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Detaljplaan för del av
a kvartereet ISOLATO
ORN, Gideeonsberg, VVästerås

GENOM
MFÖRAND
DEBESKR
RIVNING
ORGANISA
ATIONSFRÅ
ÅGOR
Tidplan
Detaljplannen handläg
ggs med norrmalt planfö
örfarande occh beräknass bli antagen
n av
byggnadsnnämnden i juni
j
2012.
Genomförandetid
Genomförrandetiden är
ä 10 år frånn den dag pllanen vinneer laga kraftt
Ansvarsfö
ördelning
Fastighetssägaren ansv
varar för plaanens genom
mförande.
Huvudman
nnaskap
Staden är huvudman för allmän pplatsmark. Mälarenerg
M
gi AB är huvvudman för lednsamningsnätett som avser VA, fjärrväärme och ell. Inom kvarrtersmark bbildas gemen
hetsanlägggningar för vägar, parkkeringsgarag
ge, grönytorr/gårdar, miiljöbodar med
mera.
Exploateringsavtal
Ett exploaateringsavtaal som regleerar ekonom
mi och genom
mförande avv åtgärder på
p allmän plats som orsakaas av denna detaljplan ska
s tecknas mellan Vässterås stad och
o
exploatöreen innan dettaljplanen aantas.
FASTIGHE
ETSRÄTTSLIGA FRÅGO
OR
Fastighetssbildning
För genom
mförande av
v planen skaa en eller fleera bostadsffastigheter bbildas genom
m fastighetsreglering och eventuellt
e
avvstyckning inom området i planenn som betecknas
B1C1S, B1C1 och B1.
Detaljplannen medför att en ny faastighet kan//bör bildas för verksam
mhetsområdet
(K1J1H occh K1H).
Detaljplannen förutsätter att fastigghetsregleriing ska göraas av mark m
mellan fastiigheterna Isolatorrn 3 och 4 och
o Västeråås 4:90 för att
a gränsen mot
m Långmåårtensgatan
n och
Gideonsbeergsgatan sk
ka överenssstämma med
d detaljplanen.
Område föör nätstation
n kan antinggen avstyck
kas som en egen
e
fastighhet alternativ
vt kan
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ledningsrätt bildas för nätstationen.
Fastighetsplan
Inom området finns ingen gällande fastighetsplan. Något behov att upprätta någon
fastighetsplan finns inte.
Servitut och ledningsrätter
För att säkra rätten till allmän gång och cykeltrafik inom område markerat med x bör
servitut bildas för den intilliggande gatumarksfastigheten.
För nätstation (E) inom området kan ledningsrätt bildas till förmån för nätstationens
ägare som alternativ till att en särskild fastighet bildas.
Gemensamhetsanläggning
För infartsvägen till verksamhetsfastigheten (K1J1H och K1H) och bostadsfastigheten/-ernas underjordiska garage skall en gemensamhetsanläggning inrättas.
Om kvartersmarken för bostadsfastigheter indelas i flera fastigheter skall gemensamhetsanläggning/ar inrättas för garage, grönytor och kommunikationsytor inom
kvartersmarken.
Namnfrågor
Kvartersgatan inom den norra delen av planområdet, bostadsområdet, föreslås få
namnet Patentgatan.
EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Kostnader för åtgärder på allmän plats enligt nedanstående, som orsakas av denna
detaljplan, ska bekostas av exploatören:
• Platser för angöring utmed Långmårtensgatan, korttidsparkering
• GC-passage över Gideonsbergsgatan
• Passage över Långmårtensgatan
Detaljplanen ger möjlighet att i framtiden anlägga en cirkulationsplats vid Gideonsbergsgatan/Långmårtensgatan. Tekniska nämndens stab tillsammans med exploatören finansierar cirkulationsplatsen, överenskommelse om samfinansiering har tecknats i exploateringsavtal.
Tekniska nämnden stab bekostar anläggande av gång- och cykelbana inom x-område
vid Utvecklingsgränd.
Kostnader för flytt av allmänna ledningar, som är att hänföra till exploateringen,
bekostas av framtida exploatör.
Kostnad för upprättande av detaljplanen betalas av exploatörerna och regleras genom
planavtal.
Exploatören svarar för kostnader för fastighetsbildning inom planområde
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TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar
Projektering av tekniska anläggningar så som vatten- och avlopp, dagvattenanläggning samt fjärrvärme och el ska ske i samråd mellan exploatören, Tekniska nämndens stab och Mälarenergi AB.
Kompletterande radonundersökning ska genomföras för bedömning av radonrisk för
blivande bebyggelse samt dagvattenutredning som visar hur dagvattnet i området ska
lösas.
Etapputbyggnad
Utbyggnad av området planeras ske i etapper med start i södra delen av bostadskvarteret.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Genomförandebeskrivningen har upprättats av Stadsbyggnadskontoret, Helena
Hansson/Hans Larsson i samarbete med Lantmäteriförvaltningen, Karina Liljeroos,
Fastighetskontoret, Ulrika Wikström, samt Tekniska nämndens stab, Annika Kieri.
Stadsbyggnadskontoret

Lantmäteriförvaltningen

Hans Larsson

Karina Liljeroos

Fastighetskontoret

Tekniska nämndens stab

Ulrika Wikström

Annika Kieri
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