdet finns en gällande detaljplan EII/1-1979. Denna medger
allmänt ändamål för huvuddelen av kvartersmarken, bortsett från ett
bostadshus där bostadsändamål tillåts. Övrig mark innefattar allmän
platsmark; det vill säga parkering, lokalgata och park.

Utdrag ur plankartan för den
gällande detaljplanen från 1979.

Behovsbedömning
En checklista för 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.
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”.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Natur
Mark och vegetation
Grönska och växtlighet är positivt ur ett hälsofrämjande och läkande
perspektiv. Det bidrar till rofylldhet och välbefinnande, vilket gör gården
till en viktig tillgång för vårdverksamheten. Vegetationen i planområdet
består främst av en trädgård på äldreboendets innergård.
Angränsande till planområdet, på allmänplatsmark, består växtligheten
främst av gräsytor och en del mindre buskage längs med gång- och
cykelvägarna.
Geoteknik och radon
En geoteknisk undersökning utfördes år 1962 för området. Av denna
framgår att marken består av lera med starkt varierande mäktighet och
vilande på fast botten av morän. För byggnation rekommenderades en
grundläggning i huvudsak på pålar pga. sättningar. Den nordvästra
byggnaden konstaterades vara möjlig att lägga på en hel platta.
I kommunens befintliga underlagsmaterial finns inga noteringar om risk
för markradon inom planområdet. Radonmätning genomförs av
fastighetsägaren om det bedöms nödvändigt.
Förorenad mark
Ingen känd förorening finns inom planområdet. Ingen förorening som
påverkar planområdet finns heller i närheten.
Risk för skred/höga vattenstånd
Höga vattenstånd i Arbogaån har förekommit ett par gånger i vår närtid
så att det förorsakat översvämning. Området är redan exploaterat med
befintlig bebyggelse och ingen ny bebyggelse är tänkt på platsen.
Fornlämningar
Planområdet ligger inom fornlämningsområde för bytomt/gårdstomt,
daterad medeltid/nyare tid. Om en fornlämning påträffas under grävning
eller annat arbete, skall arbetet omedelbart avbrytas och en anmälan göras
hos länsstyrelsen.
Bebyggelseområden
Arbetsplatser och övrig bebyggelse
Strömsborg är ett demensboende med 42 lägenheter fördelat på sex
boendeenheter. Det äldre uthuset vid åkanten används huvudsakligen
idag som förråd.
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Byggnadskultur och gestaltning
En av vårdboendets huskroppar har bedömts av stadsbildmässigt värde i
en äldre bebyggelseinventering. Bedömningen kvarstår och dess volym
samt träfasad anses fortsatt bevarandsvärt.
Ett äldre uthus byggt i trä från 1700-1800-talet har i tidigare detaljplan
ingått i parkmark, men använts bl.a. som förråd. I byggnadsordningen för
Arboga stadskärna omnämns den som en del av trästaden.
Förhållningssätt till trästaden enligt dokumentet är att sådana miljöer ska
skyddas i kommande planbestämmelser. Även i en inventering i samband
med byggnadsordningens framtagande pekas uthuset ut som särskilt
värdefull byggnad från historisk synpunkt, och får inte förvanskas.

Foto: Huskropp av stadsbilmässigt värde.

Foto: Äldre uthus.

