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Till detaljplanen hör:
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- Planbeskrivning + tillägg
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ILLUSTRATION, bilden visar möjlig utformning av planområdet

Malin Jaans
Planarkitekt

Anna Windal
Samhällsbyggnadschef

Dp. 157

Detaljplanering används för att pröva och reglera kommunens mark- och vattenanvändning, till
exempel när ny bebyggelse ska uppföras. En detaljplan ska redovisa allmänna platser,
kvartersmark och vattenområden. Allmänna platser är till exempel gator, cykelvägar och
parkområden. Kvartersmark är platser som ska ha en specifik användning som inte är allmän,
till exempel bostadsbebyggelse eller industrimark. En detaljplan medför en rätt att bygga enligt
planens bestämmelser under en angiven tid som ska vara mellan 5 och 15 år.
Detaljplanen består av flera planhandlingar. Plankartan är ett juridiskt bindande dokument och
är det som främst utgör grunden för kommande prövningar om bygg- eller marklov.
Planbeskrivningen beskriver planens syfte, tidigare ställningstaganden, platsens förutsättningar
och de förändringar som planen möjliggör. Den är ett stöd i tolkningen av plankartan. Det här
dokumentet är ett tillägg till planbeskrivningen och ska läsas tillsammans med ursprunglig
planbeskrivning.

Det råder bostadsbrist i kommunen och vi har därför förberett för byggnation av ett nytt
bostadsområde i södra Näs enligt en gällande detaljplan från 1992. Detaljplanen togs fram för
att möjliggöra nybyggnad av småhus. Nybyggnationen skulle samtidigt ge underlag till
ombyggnation av vatten- och avloppsnätet i området. Kommunstyrelsens ordförande beslutade
2017-06-22 att ge planavdelningen i uppdrag att ta fram en ändring av detaljplanen för Södra
Näs, Dp. 157. Syftet med ändringen av detaljplanen är att ta bort en yta som reserverats som
kommunal lekplats och tillföra ytan till bostadsmarken. Syftet är också att ta bort delar av det
utfartsförbud som lagts längs med Bergslagsvägen och istället anpassa planen efter befintliga
förhållanden. Gränsen mellan bostadsmark och parkmark i söder justeras också något för att ge
plats åt ett dagvattenmagasin.

Denna handling redovisar föreslagna ändringar av detaljplan för Södra Näs, Dp. 157.
Ändringarna berör delar av planområdet, medan övriga delar av detaljplanen kvarstår i sin
ursprungliga utformning. I samband med planändringen har hela plankartan även digitaliserats.
Ändringen av detaljplanen handläggs med standardförfarande.
Ändringen av planen innebär att:
 den yta som ursprungligen planerats som lekplats blir en bostadstomt
 befintliga utfarter från tomterna längs Bergslagsvägen kan behållas
 de nya vatten- och avloppsledningarna i området skyddas
 det dagvattenmagasin som anlagts i områdets södra del inte ligger på tomtmark

Till ändringen av detaljplanen hör:
- Plankarta med bestämmelser och illustrationsplan- ny digitaliserad version av ursprungsplanen

med de föreslagna ändringarna
- Planbeskrivning (ursprunglig) samt tillägg till planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning (Metria 2017-11-14, uppdaterad av Hallstahammars kommun 2018-0201)

Planområdet ligger i de södra delarna av Näs i Hallstahammars tätort. Planområdet avgränsas i
norr av Frössvivägen och i öst av Bergslagsvägen. Väster och söder om planområdet finns
främst jordbruksmark. Planområdet omfattar cirka 4,4 hektar.

Områdesöversikt med planområdet inom
röd streckad linje.

Orienteringskarta med planområdet i
rött.

I samband med pågående exploatering har delar av planområdet delats in i nya fastigheter.
Ytterliggare fastighetsbildning pågår just nu för att dela in Frössvi 4:1 i småhusfastigheter.
Planområdet omfattar kommunalt ägda fastigheterna Frössvi 4:1, Ask 6 och 7, samt privatägda
fastigheterna Näs 1:12, 1:13, 1:14, 1:45, 1:53, 1:54, 1:68, samt 1:137 och Ask 1, 2, 3, 4, 5, samt
S:1. Försäljning av småhusfastigheter inom området pågår just nu i samband med exploatering
inom planområdet.

