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Datum

2018-12-21
DNR TN 248/2015-214

Tekniska förvaltningen
Planavdelningen

Antagen detaljplan för Marieborgs industriområde,
Arboga Kommun, Västmanlands län
Tekniska nämnden har den 19 december 2018 antagit planändringen för
Marieborgs industriområde, Arboga. Beslutet anslogs på kommunens
anslagstavla den 21 december 2018 och bifogas i detta brev.
Beslutet kan skriftligen överklagas till Arboga kommun,
Kommunstyrelseförvaltningen, Box 45, 732 21 Arboga.
Överklagandet ska ha kommit in till kommunen senast den 11 januari
2019. Efter kontroll att överklagandet kommit in i rätt tid lämnas brevet
vidare till Mark- och miljödomstolen för prövning. I brevet ska
diarienummer 248/2015-214 anges och vilket beslut som överklagas.
Redogör för varför ni anser att beslutet ska ändras. Underteckna brevet
och förtydliga namnteckningen. Uppge också postadress och
telefonnummer. Beslutet kan endast överklagas av den som är berörd av
förslaget och som senast under granskningstid skriftligen framfört
synpunkter som inte blivit tillgodosedda.
Planhandlingarna finns tillgängliga på tekniska förvaltningen i Rådhuset,
och på Arboga kommuns hemsida, www.arboga.se/bygga-bomiljo/kommunens-planarbete/pagaende-program-och-detaljplaner.
Planavdelningen

ARB300 v 1.3 2005-05-20

Hans Nilsson
Planarkitekt

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Internet

Box 45
732 21 Arboga

Smedjegatan 5

vx 0589-870 00

0589-136 25

www.arboga.se
241 42-2
tekniska@arboga.se

Postgiro

Bankgiro

Org.nr

481-1667

212000-2122
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Sändlista 2018-12-21
Planändring för Marieborgs industriområde, Arboga Kommun,
Västmanlands län.

Lantmäteriet
Länsstyrelsen Västmanlands län
Trafikverket
Mälarenergi Elnät
Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Fastighetsägare till Näsby 10:2
VafabMiljö Kommunalförbund
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TN 248/2015-214
Arkivnummer

Tekniska förvaltningen
Planavdelningen
Hans Nilsson, planarkitekt
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Planändring för
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2:1,Harren 2 och Harren 3)
Arboga kommun, Västmanlands län
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1

Ändringens bakgrund, syfte och huvuddrag

Gällande detaljplan, EII-2/2006 (laga kraft 10 augusti 2006), har som
syfte att möta upp en efterfrågan inom Arboga tätort på områden för
lager- och distributionsverksamhet som har möjlighet till
järnvägsanslutning. Aktuellt område har en strategisk placering intill
Mälarbanan med nära anslutning till både E20 och E18.
Detaljplanen medger för industri med en högsta byggnadshöjd om
20 meter och en högsta totalhöjd om 25 meter. I samband med större
etableringsförfrågningar på Marieborgs industriområde har behovet
av en högre tillåten byggnadshöjd och totalhöjd uppmärksammats.
Syftet med ändringen i detaljplanen är att möjliggöra för högre
tillåten byggnads- och totalhöjd inom vissa delar av planområdet.
I översiktsplanen är Marieborg utpekat som ett befintligt
industriområde med inriktningen att växa och utvecklas ytterligare i
östlig riktning. Planändringen är också i linje med översiktsplanens
mål om att tillgodose behovet av industrimark för större
verksamheter.
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2

Planändringar

Planändringen gäller området inringat i rött.

