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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 stämmer i huvuddrag överens med vad den gällande
detaljplanen medger.
Orsaken till att en ny detaljplan nu tas fram är att justeringar behöver
göras för att de boende ska få möjlighet att utöka sina tomter och därmed
få utökade byggrätter.
Boende i områdets södra del har haft problem med störningar i form av
ljus från bilar som färdas till och från Lidl. Detta problem önskar de få en
lösning på snarast, förslagsvis genom att köpa till tomtmark och uppföra
någon form av insynsskydd.
Syfte och huvuddrag
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för utökning av befintliga
tomter samt i samband med detta även se över och utöka byggrätten för
fastigheterna.
För planområdet finns en befintlig detaljplan (EII-1/1990) som medger
bostäder i ett plan, med möjlighet att inreda vind. Den högsta
byggnadshöjden är fyra meter och största byggnadsytan är 200 m² oavsett
tomtens storlek. Marken inom kvarteren är avsedd att användas för
bostäder.
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PLANDATA

Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan med planområdet skrafferat.

Lägesbestämning
Planområdet är beläget söder om Fellingsbrovägen, väster om
Skandiagatan, norr om Ladaubacksskolan och Lidl. Kvarteret består av
villabebyggelse. Området angränsar till ytterligare villabebyggelse i
väster, livsmedelshandel i söder, trafikerad väg i öster och en mindre
grönyta i norr. Planens avgränsning följer i huvudsak den befintliga
detaljplanens geografiska omfattning. Dock har den södra och sydöstra
delen av tidigare detaljplan ersatts av en ny som möjliggör för handel
samt bostadsbebyggelse i två våningar.
Markägoförhållanden och areal
Marken ägs privat av respektive fastighetsägare inom området.
Grönområdena samt ett fåtal kvarvarande tomter ägs av Arboga
kommun.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktsplan och riksintressen
Inga riksintressen berörs och detaljplanen stämmer överens med
översiktplanens intentioner.
Detaljplan
Tidigare detaljplan för området är från 1989 och möjliggör för friliggande
bostadshus i en våning. Största byggnadsarea per tomt är 200
kvadratmeter, husen får uppföras i ett plan med möjlighet att inreda vind.
Den högsta byggnadshöjden är fyra meter. Takvinkeln får vara 27-38
grader.
Till detaljplanen finns också en illustration som rymmer 29 tomter för
friliggande småhus. Tomternas storlek varierar mellan 620 och 830
kvadratmeter. Illustrationen visar en möjlig utformning av kvarteret.
Då tomterna, om de avstyckas enligt illustrationen, är relativt smala tillåts
att garage får uppföras 1,5 meter från tomtgräns. Huvudbyggnad får inte
placeras närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns.
En mindre del av området, fastigheten Snöklockan 5, utgörs av en
detaljplan från 2002, i denna del medgavs sedan tidigare kontor. Denna
del av detaljplanen har aldrig genomförts.

Figur 2. Utdrag ur gällande detaljplan från 1989.
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Grönstrukturplan
I Arboga kommuns grönstrukturplan omnämns inte kvarteret specifikt.
Den grönyta som angränsar i norr är dock utpekad som närskog där det
finns en markerad höjd som fungerar som rumsskapande element. Delar
av den yta som i den tidigare detaljplanen är planlagd som natur
ianspråktas för bostäder. Samtidigt kommer andra ytor som tidigare haft
användningen bostäder samt kontor att få användningen 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. Ett par tomter i området omnämns i boendeplanen, dessa
kommer i och med denna detaljplan få utökade byggrätter, vilket anses
positivt.
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

Figur 3. Vy på planområdet mot nordväst.

