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Detaljplan för kv. Kartbladet m.fl., Västra Skälby, Västerås 
 

PLANBESKRIVNING 
 

INLEDNING 
Handlingar 
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, genomföran-
debeskrivning och illustrationskarta. 
 

Syfte och huvuddrag 
Planen syftar till att utöka bostadskvarteren inom ett redan detaljplanelagt område i 
sydost samt att utöka planområdet med bostadskvarter i norr. Planen möjliggör upp-
förandet av styckebyggda småhus, radhus, parhus/kedjehus och små flerbostadshus 
samt gruppboende, förskola och skola i delar av området. Områdets utformning 
hämtar inspiration från trädgårdsstadens idéer med småskaliga bostadskvarter där 
variationen av bostadsbebyggelsen hålls samman av ett enhetligt gaturum. Närheten 
till Annelunds gård och dess hästar ger också området sin särprägel. 
 

PLANDATA 
Läge och omfattning 
Planområdet ligger i området Västra Skälby, ca 6 km sydväst om Västerås centrum 
och omfattar ca 22 000 m2. Planområdet innefattar fastigheten Annelund 1 och delar 
av Västerås 2:42, 2:50, 2:53. 

 Översiktskarta 
 

Planområde 
Skälby 
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Markägoförhållanden 
Planområdet innefattar delar av fastigheterna Västerås 2:42, 2:50, 2:53 som ägs av 
Västerås Stad samt Annelund 1, som ägs av en privat markägare. Enskilda tomter 
kommer bildas och säljas, vilket resulterar i att Västerås 2:42, 2:50 och 2:53 delvis 
kommer att övergå i privat ägo.   
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
Översiktsplan 
För planområdet gäller Översiktsplanen för utvecklingen av Västerås tätort, Öp54, 
och Översiktsplan för Västra Skälby, Öp58. I båda översiktsplanerna finns området 
utpekat som bebyggelseområde respektive område där ny bebyggelse är möjligt att 
pröva.  
 

Områdesbestämmelser 
För den nordvästra delen av planområdet gäller områdesbestämmelser (Ob 1075) 
antagna av kommunfullmäktige 1989-05-25. Enligt bestämmelserna ska området 
bebyggas med bostäder och småindustri. Planförslaget strider inte mot områdesbe-
stämmelserna.  
 

Detaljplan 
För resterande del av planområdet gäller detaljplan, Dp1216 K, fastställd 1993-11-
16. Marken är planlagd för bostäder, i två våningar. Planens genomförandetid gick ut 
2000-12-31.  
 

Planuppdrag 
Byggnadsnämnden beslutade 2006-06-20 § 140 att ge stadsbyggnadskontoret i upp-
drag att upprätta en detaljplan för området. 
 

Planprogram 
Planens syfte överrensstämmer med översiktsplanen och ett särskilt planprogram har 
därför inte upprättats. 
 

Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan 
Byggnadsnämnden har i beslut, 2006-06-20 § 140, tagit ställning till att detaljplanen 
inte ger en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11§ miljöbalken. En 
miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upp-
rättats enligt kraven i plan- och bygglagen 5 kap. 18 §. 
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Utdraget ovan visar plankartan till Öp 58. Gällande detaljplan för delar av den planerade 
bebyggelsen syns som ett ljust raster i sydost med beteckningen ”befintliga bostäder”.   
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FÖRUTSÄTTNINGAR – beskrivning av området idag 
 

Natur 
Mark och vegetation 
Marken inom planområdet är i huvudsak plan med en jämn stigning från sydost till 
nordväst. Huvuddelen av marken är sedan tidigare planlagd för bostadsändamål men 
har inte bebyggts ännu. De största delarna av planområdet är åkermark. I de nordöst-
ra delarna av planområdet ligger Annelunds gård på ett markerat höjdparti, som del-
vis är bevuxet med äldre lövträd.  
 
Geotekniska förhållanden, markradon och markföroreningar 
Planområdet ligger inom lågriskområde för markradon enligt Markradonutredning 
för Västerås, 1987.  
Någon geoteknisk undersökning har inte utförts av planområdet. Med anledningar 
till undersökningar gjorda på områdena söder om planområdet är det dock troligt att 
stora delar av marken består av lera.  
Markföroreningar tros inte finnas i området. 
 
