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Godkännandehandling

Planprogram för

Ängsholmen 1:2
(Ängsholmen Östra)
Mälarstranden
Eskilstuna kommun

Planprogram
Planprocessen

Ett planprogram upprättas som sänds ut på programsamråd till berörda. Syftet med
planprogrammet är att ange förutsättningar för kommande planarbete, uttrycka kommunens vilja
och mål med planuppdraget samt att i ett tidigt skede ta del av berördas synpunkter. Efter
stadsbyggnads-nämndens godkännande av planprogrammet avgörs om arbetet ska gå vidare
med detaljplan för hela eller delar av programområdet.

Planprocess

Stadsbyggnadsnämnen har 2004-04-14 gett planavdelningen i uppdrag att börja
planprocessen för Ängsholmen Östra 1:2. Planprocessen för planprogrammet
följer därmed plan- och bygglagen (PBL) från år 1987.

Handlingar
Programhandlingarna består av denna beskrivning med kartmaterial, samt
behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och
programsamrådsredogörelsen.
Som bilaga finns kartor som i grova drag visar utvecklingen längs
Mälarstranden och kartor som visar utbyggnadsgraden för Ängsholmen Östra
idag i förhållande till arrendeavtalet.

Eskilstuna kommun

2 (41)

Karta 1: Planområde för planprogram Ängsholmen Östra (Fastigheten Ängsholmen 1:2)

Syfte
Syftet med planprogrammet är att belysa möjligheterna och förutsättningar för
bevarande av Ängsholmen Östra som ett område med fritidshuskaraktär.
I förslaget till FÖP Mälarstranden 2005 har bebyggelsen i området särskilda
värden. Vid ombyggnation ska områdets speciella karaktär särskilt beaktas. Det
innebär småskalighet, traditionella byggnadsmaterial och kulörer samt att
detaljer sparas vid renovering. Grova träd och annan äldre vegetation bör
sparas.

Sammanfattning
Programsamrådsförslaget belyste två alternativa tillvägagångssätt och deras
konsekvenser:
• Alternativ 1 ”bevarande”: Ett bevarande av dagens karaktär med
fritidsbebyggelse på små arrendetomter.
• Alternativ 2 ”småskalig modernisering”: En utveckling av bebyggelsen
med möjlighet till omvandling och lite större byggrätter på vissa tomter.
En blandning av fritidsbostäder och åretruntbostäder skapas, husen är
även fortsättningsvis små på små tomter.
Programförslaget har justerats efter programsamrådet. Det justerade
programförslaget beskriver utvecklingsmöjligheterna och konsekvenserna för
olika delar i Östra Ängsholmen som underlag inför ett eventuellt
detaljplaneuppdrag.
Planområdets småskaliga fritidshuskaraktär med små byggrätter ska bevaras.
För att kunna tillgodose utrymmesbehoven vid VA-anslutning ges möjlighet till
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en mindre utbyggnad. Generellt behålls i programförslaget de små byggrätterna
för att bevara dagens karaktär. Inga nya fastigheter skapas på Ängsvaktarens
åkertäppor.
När det gäller anslutning till kommunalt VA och möjligheten till friköp för
arrendetomterna 1-29 (inom fornlämningsområdet) beskrivs och
konsekvensbelysas tre alternativ:
1. Arrende och sommarvatten
2. Arrende och anslutning till kommunalt VA
3. Friköp och anslutning till kommunalt VA
Arrendetomterna 56-59 (Skabbholmen) får möjlighet till friköp och anslutning
till kommunalt VA via en gemensamhetsanläggning.
Resterande arrendetomter får möjlighet till friköp och anslutning till
kommunalt VA. Arrendatorerna väljer om de vill behålla hink-in-hink-utmetoden enligt arrendeavtal eller om de vill ansluta sig till kommunalt VA där
möjligt. Vid friköp eller överlåtelse av tomt krävs dock anslutning till
kommunalt VA.

Plandata
Areal och
markägande

I programområdet ingår del av fastigheten Ängsholmen 1:2 som ligger utmed
Mälaren norr om Torshälla. Programområdet är knappt 60 hektar stort, varav
30 hektar är markareal.
Marken ägs av Eskilstuna kommun som arrenderar ut cirka 120 tomter för
fritidsbebyggelse. Arrendetomt nr 19, som låg inom fornborgen, har lösts in av
Eskilstuna kommun och rivits.

Översiktsplan
2030

Översiktsplanen 2030 antagen av kommunfullmäktige 2013-08-29 pekar ut
Östra Ängsholmen som ett område som ska bevara sin karaktär som
fritidshusområde.

Karta 2: Ängsholmen Östra i Översiktsplanen 2030
Detaljplaner

Programområdet Ängsholmen Östra är inte detaljplanelagt. Tidigare försök att
planlägga området har av olika anledningar (bland annat fornborgen, behov av
fördjupad översiktsplan) inte kunnat avslutas med ett antagande av detaljplan.
Ängsholmen Västra intill har detaljplanelagts år 2004 (plannummer 1322).
Innan det reglerade tre detaljplaner från 1960-talet den sammanlagda
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byggrätten till 100 m², varav en byggnad högst fick vara 60 m².
Detaljplanens syfte för Ängsholmen Västra är dels att möjliggöra en
omvandling av fritidshus till åretruntbostäder dels att skapa förutsättningar för
en god gestaltning och bevarande av områdets småskaliga karaktär med hus i
natur. Nya byggnader ska anpassas till tomtens förutsättningar. Detaljplanen
ska även vara förutsättning för en långsiktigt hållbar VA-försörjning. Med den
nya detaljplanen regleras storleken för byggrätterna till 1/7 del av tomten, men
högst 130 m² alternativt 150 m² för huvudbyggnad och 30 m² alternativt 40 m²
för komplementbyggnader.

Planeringsförutsättningar
Historik

I Ängsholmen Östra finns många spår av människors verksamhet. I den östra
delen finns en fornborg som troligtvis använts kring 1300-1600-talen för
bevakning och försvar av Torshällaåns inlopp.
Från medeltiden och flera hundra år framåt ägdes Ängsholmen nr 1 av kronan.
Sydost om programområdet har det tidigare legat ett ängsvaktarboställe och
bredvid låg ängsvaktarens åkertäppor. Från Ängsholmen hämtades ekvirke från
den kungliga ekskogen till kronans skepp. Här lastades också av båtarna som
inte kunde ta sig upp till Torshälla när motströmmen var för stark.
Lämningar av en förhistorisk hamn eller varvsplats har hittats mellan de båda
bergshöjderna inom programområdet.
År 1940 såldes marken i form av en salulott till Eskilstuna stad, som skulle
utnyttja marken som campingområde för Eskilstuna stads stora
arbetarbefolkning. Ängsholmen Östra utgör ett av flera områden där
kommunen kring 1940-talet upplät billiga arrendetomter för dem som ville
bygga sig ett fritidshus för rekreation och egen odling. Verksamheten var på
denna tid av stor betydelse för folkhälsan med tanke på den trångboddhet som
då rådde i staden.
Sommarstugeområdet på Ängsholmen började byggas redan under slutet av
1930-talet. Alla sommarstugeområden har förändrats under årens lopp, detta
gäller även Ängsholmen. Den västra delen av Ängsholmen har under årens
lopp genomgått en stor förändring då allt fler fastigheter har anpassats till ett
vanligt åretruntboende och fritidshuskaraktären har försvunnit. Men
Ängsholmen Östra har tack vare arrendeavtalet behållit sin ursprungliga
karaktär ovanligt väl med små stugor på små tomter.

Övergripande
struktur idag

Totalt finns 120 arrendetomter tomtstorleken varierar från 440 m2 till 1110 m2.
Arrendetomterna är bebyggda med små fritidshus och området är ett av få
kvarvarande fritidshusområden vid Mälarstranden med bevarad karaktär.
Planeringsförutsättningar i planområdet är olika (se nedan). År 2009 fanns det
8 folkbokförda personer i området. År 2014 fanns det 4 folkbokförda personer i
området.
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Karta 3 och 4: Ortofoto 2011(till vänster) och kommunkartan (till höger)
Bebyggelsens
karaktärsdrag

Bebyggelsen har behållit sin fritidshuskaraktär. Tomterna är terränganpassade
med gräsmatta och naturmark. Husen är ofta placerade en bit ifrån gatan och
intill befintliga bergbranter. Anpassningen till platsens förutsättningar bidrar
till att byggnaderna på ett naturligt sätt smälter in i terrängen och befintlig
växtlighet.
Husen är överlag uppförda i ett plan och har stor variation i form, färg och
material. De flesta av husen har träfasader. Många av de ursprungliga husen är
kvar och det syns tydligt hur de har byggts till. Huvudbyggnader och
komplementbyggnader är sällan sammanbyggda. Karaktären är enkel och
småskalig och denna karaktär är välbevarad i stora delar av området.
Enligt arrendeavtalet får byggnadsarean vara totalt 75 m2 inklusive friggebod.
Byggnadsarean för huvudbyggnad får vara högst 60 m2 och varje förråd får
högst vara 15 m2. Den möjliga byggrätten har utnyttjats av drygt en tredjedel,
de flesta hus ligger mellan 30-50 m2.
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Varierad bebyggelse inom programområdet
Upplåtelseform

Fastigheten ägs av Eskilstuna kommun och arrenderas ut till cirka 120
arrendatorer. Arrendestugorna har kunnat säljas på en öppen marknad. Idag
sker en indexuppräkning med konsumentprisindex (KPI) för arrendeavgiften,
vilken inte följer värdeökningen på fastigheter generellt. På vissa av
arrendetomterna är därför arrendeavgiften mycket låg i förhållande till
markvärdet.
Femåriga arrendeavtal reglerar nyttjanderätten, bland annat:
§ 1 Upplåtelsen sker för fritidsändamål.
§ 2 Arrendetiden utgör fem år räknat från och med 1 april 1994.
§ 5 Utan kommunens skriftliga medgivande får arrendatorn ej upplåta
nyttjanderätt till arrendestället eller del av detta.
§ 7 Arrendatorn må uppföra uthusbyggnad om högst 15 m². Sammanlagd yta
för byggnader får ej överstiga 75 m².
§ 8 Vatten och avloppsledningar får ej indragas i byggnad på arrendestället.

