ANTAGANDEHANDLING

Ändring för del av ”Detaljplan för område vid norra Enbärsvägen (S66D),
Surahammars kommun, Västmanlands län

PLANBESKRIVNING
INNEHÅLL
Följande handlingar utgör förslaget:
− Plankarta med planbestämmelser
− Denna planbeskrivning

SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med föreslagen ändring av detaljplan (S66D) är att ta bort prickmark för att
möjliggöra utbyggnad över två fastigheter.
I planens södra del begränsas bebyggelse med så kallad prickmark Marken får inte
bebyggas. Söder om planområdet ligger plan S103D där marken också är planlagd som
J1 Småindustri och hantverk. Prickmarken mellan de två planområdena begränsar
möjligheten att uppföra byggnader över vissa fastighetsgränser varför denna föreslås
tas bort.

PLANPROCESSEN

Förslaget godkänns i samrådet

Preliminärt förslag

Figur 1: Planprocessen, med aktuellt skede markerat.

Antagande

Laga kraft

Detaljplanen blir
gällande tre veckor
efter antagande
kungjorts

Detaljplanen handläggs med begränsat standardförfarande enligt plan- och bygglagen
(PBL) (SFS 2010:900). Förfarandet har valts med hänsyn till att planförslaget är
förenligt med kommunens översiktsplan, inte förväntas medföra betydande
miljöpåverkan eller är av betydande intresse för allmänheten samt att förslaget endast
omfattar en mindre ändring som är förenlig med gällande detaljplans syfte.
Planarbetet sker i en process där berörda får möjlighet att lämna synpunkter på
planförslaget. Figur 1 illustrerar planprocessen och i vilket skede planarbetet är just nu.
Då planförslaget handläggs med begränsat standardförfarande är det endast möjligt att
lämna synpunkter på förslaget under samrådet.
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Ändringen av detaljplanen påbörjades 2020-10-19 genom beslut i Bygg- och
Miljönämnden och detaljplanen hanteras därmed med PBL 2010:900 i dess lydelse vid
detta datum.
Undersökning
I enlighet med bestämmelserna i 6 kap miljöbalken ska kommunen undersöka om en
detaljplans genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen
har bedömt att denna ändring inte medför betydande miljöpåverkan.

PLANDATA
Läge och omfattning
Planen ligger i östra delen av Surahammar och omfattar två markområden på vardera
sidan om norra delen av Enbärsvägen. I öster avgränsas planområdet av riksväg 66.
Arealen uppgår till cirka 4,5 ha. Ändringen omfattar gällande detaljplans östra del.

Figur 2: Ortofoto som visar planområdets ungefärliga utbredning markerat med rött.
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Markägarförhållanden
Bostadsfastigheter i norr är i privat ägo övrig mark ägs av Surahammars kommun.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
I gällande översiktsplan från 1990 redovisas planområdet som en del av tätorten
Surahammar men behandlas inte mer ingående då stora delar redan var planlagda för
småindustri och hantverk.
Ny översiktsplan är under framtagande. Detaljplaneändringen strider inte mot förslag
till ny översiktsplan.
Fördjupad översiktsplan för Surahammars tätort
Under 1997 upprättades en fördjupad översiktsplan. För aktuellt område finns följande
rekommendationer:
1. Enbärsvägen skall vara ett småindustri- och hantverksområde med mindre inslag av
handel.
2. Industriverksamheterna får inte vara störande för omgivningen. Riktvärdena får ej
överstiga de av Naturvårdsverkets angivna riktlinjer för externt industribuller.
Denna ändring bedöms vara förenlig med översiktsplanen samt dess fördjupning.
Detaljplan
Detaljplanen som ändringen avser vann laga kraft 1991-09-03 och genomförandetiden
gällde fram till 1996-09-29. Syftet med gällande detaljplan är att ”möjliggöra en
utbyggnad mot norr av industriområdet öster om Enbärsvägen. Planen gör det också
möjligt att tillskapa ytterligare sex villatomter norr om de befintliga längs
Maskingatan”. Föreslagen planändring bedöms vara i linje med syftet för gällande plan
då ändringen endast möjliggör för utbyggnad över fastighetsgräns.
Planen anger för aktuellt område J1 Småindustri och hantverk. Planbeskrivningen för
denna ska läsas tillsammans med föreslagen ändring och bifogas därför.
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Figur 3: Utsnitt från gällande detaljplan. Föreslaget ändringsområde är markerat med röd
heldragen linje.

Riksintressen
Planområdet gränsar till riksväg 66 som är utpekat som riksintresse. Planändringen
berör inte riksintresset.
FÖRESLAGNA ÄNDRINGAR
Ändringen består av att användningen prickmark som ligger mot detaljplan S103D tas
bort. Även egenskapsgränsen mot prickmarken tas bort och två nya egenskapsgränser
tillförs då prickmarken i öst och väst ligger kvar. Samtidigt föreslås detaljplan S103D
att ändras genom att prickmarken mot plan S66D (denna plan) tas bort.
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Figur 4: Prickmark som förhindrar byggnad över plangräns mellan detaljplan S66D och S103D
inom heldragen röd linje. Angränsande detaljplan S103D inom röd streckad linje.
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Figur 5: Utsnitt från gällande detaljplan. Område där prickmark föreslås utgå markerat med röd
skrafferad yta.
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Figur 6: Egenskapsgräns som föreslås försvinna i och med ändringen
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Figur 7: Ny egenskapsgräns som tillkommer i och med föreslagen ändring.

KONSEKVENSER AV PLANÄNDRINGEN
Prövning vid ändring av en detaljplan omfattar det som ändringen avser. Vid ändring
av detaljplan görs inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning.
Ändringen innebär att prickmark tas bort för att möjliggöra utbyggnad över
fastighetsgräns, något som idag inte är möjligt då prickmark är utlagd längs
fastighetsgränsen i söder.
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GENOMFÖRANDE
FASTIGHETSRÄTTSLIGA OCH ORGANISATORISKA FRÅGOR
Fastighetsbildning, fastighetsreglering
Lantmäterimyndigheten prövar eventuell ansökan om fastighetsrättsliga åtgärder.
Ansökan om eventuell fastighetsbildning ankommer på berörda fastighetsägare.
Ekonomi
Detaljplaneändringen bekostas av kommunen. Eventuell fastighetsbildning bekostas av
fastighetsägaren.
Tidplan
Samråd december/januari 2020/2021
Antagande kvartal 1 2021
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Genomförandetiden gäller de ändringar som planen avser.
En detaljplan fortsätter att gälla, även efter genomförandetidens slut, fram till den dag
kommunen gör en ny plan eller till dess planen ändras eller upphävs.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.
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