Fornlämningar 
Fornlämningsbilden kring och i planområdet är omfattande. Tidigare arkeologiska 
undersökningar visar att det finns ett sammanhängande område med förhistoriska 
boplatslämningar från Västra Skälby i norr till Hackstaområdet i söder. 1990 genom-
förde Riksantikvarieämbetet en arkeologisk utredning av det område som i gällande 
plan är planerad för bostadsbebyggelse. 1992 och 2006 genomfördes särskilda un-
dersökningar på delar av planområdet, se karta. För att kunna exploatera resterande 
del av planområdet krävs arkeologiska undersökningar. Troligtvis så fortsätter den 
boplats som undersöktes 2006 i den norra delen av planområdet. Söder om Anne-
lunds gård hittades gravar vid undersökningen 2006. Dessa kommer inte att grävas 
ut utan ligger inom område markerat som PARK = parkområde i planen. 
Mark som i detaljplanen planlagts som parkmark har inte undersökts, utom ett områ-
de väster om Annelunds gård närmast Stomnätsgatan, och för alla markåtgärder 
inom dessa områden råder samrådsplikt med Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet . 
 

       
Fotografierna visar planområdet sett från söder. På det vänstra fotografiet syns Annelunds 
gård och på det högra fotografiet bebyggelsen som gränsar till planområdet i öster. 



5/15 

 
 

  
 

Bebyggelseområden 
Bostäder 
Angränsande område i söder består av nybyggda parhus och friliggande småhus. Öv-
rig bebyggelse utgörs av Annelunds gård i de norra delarna av planområdet samt be-
fintliga småhus, parhus och flerbostadshus i Skälby, öster om planområdet. 
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Offentlig och kommersiell service 
Grundskola och förskola finns i Skälby. I stadsdelen Bäckby, ca 1,5 km öster om 
planområdet, finns både vårdcentral, högstadieskola, kyrka och bibliotek. Här finns 
också frisersalong, post, apotek, pizzeria och mataffär.  
 
Övrig verksamhet  
På Annelunds gård bedrivs idag hästverksamhet och det har sedan 50 år tillbaka be-
drivits någon form av djurhållning på gården. Hästverksamheten är ett uppskattat 
inslag i Skälby och fungerar bland annat som fritidssysselsättning för barn och ung-
domar i området. Gällande detaljplan, Dp1216K, medger dock inte att hästverksam-
het kan bedrivas på gården då bostadsområdena byggs ut. Utöver hästverksamheten 
bedrivs även verksamhet med entreprenadmaskiner på Annelunds gård.  
 

Friytor 
Naturmiljö samt lek- och rekreation 
Ytor för lek och rekreation finns i anslutning till planområdet. En större lekplats 
finns ca 350 meter sydost om planområdet. Naturområdet Berghagen, som klassas 
som ett värdefullt grönområde, ett kärnområde för biologisk mångfald och stadsdels-
skog i grönstrukturplanen, angränsar till planområdet i väster. Skälby idrottsplats 
finns norr om planområdet. I anslutning till Annelunds gård, som är beläget på ett 
lite högre fastmarksparti, finns äldre lövträd samt en del fornlämningar. De lummiga 
dungar som finns vid Annelund är ett positivt inslag i naturmiljön. 
Delar av åkermarken i öster är i befintlig detaljplan planlagd som park och delar av 
denna tas i anspråk för bostadsändamål. Orsaken till att området i befintlig plan 
planlades som park var till stor del de fornlämningar som tidigare fanns på platsen. 
Dessa fornlämningar är idag utgrävda. Befintliga bostadsområden har, även när 
parkområdet bebyggs, mycket god tillgång till grönområden. En kompensation för 
de bebyggda parkområdena föreslås i den nya detaljplanen genom att ett större sam-
manhängande grönområde i väst-östlig riktning sparas och förbinds med naturområ-
det Berghagen och nuvarande parkområden.  
 