Riksintressen

Programområdet ligger inom riksintresset för Mälaren med öar och
strandområden. Området är i sin helhet av riksintresse som ett av de mest
värdefulla landskapen i landet med särskilt stora natur- och kulturvärden och
betydelse för friluftsliv och turism. Bestämmelserna omfattar öar,
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vattenområden samt strandområden med intilliggande större sammanhängande
oexploaterade natur- och kulturlandskap.
Bestämmelserna innebär att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön
endast får komma till stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar
områdenas natur- och kulturvärden. Turismens och friluftslivets, främst det
rörliga friluftslivets, intressen ska särskilt beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
Bestämmelserna innebär inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller
av det lokala näringslivet.
Mälaren utgör riksintresse för yrkesfisket. För de stora sjöarna Vänern, Vättern,
Mälaren och Hjälmaren finns underlag för att avgränsa och peka ut de
viktigaste lek- och rekryteringsområdena som riksintresse.
Fornlämningar

Programområdet ingår i ett område med kommunala kulturintressen och inom
programområdets östra del finns två kända fornlämningar. Torshälla 139:1
utgörs av en husgrund. Torshälla 1:1 är en välbevarad fornborg som ligger på
en höjd.
Enligt Kulturmiljölagen är det en nationell angelägenhet att skydda och vårda
kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som
myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som
planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller
begränsas. Den som utför ett arbetsföretag som berör en fornlämning svarar för
kostnaden för åtgärder.
Till alla fornlämningar hör ett fornlämningsområde, även kallat skyddsområde
(2 kap 2 § kulturmiljölagen, KML). Storleken beror på vilken sorts
fornlämning det är och hur betydelsefull den bedöms vara. Det handlar bland
annat om hur den ligger i landskapet (till exempel tillgänglighet och synlighet),
hur den hänger samman med andra fornlämningar och om man har anledning
att förvänta sig fler närliggande, under markytan dolda fornlämningar.
Skälen till fornlämningsområdets omfattning är:
• Fornlämningar ska kunna ses och upplevas så gott som möjligt i
förhållande till sin art och sin ursprungliga miljö och vara tillgängliga
för allmänheten
• Fornlämningar ska skyddas från slitage och förstörelse
• Intill synliga, kända fornlämningar finns ofta flera fornlämningar utan
synliga markeringar ovan mark.
Fornlämningsområdets omfattning ska bestämmas av Länsstyrelsen.
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Karta 5 och 6: Befintliga fornlämningar (till vänster) och minsta rimliga skyddsområde med
mörkblå linje enligt KML (uppgift Länsstyrelsen).

När det gäller fornborgen i Ängsholmen Östra finns ett mer eller mindre
bevarat kulturlager, från vilket flera dateringar har dokumenterats i samband
med mindre forskningsundersökningar. Det är inte osannolikt att kulturlager
och konstruktioner även finns eller har funnits i området kring fornborgen,
något som dokumenterats runt andra borgar.
När det gäller arrendetomterna 1-29 har både Eskilstuna stadsmuseum och
Riksantikvarieämbetet bedömt att bebyggelsen öster om Ängsholmsvägen
(arrendetomterna 1-29) ligger inom fornlämningsområde. Länsstyrelsens
bedömning av fornborgens tillhörande fornlämningsområde visas i karta 6. Det
är viktigt att bebyggelsen inom fornlämningsområdet behålls småskalig och
lågmäld på det sätt den idag ser ut, vilket inte skadar upplevelsen av
fornlämningen.
Länsstyrelsens erfarenhet av enskilt boende och bebyggelse i nära anslutning
till fornlämningar visar generellt att såväl tillgängligheten som upplevelsen av
dessa försämras ju mer omfattande och permanent bebyggelsen är. Även
fysiska skador på fornlämningar och markingrepp i fornlämningsområden
förekommer genom olovlig grävning och mindre byggnationer som altaner och
friggebodar samt dumpning av avfall m m.
Den som ska genomföra en byggnation eller en annan åtgärd som kan medföra
markingrepp bör i god tid ta reda på om någon fornlämning berörs av
arbetsföretaget genom att samråda med Länsstyrelsen. Länsstyrelsens uppgift
är att informera om skyddet av fornlämningar och bedöma om det finns risk att
kända eller okända fornlämningar kan komma att beröras. Av hänsyn till
fornlämningsområdets allmänintresse prövas lämpligheten av lokalisering,
grundläggning, byggteknik och byggnadsvolymer från fall till fall av
Länsstyrelsen.
Ekonomisk kompensation på grund av närheten till en tidigare känd
fornlämning förekommer inte. Fornlämningen Torshälla 1:1 var känd innan
stugorna byggdes och medför varken ekonomisk kostnad eller ekonomisk
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skada för de boende, ingen ersättning kan därför betalas ut. Förväntade,
uteblivna vinster bedöms inte kunna ersättas. Ersättning i samband med
fornlämningar kan enligt 2 kap 7 § KML betalas ut om en myndighet beslutar
om en åtgärd som medför kostnader eller skada för ägaren. Till exempel om
man funnit en tidigare okänd fornlämning i en åker som innebär att
jordbrukaren inte får bruka åkern under en säsong på grund av att
fornlämningen måste grävas ut.
Kulturmiljövärden

Ängsholmen Östra är ett av få sommarstugeområden längs Mälaren som har
behållit sin ursprungliga karaktär ovanligt väl med små stugor på små tomter.
Det kuperade naturområdet med småskalig fritidsbebyggelse har höga
kulturhistoriska värden. Fritidshuskaraktären ska enligt Översiktsplanen 2030
bevaras.

Landskapsbild

Landskapsbilden utgörs av ett skogsdominerat mosaiklandskap. Denna
landskapstyp är viktig för bilden av Mälarlandskapet sett från sjön.
Översiktsplanen 2030 påpekar vikten av särskilt hänsyn vid placering av
bebyggelse i förkastningsbranter och andra lägen som är synliga vida omkring.

Exempel på samspel landskap, växtlighet och bebyggelse
Strandskydd

Strandskyddet enligt miljöbalken har två syften: att långsiktigt trygga
allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för
djur- och växtlivet. Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller bland annat
vid sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från
strandkanten, både på land och i vattenområdet. Länsstyrelsen kan utöka
strandskyddet upp till 300 meter, om det behövs för att säkerställa något av
strandskyddets syften.
I Ängsholmen Östra råder generellt 100-meters strandskydd utmed
strandremsan. För den sydöstra stranden är strandskyddet utökat till 300 meter.
Inom ett strandskyddat område får man inte bygga nya byggnader. Man får
inte heller ändra byggnaders användning om det hindrar allmänheten från att
vara i området. Det finns fler åtgärder som inte är tillåtna, till exempel att
anlägga bryggor, sätta upp staket, schakta, spränga eller fälla träd.
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Karta 7: Utvidgat strandskyddsområde

Kommunen kan upphäva strandskyddet för ett område i samband med att en
ny detaljplan antas. För upphävandet av strandskydd ska två förutsättningar
vara uppfyllda:
1) Syftet med strandskyddet påverkas inte, det vill säga att långsiktigt
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden
och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i
vatten (4 kap. 17 § PBL och 7 kap. 18 § andra stycket miljöbalken).
2) Särskilda skäl enligt 7 kap. 13 c § miljöbalken (inga andra skäl får
användas). Vid särskilda skäl kan det vara möjligt att få dispens från
strandskyddet (7 kap. 18 c–d § MB). Dessa skäl är:
• Den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.
• Den aktuella platsen är avskuren från stranden av till exempel en
järnväg eller större väg och saknar därför betydelse för allmänhetens
friluftsliv.
• Anläggningar som måste ligga vid vattnet, det kan vara båthamnar,
bryggor, pirar med mera. Sådana bör dock inte uppföras inom områden
med stort rekreationsvärde eller om djur- och växtlivet påverkas på ett
icke acceptabelt sätt. Samlokalisering bör eftersträvas.
• Det avser ett område som behövs för att utvidga en pågående
verksamhet och utvidgningen kan inte ske utanför området.
• Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.
• Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
annat mycket angeläget intresse.
De särskilda skälen är desamma som vid dispensgivning (se 7 kap. 18 c–d §
miljöbalken). Länsstyrelsen har skyldighet att i detaljplanprocessen verka för
att strandskyddet inte hävs i strid med syftet och att särskilt skäl finns.
Detaljplaneläggningen kan behöva avslutas efter samrådsskedet om
Länsstyrelsen anser att förutsättningar för upphävande av strandskydd för
bebyggelsen inte finns.
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Det finns inga strandtomter utan arrendetomterna utmed vattnet ligger en bit
från strandremsan för att hålla stränderna tillgängliga för allmänheten. En del
arrendatorer har dock tagit strandremsan utanför deras tomt i anspråk vilket
hindrar tillgängligheten för allmänheten.
Det har byggts bryggor i planområdet. För dessa bryggor finns inga
strandskyddsdispenser.
Strövområden

Naturområdena inom programområdet och i omgivningarna har höga
rekreativa värden för närboende och det rörliga friluftslivet och ger bra
förutsättningar för vandring i natur- och fornlämningsmiljöer. Det finns flera
utsiktsplatser utmed strandremsan och från bergshöjderna ges möjlighet till
många fina utblickar. Förutsättningar för båtliv och fiske är rika i området. En
stig från badplatsen går upp till fornborgen, men är inte utmarkerad.
Allmänhetens tillgång till stranden är av stor betydelse för friluftsliv och
rekreation. På Skabbholmen finns en gångstig som kommunen har anlagt och
som med åren har eroderat så mycket att den inte längre kan nyttjas med
rullstol eller barnvagn. I stället finns en ny gångstig som nyttjas idag.