Kommunens översiktsplan från 2011 pekar ut planområdet som exploateringsområde för
bostäder med befintlig detaljplan. En förändring av den befintliga detaljplanen anses inte strida
mot gällande översiktsplan.

Hela planområdet ligger inom skyddszon för vattentäkten i Hallstahammar och omfattas därmed
av särskilda vattenskyddsföreskrifter. I huvudsak ligger fastigheterna Näs 1:12, 1:13, 1:14, 1:45,
1:53, 1:54, 1:68 och 1:137 helt inom inre skyddszonen för vattentäkten och övriga planområdet
inom den yttre skyddszonen för vattentäkten. En liten del av Frössvi 4:1 i anslutning till Näs
1:13 och 1:14 tillhör också inre skyddszonen. Föreskrifterna innebär särskilda bestämmelser
bland annat om hantering, lagring och användning av petroleumprodukter, avledning av spilloch dagvatten, schaktningsarbeten samt markvärmeanläggningar. Föreskrifterna innebär bland
annat att tillstånd från miljönämnden krävs innan schaktningsarbeten får inledas. För den inre
skyddszonen innebär föreskrifterna också att markvärmeanläggningar inte tillåts.
Vattenskyddsföreskrifterna håller just nu på att uppdateras. Prognosen idag är att uppdateringen
kommer innebära att en större del av planområdet kommer tillhöra den primära (nuvarande inre)
skyddszonen för grundvatten.
I detaljplanen finns sedan tidigare en bestämmelse om att olja inte får användas vid
uppvärmning som ett skydd för vattentäkten.

Den yta som ursprungligen planerats som lekplats föreslås ändras till bostadsmark med samma
planbestämmelser som omkringliggande bostadsmark. Det innebär att den nya tomten får
bebyggas med friliggande hus med högst en våning och största byggnadsarea på 250 m2 per
fastighet. Bostadsmarken inom planområdet innehåller också bestämmelser om
byggnadsteknisk hänsyn, samt förbud mot olja som uppvärmningsmetod.
I samband med digitaliseringen har formuleringarna av planbestämmelserna ändrats något, så att
de motsvarar hur bestämmelsen formuleras idag. Exempelvis har en omformulering av
planbestämmelsen för prickmark gjorts från marken får inte bebyggas till marken får inte förses
med byggnad. Bestämmelsen om att vind inte får inredas som finns på den del av området där
seniorvillor byggs har också omformulerats. Omformuleringarna gör det enklare att lagra
detaljplanen i en databas, men förändrar inte syftet med bestämmelserna.

Ursprunglig plan

Efter planändring har den planerade
lekplatsen blivit en del av bostadsmarken.

Efter planändringen innehåller planområdet ingen särskild yta för lek, men småbarnslek kan i
stor utsträckning ske på den egna tomten. Större friytor med bland annat bollplaner finns
nordväst om planområdet. Här finns också en lekplats som kommunen planerar att utveckla till
en större områdeslekplats för att passa både små och stora barn. Strömsholmsåsen öster om
Bergsslagsvägen erbjuder vissa rekreationsmöjligheter. Friytekravet för lek och utevistelse för
bostadsbebyggelse enligt Plan- och bygglagens anses tillgodosett (8 kap 9 § andra stycket).
I planområdets sydligaste del finns en parkremsa som framför allt är till för att kunna nå
angränsande mark. Infart till Näs 1:54 samt pumpstationen är tillåten via parkmarken.
Bestämmelsen om infart finns med i ursprungsplanen, men har omformulerats för att bli
tydligare. Om infart ska anläggas ska samråd ske med kommunen kring utformningen för att
undvika skador på vatten- och avloppsledningsnätet.