Byggnadshöjd och totalhöjd:
Inom fastigheterna Harren 2, Harren 3 och den södra delen av
Koberg 2:1 ändras byggnadshöjden från 20 meter till 40 meter. Inom
den norra delen av fastigheten Koberg 2:1 ändras byggnadshöjden
från 6 respektive 8 meter till 20 meter.
I den sydvästra delen av planområdet ändras totalhöjden från 25
meter till 85 meter. Resterande bestämmelser om totalhöjd inom
området utgår.
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Placering av byggnad:
Bestämmelsen p1 som innebär att byggnad skall placeras minst 6
meter från tomtgräns ändras till 4,5 meter.
Bestämmelsen p2 som innebär att minsta avstånd mellan byggnader
skall vara 8 meter utgår inom området för planändringen.
Administrativa bestämmelser:
Bestämmelserna a1 gällande krav på arkeologisk utredning och a2
gällande krav på särskild dagvattenutredning vid bygglov utgår från
plankartan. Bestämmelsen a1 ersätts med en upplysning.
Genom den södra delen av fastigheten Koberg 2:1 finns
ledningsrätterna Lr1984-669.1 och Lr1984-653.1. som skyddas med uområden. I och med planändringen så utgår dessa u-områden då en
flytt av ledningarna kan komma att ske i samband med att området
exploateras. Flytt av ledningar sker enligt avtal med
ledningsrättshavare. Stör inte ledningarna kommande byggnation
avses de ligga kvar.
Ett nytt u-område har även lagts till då nya ledningar har tillkommit
i kvartersmark sedan den ursprungliga detaljplanen antogs.
Inom den norra delen av fastigheten Koberg 2:1 har ett markreservat
för gemensamhetsanläggning för lokalspår lagts till som löper
parallellt med lokalgatan.
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3

Konsekvenser av planändringens genomförande

3.1

Landskapsbild

Marieborgs industriområde är en del av ett industri- och
verksamhetsstråk som sträcker sig från Arbogas stadskärna österut
och som slutar med planområdet. Landskapet är relativt platt och
landskapsbilden präglas av tydliga kontraster mellan
odlingslandskap och bebyggelse. Bebyggelsen består främst av
industrier samt olika verksamheter väster och söder om Marieborg.
Det finns även en mindre radby, Näsby, öster om planområdet med
tillhörande hagar och spår av äldre åkrar.
Ett genomförande av planändringen med ökade byggnads- och
totalhöjder kommer leda till att det befintliga industriområdet får en
starkare prägel på den befintliga landskapsbilden och högre
byggnadsverk kommer att synas från längre håll.
3.1.1

Hjälmare kanal

Sydväst om industriområdet ligger
Hjälmare kanal som med sitt
närområde är ett riksintresse för
kulturmiljövården med sina
kunskapsvärden, bruksvärden och
upplevelsevärden. Kanalen
sträcker sig cirka 13 kilometer från
Arbogaån i norr till Hjälmaren i
söder och har historiskt varit en
betydelsefull transportled som
sammankopplat Bergslagen med
Stockholm.
Genom det öppna landskapet är
industri- och verksamhetsområden,
bland annat Marieborg, synliga
från de norra delarna av Hjälmare
Riksintresset för Hjälmare kanal i
kanal i både västlig och nordlig
Västmanlands län markerat i rött.
riktning.
Ett genomförande av
planändringen innebär att
Marieborgs industriområde
kommer synas tydligare från de

Urklipp hämtad från Länsstyrelsen.
Ungefärligt område för planändring
inringat i blått.
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nordligaste delarna av Hjälmare kanal. Detta bedöms endast påverka
en avgränsad del av området för riksintresset och som även i
dagsläget påverkas av industriområdet. Planändringens
konsekvenser bedöms därför inte innebära tillräckligt negativ
förändring att de inte går att genomföra med hänsyn till riksintresset
för Hjälmare kanal.
3.2

Fornlämning

För markingrepp inom den grönskrafferade delen av planområdet
krävs kontakt med Länsstyrelsen.
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4

Genomförandefrågor

4.1

Tidplan

För planändringen tillämpas standardförfarande. Detta eftersom
planändringen är i linje med översiktsplanens intentioner och
bedöms inte vara av stort allmänt intresse.
Processen startar med samråd mellan den 11 september till den 9
oktober 2018. Efter samrådet skickas även en underrättelse ut om en
sista möjlighet att under två veckor granska förslaget och yttra sig.
Därefter föreslås detaljplanen antas i tekniska nämnden.
När detaljplanen antagits i tekniska nämnden följer tre veckors
överklagandetid innan detaljplanen kan vinna lagakraft och börja
gälla.
4.2

Genomförandetid

Ändringen av detaljplanen följer den underliggande planens
genomförandetid, 15 år från laga kraftdatum, 10 augusti 2006.
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Medverkande tjänstemän

Detaljplanen är framtagen av Tekniska förvaltningen, Arboga
kommun, genom planarkitekt Hans Nilsson.