Utsikt från Skabbholmen och båtplatser vid scoutstugan

Det finns ett grönt släpp mellan arrendetomterna 48, 49,103 och 104 som
möjliggör en koppling från Järpvägen och
Ängsholmsvägen ner till vattnet och badplatsen.
Fler gröna släpp finns vid tomterna 1-29 som ger
möjlighet att nå fornborget och vattnet. En stig
går från badplatsen upp till fornborgen och det
finns två ytterligare gröna släpp upp till
fornborgen som går mellan tomterna 17,18 och
20 samt mellan tomt 15 och 16.
Igenvuxet grönsläpp mellan arrendetomterna 48, 49, 103 och 104

I grönstrukturplanen för stadsbygden antagen av stadsbyggnadsnämnden 200611-22 nämns Ängsholmen Östra i samband med Åstråket. Stadens historia är i
hög grad förknippad med läget vid ån och det finns en mångfald intressanta och
attraktiva historiska platser, byggnader och parker längs vattnet. Längs ån finns
också ett flertal höjdpartier med utsikt över ån och omgivningarna. I Torshälla
nämns bland annat Ängsholmen.
Strategin för att tillgängliggöra Åstråket nämner en promenad- och
vandringsslinga längs åns hela sträckning. Sammanhängande 20 km från
Skogstorpsskolan i söder till Ängsholmens badplats i norr.
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Hela programområdet ingår i ett så kallat kärnområde i kommunens
grönstrukturplan (2006), vilket är ett sammanhängande område med ett flertal
nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt och andra artrika biotoper. Stränderna är
branta och har en vildmarkskaraktär där tallskogarna möter vattnet.
Inom området finns naturmiljöer som är ekologiskt känsliga. Programområdets
östra del, vid fornborgen, utgör nyckelbiotop som kräver stor hänsyn då
området utgörs av värdefull hällmarksskog med bergbranter. Inom
nyckelbiotopen finns bland annat gamla grova ekar och gamla tallar.
Skogsstyrelsen har dessutom märkt ut ett naturvärdesobjekt i norra delen som
innehåller värdefull tallskog. Ett annat utmarkerat naturvärdesobjekt som
innehåller ädellövskog finns sydost om programområdet.

Karta 8: Naturvärdesobjekt (svart linje), nyckelbiotop (orange) och ädellövskogsinventering
(grönt)

Områdets naturmiljö präglas av ett ädellövsrikt trädskikt. Träden ligger till
grund för många av de befintliga naturvärden, t ex ett rikt fågelliv. De flesta
gamla och grova träd står utanför tomtmark. Vissa träd, både på tomtmark och
på allmän mark har dock beskurits eller avverkats, förmodligen för att förbättra
sjöutsikten eller solinstrålning.

Exempel på några gröna miljöer i området
Geoteknik

Marken inom programområdet utgörs främst av morän och berg i dagen. Lera
finns utmed vattnet i programområdets nordöstra del och på Ängsvaktarens
gamla åkertäppor. Inom området finns stora stenblock och bergbranter.
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Exempel på stenblock och bergbranter.

Karta 9. Geologisk karta och höjdkurvor över programområdet
(Röd: Berg i dagen, gult: Finsediment, blått: Morän)
Service

Det finns ingen service inom eller i direkt anslutning till programområdet.
Livsmedelsbutik, systembolag, skola/förskola, vård- och omsorgsboende och
vårdcentral med mera finns i Torshälla (cirka 3 kilometer). Ett fullständigt
serviceutbud finns i Eskilstuna (cirka 10 kilometer).
Centralt i området finns en dansbana och badplats som ägs och sköts av en
förening och som är naturliga samlingspunkter. Ytterligare en badplats ligger
vid den så kallade Norra Udden.
Eskilstuna sjöscoutkår använder Scoutstugan på Skabbholmen för sin barn- och
ungdomsverksamhet. Byggnaden hyrs också ut till olika arrangemang som
bröllop, födelsedagsfester med mera.
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Dansbanan och badplatsen

Scoutstuga i programområdets norra del.
Gator och trafik

Ängsholmen Östra nås från Mälbyvägen i nordväst via Ängsholmsvägen som
går genom hela planområdet. Det finns även ett antal mindre angöringsvägar.
Dessa har delvis karaktären av ”gröna rum”, där bebyggelsen ligger indragen
och vegetation finns inom eller i direkt anslutning till körbanan.
Området ligger inom cykelavstånd till Torshälla (cirka 3 kilometer). Efter
Mälbyvägen och Mälardalsvägen finns dock ingen cykelväg som anslutar till
planområdet. Översiktsplanen 2030 föreslår en gång- och cykelväg utmed
Mälbyvägen. Inom planområdet finns det inte heller cykelvägar.
Programområdet är kuperat och inte anpassat för personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga.
Vägarnas standard varierar med både asfalterade och grusade vägar och en
vägbredd mellan 2 och 4.5 meter. Vägdiken finns inte. Några enstaka större
ytor som används som vändplaner och parkering finns vid Skabbholmen,
dansbanan och arrendetomterna 3 och 4.

Vägarna inom programområdet är av varierande standard.

Det råder enskilt väghållarskap för området enligt vägförrättningen från 200008-28. Ängsholmens samfällighetsförening svarar för drift och underhåll.
Föreningen uppbär statliga och kommunala driftbidrag.
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Karta 10: Gatustruktur i Ängsholmen Östra
Dricksvattentäkt Mälaren

EU:s ramdirektiv för vatten (Vattendirektivet) syftar till ett långsiktigt och
hållbart utnyttjande av våra vattenresurser. Arbetet ska rikta in sig på att
minska föroreningar, främja en hållbar vattenanvändning och förbättra
välståndet för de vattenberoende ekosystemen. Det övergripande målet för
vattenförvaltningen är att uppnå god vattenstatus till år 2015, eller senast till år
2027. God status innebär god ekologisk- och vattenkemisk status i alla inlandsoch kustvatten.
Mälaren försörjer dagligen över en och en halv miljon människor med
dricksvatten. Det är därför viktigt att förbättra och skydda vattnets kvalité. Det
otillräckligt renade vattnet som många enskilda avlopp släpper ut är en
bidragande faktor till övergödningen av Mälaren.
VattenInformationSystem Sverige (VISS) ger en överblick över alla större
sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten med avseende på status och
genom att visa deras geografiska läge. Enligt VattenInformationSystem Sverige
(VISS) visar Mälaren måttlig ekologisk status och god kemisk status för år
2009. Preliminära miljöproblem för Mälaren är bland annat övergödning och
miljögifter. Riskbedömningen i VISS visar också att det finns risk att ekologisk
status/potential och kemisk status för sjön Mälaren inte uppnås 2021.