Offentlig och kommersiell service
Området har nära till centrumhandeln i stadskärnan samt så angränsar
vårdcentralen i väster.
En stor del av planområdet utgörs av vårdverksamhet, vilken är en del av
Arbogas offentliga service.
Tillgänglighet
För offentliga byggnader såsom vårdcentraler och vårdboenden är
tillgänglighet extra viktigt. Till byggnaderna finns en god tillgänglighet i
form av asfalterade trottoarer och anpassade entréer. Storgatans underlag
och ojämnheter gör att framkomligheten på den kan vara svår. Vägen är
dock inte tungt trafikerad och därför trygg att ta sig fram på.
Friytor
Lek och rekreation
Anordnade lekplatser finns i angränsande kvarter. Rekreation, bollplaner,
och motionsspår finns vid Ekbackområdet.
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Strandskydd
Planområdet omfattas av strandskydd, 100 meter från Arbogaån. Inom
planområdet är strandskyddet upphävt sedan tidigare. Enligt ny
strandskyddslagstiftning som trädde i kraft 1 juli 2009 leder dock
detaljplaneläggning till att strandskyddet återinträder inom planområdet
och måste åter upphävas.
Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Trafikmatningen till området sker i huvudsak via huvudgatan Österled.
Även från lokalgatorna Storgatan och Trädgårdsgatan leds trafiken till
planområdet. Bil- och cykeltrafik samsas om trafikrummet för
lokalgatorna, och gående hänvisas till trottoarerna. I anslutning till
Storgatans slut så fortsätter gångstråket i en gång- och cykelväg längs med
ån samt en över bron och norrut.
Kollektivtrafik
I Arboga stad finns anropsstyrd tätortstrafik som trafikeras av taxi inom
en radie av fyra kilometer från centrum.
Teknisk försörjning
Det kommunala VA-nätet är väl utbyggt och fastigheterna är anslutna.
Fjärrvärmenätet är väl utbyggt i området. El- och värmebehovet förblir
oförändrat mot dagens förhållande då det inte handlar om någon
nybyggnation eller utbyggnad av området.
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PLANFÖRSLAGET
Bebyggelseområden
För kvartersmarken gäller att vård, bostäder, kontor och förskola får
etableras på platsen. Högsta byggnadshöjd är sju meter och ingen större
utbyggnad än vad som är utbyggd idag är möjlig, vilket en bestämmelse
om 35 % grönyta säkrar.
Likt i tidigare detaljplan införs en bevarandebestämmelse, q1, för att säkra
att förändring av en befintlig byggnad ej får vidtas som förvanskar dess
yttre form och allmänna karaktär.
För det äldre uthuset som i plankartan betecknas B1 gäller att
användningen av byggnaden får vara förråd eller garage. Byggnaden får
inte rivas och exteriören får inte förvanskas.
Friytor
Strandskydd
Planområdet angränsar till Arbogaån i norr, men är redan ianspråkstaget
med bebyggelse varför en bestämmelse om upphävande av strandskyddet
införs. Upphävandet sker med hänvisning till Miljöbalkens särskilda skäl
nummer 1 (7 kap 18 §):
”Det område som upphävandet eller dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften”