Gator och trafik 
Gatunät, gång- och cykeltrafik 
Befintligt gatunät finns utbyggt söder om planområdet. Stomnätsgatan kommer vara 
den anslutande huvudgatan till området. Befintligt gång- och cykelvägnät finns ut-
byggt i Skälby och anslutande gång- och cykelvägar kommer att byggas ut till plan-
området.   
 
Kollektivtrafik 
Busslinje 11 trafikerar Skälbygatan. Närmaste busshållplats finns ca 150 m från 
planområdet.  
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Fotografiet till vänster visar befintlig bebyggelse söder om planområdet. På det högra foto-
grafiet syns naturområdet Berghagen.   

 

 
Den röda linjen på ortofotot ovan markerar planområdet.  
 

PLANFÖRSLAG 
Bebyggelseområden 
Bostäder 
Planförslaget medger en blandad bostadsbebyggelse av styckebyggda småhus, par-
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hus/kedjehus, radhus, mindre flerbostadshus samt gruppboenden och skola/förskola. 
Planen inrymmer 112 småhus samt en förskola. Fler bostäder kan rymmas med 
andra bostadstyper. 
För att skapa en enhetlighet och balans är gaturummens gestaltning av stor betydel-
se. Gestaltningen av gaturummen styrs av planbestämmelser som anger gatubredder, 
placering av byggnader mot gata och tomtinfarter. Då planen är flexibel när det gäll-
er typ av bebyggelse som får uppföras kan antalet bostäder variera i antal. På illust-
rationen visas en möjlig utformning av planområdet med 100 enbostadshus, 10 rad-
hus och 8 parhus samt förskola, dvs totalt 118 bostäder.  
 
Offentlig service 
Planen ger möjlighet till uppförande av förskola, skola och gruppbostad i de delar av 
området som ligger mer än 200 m från nuvarande hästverksamhet. Placering av för-
skola föreslås i områdets första etapp, intill huvudgatan genom planområdet (se il-
lustrationskartan).  
 
Kommersiell service 
Boendeservice, exempelvis frisersalong eller liknande, kan få förekomma i området 
om de är av ringa omfattning. Verksamheten får dock inte störa de boende i området 
genom till exempel varutransporter eller kundtrafik. 
Inom fastigheten Annelunds gård finns även möjlighet för användningssätten fri-
tidspark, hantverk, samlings- och föreningslokaler. 
 
Bebyggelse och gestaltning 
Området utformas som ett småskaligt bostadsområde med inspiration av trädgårds-
stadens idéer, där variationen av bostadsbebyggelse hålls samman av ett enhetligt 
gaturum. 
Inom planområdet får bostäder, förskola/skola och gruppbostad uppföras. Utnyttjan-
degraden för olika hustyper styrs genom planbestämmelser för minsta tomtstorlek 
och största byggnadsarea, där den tillåtna byggnadsarean gäller i förhållande till 
tomtstorleken, se tabell.  

 
För att skapa ett enhetligt gaturum, enligt trädgårdsstadens ideal, styrs husens placer-
ing och höjd i planbestämmelserna. Huvudbyggnader placeras i förgårdslinje mot 
gatan, 4 meter in från tomtgräns. Undantag från 4-meterslinjen kan göras vid tomter 
som har kort anslutning mot gata, vid flerbostadshus, gruppbostad och sko-
la/förskola. Garage och övriga uthus placeras 6 meter indragna på tomten från kvar-
tersgatan. Garage/carport ska placeras minst 1 meter från tomtgräns eller samman-
byggas med grannes garage/carport om grannarna är överens om detta. Husen place-
ras gruppvis antingen med gavel eller med långsida mot gata, gärna olika på ömse 

 Friliggande 
småhus/ 
villa 

Friliggande 
småhus i 
grupp 

Parhus/ 
kedje-
hus 

Radhus Flerbostads-
hus/ 
gruppbostad 

Förskola/ 
skola 

Minsta 
tomtstorlek 

800 m2 600 m2 400 m2 200 m2   _ 

Byggnadsarea
(X % av tom-
ten som får 
bebyggas)  