Den nya gatan i gällande plan har nu anlagts och getts namnet Elin Hammars väg. I gällande
detaljplan har möjligheten att skapa ett gupp i vägbanan framför lekplatsen särskilt markerats.
Eftersom planändringen innebär att ingen lekplats byggs inom ytan tas även bestämmelsen om
gupp bort från plankartan. Detaljplanen innehåller också bestämmelser om den nya gatans höjd,
vilket tas bort då behovet av bestämmelsen minskat i och med att gatan nu är byggd.
Utfartsförbud längs stora delar av Bergslagsvägen har i gällande detaljplan införts som en
trafiksäkerhetsåtgärd. Planbestämmelsen gör att de befintliga utfarterna längs Bergsslagsvägen
innan planändringen är planstridiga. Fastighetsägare som exempelvis vill stycka av sin tomt för
att möjliggöra ny bostadsbebyggelse mot Elin Hammars väg måste då samtidigt förändra sin
egen utfart genom att bilda en så kallad skafttomt mot den nya gatan inom planområdet. Även
annan typ av bygglovspliktig byggnation inom den egna fastigheten kan påtvinga en sådan
förändring av utfartens läge. Bedömningen är att planbestämmelsen får så långtgående
konsekvenser för befintliga hus att den anses orimlig. Utfartsförbudet mot Bergslagsvägen tas
därför till stora delar bort. Utfartsförbud behålls enbart vid korsningen till Frössvivägen.
Utfartsförbudet mot Frössvivägen och delar av Elin Hammars väg behålls i ursprunglig
utformning.

Ursprunglig plan med det
gupp samt utfartsförbud
som tas bort markerat i rött.

I samband med pågående exploatering av planområdet har befintliga kommunala vatten- och
avloppsledningar på fastigheterna Näs 1:12, 1:13, 1:14, 1:45, 1:53, 1:54 och 1:137 tagits bort.
Nya ledningar har lagts i nya gatan Elin Hammars väg samt i Bergslagsvägen. Ledningarna
korsar också kvartersmarken strax norr om Näs 1:45. Här har ett nytt u-område skapats för att
säkra ledningarnas läge. Elledningar och fiberledningar har också lokalicerats i anslutning till
vatten- och avloppsledningarna i Elin Hammars väg och Bergsslagsvägen samt i u-området
mellan dessa gator. En befintlig luftledning för el inom området håller samtidigt på att plockas
ner. Förändringar av vatten- och avloppsledningarnas läge gör att det u-område som finns längs
Bergslagsvägen i planområdets nordöstra del kan tas bort. Det gör att ytan med prickmark i
ursprungsplanens nordöstra del samtidigt kan minskas till 7 meters bredd.
Nya vatten- och avloppsledningar har också lagts inom kvartersmarken väster om Elin
Hammars väg för att försörja de seniorvillor som byggs där. Kommunen kommer att äga
ledningarna inom samfälligheterna och nya u-områden har därför skapats för dessa ledningar.
I planområdets södra del finns en ledningsrätt för vatten- och avloppsledningar inom fastigheten
Näs 1:54. Som en följd av förändringarna av ledningarnas läge ligger idag bara
fastighetsägarens egna ledningar inom en stor del av denna yta. Ett nytt u-område har lagts till i
plankartan för den lilla del av fastigheten som fortfarande berörs av allmänna ledningar. Den
pumpstation som tidigare funnits inom fastigheten är också flyttad till parkmarken väster om
fastigheten.

I samband med exploateringen har ett befintligt dike nedanför fastigheterna Näs 1:12, 1:13,
1:14, 1:45, 1:53, 1:54 och 1:137 lagts igen och ersatts med dränering. För att utjämna flödet av
dagvatten vid kraftiga regn har också ett dagvattenmagasin i planområdets södra del anlagts. En
4 meter bred yta markerad med SKYDD har reserverats för detta i detaljplanen.
Åkerdräneringen för Frössvi 1:27 är också flyttad till planområdesgränsen.

Ursprunglig plan med u-område i
rött och inom röd linje finns
ledningsrätt där inga kommunala
ledningar ligger längre.

Efter planändring med nya u-områden
i rött.

Ursprunglig plan

Efter planändring har en skyddsyta
om 4 meter lagts till.

Planändringens genomförande bedöms inte medföra någon miljöpåverkan jämfört med gällande
plan och bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i Miljöbalkens 6 kapitel
11 paragraf. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte
upprättats enligt kraven i Plan- och bygglagens 4 kapitel 34 paragraf. Samråd har skett med
länsstyrelsen 2017-08-15, vilka delar kommunens uppfattning.

Planändringen bedöms vara förenlig med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel om bestämmelser för
hushållning med mark och vatten samt miljökvalitetsnormer.