Mimmi Hodzic
Teknisk chef

Hans Nilsson
Planarkitekt
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Datum

2018-11-20

Diarienummer

TN 248/2015-214

Tekniska förvaltningen
Planavdelningen
Hans Nilsson, planarkitekt
0589-870 99
hans.nilsson@arboga.se

Samrådsredogörelse
Ändring av detaljplan
Marieborgs industriområde
(Harren 2, Harren 3 och del av fastigheten Koberg 2:1)
Arboga kommun
Västmanlands län
Hur samrådet bedrivits

Myndigheter och berörda parter enligt sändlista har beretts tillfälle
att lämna synpunkter på planförslaget.
Samrådstiden har varit 2018-09-11 t.o.m. 2018-10-09
Planändringen bedrivs med standard 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

10 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.

Postadress

Arboga kommun
732 21

Besöksadress

Smedjegatan 5

Telefon

E-post

Bankgiro

Fax

Webbplats

Org.nr

0589-870 00
0589-144 86

tekniska@arboga.se
www.arboga.se

481-1667
212000-2122
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Följande har inget att erinra mot detaljplanen:
LFV
Försvarsmakten
SKPF
Mälarenergi Elnät
Trafikverket
Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Länsstyrelsen
Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen för samråd enligt 5
kap 11 § Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Detaljplanens syfte
Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra för högre
tillåten byggnads- och totalhöjd inom vissa delar av planområdet,
ändra bestämmelser gällande placering samt ta bort ett u-område.
Överensstämmelse med översiktsplan
Enligt 4 kap 33 § PBL ska planbeskrivningen innehålla en
redovisning om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt
den i så fall gör det och skälen för avvikelsen. Länsstyrelsen anser att
ändringen inte avviker från den gällande översiktsplanen.
Kommunen bör däremot tydliggöra i texten hur ändringen
överensstämmer med detaljplanen.
Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Mot bakgrund av samrådsförslaget gör Länsstyrelsen bedömningen
att ingripandegrunderna tillgodoses.
Råd enligt 2 kap. PBL
Kulturmiljö
Upplysning om fornlämning
Inom planområdet ligger fornlämningen Arboga stad 40:1. Utöver
fornlämningsområdet Arboga stad 40:1 kan hela området i norr, dvs
del av fastigheten Koberg 2:1, mellan ”industrigata” i söder och
järnväg i norr, bli aktuellt för arkeologiska åtgärder på grund av
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närhet till fornlämningen Arboga stad 40:1. Om byggnation ska
utföras inom fornlämningen krävs en arkeologisk
undersökning. Länsstyrelsen vill uppmuntra kommunen att markera
fornlämningsområdet på plankartan samt införa en upplysning om
att kontakt ska tas med Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion inför
markingrepp.
Landskapsbild
Delar av planområdet ingår i området Näsby som finns utpekat i
Program för bevarande av odlingslandskapets natur- och
kulturvärden. I området finns bland annat en radby med tillhörande
hagar och spår av äldre åkrar. Några hundra meter sydost om
planområdet ligger Hjälmare kanal som utgör riksintresseområde för
kulturmiljövård. Den föreslagna planändringen att tillåta 40 meter i
byggnadshöjd och 85 meter i totalhöjd kan komma att förändra
landskapsbilden i det flacka och öppna landskapet. Kommunen bör
redogöra för planförslagets konsekvenser för landskapsbild och
kulturhistoriska värden.
Övrigt
Vid ändringar av detaljplaner ska det tydligt framgå vad ändringen
avser samt hur ändringen skiljer från den gällande detaljplanen.
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver tydliggöra vad den
förslagna detaljplaneändringen avser samt tydliggöra var
ändringarna tar uttryck i plankartan.
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen om att ändringar i
detaljplan ska tillämpas i den ursprungliga detaljplanen.
Tilläggsplaner eller ändringsplaner gäller inte tillsammans med den
ursprungliga planen. När ändringen har vunnit laga kraft så är det
planen i sin ändrade form som gäller. Enligt plan- och
bygglagen (2010:900) 4 kap. 30 § ska en detaljplan bestå av en
plankarta över det område som planen omfattar. Planhandlingarna
bör således kompletteras med en tydlig plankarta innefattande det
totala planområdet, plankartan bör inte endast täcka området som
omfattar planändringen. Länsstyrelsen vill hänvisa kommunen
till Boverkets hemsida för anvisningar om ändring av detaljplaner.
Ytterligare anser Länsstyrelsen att planen skulle gynnas av att
tillägget till planbeskrivningen förflyttas till den befintliga
planbeskrivningen med hänvisning till tydlighetskravet.
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Svar:

En kommentar har lagts till i stycket om ändrings bakgrund, syfte
och huvuddrag om ändringens överensstämmelse med
översiktsplanen.
Fornlämningens utbredning finns markerad i grundkartan med
tillhörande teckenförklaring, en upplysning läggs även till i
planbestämmelserna rörande fornlämningen.
I planbeskrivningen finns nu ett tillägg om genomförandets
konsekvenser fokus på förändringar i landskapsbilden. Däremot har
inte de delar av Näsby som ingår i den underliggande planen
behandlats då planändringen inte gör någon skillnad i
exploateringsgraden av marken.
För att öka tydligheten om planändringens innebörd kommer
plankartan att innefatta det totala planområdet. I tillägget till
planbeskrivningen kommer det att redogöras tydligare vilka
förändringar av plankartan som sker genom planändringen.
Tillägget till planbeskrivningen kommer också flyttas till ett eget
dokument så att det sedan enklare kan läsas tillsammans med
original planbeskrivningen.

Lantmäterimyndigheten
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.
Fastighetsstorlek
Finns ej.
Markreservat
I plankartan används de administrativa bestämmelserna ”g1” och
”g2” inom kvartersmark, och gäller i hela området. En bestämmelse
om markreservat (exempelvis gemensamhetsanläggning) innebär en
begränsning av markens användning. Därför bör det i planprocessen
bedömas var markreservatet ska placeras. Bestämmelse om
markreservat begränsar möjligheten att använda marken även om en
gemensamhetsanläggning inte inrättas. Om bestämmelsen även är
tänkt att gälla i den ändrade planen bör ovanstående beaktas.
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Fastighetsindelningsbestämmelser
Finns ej.
Genomförande och konsekvenser
Genomförande och konsekvenser vad gäller fastighetsbildning finns
i detaljplan EII-2/2006
Plankarta
Plankartan visar många linjer som kan göra kartan svårtolkad på
vissa ställen, framförallt längs INDUSTRIGATA och LOKALGATA.
Det är svårt att tolka avgränsningsområdet för
användningsbestämmelsen ”E” samt för egenskapsbestämmelsen
”m” och administrativa bestämmelsen ”g1”.
Släntlinjerna gör det även svårt att urskilja avgränsningsområdet för
de administrativa bestämmelserna ”x” och ”u”. Administrativ
bestämmelse ska avgränsas med administrativ gräns alternativt
kombinerad administrativ- egenskapsgräns.
Är det väsentligt att alla grundkartebeteckningar är med i plankartan
eller är det möjligt att ta bort en del linjer för att tydliggöra vad som
gäller i planen?
Egenskapsbestämmelsen ”p” finns med två gånger i
teckenförklaringen.
Övrigt
Enligt Boverket kan det bara finnas en detaljplan för ett geografiskt
område och det går därför inte att göra ändringsplaner,
tilläggsplaner eller liknande som ska gälla tillsammans med den
ursprungliga planen. Det innebär att ändringar görs i den
ursprungliga planen vid en ändring av detaljplan.
Under processen att ändra en detaljplan behöver det vara tydligt för
alla berörda vad ändringen avser och hur ändringen skiljer sig från
den ursprungliga planen. När ändringen har vunnit laga kraft så är
det planen i sin ändrade form som gäller.
I denna samrådshandling finns tillägg till planbeskrivning, tillägg till
genomförande beskrivning och det anges under ”Tillägg till
Planbeskrivning” att planändringen ska läsas tillsammans med
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detaljplan EII-2/2006 för Marieborg industriområde, detta är inte
förenligt med boverkets anvisningar.
I övrigt har inte Lantmäteriet några ytterligare synpunkter på
planförslaget.
Svar:
Bestämmelserna g1 och g2 gällande markreservat ingår inte i det
planändringen berör och bestämmelserna kommer därför att vara
kvar i sin ursprungliga form.
Plankartan har omarbetats för att försöka göras tydligare. Justeringar
har även gjorts med grundkartan för att öka tydligheten.
Plankartan har gjorts om för att inkludera hela den ursprungliga
detaljplanen.
VAFAB MILJÖ