25 % 35 % 35 % 45 % 35 % 20 % 
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sidor. Flerbostadshusen är små, i första hand med fyra lägenheter. 
Högsta våningsantal är 2 våningar. Högsta höjd (nockhöjd) för huvudbyggnad är 8,0 
meter, för huvudbyggnad i en våning 6,5 m och för garage, carport och uthus (kom-
plementbyggnader) 4,0 meter. Strävan bör vara att enplanshus respektive tvåvå-
ningshus placeras gruppvis för att undvika ett alltför splittrad gaturum. 
Entréer bör placeras mot kvartersgata. Plank, dock inte murar, kan förekomma mel-
lan huskroppar men inte fristående mot gata. Tomten avgränsas gärna med häck eller 
staket i gräns mot gata. Strävan bör vara att ge en viss enhetlighet, dvs en samord-
ning mellan grannar eftersträvas. 
Planen ger möjlighet till fri variation av bebyggelsetyper, färgsättning etc. Strävan 
bör dock vara relativt enkla volymer med resning. Omsorgsfullt bearbetade och nätta 
detaljer är viktigt för att höja kvalitetskänslan i området. 
I bostadshusen får 25 % av byggnadens bruttoarea inredas till kontor.  
Av hänsyn till befintligt bostadsområde i öster hålls ett avstånd på ca 50 meter mel-
lan områdenas huvudbyggnader. Dessutom ges här endast möjlighet till enplanshus 
 
Tillgänglighet 
Bebyggelsens utformning ska säkerställa en god tillgänglighet till husens entréer, 
gång- och cykelvägar och friytor. 
 
Sunda hus 
Byggmaterialen bör vara resurssnåla både i tillverknings- och byggprocessen. Lokalt 
tillverkade material som inte kräver långa transporter, bör användas. Material ska 
vara miljöanpassade och innehålla naturvänliga produkter som ska kunna återanvän-
das och återvinnas när byggnaderna rivs. Byggnadsnämndens råd för sunda och mil-
jöanpassade hus bör följas. Skyddsrum behöver inte anordnas för närvarande. 
 

Gator och trafik 
Gator och gestaltning  
Den nya lokalgatan i området blir en förlängning av Stomnätsgatan. I bostadsområ-
dena formas gaturummen av husens fasader som ligger i förgårdslinje längs gatan, 
med förgårdsmark på båda sidorna om gatan. Detta regleras med gatusektion som 
planbestämmelse. Gaturummen är uppdelade i två typer, lokalgata och kvartersgata.  

 
Lokalgata 
Nuvarande Stomnätsgatan är en bred lokalgata, 7m plus gång- och cykelväg 3 m. 
Planförslaget innebär att efter korsningen med Mätvägen så smalas Stomnätsgatan 
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av till en bredd av 5,5 m, med en cykelväg som är 2,5 m, och som slingrar sig fram 
genom bostadskvarteren. Motivet är att stärka gaturummets karaktär som bostadsga-
ta och samtidigt inbjuda till lägre hastigheter. Inga infarter till bostadstomter sker 
från lokalgatan, förutom den del längst i norr som kan förlängas mot ett framtida bo-
stadskvarter. 
Träd planteras längs gatan för att ytterligare förstärka gaturummet. Gång- och cykel-
vägen som följer Stomnätsgatan fortsätter längs gatans förlängning och vidare norrut 
mot idrottsplatsen.  

 
Kvartersgata 
Kvartersgatan har en bredd på 5,5 m, med ett sidoområde på 0,5 m för snöupplag 
mm, utan särskild gångbana. Infarter till bostadstomterna sker från kvartersgatorna. 
Parkering sker på tomt indraget från gatan så att bostadshusen och en grön boende-
miljö dominerar gaturummet. Tillfällig uppställning av bilar på gata och sidoområde 
är möjlig. 

 
Gång- och cykeltrafik 
Utmed lokalgatans sträckning föreslås en separerad gång- och cykelväg med en 
bredd på 2,5 m. På kvartersgatorna finns det ingen separering mellan de olika trafi-
kantslagen, utan alla förflyttningar sker på gatan. Inom kvarteren ska rikligt med 
gång- och cykelvägar mellan tomterna finnas för att ge en god tillgänglighet till om-
givande park- och naturområden och mellan olika bostadsgrupper, se intentionen 
som den redovisas på illustrationskartan.  
 