Planändringen innebär att en yta som tidigare reserverats för lek tas bort, vilket minskar
lekmöjligheterna inom området. Tekniska förvaltningen har under två års tid utrett behovet av
lekplatser i kommunen och nyligen antagit en lekplatsplan. Utredningen pekar på att den lekyta
som finns reserverad i Södra Näs är för liten för att skapa kvalitet och attraktivitet och att den är
placerad för avsides sett till hela bostadsområdet. Utredningen har därmed kommit fram till att
lekplatsen inte är lämplig att bygga. Istället planerar kommunen att satsa på att förbättra den
befintliga lekplatsen vid Usterstavägen. Det blir längre för barnen att gå till lekplatsen från
planområdet, men möjligheterna till lek kommer att vara större och även passa fler åldrar.
Att en yta som identifierats som mindre lämplig som ny kommunal lekplats istället kan
användas som bostadsmark är samtidigt positivt eftersom bristen på småhustomter i kommunen
just nu är stor.

Ändringen av detaljplanen handläggs med standardförfarande.
Samråd
Granskning
Antagande

4 december 2017 - 29 januari 2018
12 februari - 12 mars 2018
april 2018

Genomförandetiden för de delar som ändras i detaljplanen är fem år från den dag planändringen
vinner laga kraft. Genomförandetiden för övriga delar av detaljplanen upphörde den 31
december 2002.

Fastighetsbildning är genomförd eller pågår som en del av pågående exploatering. Ingen
ytterligare fastighetsbildning behövs som en följd av planändringen.

I plankartan har u-områden skapats för vatten- och avloppsledningar samt elledning och
fiberledning som försörjer andra fastigheter. Här ska marken fortsatt vara tillgänglig för
allmänna underjordiska ledningar. Dessa u-områden ger möjlighet att kunna säkerställa rätten
till ledningarna genom ledningsrätt. Ledningsägaren ansöker hos Lantmäteriet om
ledningsrätten och står för förrättningskostnaden.
I planområdets södra del har ledningarna inom befintlig ledningsrätt (1961-132.1) ändrat läge
och delar av ytan på fastigheten Näs 1:54 används inte längre för allmännyttiga ledningar. I
samband med att kommunen ansöker om nya ledningsrätter inom planområdet bör en ansökan
om förändring av denna befintliga ledningsrätt göras. Det är ledningsrättshavaren som då står
för förrättningskostnaderna enligt ledningsrättslagen.

Planförfattare är Ulrika Johansson vid Hallstahammars kommun.

Hallstahammar 2018-03-19

Ulrika Johansson

Jacob Lithammer

Planarkitekt

Planchef

Antagen av KS 2021-08-30
Vunnit laga kraft 2021-09-24

Plannr 157
Dnr 240/20

Tillägg till planbeskrivning

Ändring av detaljplan för

Södra Näs
Frössvi 4:1, Embla 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, Näs 1:12, 1:13, 1:14, 1:45, 1:53,
1:54, 1:68, 1:137, Ask 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 och
S:1 och S:2, Hallstahammars kommun
Antagandehandling

Hallstahammars kommun
Telefon: 0220-240 00
Hemsida: www.hallstahammar.se
Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Handläggare
Malin Jaans
Planarkitekt
Telefon: 0220-241 76
Epost: malin.jaans@hallstahammar.se
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Inledning
Detaljplanering används för att pröva och reglera kommunens mark- och vattenanvändning, till exempel
när ny bebyggelse ska uppföras. En detaljplan ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och
vattenområden. Allmänna platser är till exempel gator, cykelvägar och parkområden. Kvartersmark är
platser som ska ha en specifik användning som inte är allmän, till exempel bostadsbebyggelse eller
industrimark. En detaljplan medför en rätt att bygga enligt planens bestämmelser under en angiven tid
som ska vara mellan 5 och 15 år.
Detaljplanen består av flera planhandlingar. Plankartan är ett juridiskt bindande dokument och är det
som främst utgör grunden för kommande prövningar om bygg- eller marklov. Planbeskrivningen
beskriver planens syfte, tidigare ställningstaganden, platsens förutsättningar och de förändringar som
planen möjliggör. Den är ett stöd i tolkningen av plankartan.
Detaljplaneprocessen
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och formar en process som ämnar pröva om den
markanvändning som detaljplanen föreslår är lämplig. Under samråd och granskning ges möjlighet för
sakägare, myndigheter och andra berörda att lämna synpunkter på planens lämplighet. Det är viktigt att
det i planprocessen sker ett avvägande mellan allmänna och enskilda intressen. Denna detaljplan
handläggs med standardförfarande.