VafabMiljö har tagit del av rubricerat ärende och har följande
synpunkter på planförslaget. I planbeskrivningen på sidan 10 under
rubriken avfall står att läsa att omhändertagande av återvinningsbart
material och sophantering ska avtalas med VMR. Detta är inte längre
aktuellt och av den anledningen anser VafabMiljö att planen bör
revideras enligt följande.
Avfall
Avfallshantering 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.
Vafabmiljö har i övrigt inga synpunkter på planförslaget men finns
tillgängliga för dialog.
Svar:
Planändringen syftar främst åt att ändra byggnadshöjder och uområden och därför har inte avfallsfrågor berörts. Den
planbeskrivning som hänvisas till i yttrandet har inte varit ute för
samråd.
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Fastighetsägare av Näsby 10:2
Undertecknad äger marken söder och väster om aktuellt område där
aktivt jordbruk bedrivs. Jag hyser oro för att växtligheten påverkas
negativt om högsta byggnadshöjd ändras till 40 m. resp. 85 m. Det
finns belägg för att grödan får sämre utvecklingsmöjligheter vid ex.
vindkraftverk när grödan hamnar i skugga. Placering av ev.
byggnader får stor betydelse och skulle en 40 m. eller 85 m. byggnad
placeras 4,5 m från tomtgräns kan betydande påverkan på grödan
befaras. Skulle detta bli verklighet kräver jag att en utredning av
sakkunnig verkställes för att fastställa ev. inkomstbortfall.
I södra delen av området ligger idag div. ledningar som kan tänkas
flyttas om så krävs i samband med att området exploateras. Var skall
dessa ledningar då placeras?
För övrigt måste jag påpeka det olämpliga att exploatera fullvärdig
åkermark. En omvärdering har skett de senaste 10 åren och många
framsynta kommuner tar idag hänsyn till detta vid planläggning av
nya exploateringsområden. Odlingsbar mark är en bristvara globalt
sett och vi har där ett stort ansvar att inte förvärra situationen.
Svar:
Längs med planområdets gräns mot jordbruksmarken i östlig
riktning finns ett område med prickmark som är 30 meter brett och
längs den södra gränsen mot odlingsmarken är området med
prickmark 10 meter. Prickmark innebär att marken inte får förses
med byggnad. Att planändringen möjliggör att byggnader får
placeras 4,5 meter från tomtgräns istället för 6 meter har främst
betydelse för tomter eller fastigheter som angränsar med varandra
inom planområdet.
Vid en flytt av ledningarna är det i dagsläget svårt att säga var de
kan tänkas hamna då det beror på hur kommande exploatering
utformas.
Området är sedan tidigare planlagt för industriändamål.
Planändringen möjliggör inte för en ökad exploatering av
jordbruksmark i förhållande till vad som är möjligt att bygga i
dagsläget.
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Ställningstagande

Planhandlingarna bearbetas enligt ovan inkomna synpunkter och
planen skickas ut för granskning.
Noterbart är även att en del av betäckningarna och formuleringar i
plankartan som inte ingår i planändringen ser annorlunda ut i denna
plankarta gentemot hur de ser ut i den underliggande planen trots
att de inte ingår i planändringen. Detta beror på att planen är
anpassad efter Boverkets senaste bestämmelsekatalog, men
bestämmelsernas innebörd är samma.
Medverkande tjänstemän

Hans Nilsson

Arboga 2018-11-20

Planarkitekt
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Planändring för Marieborgs industriområde
Harren 2 och 3 samt
del av Koberg 2:1
ARBOGA KOMMUN, VÄSTMANLANDS LÄN

Granskningsutlåtande
Planens syfte och huvudderag

Gällande detaljplan. EII-2/2006, har som syfte att möta upp en
efterfrågan inom Arboga tätort på områden för lager- och
distributionsverksamhet som har möjlighet till järnvägsanslutning.
Aktuellt område har en strategisk placering intill Mälarbanan med
nära anslutning till både E20 och E18.
Detaljplanen medger för industri med en högsta byggnadshöjd om
20 meter och en högsta totalhöjd om 25 meter. I samband med större
etableringsförfrågningar på Marieborgs industriområde har behovet
av en högre tillåten byggnadshöjd och totalhöjd uppmärksammats.
Syftet med planändringen är att möjliggöra för högre tillåten
byggnads- och totalhöjd inom vissa delar av planområdet samt att ta
bort vissa u-områden för att möjliggöra eventuell flytt av ledningar.
Hur samråd och granskning har bedrivits