Vatten- och
avlopp

Kommunen har skyldighet enligt vattentjänstlagen att ordna vattenförsörjning
och avlopp genom en allmän VA-anläggning om det behövs med hänsyn till
skyddet av människors hälsa eller till miljön och om det är befintlig eller
planerad bebyggelse i större sammanhang (6 § LAV). Med större sammanhang
menas mer än 20-30 fastigheter.
Länsstyrelsen utövar tillsynen över att kommunen fullgör skyldigheten att
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tillgodose behovet av vattentjänster. Länsstyrelsen kan tvinga en kommun att
ordna en VA-anläggning om inte kommunen uppfyller sina skyldigheter att
ordna vattenförsörjning och avlopp. Enskilda kan klaga hos länsstyrelsen eller
statens VA-nämnd om man anser att kommunen inte uppfyller dessa
skyldigheter.
Kommunfullmäktige fattade beslut om kommunala verksamhetsområden för
vatten och avlopp i Eskilstuna kommun (KSKF/2011:289). Projektet omfattade
både befintlig och planerad bebyggelse. Resultatet ska utgöra ett gemensamt
planeringsunderlag för samtliga berörda förvaltningar och kommunala bolag.
Utredningen ska utgöra saklig grund för beslut om VA-utbyggnad och
prioritering av utbyggnadsordning samt vara samordnad med och utgöra ett
viktigt underlag i den nya översiktsplanen och arbetet med utbyggnadsområden
för bostäder och verksamheter. De kriterier som valts att ingå i analysen är
huvudsakligen kopplade till boende/bebyggelsetäthet och påverkan på grundoch ytvatten.
Kommunen som fastighetsägare ansvarar med hjälp av Eskilstuna Strängnäs
Energi och Miljö AB (ESEM AB) för försörjningen av planområdet med
sommarvatten via ett antal tappkranar. Sommarvattensystemet som en gång i
tiden byggdes ut av Tekniska Verken har åldrats. Arrendatorerna klagar på
överförbrukning (utläckage).
Eskilstuna kommun har inga riktlinjer när det gäller dricksvattenbrunnar.
Kommunen vet därmed inte om och var dricksvattenbrunnarna finns.
Avloppssituationen är dålig då flera arrendatorer har
kopplat på ledningar för att på så vis kunna dra in
vatten till sina tomter. Detta är inte tillåtet enligt
gällande arrendeavtalet utan det som gäller är hink
in-hink-ut-principen.
När arrendatorerna drar in vatten till tomterna släpps
orenat BDT-vatten (vatten från Bad, Disk och Tvätt)
ut i Mälaren. Detta bidrar till Mälarens övergödning
och kvalitetsproblem för både hälsa och miljön. På
många tomter leds avloppsvattnet via rör till
stenkistor som inte är tillåtna. Andra lösningar är
mulltoa och latrin. Skyddsavståndet för en enskild
avloppsanläggning till en dricksvattenbrunn är 50 m.
Till området Ängsholmen Västra har ESEM AB framdragit allmänna VAledningar. Deras kapacitet skulle även räcka för en anslutning av bebyggelsen i
Ängsholmen Östra. Det finns inga gemensamhetsanläggningar för VA i
området.
Dagvatten

Dagvattnet kommer från både vägar och tomter. Utmed en del vägar finns
självgrävda diken där det ofta står vatten efter regn, flera av vägarna saknar
diken. Avvattningen sker då direkt på tomtmark. Det är väghållarens, det vill
säga samfällighetens ansvar att avvattningen fungerar inom utpekat vägområde.
Dagvatten på tomten infiltreras direkt på tomtmark eller inom naturområdena.
Sank mark och lågpunkter finns runt dansbanan och Måsvägen.
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Höjder inom området utgör vattendelare och större delarna av programområdet
har naturlig avrinning mot Mälaren. Viss avrinning sker mot lågpunkter inom
Ängsholmen Västra.

Karta 11. Dagvatten. Planområdets gräns markerad med svart streckad linje.
El

ESEM AB är nätägare och ansvarar för distributionen av el inom
programområdet. Befintliga elledningar, luftburna lågspännings-ledningar på
0,4 kV och kundledningar på 0,4 kV går från mätarskåp till husen. ESEM AB
vill gräva i området för att byta ut gamla kablar.

Fjärrvärme

Programområdet ingår inte i ESEM AB:s distributionsområde för fjärrvärme.

Avfall

Ängsholmen Östra har optisk sopsortering och grindsortering. Detta innebär
sopsortering av sex olika fraktioner (tidningar, pappersförpackningar, glas,
metall, mat och restavfall) i olikfärgade påsar som sedan läggs i en och samma
soptunna. Tunnan är placerade vid tomtgräns eller vid överenskommen plats.
Korpvägen, Måsvägen, Kråkvägen, Doppingvägen, Starvägen och Andvägen är
för smala för att sophämtningen ska kunna ske vid tomtgräns.
Mellan Ängsholmen Västra och Torshälla Mälby vid busshållplatsen på
Mälbyvägen, cirka 500 meter från programområdet, finns möjlighet att
återvinna returpapp. Närmaste återvinningsstation för övriga förpackningar
finns vid korsningen Mälarbadsvägen/Väsbyholmsvägen, cirka 3 kilometer
från programområdet. I Lilla Nyby, cirka 15 kilometer från programområdet,
finns en återvinningscentral där privatpersoner kan sortera grovavfall och
farligt avfall.

Risker och
störningar

Det finns inga kända markföroreningar inom programområdet. Vid
Torshällaåns mynning sydost om programområdet finns förorenade
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bottensediment. Detta bedöms dock inte påverka programområdet.
Eftersom området till största delen består av berg och morän finns det en
förhöjd risk för radonförekomst.
Programområdet är kuperat och ligger högt beläget. På höjderna föreligger
ingen översvämningsrisk. På den bebyggda Skabbholmen, utmed Skabbviken
(utanför dansbanan) och på en mindre del av ”Ängsvaktarens åkertäppor”
föreligger dock risk för översvämning. Det föreligger ingen känd risk för skred
inom programområdet.

Karta 12: Översvämmad mark Mälaren vid nivå 0,9-3,1 m.ö.h. RH. Hundraårsvattennivå cirka
+1,9 m, dimensionerande vattennivå cirka + 3,1 m (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap)

Länsstyrelserna i Mellansverige presenterade 2006 en vägledning vid fysisk
planering. Rekommendationerna för markanvändning vid nybebyggelse är ett
enkelt instrument för att visa var vilken typ av bebyggelse är lämplig utan att
vidta speciella åtgärder för att motverka översvämning. I fall där man önskar
lokalisera byggnader inom översvämningskänsliga områden rekommenderas
riskanalys och skyddsåtgärder.
Markområden med stor sannolikhet för översvämning som hotas av 100årsflöde bör det inte tillkomma någon bebyggelse alls, med undantag för enkla
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byggnader som garage och uthus. Markområden med viss sannolikhet för
översvämning hotas av högsta dimensionerande flöde kan samhällsfunktioner
av mindre vikt lokaliseras. Exempel är byggnader av lägre värde, byggnader
av mer robust konstruktion, vägar med förbifartsmöjligheter, enstaka villor,
fritidshus och mindre industrier med liten miljöpåverkan.’
År 2015 presenterade Länsstyrelserna i Mellansverige rekommendationer för
hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn till risken
för översvämning. Ny sammanhållen bebyggelse samt samhällsfunktioner av
betydande vikt behöver placeras ovan nivån 2,7 meter (RH2000). Enstaka
byggnader av lägre värde bör placeras ovan nivån 1,5 meter (RH2000).
Rekommendationerna ovan utgår från lägsta grundläggningsnivå för
byggnader. Med lägsta grundläggningsnivå menas underkant på grundsula
eller betongplatta. Rekommendationerna är tillämpliga för ny bebyggelse både
vid planläggning och bygglovsärenden enligt Plan- och bygglagen (PBL) samt
vid dispens och tillstånd enligt Miljöbalken (MB).

Karta 13: Översvämmad mark vid nivå 2,7 m (RH 2000) i norra delen av Ängsholmen Östra

Sank mark vid dansbanan och Skabbholmen som ligger inom riskområde för översvämning.
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Konsekvenser Nollalternativet
Nollalternativet beskriver den sannolika utvecklingen på platsen om
detaljplaneläggning inte kommer till stånd.
Inverkan på
miljön

•

•

•

•

Sociala och
kulturella
konsekvenser

•
•
•
•

(Ekonomiska)
Konsekvenser arrendatorer

•
•
•
•

Dagens karaktär i fritidshusområdet bevaras. Landskapsbilden behåller
sin småskaliga karaktär med hus i natur. Med små byggrätter är det
enkelt att anpassa byggnaderna till tomtens förutsättningar. Utan
åretruntboende kan också vägarna behållas smala och med enkel
standard.
VA-huvudmannen ESEM AB levererar sommarvatten tills vidare.
Sommarvattenleveransen blir kvar i samma antal tappkranar på samma
ställe. En ombyggnad av vattenmätarbrunnen, sättning av
avstängnings-/avluftningsbrunn och ombyggnad av servisen kan bli
aktuell. Det blir en kostnad som Mark och exploatering får ta och
sedan lägga på arrendet. Då huvudmannen inte har rådighet över
ledningarna på området kan inte vattenkvalitén (drickbarheten)
garanteras.
Gällande avtalet med vattenförsörjning enligt hink-in-hink-ut-metoden
följs inte av alla i området. I och med att en del boende i området
använder högre vattenmängder än tillåtit enligt avtalet kan det finnas
ett avloppsproblem i delar av området med följdfrågor som framtida
standard på VA, hink-in-hink-ut-metoden och tillsyn.
Dagvattenhantering längs vägarna är undermålig och behöver
förbättras. Det kan dock bli svårt att lösa dagvattenhanteringen för
vägarna eftersom diken inte får plats utmed alla vägar. Ansvarig är
väghållaren, det vill säga föreningen.
Den värdefulla karaktären med småskalig terränganpassad bebyggelse
bevaras som den är idag. Om de boenden inte längre är beredda att
investera i sina hus kan bebyggelsemiljön påverkas på sikt.
Kommunen har även fortsättningsvis möjlighet att erbjuda
arrendetomter och tillgång till ett fritidshus och därmed ett varierat
utbud av boende längs Mälarstranden.
Kommunen fortsätter äga arrendetomterna, ingen värdeökning av
tomterna sker.
Ingen ökad omflyttning förväntas.
Alla förblir arrendatorer med samma arrendeavtal och en byggrätt på
60 m² + 15 m². Tomträtt är inte möjligt.
Arrendestugorna kan förmodligen även fortsättningsvis säljas på en
öppen marknad.
Tillståndsprövning från Länsstyrelsen krävs vid eventuell tillbyggnad
av husen på arrendetomterna 1-29 (inom fornlämningsområdet).
De som inte har följt avtalet behöver minska sin standard på boendet
och återgå till hink-in-hink-ut-metoden. Eventuell krävs förändringar
inomhus. För att säkerställa att hink-in-hink-ut-metoden används
kommer Miljökontoret att bedriva tillsyn. Om det påträffas VAinstallationer med bristfälliga avloppslösningar kommer tillsynen att
debiteras. Undantag är de som har tillståndsbeslut och besiktningsbevis
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•
•
(Ekonomiska)
Konsekvenser kommunen