Bakgrund till planärendet
Dp. 157 för Södra näs, ursprungligen från 1992, ändrades 2018 för att bland annat skapa mer
bostadsmark och ta bort delar av utfartsförbud mot Bergslagsvägen. I samband med ändringen pågick
även en exploatering av området och under 2017 tecknade kommunen ett ramavtal för att uppföra 13
seniorvillor och tillhörande samfällt ägda anläggningar. För respektive fastighet upprättades enskilda
köpekontrakt. Bolaget som förband sig att bygga dessa anläggningar gick i konkurs sommaren 2019
innan de samfällt ägda anläggningarna var färdigställda vilket innebar att ansvar för färdigställandet och
underhåll av dessa övergick till fastighetsägarna. Fastighetsägarna framförde önskemål om att
färdigställandet och skötsel av vägarna skulle övertas av kommunen. Kommunstyrelsen beslutade 202006-30 att ge planuppdrag för att ändra detaljplan 157 för Södra Näs.
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Planens syfte
Ändringen av detaljplanen syftar till att delar av kvartersmark på fastigheterna Ask S:1 och S:2 i
Hallstahammars kommun ändras till två gator som förvaltas av kommunen samt att kvarvarande delar
av fastigheterna kan användas för gemensamma behov. Syftet med ändringen av detaljplanen är även
att möjliggöra för en mer flexibel exploatering på fastighet Embla 4. Detaljplanen ändras istället för att
göras om eftersom planändringen ryms inom den ursprungliga planens syfte.
Sammanfattning av förslaget
Denna handling redovisar föreslagna förändringar av detaljplan för Södra Näs, Dp. 157. Ändringarna
berör delar av planområdet medan övriga delar av detaljplanen kvarstår i sin ursprungliga utformning.
Planändringen omfattar fastigheterna Ask S:1, S:2 samt Embla 4. Ändringen av detaljplanen handläggs
med standardförfarande.
Ändringen av planen innebär att:
•
•
•

Delar av kvartersmark på fastigheterna Ask S:1 och S:2 ändras från kvartersmark till två
gator som förvaltas av kommunen.
Kvarvarande kvartersmark inom Ask S:1 och S:2 reserveras för gemensamhetsanläggningar.
Egenskapsbestämmelsen om enbart friliggande hus tas bort från fastighet Embla 4 för att
möjliggöra för uppförandet av parhus på tomten.

Planhandlingar
Till detaljplanen hör:
- Plankarta med bestämmelser och illustrationsplan
- Planbeskrivning (ursprunglig) samt tillägg till planbeskrivningen (en från 2018 samt denna handling)
- Fastighetsförteckning (Metria, 2020-09-21)
Plandata
Läge och omfattning
Planområdet ligger i de södra delarna av Näs i Hallstahammars tätort. Planområdet avgränsas i norr av
Frössvivägen och i öst av Bergslagsvägen. Väster och söder om planområdet finns främst
jordbruksmark. Planområdet omfattar ca 4,4 hektar.
Markägoförhållanden
Planområdet omfattar de kommunalt ägda fastigheterna Frössvi 4:1, Ask 13, S:1, S:2 samt de privatägda
fastigheterna Embla 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, Näs 1:12, 1:13, 1:14, 1:45, 1:53, 1:54, 1:68, 1:137, Ask 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 och 15.
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Lokaliseringskartor med planområdet markerat med röd linje respektive med en röd yta

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Kommunens översiktsplan från 2011 pekar ut planområdet som exploateringsområde för bostäder med
befintlig detaljplan. En förändring av den befintliga detaljplanen anses inte strida mot gällande
översiktsplan.