Mark och vegetation
Området utgörs till största delen av gammal jordbruksmark som bebyggts
med villor. Marken sluttar svagt mot söder. I nordost finns ett mindre
skogsparti med delvis berg i dagen. Det utgör en naturlig skyddsbarriär
mot Fellingsbrovägen.
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.
För området finns en översiktlig geoteknisk utredning daterad 1976-04-08.
Enligt denna erfordras sannolikt pålning för byggnader på lerslätten i
söder medan sprängning kan erfordras för grundläggning och
ledningsgravar i norr.
Fornlämningar
Området saknar kända fornlämningar. Om en fornlämning påträffas
under grävning eller annat arbete, skall arbetet omedelbart avbrytas och
en anmälan göras hos länsstyrelsen.
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. Strax söder om planområdet, inom ca 250 meter, finns
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lågstadieskola, Ladubacksskolan och ett daghem, Norrgården. Mellanoch högstadieskola finns i stadens centrala delar. Närmsta
livsmedelaffärer finns i direkt anslutning söder om området. Till Arboga
centrum söder om järnvägen är det bara några minuters gångväg från
planområdet.
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.
Friytor
Lek och rekreation
Ett skogsområde med terrängspår finns norr om Fellingsbrovägen. Det
kan nås från planområdet via befintlig gång- och cykeltunnel under
vägen.
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 planområdets nordvästra del. 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.

Figur 4. Bild på obebyggd tomt inom planområdet.
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Planområdet

Figur 5. Översiktskarta för service.

Bebyggelseområde
Större delar av området är sedan tidigare bebyggt med villabebyggelse i 12 våningar. Denna typ av bebyggelse känns även igen i intilliggande
områden.
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. Infart till området sker från Hildelundsvägen som ansluter till
Skandiagatan.
Kollektivtrafik
Arboga stationsområde är beläget inom gångavstånd, mindre än 1000 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.
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Teknisk försörjning
Förutsättningarna för teknisk försörjning till planområdet är goda.
Ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele finns framdragna i
kvarteret. Dagvatten ska tas om hand på egen tomt där detta är möjligt
enligt Arboga kommuns riktlinjer. Avfall ska hanteras enligt Västra
mälardalens kommunalförbunds renhållningsordning. I Arboga sköts
insamlingen av hushållsavfall av entreprenörer. Sophämtning sker utmed
lokalgatan. Hushållsavfallet källsorteras som brännbart och bioavfall och
samlas in i platskärl av konventionell modell. Normalt hämtningsintervall
för villor är varannan vecka. Hushållens grovsopor kan sorteras på de
bemannade Återbruken av enskilda hushåll.

Figur 6. Översiktskarta.
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PLANFÖRSLAG

Figur 7. Infarten till området från sydost.