•
•

Övrigt

•

för en enskild avloppsanordning i form av sluten tank för allt
avloppsvatten som beviljades i samband med att det fortfarande fanns
en tidplan för kommunal utbyggnad av VA i Östra Ängsholmen.
Ytterligare kostnader för sommarvattenanslutningen kan förväntas.
Samfällighetsföreningen bekostar eventuell utbyggnad av
dagvattendiken.
Kommunen arrenderar ut Ängsholmen Östra till 120 arrendatorer och
får därmed in årliga arrendeavgifter. Inför varje 5-årsperiod borde
arrendeavgifterna omprövas om de inte är marknadsmässiga.
Tillsyn krävs från miljökontoret både initialt och regelbundet om VA
installationer med bristfälliga avloppslösningar ska kunna minimeras.
Tillsynen kan inte finansieras med enbart avgifter.
Arrendatorerna kan ta kontakt med Länsstyrelsen och kräva översyn av
VA-nämnd när det gäller anslutning till kommunalt VA. Anslutning till
kommunalt VA leder förmodligen till olika konsekvenser för olika
delar i Ängsholmen Östra.
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Förslag till förändringar
Programförslaget beskriver förändringarna och alternativa
utvecklingsmöjligheter för programområdet.
Övergripande
struktur

Dagens karaktär med småskalig, terränganpassad fritidshusbebyggelse bevaras.
Byggrätterna behålls små med möjlighet till utökning för höjd sanitär standard.
Bebyggelsen på västra sidan Ängsholmsvägen mittemot fornlämningsområdet
bör visuellt vara underordnad den befintliga fornborgen. Så kallade
Attefallshus utesluts med hänvisning till bevarande av befintliga
kulturmiljövärden. Byggnaderna placeras med hänsyn till tomtens egenskaper.
Ängsvaktarens gamla åkertäppor förblir åkermark.
Gatustrukturen anpassas till bebyggelsens karaktär.
För arrendetomterna 1-29 beskrivs tre olika alternativ och deras konsekvenser
när det gäller upplåtelseformen och anslutning till kommunalt VA. Resterande
arrendetomter föreslås ge möjlighet att köpa fritt arrendetomten av kommunen.
I samband med friköp/överlåtelse kräver dock kommunen anslutning till
kommunalt VA.

Bebyggelse –
karaktärsdrag
för området

Bebyggelsens karaktärsdrag ska utredas närmare i samband med en
kulturmiljöanalys. Analysen bör innehålla rekommendationer för befintlig och
ny tillkommande bebyggelse när det gäller placering, utformning och
utförandet.

Ny bebyggelse

Ängsvaktarens gamla åkertäppor
Ingen ny bebyggelse föreslås.
Arrendetomter 1-29 (inom fornlämningsområdet)
Byggrätternas storlek begränsas i detaljplan. Bebyggelse inom
fornlämningsområdet kan endast tillåtas i den mån det syftar till att möta
samhällets krav på handikappanpassning, höjande av sanitär standard eller
andra framtida samhällskrav. Stor restriktivitet måste gälla inom
fornlämningsområdet så att ett fortsatt boende inte medför skada på
fornlämningen. Tillståndsprövning från Länsstyrelsen krävs vid eventuell
utbyggnad. Vid skydd av fornlämningen ska främst två aspekter beaktas:
1. Alla typer av markarbeten ska föregås av tillståndsprövning hos
Länsstyrelsen enligt Kulturmiljölagen (KML). Det är förbjudet att utan
tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse,
planering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning. Detta
innebär att även åtgärder som ej kräver tillstånd enligt Plan- och
bygglagen (exempelvis så kallade Friggebodar, Attefallshus,
trädgårdsarbete) ska prövas av länsstyrelsen enligt KML.
2. Upplevelsen av fornlämningen i landskapet får ej förvanskas.
Byggnadernas volymer ska anpassas efter länsstyrelsens
rekommendationer för den aktuella platsen.
Arrendetomter 56-59 (Skabbholmen)
Skabbholmen får möjlighet att friköpa sina tomter för att kunna bilda
gemensamhetsanläggning för VA-anslutning. Byggrätterna begränsas i
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detaljplan med hänsyn till kulturmiljön och riskområde för översvämning
(placering ovan nivån 2,7 meter (RH2000)).
Resterande arrendetomter
För att ge möjlighet till anslutning till kommunalt VA och uppförande av
sanitära rum, ökas byggrätterna något, men fritidshuskaraktären bibehålls.
Väster om Ängsholmsvägen i anslutning till fornlämningsområdet regleras
byggrätterna och utformningen så att förändringarna på lång sikt tydligt
underordnar sig visuellt fornlämningen och dess skyddsområde.
Placeringen, utformningen och utförande av byggnader ska anpassas till
tomtens förutsättningar (bland annat närhet till fornborgen, topografi,
geoteknik, naturmiljö, grova träd, dagvattenfördröjning). Hanteringen av
marknivåer och tomt ska byggas på försiktighet som är det karaktäristiska för
området och för områden av det här slaget. Tomternas topografi ska därför inte
förändras.
För att nya lite större hus ska passa in i området är det en fördel om de delas
upp i olika volymer t.ex. vinkel- eller trappade byggnader. Det är också en
fördel om husen är smala, detta gäller särskilt kuperade tomter. Husen får
byggas i högst en våning, högsta tillåtna taknockshöjd hålls låg.
Huvudbyggnad och komplementbyggnad får inte byggas ihop med tanke på
kulturmiljövärden i befintligt bebyggelsemönster. Erfarenheter av liknande
områden visar också på svårigheten att anpassa byggnader med stor utbredning
på tomten utan omfattande markarbeten och avverkning av värdefull
vegetation. Komplementbyggnader ska utformas och placeras så att de inte
dominerar över huvudbyggnaden i landskapsbilden.
Östra Ängsholmen är ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från
kulturhistorisk synpunkt (se PBL kap 8 § 13). På en sådan fastighet gäller alltså
inte bygglovsbefrielsen för så kallade Attefallshus, 15 kvadratmeters
tillbyggnad eller bygglovsbefriade takkupor. Samtliga sådana åtgärder kräver i
dessa fall bygglov. De gamla friggebodsreglerna gäller som vanligt.
Lämplig utformning för husen avgörs från fall till fall i byggloven.
Kulturmiljöanalysen kan vara bra underlagsmaterial.
Upplåtelseform

Arrendetomter 1-29
För arrendetomterna 1-29 beskrivs nedan tre olika alternativ och deras
konsekvenser när det gäller upplåtelseformen och anslutning till kommunalt
VA (se aspekt Vatten och avlopp).
Arrendetomter 56-59
Förprojekteringen visar att arrendetomterna 56-59 inte kan anslutas direkt till
kommunalt VA, då det saknas tillfartsväg (arbetsmiljöfråga). I stället kan
tomterna anslutas via en gemensamhetsanläggning.
Detta förutsätter dock att det finns fastigheter då gemensamhetsanläggningar
inte kan skapas för arrendetomter. Planprogrammet föreslår därför att ge
arrendatorerna möjlighet till friköp av tomterna trots att holmen ligger inom
riskområde för översvämning (gångvägen/bron till Skabbholmen).
Byggrätterna föreslås behållas små och kombineras med skyddsbestämmelser
(till exempel lägsta golvhöjd, prickmark).
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Resterande arrendetomter
Resterande arrendatorer får möjlighet att köpa sina arrendetomter från
kommunen eller behålla tomten som arrendetomt. Vid överlåtelse av
arrendetomten eller anslutning till kommunalt VA ska dock tomten friköpas.
Under en övergångstid kommer det därmed att finnas en blandning av friköpta
tomter och arrendetomter i Ängsholmen Östra.
Tomtindelning
och eventuell
avstyckning

Dagens tomtindelning behöver mätas in för att kunna avgöra om det behövs
justeringar av tomtgränserna, till exempel på grund av anslutning till
kommunalt VA, dagvattenhantering från gator, befintlig naturmiljö med grova
träd, fornborg. Utgångspunkten är dock att behålla dagens tomtindelning vid
eventuell avstyckning. Ner mot stränderna sker inga tomtjusteringar för att
upprätthålla tillgängligheten dit.
Kostnader vid tomtköp utgörs bland annat av kostnaden för friköp av själva
tomten, kostnader för fastighetsbildning, anslutningsavgiften för kommunalt
VA, kostnader för anslutning till kommunalt VA på den egna tomten
(grävningsarbeten, VA-ledningar, sanitära rum m m). Värderingen som gjordes
efter programsamrådet är inte längre aktuell. Kostnaderna för friköp bestäms
utifrån en ny värdering efter detaljplaneläggningen. Värderingen tar bland
annat hänsyn till läge, storlek på tomt och byggrätter. Friköpsavgift och
anslutningsavgiften för kommunalt VA tas ut när tomten friköps. Friköpta
tomter kan belånas hos banken.