Parkering 
Parkering anordnas inom kvartersmark. I anslutning till flerbostadshus kan kant-
stensparkering längs kvartersgatan för boende och besökare anordnas. 
 

Grönområden 
Ett sammanhängande grönområde i öst-västlig riktning föreslås i höjd med Anne-
lunds gård. Grönområdet ansluter till det värdefulla naturområdet Berghagen i väster 
och till befintlig bebyggelse i öster. Annelunds gård med tillhörande skogsdungar, 
betesmark och grönområden utgör centrum i grönstråket. Ett gångstråk anordnas 
längs befintliga vägar och stigar så att man som boende i Skälby kan ta sig genom 
det föreslagna detaljplaneområdet ut till Berghagen utan att gå igenom de nya bo-
stadskvarteren.  
I de östra delarna skapas ett parkstråk med kullar och trädplantering mellan befintlig 
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och ny bebyggelse.  
Inom kvartersmark ska platser för lekplatser/närparker anordnas. I första hand före-
slås närparkerna anordnas på områden med befintlig naturmark eller i anslutning till 
omgivande natur- eller parkområden. De ska innehålla sandlåda, gungor etc för 
mindre barn samt bänkar. 
 

STÖRNINGAR 
Buller 
Totalt antas bostäderna inom planområdet samt framtida bebyggelse norr om plan-
området alstra 600 fordonsrörelser per dygn. På lokalgatan, som kommer vara den 
mest trafikerade gatan inom planområdet, innebär detta en ekvivalent bullernivå på 
55 dB(A) 6,75 meter från gatans mitt. Föreslagen bebyggelse kommer att klara detta 
avstånd. 
 

Verksamheter 
Idag drivs hästverksamhet på Annelunds gård och stallet, med 9 hästar, besöks av 
både skolklasser, förskolor och boende på Skälby. Flera av hästarna ägs av närboen-
de. För verksamheten krävs ett skyddsavstånd på 200 meter mellan stallet på Anne-
lund och intilliggande bostäder och 50 m mellan beten och bostäder. I befintlig de-
taljplan framgår att den nuvarande verksamheten med hästar måste avvecklas innan 
de bostäder som ligger inom skyddsavståndet börjar byggas. Redan idag finns be-
fintliga bostäder öster om Annelund som ligger ca 150 m från stallet. Inga klagomål 
har förekommit. Tvärtom finns ett massivt tryck från kringboende att hästarna ska 
finnas kvar. I realiteten gäller att om någon boende klagar kan hästverksamheten be-
höva avvecklas redan nu. 
För närvarande pågår en översyn av riktlinjerna för hästverksamhet i närheten av be-
byggelse. Förslaget är att för upp till och med fyra hästar krävs ett avstånd på 100 m 
mellan stall och bebyggelse. I det reviderade planförslaget hålls detta avstånd, vilket 
innebär att fyra hästar kan bli kvar även på lång sikt. Nuvarande omfattning på häst-
verksamheten kan finnas kvar så länge ingen klagar, men måste då avvecklas ner till 
högst fyra hästar.  
Staden är positiv till att hästverksamhet kan bli kvar på lång sikt, men då i ett nytt 
läge. Hästverksamheten är en tillgång som fritidsverksamhet för ungdomar på Skäl-
by. Även bete på markerna runt Berghagen är en tillgång för staden då dessa marker 
är svåra och dyra att sköta på annat sätt. Enligt översiktsplan för Västra Skälby, Öp 
58, finns stora ytor med skog och fd åkermark mot Västerleden som inte är utpekade 
för kommande exploatering. Inom detta område skulle det kunna vara möjligt att dri-
va en hästverksamhet inom överskådlig tid. Det förutsätter ett nytt stall utanför 200 
m från bostadsbebyggelse, ungefär där gamla Karlshäll låg en gång. Betesmarker 
kan då finnas på de öppna markerna längs Västerleden och fram till 50 m ifrån be-
fintlig och planerad bostadsbebyggelse. En eventuell flyttning av hästverksamheten 
måste prövas i en ny detaljplan, eventuellt i form av ett nytt stall och en mindre 
grupp bostäder ingående i en sk hästsamfällighet.  
Annan verksamhet som kan uppfattas som störande ska inte fortsättningsvis bedrivas 
på Annelund. 
 