Förslag till planändring för Marieborgs industriområde har varit ute
för samråd under perioden 11 september 2018 – 9 oktober 2018.
Handlingarna har skicakts ut till berörda sakägare, myndigheter och
organisationer. Därutöver var handlingarna tillgängliga vid Tekniska
förvaltningen i Rådhuset, på Arboga kommuns hemsida och på
stadsbiblioteket i Arboga. Efter samråd och mindre korrigeringar har
planförslaget även funnits för granskning under två veckor från 21
november 2018 till den 5 december 2018.
Yttranden

4 skriftliga yttranden har inkommit under granskningen. Nedan
följer de inkomna yttrandena i sin helhet. 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:
Trafikverket Region Öst
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Länsstyrelsen

Allmänt
Länsstyrelsen yttrade sig tidigare över planförslaget 2018-10-10.
Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL Länsstyrelsen bedömer med
hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända
förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att
prövas.
Övrigt
Fornlämning
En karta med förtydligande om var arkeologisk utredning bedöms
krävas inför markingrepp finns bifogad, se bilaga 1. I bilagan finns
även ett förslag på en förtydligande upplysningstext.
Natur
Länsstyrelsen anser att det ur naturvårdssynpunkt vore lämpligt om
de grova träden vid Marieborgs gård får stå kvar, se bilaga 2. Det är
tre träd, en lind med en omkrets av 4 meter, en lönn med en omkrets
av 2 meter och en hästkastanj med en omkrets av 2,8 meter.
Svar:
Ett förtydligande med karta har lagts till i tillägget till
planebeskrivningen om vilket område som kräver kontakt med
Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion för markingrepp.
Gällande de grova träd som finns inom planområdet har inget
ställningstagande gjorts för att bevara dem i planändringen.
Lantmäteriet

Planbeskrivningen
Enligt Boverket ska det endast finnas en detaljplan för ett geografiskt
område och det går därför inte att göra tilläggsplaner eller liknande
som ska gälla tillsammans med den ursprungliga planen vid en
ändring av detaljplan. Det innebär att ändringar görs i den
ursprungliga planen. Jag tolkar det som att även den ursprungliga
planbeskrivningen ska ändras i sin helhet, dvs allt som ska fortsätta
att gälla i den ursprungliga planbeskrivningen även ska finnas med i
den nya planbeskrivningen.
”Det kan bara finnas en detaljplan för ett geografiskt område och det går
därför inte att göra ändringsplaner, tilläggsplaner eller liknande som ska
gälla tillsammans med den ursprungliga planen. Det innebär att ändringar
görs i den ursprungliga planen vid en ändring av detaljplan.” – Boverket
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Plankarta
Plankartan är fortfarande otydlig på vissa ställen. Lyktstolparna i
grundkartan kan lätt blandas ihop med utfartsförbud. Svårt att längs
”Lokalgata” i norr urskilja gränsbestämmelser samt utfartsförbud.
Svårt att se var utfartsförbudet upphör. Gör detta tydligare.
I teckenförklaringen bör det även stå i symbolerna för gata vilken
gata det gäller. Det bör även göras tydligare i plankartan.
I övrigt har inte Lantmäteriet några ytterligare synpunkter på
planförslaget.
Svar:
Tillägget till planeskrivningen kommer att finnas tillsammans med
den underliggande beskrivningen som en bilaga. Det kommer inte
att göras en ändring i den ursprungliga planbeskrivningen.
Grundkartan har tonats ner i färgskala för att de olika
bestämmelserna i plankartan ska bli tydligare.
Mälarenergi Elnät

Mälarenergi Elnät (MEE) har ledningsrätterna 1983-561 samt 1984658 för en av mellanspänningskablarna inom området. Kabelsträckan
mellan dessa två ledningsrätter saknar ledningsrätt, men MEE avser
att ansöka om ledningsrätt även för denna sträcka.
I övrigt inget att erinra.
Svar:
Informationen noteras.
Ställningstagande
Inkomna synpunkter har resulterat i att detaljplanen föreslås ändras på
nedanstående punkter:

•
•

Plankartan har gjorts tydligare så att den är mer lättläslig
Förtydligande har gjorts gällande fornlämning Arboga stad
40:1

Övriga ändringar efter granskningen är följande:
•

Ett markreservat har lagts till i plankartan för att förtydliga
gemensamhetsanläggning för lokalspår i den norra delen av
planområdet för att öka plankartans tydlighet.
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Tekniska nämnden

Hans Nilsson
Planarkitekt
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