Riksintressen

Förändringarna i befintlig bebyggelsemiljön är småskalig och strandremsan ska
behållas tillgänglig för allmänheten. Riksintresset för Mälaren med öar och
strandområden bedöms därför inte skadas påtagligt. Riksintresset yrkesfisket
bedöms heller inte beröras av föreslagna förändringar.

Fornlämningar

Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen (KML). Fornborgens
fornlämningsområde, det vill säga skyddsområdet kring synlig fornlämning är
kulturmässigt känsligt. Området är även känsligt på grund av strandskydd,
nyckelbiotop och höga rekreativa värden.
Fornborgen ska vara tillgänglig för allmänheten och föreslås bevaras som
naturmark. Det är viktigt att bebyggelsen inom fornlämningsområdet behålls
småskalig och lågmäld på det sätt den idag ser ut, vilket inte skadar
upplevelsen av fornlämningen. Kompletteringar med syfte att höja sanitär
standard i samband med anslutning till kommunalt VA kan tillåtas. Inom
fornlämningsområdet krävs tillståndsprövning enligt KML för alla
markingrepp. Den som ska genomföra en byggnation eller en annan åtgärd som
kan medföra markingrepp bör i god tid ta reda på om någon fornlämning berörs
av arbetsföretaget genom att samråda med Länsstyrelsen. Det är också viktigt
att lekplatser och liknande inte får anordnas inom fornlämingen eller
fornlämningsområdet.
Länsstyrelsen avstyrker från styckning av mark inom såväl fornlämningen som
inom dess lagskyddade fornlämningsområde och anser att det ur
fornlämningssynpunkt är mest lämpligt att bevara tomterna som arrendetomter
i kommunal ägo.

Eskilstuna kommun

25 (41)

Även nybebyggelse väster om Ängsholmsvägen bör regleras så att
förändringarna på lång sikt underordnar sig visuellt fornlämningen och dess
skyddsområde.
Vid upprättande av detaljplan bör en vårdplan upprättas för
fornlämningsområdet.
Kulturmiljövärden

En kulturmiljöanalys i samband med detaljplaneläggning ska tydligare beskriva
kulturmiljövärden i befintlig fritidshusbebyggelsen.

Landskapsbild

Vid byggande i strandpartier eller sluttningar gäller det att spara strandzonen,
viktiga element som träddungar, enstaka gamla, grova träd eller hällmarker och
krönet. Bygger man i flack terräng eller nära krönet ska även bebyggelsens
höjd begränsas för att minska påverkan på landskapsbilden sett från bland
annat vattnet. Soutteränghus kan mycket påverka landskapsbilden sett från
vattnet. Möjligheten att bygga på det sättet behöver studeras närmare i
samband med detaljplaneläggningen.

Placering av bebyggelse med hänsyn till topografi och naturmiljö.

En medveten placering och utformning av bebyggelse i landskapet och med
tanke på vyn från vattensidan, samt bevarande av strandområden främjar ett
helhetsintryck av området. Vattenkontakten behålls genom att platser med
utblickar mot vattnet inte byggs för.
Värdefull natur

Träd, i synnerhet gamla och/eller grova träd ska sparas och säkras med
planbestämmelser i detaljplan och vite. Fällning av träd kräver marklov.
Fornlämningsområdet och grönområden sparas som naturmark.
Vid förändringar i gatumiljön ska intrång i naturmark minimeras så mycket
som möjligt. Ekarna, men även andra träd ger gaturummet karaktär. Det är
viktigt att ta hänsyn till dessa träd.

Strandskydd

Delar av fastigheten omfattas av strandskydd enligt 7 kap. MB. Utmed
strandremsan råder generellt 100-meters strandskydd i området. För den
sydöstra stranden är dock strandskyddet utökat till 300 meter. Strandskyddet
föreslås vara kvar inom naturområden. Strandskydd behövs för att hindra
avfallsdumpning, utfyllnader, oreglerade båtbryggor med mera, vilket kan
påverka livsmiljön för växter och djur.
Frågan om befintliga bryggor utan strandskyddsdispens och eventuellt nya
bryggor i området behöver utredas närmare vid detaljplaneläggning. Bryggorna
förutsätter möjligheten att kunna upphäva strandskydd genom bestämmelser i
detaljplan.
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Utbyggnad av gångstråk, iordningställande av lekplats med mera inom
strandskyddsområdet kräver dispens från strandskyddsbestämmelserna.
Ansökan om dispens lämnas till kommunen. Vid dispensprövningen får en
avvägning ske mot risken för skada på växt- och djurlivet samt inverkan på
friluftslivet.
Strövområden

Lämpliga sträckningar och målpunkter för Åstråket i Ängsholmen Östra ska
studeras närmare i samband med detaljplaneläggningen.
Befintliga grönsläpp bör slyröjas, så att de inte växer igen och kan få en
funktion som förbindelsestråk för gående och gröna länkar mellan olika delar
av området.

Geoteknik

I samband med detaljplaneläggningen bör undersökas om geotekniken behöver
utredas mer fördjupat som underlag för dagvattenhantering.

Service

Ingen ny service planeras tillkomma inom programområdet. Dansbanan och
badplatsen är naturliga samlingspunkter som bör behållas.

Gator och trafik

När det gäller kollektivtrafik så finns det inga busshållplatser inom
planområdet. Det kan därför bli aktuellt med efterfrågastyrd kollektivtrafik till
Ängsholmen.
Ett ökat åretruntboende leder till ökad personbilstrafik i området. Även andelen
tunga transporter kommer delvis periodvis att öka (t ex anläggning av VA,
sopbilar). Ökad andel tyngre trafik medför större slitage på vägarna och kräver
en viss bärighet för tunga fordon. Det kan i sin tur leda till att det krävs
åtgärder i vägnätet som till exempel bredare körfält och bättre underbyggnader.
Körfälten ska behållas så smalt som möjligt med tanken på
fritidshuskaraktären. Ängsholmsvägen och Järpvägen föreslås bildas en form
av uppsamlingsslinga för trafiken genom Ängsholmen Östra. Skatvägen
föreslås bli lokalgata med vändplan och möjlighet till parkering vid bron till
Skabbholmen. Resterande vägar som bara betjänar enstaka tomter föreslås
fungerar som tomttillfarter och ingår därmed inte i lokalgatunätet. Vid behov
kan mötesplatser för motorfordon skapas.
Det är viktigt att anpassa gatorna till områdets karaktär. Ekarna, men även
andra träd ger gaturummet karaktär. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa träd.
Diken bör anläggas där det är möjligt. Vägområden med plats för diken gör det
möjligt att omhänderta och rena dagvattnet från vägen. Dikesområdet kan
vintertid användas för snöupplag. Läge och utformning av eventuella
svackdiken detaljstuderas i samband med detaljplaneläggningen.
Samfällighetsföreningen är väghållare. Det är samfällighetsföreningen som
bestämmer om och när vägarna förändras eller rustas och som står för
kostnaderna för anläggning, drift och underhåll. Kommunen kommer inte att
ställa några krav så länge vägarna finns i enskilt huvudmannaskap.
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Området har förprojekterats avseende vatten- och spillvattenledningar för olika
alternativ: VA för alla, VA för alla utom Skabbholmen, VA för alla utom
Skabbholmen och arrendetomterna 1-29. I uppdraget ingick också att ta fram
en förkalkyl för entreprenaden som sedan kan utgöra grunden för diskussion
om taxa i området. Förprojekteringen visade att alla arrendetomter utom
Skabbholmen (arrendetomter 56-59) skulle kunna ingå i ett
verksamhetsområde för kommunalt dricks- och spillvatten.
Förkalkylen avseende vatten- och spillvattenledningar behöver göras om, då
den inte längre är aktuellt. Omfattningen för verksamhetsområdet för
kommunalt VA behöver anges vid detaljplaneläggning för området, men
föreslås omfatta alla arrendetomter utom Skabbholmen. Skabbholmen får
möjlighet att ansluta till det kommunala VA-nätet via en
gemensamhetsanläggning. Det kommunala VA-nätet bör dimensioneras för
åretruntbebyggelse, typ permanentboende med i genomsnitt 4 personer per
fastighet.
Arrendetomter 56-59 (Skabbholmen)
Skabbholmen ges möjlighet att friköpa tomter trots befintlig
översvämningsrisk. Behovet att lösa VA-frågan för arrendetomterna 56-59 i
form av anslutning till kommunalt VA via en gemensamhetsanläggning
bedöms som större och kräver då fastighetsbildning. Kommunen tillhandahåller
VA genom att anlägga en anslutningspunkt i det kommunala nätet på en av
kommunen bestämd plats.
Arrendetomterna 56-59 kan då friköpa sina tomter och bilda en
gemensamhetsanläggning för VA som står för att bygga och bekosta ett internt
nät av vatten- och avloppsledningar fram till kommunens anslutningspunkt och
sköter driften själva. Samverkan kan också ske i form av servitut, eller genom
att bilda en ekonomisk förening. Vanligt är dock att gemensamhetsanläggning
inrättas med stöd av anläggningslagen. Genom avstyckningen får berörda
arrendatorer bättre finansieringsmöjligheter för anslutningen till kommunalt
VA och sitt egna nät vilket borde bidra till en högre anslutningsgrad.
För att få inrättas måste anläggningen vara av väsentlig betydelse för flera
fastigheter. Gemensamhetsanläggningar inrättas av Lantmäteriet genom ett så
kallat anläggningsbeslut. I beslutet anges bland annat vilka fastigheter som ska
ha del i samfälligheten och hur kostnaderna för anläggningen ska fördelas. Till
gemensamhetsanläggningen kan det också kopplas en byggnad på ofri grund,
tex scoutstugan.
En fastighetsägare ska betala avgifter för en allmän va-anläggning om
fastigheten ligger inom ett verksamhetsområde för VA, om fastigheten behöver
en vattentjänst med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön och
om behovet inte bättre kan tillgodoses på annat sätt. Enligt 4 §
Vattentjänstlagen kan fastighet jämställas med byggnad ägd av annan än
markägare. Därmed får anläggningsavgift krävas av arrendatorer som äger
byggnad. Det förhållandet att arrendatorerna kan ha svårigheter att finansiera
en anläggningsavgift påverka inte kommunens rätt att enligt vattentjänstlagens
bestämmelser påföra en sådan.
Anläggningskostnaden beräknas efter gällande VA-taxa. I avgiften ingår
förutom kostnad för själva anslutningen även kostnad för till exempel
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utbyggnad och drift av reningsverk, vattenverk, pumpstationer, huvudledningar
med mera. Hela VA-kollektivet delar på dessa kostnader. Anslutningen
kommer att faktureras när förbindelsepunkt är upprättad samt meddelad.
Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan den allmänna VA-ledningen och
fastighetens VA-installation. Förbindelsepunkten är som regel belägen 0,5 m
utanför tomtgräns. För mer information om anslutningsavgifter för vatten och
avlopp samt aktuell taxa, ta gärna kontakt med ESEM.
Ett verksamhetsområde för kommunalt VA innebär dock inte att
arrendetomterna måste anslutas till det kommunala nätet.
Arrendatorer som inte vill anslutas till det kommunala VA-nätet får dock inte
ha indraget vatten och ska även fortsättningsvis följa hink-in-hink-ut-princip
enligt arrendeavtal. Ansökan om uppskov för att ansluta sig kan göras hos
Miljö- och Räddningstjänstförvaltningen (Miljöavdelningen). Vid diskning och
tvättning inomhus ska vattnet bäras in och efter användning ut igen.
Arrendatorn kan diska/tvätta i baljor inne och bära ut vattnet då den är klar.
Arrendatorn kan också använda diskhon men då ska det använda vattnet samlas
upp i en hink eller liknande som ställts under hon. Vattnet hälls sedan på
växtlighet utomhus men på olika platser från gång till gång för att undvika
punktbelastning.
Arrendatorer som vill ansluta sig till det kommunala VA-nätet ska friköpa sina
tomter och kan därefter ansluta sig till kommunalt VA. Utbyggnad på tomten
för att kunna ansluta sig till det kommunala VA-nätet såsom vattenledningar,
VA-hus med mätare, dusch, WC bekostas av fastighetsägaren, det vill säga före
detta arrendatorn. På friköpta tomter ges inte bygglov förrän VA-frågan är löst.
Sommarvatten är kvar så länge det finns arrendatorer kvar i området.
Dagvatten