Geotekniska förhållanden, markradon och markföroreningar 
För att fastställa bästa grundläggningssätt behöver varje köpare/exploatör göra en 
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grundundersökning av sin tomt. 
Enligt BBR 6:23 ska bostadshus utformas så att årsmedelvärdet av den joniserande 
strålningen från radongas inte överstiger 200 Bq/m³. 
Om markföroreningar påträffas i samband med grävningsarbeten ska miljö- och häl-
soskyddsförvaltningen underrättas om detta. 
 

Förutsättningar för räddningsingripande 
Riskinventering 
I planområdets närhet finns en ny trafikled – Västerleden. Trafikleden är farligt 
godsled, det vill säga en riskkälla i planområdets närhet. I en genomförd riskutred-
ning för Västerleden konstateras att skyddsavstånd till bostäder och samlingslokaler 
bör vara minst 80 meter. Planförslagets västra gräns ligger ungefär 300 meter från 
Västerleden och inga speciella skyddsåtgärder är därför nödvändiga.  
 
Framkörningstider 
Planen föreslår bostäder i friliggande eller sammanbyggda småhus i två våningar 
samt förskola i två våningar, dvs grupp D och C-bebyggelse. Räddningsstyrkans 
framkörningstid får inte enligt aktuellt kommunalt handlingsprogram för räddnings-
tjänst överskrida 15 minuter (C-bebyggelse). Fastställd tidsram överskrids inte. 
 
Brandvattenförsörjning 
För de delar av planområdet där enbart bostäder tillåts gäller att avståndet till brand-
post får vara 1000 m om kapaciteten är 900 lit/min. De delar av planområdet där för-
skola, skola och gruppbostad tillåts ska, enligt aktuellt handlingsprogram, brandvat-
tenförsörjas från brandpostnät med minsta kapacitet 1200 l/min och med maximalt 
inbördes avstånd mellan brandposter 150 meter.  
 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Vatten och avlopp 
Den nya bebyggelsen kan anslutas till det kommunala ledningsnätet för vatten och 
avlopp. 
 

Dagvatten 
Dagvatten ska så långt som möjligt fördröjas och omhändertas lokalt på tomtmark. 
Takavvattning löses med stuprörsutkastare. Dagvatten från hårdgjorda ytor leds till 
fördröjningsmagasin.  
 

Värme och energi 
Stadens inriktning vid planering är att uppnå en miljövänlig och effektiv energipro-
duktion och energianvändning. Föreslagen ny bebyggelse planeras att värmas upp 
med fjärrvärme. Bostäder bör vara utformade så byggnadens energianvändning, ex-
klusive hushållsel, högst uppgår till 110 kWh per m2 golvarea och år. Målet är att nå 
ytterligare 10 % lägre energiförbrukning. 
 

El, tele och bredband 
El, tele och bredband kan anslutas till föreslagen bebyggelse. En transformatorsta-
tion anläggs i anslutning till Annelunds gård.  
Befintlig teleledning ges u-område. 



13/15 

 