Förutsättningar
Nulägesbeskrivning
Gällande detaljplan från 1992, som även har ändrats 2018, tillåter bebyggelse inom planområdet i form
av friliggande villor i en till två våningar samt fyra parhus. Vid planändringen 2018 så var stora delar
av området väster om Elin Hammars väg och området i norr som angränsar till Frössvivägen inte
avstyckade till mindre fastigheter eller exploaterade med bostadsbebyggelse. I nuläget finns 31
fastigheter varav majoriteten är bebyggda med villor och fyra parhus, alla i ett plan. Detaljplanen
inrymmer även Elin Hammars väg, vilken är en kommunal allmän gata, en transformatorstation intill
Frössvivägen i norr samt park och grönyta för dagvattenhantering i söder.
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Förslag till planändring
Gator och trafik
Gatunät
I ursprunglig plan och i planändringen från 2018 är fastigheterna Ask S:1 och S:2 planlagda som
kvartersmark för bostadsändamål där tanken var att två samfällda vägar skulle anläggas för anslutning
till intilliggande fastigheter. Syftet med planändringen är att istället planlägga delar av marken på
fastigheterna Ask S:1 och S:2 som GATA med kommunalt huvudmannaskap. Planändringen innebär
därav att de delar av Ask S:1 och S:2 som angränsar till bostadsbebyggelsen planläggs som GATA för
att forma två U-formade gator som blir förlängningar av Elin Hammars väg vilket säkerställer angöring
till fastigheterna Ask 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 13. De två nya gatorna utformas även med
möjlighet till kantstensparkeringar. För att säkerställa god sikt i svängar och skapa en mer säker
trafiksituation kompletteras även ytorna mellan vägarna med prickmark för att säkerställa att byggnader
inte uppförs i viktiga siktlinjer.

Ursprunglig plan (planändring 2018)

Planändringen innebär att bestämmelsen GATA
tillkommer i den västliga delen av planområdet.
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Bebyggelseområden
Bostäder
Syftet med planen är att möjliggöra för en mer flexibel exploatering av fastigheten Embla 4 som
innefattar en större areal än omkringliggande fastigheter. I planändringen från 2018 regleras alla
fastigheter inom den planlagda bostadsmarken i öster med samma egenskapsbestämmelser. Dessa
egenskapsbestämmelser reglerar största exploatering per tomt till 250 kvadratmeter, ett högsta
våningsantal till en våning, att det enbart får exploateras med friliggande hus, att suterrängvåning får
anordnas, att olja inte får användas vid uppvärmning samt att särskild byggnadsteknisk hänsyn måste
tas vid grundläggning och eventuell källarbyggnation. I planändringen har egenskapsbestämmelsen om
enbart friliggande hus avskrivits för fastighet Embla 4. I övrigt så kvarstår egenskapsbestämmelserna
från ursprunglig plan för fastigheten. Övriga fastigheter inom bostadsmarken har kvar alla ursprungliga
egenskapsbestämmelser. Denna ändring möjliggör för en mer flexibel exploatering av fastigheten Embla
4 som fortfarande sker inom ramarna för den ursprungliga planens reglering av byggnadsarea och
våningsantal. Exempelvis skulle ett mindre parhus kunna uppföras på fastigheten. I övrigt kvarstår även
bestämmelser om bebyggelsens omfattning i form av att marken inte får förses med byggnad
(prickmark).

Ursprunglig plan (planändring 2018).

Planändring innebär att egenskapsbestämmelserna för Embla 4 förändras.