Dagvattnet från tomtmark ska infiltreras på den egna tomten. Motivet är främst
att rena regnvattnet från takytor, parkeringar och tillfarter samt att upprätthålla
grundvattenbalansen inom området. För att underlätta omhändertagandet av
dagvattnet bör så mycket vegetation som möjligt sparas.
Vid detaljplaneläggning ska en dagvattenutredning göras för hela området.
Utredningen ska bland annat undersöka möjliga konsekvenser av större
byggrätter och andra planerade åtgärder samt möjligheter till infiltration på
tomten med hänsyn till befintlig topografi och markförhållanden, nödvändiga
åtgärder avseende dagvatten från vägarna, samt läge för eventuella sekundära
avrinningsvägar.

Fjärrvärme

Fjärrvärmeanslutning planeras inte för området.

Avfall

Längs lokalgator sker sophämtningen vid tomten. Vid tillfarter får
avfallstunnor dras till närmaste korsning vid sophämtning. Gemensamma
sophämtningsplatser längs Ängsholmsvägen kan anläggas vid behov och där
möjligt.

El

Elnätet har kapacitet för en eventuell utbyggnad av bebyggelsen. Vid en
utbyggnad av vatten- och avloppsnät bör elledningar kanaliseras i samma
schakt. Kostnader som uppkommer för eventuell flyttning och/eller skydd av
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kablar i samband med tillbyggnaden ska bekostas av exploatören.
Kabelanvisning ska begäras i god tid innan eventuella markarbeten.
Risker och
störningar

Skabbholmen berörs av översvämningsrisk. Vid hundraårsvattennivå är
Skabbholmen inte längre tillgänglig via gångvägen och bron.
Planbestämmelser i detaljplan begränsar byggrätterna placeras ovan nivån 2,7
meter (RH2000) i enlighet med Länsstyrelsens rekommendationer.

Konsekvenser av programförslaget
Syftet med planprogrammet är att belysa möjligheterna och förutsättningar för
bevarande av Ängsholmen Östra som ett område med fritidshuskaraktär. Nedan
beskrivs konsekvenserna av föreslagna ändringar i grova drag. För
arrendetomterna 1-29 har dessutom de tre alternativen konsekvensbedömts (se
nedan).
Inverkan på
miljön

•

•

•
•

Sociala och
kulturella
konsekvenser

•

•

•
•

En omvandlingsprocess startas i området. Lite större byggrätter kan
komma att påverka landskapsbilden i området, både när det gäller natur
och bebyggelse. Naturmarken på tomterna kan minska genom att en
lite större andel av ytorna får användas för byggnader. Samtidigt kan
lite större och fler huskroppar minska upplevelsen av att röra sig i ett
fritidshusområde med småskalig karaktär. Eventuella ändringar i
vägnätet medför också en inverkan på den befintliga miljön.
För de tomter som ansluter sig till kommunalt VA eller återgå till hinkin-hink-ut-metoden minskar miljöbelastningen. När alla har anslutit sig
blir det inga utsläpp alls längs Mälaren utan bara i reningsverket, där
det kan tas hand.
Åretruntboende med lite större andel hårdgjorda ytor kan förändra
dagvattenmängderna på tomterna och i området.
Trafiken till området kan komma att öka under sommar- och
vinterhalvåret eftersom lite större byggrätter och VA-anslutning
innebär större möjlighet att utnyttja tomterna året runt (så kallad
permanentning).
Arrendatorerna utanför fornlämningsområdet får själva avgöra
arrendetomternas framtid, det vill säga om de fortsätter arrendera eller
köper. Under en övergångsperiod kommer det att finnas både arrendeoch friköpta tomter. Vid friköp ska fastigheten anslutas till kommunalt
VA. Förr eller senare är dock sannolikt att arrendetomterna med
möjligheten att friköpa också kommer att vara det.
Ett av få kvarvarande fritidshusområden längs Mälarstranden med
arrendetomter minskas betydligt i omfattning. Därmed minskar också
kommunens möjlighet att erbjuda varierade boendeformer längs
Mälarstranden.
Omvandlingsprocessen som startas kan innebära en ökad omflyttning.
Eventuell kan social segregation uppstå på grund av möjlighet till
anslutning till kommunalt VA och friköp av tomt.
Som en följd av möjligheten att ansluta sig till kommunalt VA och lite
större byggrätter förväntas antal permanentboende öka i området.
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•

•
•

•
•
•

Kommunalekonomiska
konsekvenser

•
•
•

•

•

De som vill ha något annat än hink in/hink ut måste själva betala för
anslutningen till kommunalt VA. Kostnader för arrendatorer som har
möjlighet och vill köpa sin tomt och därmed ansluta till kommunalt
VA utgörs bland annat av kostnaden för tomten, anslutningsavgiften
för VA som beräknas efter gällande VA-taxa och grävning och
installationer med mera för anslutning av VA på den egna tomten.
Friköpsavgift och anslutningsavgiften för VA tas ut när tomten friköps.
Friköpta tomter kan belånas hos banken.
Om man inte kan friköpa (ett av alternativen för fornlämningsområdet)
är det hink in/hink ut som gäller i första hand om man inte är beredd att
ta kostnaden för att ansluta sig till kommunalt VA.
Ett ökat åretruntboende alstrar mer trafik vilket kan skapa behov av
åtgärder i vägnätet. Vägarna behöver eventuellt breddas och/eller
förstärkas med tanke på omvandlingen i området. Vägarna underhålls
av föreningen. Vägföreningen bekostar eventuell utbyggnad av
vägnätet (breddning, dagvattendiken med mera) och lekplatser samt
ansvarar för drift och underhåll.
Mindre förändringar när det gäller gatuutformningen, naturmark,
växtlighet med mera kan eventuellt medföra mindre justeringar för
tomtgränser.
Ekonomisk kompensation på grund av närheten till en tidigare känd
fornlämning förekommer inte.
VA-huvudmannen ESEM levererar sommarvatten tills vidare.
Sommarvattenleveransen blir kvar i samma antal tappkranar på samma
ställe. En ombyggnad av vattenmätarbrunnen, sättning av
avstängnings-/avluftningsbrunn och ombyggnad av servisen kan bli
aktuell. Det blir en kostnad som Mark och exploatering får ta och
sedan lägga på arrendet. Då huvudmannen inte har rådighet över
ledningarna på området kan inte vattenkvalitén (drickbarheten)
garanteras.
Kommunen får engångsintäkter genom att sälja marken till intresserade
arrendatorer.
En viss permanentningsprocess kan innebära framtida utgifter i form av
till exempel behov av skolskjuts, förskoleplatser, kollektivtrafik,
tillgänglighetsåtgärder.
Anslutningsavgiften behöver inte betalas förrän arrendetomten friköps
och ansluts till kommunalt VA. Arrendetomter som väljer fortsätta med
hink-in-hink-ut-principen enligt gällande arrendeavtal behöver inte
anslutas till kommunalt VA. Kommunen bekostar därmed utbyggnaden
av det kommunala VA-nätet i förväg. Den framtida anslutningsgraden
till kommunalt VA är svårt att uppskatta i förväg.
Kostnaderna för planläggning inklusive bland annat grundkarta med
inmätningar, analyser och utredningar tas antingen av kommun (mark
och exploatering) eller den enskilde (planavgift). Planavgiften i
samband med bygglov för ny bebyggelse täcker inte utgifterna för
planläggningen.
Val av alternativ för arrendetomterna 1-29 innebär olika kommunalekonomiska konsekvenser och risktaganden.
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För arrendetomterna 1-29 har tre olika alternativ konsekvensbedömts:
1. Arrende och sommarvatten
Arrendetomterna inom fornlämningsområdet får inte avstyckas utan förblir
arrendetomter. Arrendeavtalet med hink-in-hink-ut-metoden gäller även
fortsättningsvis.
Fördelar
Inget ekonomiskt krav på arrendatorerna
att investera