Avfall 
Avfall ska hanteras enligt Västerås stads lokala renhållningsordning. Organiskt av-
fall, restavfall och helst även förpackningsmaterial ska sorteras inom gemensam-
hetsanläggning i miljöbod. Tre miljöbodar anläggs inom området.  
 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
Samlad bedömning 
Planförslaget innebär att ett redan tidigare detaljplanelagt område för bostadsända-
mål utökas. Planförslaget är relativt flexibelt och möjliggör uppförandet av både fri-
liggande småhus, radhus/kedjehus, parhus och mindre flerbostadshus. Förslaget in-
nebär också att gruppboende, förskola och skola kan uppföras i delar av området vid 
behov. På den tillhörande illustrationskartan redogörs för en möjlig utformning av 
planområdet. Då staden äger den största andelen mark inom planområdet kommer 
tomter att kunna erbjudas till den kommunala tomtkön som styckebyggartomter. 
När det gäller kvarterens utformning innebär planförslaget stor flexibilitet även här. 
Den enda gata som är låst i läge är lokalgatan. I den befintliga detaljplanen är denna 
gata relativt lång, rak och bred. I planförslaget smalnas gatan av och böjs till mer. 
Träd planteras längs gatan för att ytterligare förstärka gaturummet. Detta för att göra 
gatan mer intressant att färdas på och också för att bidra till att bilister håller lägre 
hastighet. En gång- och cykelväg föreslås längs gatan. I nordväst finns möjlighet att 
ansluta den föreslagna lokalgatan till en framtida bostadsgrupp (se utdrag ÖP 58 och 
illustrationskartan).   
När det gäller Annelunds gård föreslås gällande planbestämmelser kvarstå i den nya 
detaljplanen. Det innebär att hästverksamhet som idag bedrivs på gården kan finnas 
kvar i nuvarande omfattning endast så länge igen klagar på verksamheten. Upp till 
och med fyra hästar kan dock finnas kvar även på lång sikt. Verksamheter som kan 
uppfattas som störande ska inte bedrivas på fastigheten.   
Det större sammanhängande grönstråket som föreslås i västöstlig riktning genom 
planområdet innebär att en relativt stor andel naturmark med fornlämningar bevaras i 
planförslaget. Grönstråket ansluter till Berghagen i väster och är tänkt att fungera 
som en naturlig förlängning av naturområdet. Stråket möjliggör för de boende i Skäl-
by att kunna ta sig ut till Berghagen och omkringliggande naturområden utan att be-
höva passera genom de nya bostadskvarteren.  
Planens genomförande bedöms vara positivt för stadsdelen och bedöms inte ge en 
sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11§ miljöbalken. 
 
Miljöros för platsen och den yttre miljön   
Miljörosen är stadsbyggnadskontorets verktyg för att visa om planer och projekt 
uppfyller målen för en god bebyggd miljö. Rosen visar platsens förutsättningar och 
synliggör planens inverkan på miljön som en del i en miljökonsekvensbeskrivning. 
En miljöros belyser hur väl planen är miljöanpassad. Normnivån (c-nivå) motsvarar i 
stort sett gängse lagkrav, normer och råd.  
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Grönska

Mark

Vatten

Sund miljöSäkerhet

Buller

Mångsidighet

Byggd miljö

A
B
C
D

 
 
Den svarta linjen i Miljörosen ovan (diagramfiguren) visar på de värden som plan-
förslaget innebär. Enligt denna uppnår förslaget en mycket god miljöanpassning för 
kriterierna grönska, säkerhet och buller och god miljöanpassning för kriterierna 
mångsidighet, närhet, byggd miljö och en sund miljö. För kriterierna vatten och 
mark uppnås normal miljöanpassning.       
 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldi-
oxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10) och ozon enligt MB 5:1. Kommu-
nal planering ska utföras på så vis att gällande miljökvalitetsnormer inte överskrids. 
Planen bedöms inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer överskrids. 
 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
 

Ändrad lovplikt/lov med villkor 
Följande åtgärder är befriade från krav på bygglov:  
Ändrad användning till kontor, högst 25 % av byggnadens bruttoarea får inredas. 
Carport 25 m2. Tak över uteplats med/utan enkel inglasning om högst 25 m2. Sol-
fångare. 
Upplysning 
Med carport avses byggnad avsedd för biluppställningsplats, som i sin helhet utgör 
öppenarea, dvs. endast en långsida och kortsida får förses med vägg. Carport och tak 
över uteplats som bygglovbefriats får uppföras utöver i planen angiven byggrätt. 
Bygganmälan enligt PBL 9 kap 2 § skall göras även för ovan bygglovsbefriade åt-
gärder. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Detaljplanen har upprättats av stadsbyggnadskontoret genom Gunilla Åkerman och 
Sebastian Gårdendahl. Medverkande från lantmäteriförvaltningen har varit Maud 
Eskilsson och från fastighetskontoret Cecilia Olsson.   
 
Stadsbyggnadskontoret  
  
  
Gunilla Åkerman Sebastian Gårdendahl 

 