Natur
I och med denna detaljplan kommer begränsade områden, i anslutning till
befintliga tomter, som i tidigare detaljplan var NATUR att planläggas som
tomtmark. På vissa håll har villaägarna redan tagit naturmarken i anspråk
och utökat sin tomt vilket gör att naturmarken i princip redan används
som tomtmark. I och med denna detaljplan kommer också områden som
tidigare var planlagda för tomtmark att övergå till NATUR. Justeringar
kommer alltså att göras för att få en mer ändamålsenlig användning av
NATUR- och tomtmark inom området.
Bebyggelseområde
Bostäder
Ett antal mindre justeringar i fastighetsindelningen föreslås. Detaljplanen
möjliggör de föreslagna ändringarna, men ändringarna genomförs bara
om de berörda fastighetsägarna ansöker om det.
Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätter för befintlig bebyggelse i
kvarteret samt att reglera framtida bebyggelse. En målsättning i
detaljplanen är att det ska finnas flexibla byggrätter på fastigheterna, för
att möta framtida behov från nuvarande och framtida fastighetsägare och
för att förenkla hanteringen av bygglov.
I detaljplanen ges generösa byggrätter. De generösa byggrätterna syftar
också till att göra det möjligt att göra mindre utbyggnader på de befintliga
husen, till exempel inglasade uteplatser.
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I planförslaget medges bebyggelse i en våning. Byggrätten utökas så att
högst 30 % av tomten får bebyggas. Mark som inte får bebyggas
(punktprickad mark) anpassas i planförslaget till befintliga förhållanden
och till den utökade byggrätten.
Typ av bostadshus är valfritt och kan vara i form av flerbostadshus,
radhus, kedjehus, parhus och/eller friliggande småhus. Tidigare medgavs
endast friliggande småhus. Exploateringsbestämmelsen för friliggande
småhus och flerbostadshus skiljer sig från vad som gäller för övriga
hustyper. För friliggande småhus 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 1 - 1 ½-plansvilla till en adekvat storlek är
möjlig. En blandning av hustyperna är tillåtet.
Kontor och hantverk, högst 25 % av byggnadernas bruttoarea, får inredas
utan bygglov. Verksamheter får inte bedrivas utomhus eller vara störande
för omgivningen. Carport om högst 25 m² och tak över uteplats med/utan
enkel inglasning om högst 25 m² får uppföras utan bygglov.
Byggnadskultur och gestaltning
Med utgångspunkt från den befintliga bebyggelsen i och i angränsning till
planområdet samt naturförutsättningarna på plats föreslås en låg
bebyggelse med max en våning och inredd vind för bostadsområdet.
Detta till en högsta byggnadshöjd av fyra meter.
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.
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Bebyggelsens utformning ska vid ny- och tillbyggnad säkerställa en god
tillgänglighet till husens entréer, gång- och cykelvägar och friytor enligt
gällande lagstiftning.
Ny bebyggelse ska anpassas till områdets förutsättningar vad gäller
storlek, färg, form och material enligt PBL 3 kap. 1 § samt Västra
Mälardalens
Myndighetsförbunds
rekommendationer.
Nyoch
tillbyggnaders utformning och exakta placering på tomten prövas vid
bygglovansökan, liksom hur åtgärden påverkar områdets karaktär och
eventuella olägenheter som åtgärden kan medföra. Målsättningen är att
bibehålla områdets karaktär.
Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Infart till området sker från Hildelundsvägen. Infarten samt lokalgatorna
har en bredd på 6-7 meter. Gatorna har ensidig lutning och är utan
gångbanor.
Från lokalgatorna finns anslutningar till gång- och cykelväg väster om
området. Söder om området ansluter gång- och cykelväg till servicevägen
på skoltomten.
Parkering samt in- och utfarter
Parkering för boende och besökare skall anordnas på tomtmark. Behovet
beräknas efter 15 platser per 1000 kvadratmeter bruttovåningsyta.
Avstånd mellan bostad och parkering respektive angöring bör ej överstiga
100 respektive 50 meter.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Befintliga fastigheter är anslutna till kommunalt vatten och avlopp.
Dagvatten omhändertas lokalt inom den egna fastigheten.
Värme och elförsörjning
Fjärrvärme finns utbyggt till området och Arboga Energi ansvarar för
detta. Elförsörjningen ansvarar Arboga Mälarenergi Elnät AB för,
elförsörjningen sker från befintlig station i området närmast väster om
planområdet. En transformatorstation finns intill området i sydväst.
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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.
I området sker sophämtning utmed lokalgatan även fortsättningsvis. Vid
eventuell ny bebyggelse i form av flerbostadshus, radhus, kedjehus,
parhus och/eller friliggande småhus bör möjlighet att anordna gemensam
avfallshantering finnas. Detaljplanen möjliggör för samordning av
avfallshantering
om
behov
skulle
finnas
genom
gemensamhetsanläggning.
Olycksrisker
Riskinventering
Inom planområdet planeras inga verksamheter som kan medföra
olycksrisker inom eller utanför planområdet. Planområdet ligger inte
inom någon känd riskkällas riskområde och således finns inga riskkällor
utanför planområdet som kan påverka människor och miljö inom
planområdet.
Skydd mot brandspridning mellan byggnader
Byggnader inom planområdet ska placeras eller utformas så att skydd
mot brandspridning uppnås. Det kan ske genom att byggnader uppförs
med inbördes skyddsavstånd, utformas med brandtekniskt avskiljande
konstruktion eller genom en kombination av dessa.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Planändringen bedöms inte ge någon betydande påverkan på miljön,
hälsan eller hushållningen med mark och vatten eller andra resurser. Den
föreslagna möjligheten till utbyggnad sker inom naturens ramar. Den
leder inte till större belastningar än vad naturen tål. Markanvändningen i
stort inom planområdet förändras inte, karaktären av villasamhälle
kvarstår.
En ny detaljplan avser möjliggöra för utökade byggrätter för
bostadsbebyggelse i ett centralt läge där befintlig infrastruktur kan nyttjas.
Planen innebär ingen betydande ökning av fordonstrafik jämfört med vad
gällande detaljplan innebär.
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I den gällande detaljplanen från 1989 anges en byggrätt på 200 m² oavsett
tomtstorlek. Denna byggrätt sattes i förhållande till den tomtindelning
som illustrerades i planhandlingarna från 1989. På vissa håll har större
tomter avstyckats än i det förslag som illustrerats. Detta gör att en generell
byggrätt på 200 m² behöver ses över och justeras inom området. Genom
att justera byggrätterna får vi ett område som bättre uppfyller dagens krav
och önskemål från de boende och potentiella inflyttare.
Barnkonsekvenser
I jämförelse med tidigare detaljplan innebär den nya detaljplanen att mer
ytor, såsom lokalgatan och naturmarken, tillgängliggörs för allmänheten
inom planområdet. Denna utformning kan bidra till att barn från andra
kvarter också känner sig välkomna till området och dess omgivning.
För barn och ungdomar som bor i området finns skolor och
fritidsverksamheter inom gång- och cykelavstånd. I en angränsande
detaljplan möjliggörs 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.
Barn i området kommer inte att beröras negativt av planens
genomförande. Kvarteret 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 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.
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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
tomtmark, 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