Gator och trafik
För gator och trafik innebär
planförslaget ingen
förändring från hur det ser ut
idag. För äldreboendet
möjliggörs parkering inom
den egna fastigheten, då
parkeringen överförs till
kvartersmarken. Ytan för
parkering föreslås även
breddas så dubbelsidig
parkering kan anläggas vid
behov.
Teknisk försörjning
Teknisk försörjning sker i likhet med idag. Området är utbyggt sedan
länge och försörjs med all nödvändig teknisk försörjning såsom VA, el,
och värme mm.
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U-områden införs för att säkerställa tillgängligheten till allmänna
underjordiska ledningar.
Avfall
I Arboga kommuns renhållningsordning finns regler för hur avfallet ska
sorteras och omhändertas i Arboga. I Arboga finns ett system med
källsortering.
Västra
Mälardalens
Kommunalförbund
är
renhållningsansvarig i Arboga kommun och svarar för att renhållningen
och avfallshanteringen fungerar i kommunen.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Konsekvenser för miljön
Planförslaget innebär en god hushållning med mark i och med att planen
möjliggör för nya funktioner på en redan ianspråktagen plats där befintlig
infrastruktur kan nyttjas.
Ett genomförande av planförslaget innebär att översiktsplanens
intentioner om att vårda de kulturhistoriska värdena väl fullföljs genom
att bevarandebestämmelser säkrar detta.
Strandskyddets upphävande inom kvartersmarken får inga negativa
konsekvenser, utöver dagens, då området redan är ianspråktaget på ett
sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Barnkonsekvenser
Kommunens checklista för barnkonsekvenser har gåtts igenom under
framtagandet av detaljplanen och den samlade bedömningen är att
detaljplanen har en positiv inverkan ur ett barnperspektiv. Länkarna till
omgivande stadsdelar och områden är goda och genom en gångtunnel
kan barn och äldre säkert ta sig under Västerleden. Platsen ligger även
nära lekplatser, service och kommunikationer, varför även andra
utvecklingar (såsom förskola, bostäder och kontor) på platsen ansetts
möjliga om dagens vårdverksamhet i framtiden skulle önska flytta.
Detaljplanen innebär också att grönyta för gårdsutrymme säkras, i och
med en planbestämmelse om att 35 procent grönyta ska finnas.
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Sociala konsekvenser i övrigt
En fortsatt god tillgänglighet och gen gångväg till vårdcentralen säkras
genom att ett x-område tillskapas. Parkeringen intill Strömsborg ska
inkluderas i kvartersmark och fastighetsbildas.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan
Enkelt planförfarande tillämpas,
Samråd
Beslut om antagande
då området är planlagt sedan
10 jan- 8 feb
TNAU
TN
tidigare för allmänt ändamål och
(2013)
7 mars
27 mars
bebyggt.
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
övergår förfarandet till normalt om någon fråga anses vara av stort
allmänt intresse eller invändningar inkommer som föranleder att planen
behöver behandlas i ett ytterligare steg.
Efter att 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.
Ansvarsfördelning
För detaljplanen gäller kommunalt huvudmannaskap för allmän
platsmark. Detta innebär att kommunen ansvarar för skötsel och
underhåll för den mark som innefattas i allmän platsmark. För
kvartersmark ansvarar fastighetsägaren för skötsel och underhåll av sin
mark. Om servitut bildas inom x-området blir kommunen ansvarig för
skötsel och underhåll av gångvägen.
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Ekonomi
Planekonomi
Kommunfastigheter i Arboga AB åtar sig kostnaderna för framtagandet av
planen och genomförandet.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning enligt fastighetsbildningslagen (FBL) krävs och detta
initieras av Arboga kommun.
Fastighetsreglering och avstyckning
Fastighetsreglering erfordras för att fastighetsrättsligt genomföra
detaljplanen. Ombildning av fastigheter sker genom marköverföring från
allmän platsmark till kvartersmark.
Marköverföringar som avses ske är till fastighet Grinbergatullen 8 från
angränsande parkeringsyta, vilken tidigare ingått i allmän platsmark och
är en del av fastighet Söder 1:1. Även en mindre justering av
fastighetsgränsen för Grindbergatullen 8 kan behövas för att möjliggöra
för en fullgod bredd av trottoaren utmed Bergsgränd.
För det uthus som tidigare ingått i allmän platsmark (del av fastighet
Söder 1:1) ska avstyckning genomföras.
Servitut
För parkeringsytan intill Strömsborg kan servitut bildas för att möjliggöra
en fortsatt god tillgänglighet och gen väg mellan vårdcentralen och
Bergsgränd. Detta möjliggörs genom planbestämmelsen x i plankartan.
Ledningsrätt
Inom planens u-områden skall marken vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar. Ledningsrättshavare ansöker om ledningsrätt för
sina respektive ledningar.

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
Ulrika Jansson ...................................................................................................................Planchef
David Lööf .................................................................................................. Projekteringsingenjör
Jonas Jansson ................................................................................ Samordnare, bygglovenheten
Kurt Paulsson ...................................................................................Kart- och mätningstekniker
Lars-Gunnar Felldin ......................................................................................................... VA-chef
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Arboga 2013-02-19
Marina Krstic,
planarkitekt

Ulrika Jansson,
planchef
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