Fastighet Ask S:1 och S:2 är i ursprunglig plan planlagda som bostadsbebyggelse och är i plankartan
markerat med B samt med gul färg. Planändringen innebär att marken för bostadsbebyggelsen inom Ask
S:1 och S:2 reduceras till följd av att delar av fastigheterna tas i anspråk för GATA (läs mer om detta
under gatunät). Utformningen av gatorna skapar två inramade ytor mellan Elin Hammars väg vilka enligt
planändringen fortsättningsvis kommer att regleras som kvartersmark för bostäder. Områdena
kompletteras även med bestämmelsen g1 (markreservat för gemensamhetsanläggning) vilket innebär att
marken inte får exploateras på ett sätt som hindrar gemensamhetsanläggningar att tillkomma (Läs mer
om detta under markreservat för gemensamhetsanläggningar).
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Markreservat för gemensamhetsanläggningar
Genom planändringen regleras delar av kvartersmarken för Ask S:1 och S:2 som GATA där kvarvarande
mark inom fastigheterna fortsatt regleras som kvartersmark för bostadsändamål. Den kvarvarande
kvartersmarken regleras även med g1 (markreservat för gemensamhetsanläggning) vilket anger att dessa
områden ska vara tillgängliga för gemensamhetsanläggningar. En gemensamhetsanläggning är en
anläggning som är till för en grupp av fastigheters gemensamma behov. Marken i fråga är av en sådan
karaktär att den inte bedöms lämplig eller attraktiv för bostadsbebyggelse och har därav störst potentiella
värden för att anordna gemensamhetsanläggningar såsom exempelvis gemensam plantering, sophus,
grillplats eller lekplats. Genom markreservatet säkerställs att bygglov inte får ges för åtgärder som
hindrar att det inrättas en gemensamhetsanläggning inom området. Denna reglering möjliggör för att
ytorna blir mer flexibla inför framtida behov av gemensamhetsanläggningar samtidigt som det även
säkerställer att ingen ny bostadsbebyggelse kan uppkomma på platserna.
Även egenskapsbestämmelserna för den kvarvarande kvartersmarken på Ask S:1 och S:2 ändras. Enligt
planändringen från 2018 regleras största exploatering till totalt 2500 kvadratmeter byggnadsarea inom
egenskapsområdet som i planändringen från 2018 innefattar fastigheterna Ask 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, S:1 och S:2. Då planändringen innebär att Ask S:1 och S:2 regleras till separata
användningsområden betraktas inte denna reglering som lämplig och den totala exploateringen
begränsas istället till en största byggnadsarea om 100 kvadratmeter för Ask S:1 och 150 kvadratmeter
för Ask S:2. Byggnadernas utformning begränsas även till en våning. I övrigt kvarstår befintliga
egenskapsbestämmelser om utförande i form av att särskilda byggnadstekniska hänsyn måste tas till
bland annat radon och bärighet samt att olja inte får användas vid uppvärmning.

Ursprunglig plan (planändring 2018)

Planändringen innebär att två enskilda
användningsområden för bostäder skapas.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Genom planändringen 2018 planlades markreservat för underjordiska ledningar på fastigheterna väster
om Elin Hammars väg för nya kommunala vatten- och avloppsledningar som försörjer bostäderna i detta
område. Planändringen innebär att stora delar av markreservatet för de underjordiska ledningarna ersätts
av allmän plats med kommunalt huvudmannaskap i form av GATA, vilket innebär att tillgången till
ledningarna säkerställs. Markreservatet för underjordiska ledningar täcker från planändringen från 2018
även delar av kvartersmark på fastigheterna Ask 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 samt på Ask S:1 och S:2.
Planen har även utformats med prickmark för den kvarvarande kvartersmarken inom Ask S:1 och S:2
av trafiksäkerhetsskäl. I de delar av planen där dessa områden sammanfaller med markreservat för
underjordiska ledningar har även u-området utökats. Dessa områden av markreservat för underjordiska
ledningar gäller fortsatt i och med planändringen.

Ursprunglig plan (planändring 2018)

Planändringen innebär att tillgång till befintliga
ledningar skyddas genom en kombination av
GATA och markreservat för underjordiska
ledningar på kvartersmark.
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Konsekvenser av planens genomförande
Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning
Planändringens genomförande bedöms inte medföra någon miljöpåverkan jämfört med gällande plan
och bedöms inte ge någon betydande miljöpåverkan som avses i Miljöbalkens 6 kap. 11 §. En
miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats enligt kraven
i Plan- och bygglagens 4 kapitel 34 paragraf. Samråd har skett med länsstyrelsen 2020-10-20, vilka
delar kommunens uppfattning.
Miljökonsekvenser
Planändringen bedöms vara förenlig med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel om bestämmelser för
hushållning med mark och vatten samt miljökvalitetsnormer.
Sociala konsekvenser
Planförslaget innebär att de gator som tidigare varit planlagda som kvartersmark blir allmän platsmark.
Detta säkerställer de boendes tillgång till fastigheterna under alla årstider eftersom planändringen
innebär att anläggandet och skötseln av gatan tillfaller kommunen. Kvarvarande kvartersmark inom
Ask S:1 och S:2 fortsätter att vara gemensamhetsanläggningar för intilliggande fastigheter. Marken
reserveras även för gemensamhetsanläggning vilket innebär att den inte får användas för andra syften.
Detta säkerställer de boendes behov av att anordna anläggningar i framtiden. Planförslaget innebär
även en mer flexibel exploatering på fastigheten Embla 4 vilket öppnar upp möjligheten för fler
bostäder på fastigheten i form av exempelvis parhus, vilket är positivt då det råder bostadsbrist i
kommunen.
Ekonomiska konsekvenser
Planändringen innebär att kommunen tar på sig anläggning och skötsel av gator inom planområdet.
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Genomförande
Organisatoriska frågor
Tidplan
Ändring av detaljplanen handläggs genom standardförfarande, vilket innebär att planen ska antas av
Kommunstyrelsen.
Preliminär tidplan
Samråd
Granskning
Antagande

