
 

 
 

 

 

Detaljpla
 

GENOM
 

ORGANISA

Tidplan 
Detaljplan
skickas ut
rådsskede
betade för
kommunfu
 

Genomför
Genomför
 

Ansvarsfö
Västerås S
de beskriv
terna, omr
Inom kvar
ning i sam
förvaltas a
Byggherra
ket bedöm
heten av k
schaktmas
Byggherra
vägar, lek
Byggherra
hetsföreni
 

Huvudman
Staden är 
Mälarener
Inom kvar
miljöboda

Avtal 
Köpe- och
herre. 
I avtalen r

an för Stad

MFÖRAND

ATIONSFRÅ

nen handläg
t på samråds
t har inkom

rslaget ställs
fullmäktige j

andetid 
randetiden ä

ördelning 
Stad (staden
vna åtgärder
rådet kring g
rtersmark an

mråd med M
av Mälarene
arna ansvara

ms kunna gö
kända förore
ssorna kan b
arana ansva

kplatser, grö
arna ansvara
ing för fram

nnaskap 
huvudmanf
rgi AB är hu
rtersmark bi
ar mm. 

h exploateri

regleras köp

 

strädgårde

DEBESKR

ÅGOR 

ggs med nor
sremiss togs

mna skrivelse
s nu ut för g
juni 2014.

är 10 år från

n) ansvarar f
rna för plan
gamla Stads
nsvarar resp

Mälarenergi A
ergi AB.  
ar för efterb

öras i samba
eningar ska 
bedömas inn

arar för utby
nytor, miljö
ar för att ge

mtida drift oc

för allmän p
uvudman fö
ildas gemen

ngsavtal sk

pevillkor, up

 
 
2014-02
rev 2014

1/3 

en, Fågelv

RIVNING

rmalt planfö
s av byggna
er sammanf

granskning. 

n den dag pl

för planens 
nens olika de
strädgården
pektive byg
AB. Lednin

behandlings
and med exp

anmälan gö
nan de körs

yggnad av g
öbodar etc. 
emensanhets
ch underhål

platsmark. 
ör ledningsn
nsamhetsan

ka träffas me

pplåtelsefor

-02, 
4-04-14 

vik, Västerå

örfarande. B
adsnämnden
fattas i en sa
Detaljplane

lanen vinne

genomföra
elområden; 
n, samt områ
gherre för u

ngsnäten ska

sarbeten avs
ploateringsa
öras till stad
s på deponi.
gemensamm

sanläggning
ll av anlägg

nätet som av
läggningar 

ellan Väster

rmer, samt g

 

D

ås 

Beslut om at
n i oktober 2
amrådsredo
en beräknas

er laga kraft

nde på allm
Strandområ
ådet vid Teg
utbyggnad a
a efter utbyg

seende mark
arbeten. Vid
den några da

ma anläggnin

gar överläm
ningarna. 

vser VA, fjä
för vägar, g

rås stad och

genomföran

Dnr 2012/97

tt planförsla
2012. Efter 

ogörelse. De
s bli antagen

t. 

män platsma
ådet, Odling
geludden. 
av teknisk fö
ggnad övert

kförorening
d schaktning
agar innan, 

ngar som kv

mnas till sam

ärrvärme oc
grönytor, lek

h respektive 

ndefrågor so

DP 1710
-BN-213

aget ska 
sam-

et bear-
n av 

ark, med 
gslot-

försörj-
tas och 

gar, vil-
g i när-
så att 

varters-

mfällig-

ch el. 
kplatser, 

bygg-

om av-



2/3 

ser ekonomi, ansvar, tidplan och utbyggnadstakt, energieffektivt byggande, markre-
glering, gemensamhetsanläggningar mm. 
I exploateringsavtalet regleras också ansvaret för att träd med mistlar inom exploate-
ringsområdet inte fälls utan att tillstånd finns från Länsstyrelsen. Staden, genom 
stadsekologen, ansvarar för att sådan ansökan görs. 
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 
Planen medger att ett antal fastigheter för i huvudsak bostadsändamål, bildas genom 
avstyckning inom kvartersmarken. 
 