Januari
2013
Samråd

Mars 2013
TNAU

Mars 2013
TN

Laga kraft i
april 2013
Beslut om antagande

Vid normalt
förfarande förlängs
tidplanen och i TN i
mars 2013 beslutas
istället om granskning

april 2013

Maj

Juni

Augusti

Septem
ber

Septem
ber

Granskning

TNAU

TN

KSAU

KS

KF

Laga
kraft i
oktober
2013

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.
Kommunens tomter säljs via kommunens tomtkö, som administreras av
tekniska förvaltningen.
Arboga Energi ansvarar för fjärrvärmeförsörjningen i området och
Mälarenergi Elnät AB för el.
Tekniska frågor
Tekniska utredningar
I samband med bygglovsprocessen krävs att erforderliga geotekniska
undersökningar utförs av fastighetsägaren samt att mätningar av
markradon utförs av fastighetsägaren om det bedöms nödvändigt.
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.
Ekonomi
Planekonomi
Genomförandet av planen medför vissa kostnader för boende i området
som vill utöka sin tomt. Parallellt med att planarbetet påbörjades
kommunicerades de kostnader som medföljer vid utökning av tomtmark.
Vid framtagandet av detaljplanen kommunicerades dels att ett markpris
på ca 95 kr/m² betalas, priset är baserat på marknadsmässigt värde och
framarbetat i mark- och exploateringsprocessen. Nivån på markpriset är
satt efter beslut som tagits av Tekniska nämnden gällande andra
likvärdiga områden i Arboga centralort. Efter ett markpris på 310 kr/m²
år 2011 beslutades i april 2012 om att priserna för mark ska vara 190 kr/m²
för nya tomter och 95 kr/m² för mark som utgör komplettering till
befintliga fastigheter. Sker fastighetsbildning längre in i framtiden så kan
dessa priser komma att ändras parallellt med ändrade taxor och
förändrade värderingar.
Till detta tillkommer en VA-avgift (tomtyteavgift) som beräknas och
betalas per kvadratmeter tomtmark man har trots att ökningen inte
innebär någon ny anslutning till VA-nätet eller nybyggnation på tomten.
Vid nybyggnation på tidigare obebyggd tomt tillkommer ytterligare
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kostnader för anläggningsavgifter, brukningsavgifter mm. VA-avgiften
(tomtyteavgiften) ska bidra till att täcka kostnaden för det lokala
ledningsnätet samt dagvattenhanteringen, vilket är ett växande problem i
samhället.
Som VA-avgift (tomtyteavgift) har ett pris enligt 2012-års VA-taxa
kommunicerats på 28,10 kr/m². Dock har tomtyteavgiften i VA-taxan för
2013 ändrats till 30,40 kr/m². Tomtyteavgiften är en fast avgift per m² som
betalas för att kommunen avleder dag- och dräneringsvatten från
fastigheten. Mer om VA-taxan finns att läsa på kommunens hemsida,
www.arboga.se.
Efter att en detaljplan antagits och vunnit laga kraft så behöver
förändringarna av markanvändningen befästas genom fastighetsreglering.
Detta eftersom fastighetsgränserna måste följa detaljplanens så kallade
användningsgränser (gränser mellan olika användningssätt som t.ex.
bostadsändamål och naturmark). Ändring av fastighetsindelningen sker
normalt genom en förrättning enligt fastighetsbildningslagen (FBL).
Förrättningskostnaden är en kostnad som Lantmäteriet tar ut för sitt
arbete. Lantmäterimyndigheten har en taxa som de följer och
förrättningskostnaden blir billigare per fastighet ju fler förrättningar som
kan göras i samma ärende. Information om förrättningskostnader har
tidigare kommunicerats, dessa gäller under förutsättning att
förrättningarna kan göras i samma ärende och att inga komplikationer
tillstöter som t.ex. oklara gränser som måste bestämmas eller rättigheter
som måste utredas och hanteras. I grunden gäller tidersättning enligt
Lantmäteriets fastställda timtaxa och beroende av vilken tid som ärendet
kräver. Kostnadsexemplen som kommunicerats är baserade på att det
krävs fältarbete och att det är en kommunal fastighet som ska avstå mark.
Planavgift
Planavgift uttas i samband med bygglov, enligt gällande taxa.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
I och med att området till största delen redan är utbyggt medför
genomförandet av denna plan inga kostnader för kommunen.
Upprättandet av detaljplanen finansieras genom en planavgift baserat på
kommunens taxa för detta, denna uttas i samband med bygglov. Vid
försäljning av mark inom planområdet samt vid byggnation erhåller
kommunen vissa intäkter.
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Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Fastighetsbildning söks hos Lantmäterimyndigheten och kostnaden för
detta utgår enligt gällande timtaxa. I normalfall kan avtalas om en fast
avgift efter det att ansökan inkommit till myndigheten.
Fastighetsreglering erfordras för att fastighetsrättsligt genomföra
detaljplanen. Ombildning av fastigheter sker genom marköverföring från
allmän platsmark till kvartersmark.
De fastigheter som ges möjlighet att tillföra ytterligare mark är:
-