7 december 2020 – 15 januari 2021
17 maj – 18 juni 2021
augusti 2021

Genomförandetid
Genomförandetiden för de delar som ändras i detaljplanen omfattas av genomförandetiden för
ändringen av Dp. 157 Södra näs från 2018-05-03. Således är genomförandetiden för ändring av
detaljplan för Södra näs 5 år från 2018-05-03.
Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för all förändring som sker på kvartersmarken samt för att införskaffa alla
erforderliga myndighetsbeslut som krävs för genomförande av detaljplanen.
Huvudmannaskap
Hallstahammars kommun är huvudman för allmän plats inom detaljplaneområdet.
Avtal
Planavtal har tecknats mellan fastighetsägare och kommun om upprättande av detaljplan.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
För planändringens genomförande behöver mark som övergår från kvartersmark till allmän platsmark
från Ask S:1 och S:2 regleras till kommunens fastighet Frössvi 4:1. Övrig fastighetsbildning är
genomförd eller pågår som en del av pågående exploatering. Kommunen står för ansökan och
bekostnad av förrättning som krävs för planändringens genomförande.
Gemensamhetsanläggningar/samfällighet
I plankartan bildas ett markreservat för gemensamhetsanläggning för kvarvarande kvartersmark inom
Ask S:1 och Ask S:2. Detta innebär att marken är reserverade för åtgärder i form av anläggningar som
tillgodoser en samfällighet eller en gemensamhetsanläggnings gemensamma behov. Bildandet av
gemensamhetsanläggning/samfällighet görs hos lantmäteriet och bekostas av involverade
fastighetsägare.
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Ledningsrätt
I plankartan har en kombination av bestämmelsen för allmän plats i form av GATA och markreservat
för underjordiska ledningar, i form av vatten- och avloppsledningar, elledningar och fiberledningar,
skapats för att säkerställa tillgängligheten till befintliga ledningar i den västra delen av planområdet.
Dessa bestämmelser ger möjlighet att kunna säkerställa rätten till ledningarna genom ledningsrätt.
Ledningsägaren ansöker hos Lantmäteriet om ledningsrätten och står för förrättningskostnaden.
Ekonomiska frågor
Planändringen innebär att kommunen tar på sig anläggning och underhåll av gator inom planområdet
vilket innebär att kommunen dels har en direkt kostnad av anläggningen av de två nya gatorna på
800 000 kr och dels en återkommande kostnad för underhåll av gatorna på cirka 36 000 kr om året.
Kommunen åtar sig även att bekosta förrättning för att mark från Ask S:1 och S:2 ska regleras till
Frössvi 4:1, vilket uppskattas till en engångskostnad omkring 65 000 kr. Samtidigt har kommunen
även en intäkt av planarbetet där fastighetsägarna för Ask 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 12 har
betalat kommunen totalt 240 000 kr (20 000 kr var) för att genomföra planändringen. De ekonomiska
konsekvenserna för kommunen blir således att planändringen innebär en kostnad för
fastighetsreglering samt en anläggningskostnad och en årlig driftskostnad för de nya vägarna.

Utgifter/
intäkter

Detaljplanearbet
et

Anläggningskostnad
för gatorna

Årskostnad
för underhåll

Kostnad
Fastighets
reglering

240 000 kr

800 000 kr

36 000 kr

65 000 kr

Planekonomi
De fastighetsägare som ligger i anslutning till den nya gatan och drar nytta av dess anläggning och
skötsel står enligt avtal för kommunens kostnader för ändring av detaljplanen.

Medverkande tjänstepersoner
Planförfattare är Malin Jaans vid Hallstahammars kommun.

Hallstahammar 2021-08-20

Malin Jaans

Anna Windal

Planarkitekt

Samhällsbyggnadschef