Gemensamhetsanläggning 
Planens intentioner är att bostadskvarteren bebyggs i ett sammanhang med gemen-
samma anordningar. För anläggning och framtida förvaltning av gemensamma an-
ordningar som kvartersvägar, grönområden med lekplatser och gångvägar, samt mil-
jöbodar, förutsätts att gemensamhetsanläggningar inrättas på så sätt att de fastigheter 
som utnyttjar en anläggning kommer att delta i gemensamhetsanläggningen. Detta 
innebär att en fastighet kan ha behov av att delta i flera gemensamhetsanläggningar. 
 

Samfällighetsförening 
För att förvalta de gemensamhetsanläggningar som inrättas, ska samfällighetsför-
eningar bildas i direkt anslutning till anläggningsförrättningarna. 
Fastighetsägaren ansöker om fastighetsbildning för bildande av nya fastigheter och 
anläggningsförrättning för inrättande av gemensamhetsanläggning hos Lantmäteri-
myndigheten i Västerås kommun. 
 

Servitut 
Servitut för allmän gång- och cykeltrafik till förmån för Västerås Kommun fastighet 
Västerås 1:173 skall bildas inom i planen markerat x-område. Ansökan om att bilda 
servitut görs av Västerås Kommun hos Lantmäterimyndigheten i Västerås Kommun. 
 
Namnfrågor 
Kvartergatorna föreslås få namnen Stadsträdgårdgatan och Köksträdgårdsgatan. 
 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
Kostnader 
Staden, genom Fastighetskontoret, bekostar utbyggnad av anläggningar inom allmän 
platsmark såsom gång- och cykelvägar, spänger, bryggor och grönytor kring Stads-
trädgårdens område. Befintlig parkeringsyta vid Tegeludden, Tegeluddsvägen och 
naturområdet mellan Tegeluddsvägen och Hamrebäcken kommer att behållas, ingen 
åtgärd kommer att utföras. 
Staden bekostar utbyggnad av entrégatan till Stadsträdgården.  
Övrig utbyggnad inom kvartersmarken såsom kvartersvägar, teknisk infrastruktur, 
lekplatser, grönytor, miljöbod mm. bekostas och utförs av byggherrarna. 
I köpe- och exploateringsavtal mellan fastighetskontoret och byggherren regleras 
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bland annat kostnader för; flytt av ledningar, fastighetsbildning, samt utredningar 
och efterbehandling av förorenad mark. 
Staden genom fastighetskontoret bekostar planavgiften. 
Kostnader för utbyggnad av teknisk infrastruktur regleras i avtal mellan respektive 
byggherre och Mälarenergi AB. Kostnader för utredningar om krävs för byggnation 
geoteknik, radon etc. bekostas av respektive byggherre.  
 

Intäkter 
De intäkter som Staden får genom försäljning av mark inom planområdet ska använ-
das för finansiering av anläggningarna inom allmän platsmark. 
 

Skötsel, drift och underhåll 
Kostnader för skötsel, drift och underhåll av anläggningar inom allmän platsmark 
som avser gator, gång- och cykelvägar, spänger, bryggor, lekplats, olika aktivitets-
ytor och grönytor, betalas av staden genom Tekniska kontoret. Kostnaden är beräk-
nad till ca 190 Tkr per år. 
 

TEKNISKA FRÅGOR 
Geoteknik och radon 
En översiktlig grundundersökning finns för området. Detaljerad geoteknisk under-
sökning krävs för bedömning av grundläggningsmetod. Radonundersökning ska ge-
nomföras för bedömning av radonrisk för blivande bebyggelse. 
 

Teknisk försörjning 
Projektering av teknisk försörjning ska ske i samråd mellan fastighetskontoret, 
byggherrarna och Mälarenergi AB.  
Eventuell flytt av ledning utförs av respektive ledningsägare, där fastighetskontoret 
alternativt byggherren initierar sådan flytt.  
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planförfattare är stadsbyggnadskontoret genom Hans Larsson. Medverkande från 
lantmäteriförvaltningen har varit Tim Parksjö, från fastighetskontoret Ulrika Vik-
ström och från Tekniska kontoret Frida Nordhlund. 
 

Stadsbyggnadskontoret Lantmäteriförvaltningen 
  
  
Hans Larsson Tim Parksjö 
  

Fastighetskontoret Tekniska nämndens stab 
  
  
Ulrika Vikström Frida Nordhlund 

 