Irisen 1 – ca 525 m² ytterligare
Irisen 2 – ca 695 m² ytterligare
Nattviolen 1 – ca 265 m² ytterligare
Nattviolen 2 – ca 140 m² ytterligare
Nattviolen 3 – ca 165 m² ytterligare
Snöklockan 1 – ca 205 m² ytterligare
Snöklockan 2 – ca 245 m² ytterligare
Snöklockan 3 – ca 725 m² ytterligare
Ramsen 4 – ca 95 m²

De områden av Snöklockan 4 och 5 som inte ska tillföras fastigheter på
kvartersmark tillförs kommunens gatu- och parkmarksfastighet
Ladubacksgärdena 1:1.
Ledningsrätt
Inom planens u-områden skall marken vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar. Ledningsrättshavaren ansöker om ledningsrätt
för sina respektive ledningar.
Gemensamhetsanläggning
En allmän planbestämmelse om att gemensamhetsanläggning får
upprättas har införts. Detta så att samfällighetsförening kan bildas och
byggnationer som t.ex. radhus, gemensamma parkeringar eller
återvinningsstation kan ske.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanen är framtagen av Tekniska förvaltningen, Arboga kommun,
genom planarkitekt Frida Hammarlind och planchef Ulrika Jansson.
Medverkande tjänstemän har varit:
Frida Hammarlind...........................................................Planarkitekt, Tekniska förvaltningen
Ulrika Jansson ........................................................................ Planchef, Tekniska förvaltningen
Mikael Norman ................................................................. Projektchef, Tekniska förvaltningen
David Lööf ....................................................... Projekteringsingenjör, Tekniska förvaltningen
Lars-Gunnar Felldin ...............................................................VA-chef, Tekniska förvaltningen
Daniel Carlsson ............................................................... VA-ingenjör, Tekniska förvaltningen
Charlotte Enarsson.......................................................... VA-ingenjör, Tekniska förvaltningen
Jonas Jansson ..................................................................Samordnare, bygglovenheten, VMMF
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