Nackdelar
Inget kommunalt VA, inget friköp.
Lägre standard på VA-försörjning med
sommarvatten kvar. Eventuella VAinstallationer behöver tas bort av
arrendatorn. Framtida arrendehöjningar i
samband med åtgärder för sommarvatten
kan ske. Regelbunden tillsyn från miljö
behöver finansieras för att säkerställa att
avtalet följs.

Risken att påträffa fornlämningar
undviks

Enligt LST kan fornborgen bevaras
bäst om kommunen äger marken
2. Arrende och anslutning till kommunalt VA
Arrendetomterna inom fornlämningsområdet förblir arrendetomter, men ingår i
verksamhetsområdet för VA och får därmed möjlighet att anslutas till
kommunalt VA. Enligt Länsstyrelsen kommer VA-ledningar inom
fornlämningsområdet att få tillstånd enligt KML utan krav på arkeologiska
insatser så länge de endast berör fornlämningsområdet men inte själva borgen.
Fördelar
Tillgång till anslutningspunkter för
kommunalt VA

Enligt LST kan fornborgen bevaras
bäst om kommunen äger marken och
byggrätterna begränsas starkt

Nackdelar
Inget friköp. Arrendatorer som vill
ansluta sig till kommunalt VA kan inte
belåna sin tomt hos banken. Alternativet
med höjd arrendeavgift bedöms som
orealistiskt på grund av för hög höjning,
långdragna processer med
omförhandling av arrendeavtalen (5åriga avtal) i samverkan med pågående
detaljplaneläggning. Arrendetomter som
väljer att inte ansluta sig till kommunalt
VA och därmed inte har någon nytta
heller kan dessutom ta upp
arrendehöjningen i arrendenämnden.
Utfallet är osäker.
Risk att påträffa fornlämningar i
samband med grävarbeten för
vattenledningar med mera
Framtida anslutningsgrad till kommunalt
VA osäker på grund av begränsade
byggrätter (fornborgen) och saknade
möjligheter att belåna fastigheten.
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3. Friköp och anslutning till kommunalt VA
Arrendetomterna inom fornlämningsområdet får avstyckas och ingår i
verksamhetsområdet för VA och får därmed möjlighet att anslutas till VA.
Fördelar
Tillgång till anslutningspunkter för
kommunalt VA

Arrendatorer som vill ansluta sig till VA
behöver bekosta nödvändiga åtgärder på
sin tomt själva. Friköpet ger
arrendatorn/fastighetsägaren möjlighet
att belåna sin tomt hos banken för att
kunna finansiera VA-anslutningen med
mera.

Nackdelar
Länsstyrelsen avstyrker
friköpsalternativet. Vid
detaljplaneläggning är utgången för
planprocessen osäker, då LST kan
upphäva planen efter antagandet.
Höga kostnader för kommunen initialt
(utredningar, analyser som
underlagsmaterial för
detaljplaneläggningen) samt lång
planprocess med många
genomförandefrågor att lösas parallellt.
Kommunen betalar också anslutningen
till kommunalt VA fram tills arrendatorn
köper sin tomt fritt.
Framtida anslutningsgrad till kommunalt
VA osäker på grund av begränsade
byggrätter (fornborgen).

Innan
detaljplaneläggning

Innan uppdrag om detaljplaneläggning söks från stadsbyggnadsnämnden är det
viktigt att beakta/säkerställa följande förutsättningar:
• Formellt beslut från kommunstyrelsen ska finnas om att kommunen vill
sälja arrendetomterna (med eventuellt undantag för arrendetomterna 129).
• Politiskt beslut avseende val av alternativ för arrendetomterna inom
fornlämningsområdet
• Tydligt syfte för detaljplaneuppdrag.
• (Politisk) diskussion avseende aspekter kommunala kostnader för
planläggning och genomförande
• (Politisk) diskussion avseende resurser, nyttan (antal nya bostäder) och
prioritering av detaljplaneläggning för Ängsholmen Östra gentemot
andra planuppdrag

I samband med
begäran om
uppdrag

Vid begäran om planuppdrag är det viktigt att beskriva syftet för
detaljplaneläggningen på ett tydligt sätt. Syftet med detaljplanen för
Ängsholmen Östra är bland annat att möjliggöra anslutning till kommunalt VA
för (delar av) området. Byggrätterna ska behållas små för att upprätthålla
karaktären av fritidshusområde. Placering och utformning av byggnader
anpassas till bland annat terrängförhållanden, landskapsbilden, närliggande
fornlämning och växtlighet på tomten. Volymer och fasaduttryck ska anpassas
så att områdets karaktärer (bebyggelse och naturmiljön) bevaras och ytterligare
förstärks. Fornborgen ska bevaras och skyddas med naturmark.
Syftet ger bland annat motiveringen för planbestämmelser i plankartan och
därmed möjlighet att reglera följande aspekter:
• Bebyggelsens karaktär med små hus på små tomter bevaras
• Bebyggelsens anpassning till topografi, fornborgen, naturmiljön och
växtlighet på tomten
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•
•
•
•

Naturmiljöns karaktär och skyddsvärda träd bevaras
Fornborgen bevaras
Samspelet mellan fornborgen och kringliggande bebyggelse tydliggörs
Ängsholmen Östra är ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt
från kulturhistorisk synpunkt. Bygglovsbefrielsen för så kallade
Attefallshus gäller inte.

I samband med
detaljplaneläggning

Under detaljplaneprocessen är det viktigt att aspekterna nedan utreds och ligger
till grund för planförslaget.
• Inventering av skyddsvärda träd
• Kulturmiljöanalys för befintlig bebyggelse som även kan användas som
underlag för storlek av byggrätterna, vid bygglov och eventuell
gestaltningsprogram
• Dagvattenutredning och eventuell geoteknik
• Eventuell riskanalys för översvämning
• Grundkarta med inmätningar avseende bland annat arrendegränser,
byggnader, gatuhöjder, diken, skyddsvärda träd, bryggor, lågpunkter,
vägområdet, höjdkurvor
• Vårdplan för fornlämningsområdet
• Utredning avseende sträckning och målpunkt för Åstråket
• Vid alternativ 3 för arrendetomterna 1-29 (inom fornlämningsområdet)
behöver eventuellt behov av MKB tidigt avstämmas med LST.

I samband med
genomförandet

I samband med genomförandet av detaljplanen behöver följande beaktas/göras:
• Att söka tillstånd hos Länsstyrelsen inför grävning för kommunalt VA
inom fornlämningsområdet
• Uppdatering av gällande arrendeavtalen (anslutning till VA, fornborgen
med mera) och eventuell omförhandling.

Planprocess

Detaljplanen ska bland annat möjliggöra anslutning till kommunalt VA vilket
enligt nya PBL medför att detaljplanen är av övrig stor betydelse. Detaljplanen
kommer att genomföras med utökat förfarande. Länsstyrelsen har under
programsamrådet delat kommunens bedömning att alternativen och
genomförandet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en
miljöbedömning med tillhörande MKB inte behöver göras. I och med att det
nya alternativet är en kombination av de båda tidigare alternativen bedöms det
fortfarande inte finnas behov av en MKB. Vid val av alternativ friköp för
arrendetomterna 1-29 rekommenderas dock tidigt samråd med Länsstyrelsen
för att stämma av eventuellt behov av MKB tidigt.

Fortsatt planarbete
Fortsatt arbete

Planprogrammet godkänns av stadsbyggnadsnämnden. Ny uppdrag vid
detaljplaneläggning ges för att kunna följa nya plan- och bygglagen samt
justera befintlig syfte avseende hänvisning till översiktsplanen 2030 i stället för
FÖP Mälarstranden. Stadsbyggnadsnämnden kan ge uppdrag för
detaljplaneläggning av Ängsholmen Östra när inriktningen för den framtida
utvecklingen av området har beslutats.
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Tidplanen görs när uppdrag för detaljplaneläggningen har getts till
planavdelningen.

Arbetsgrupp
Arbetet med planprogrammet har bedrivits i projektform. Medverkande
tjänstemän har varit:
Vanessa Scheffler
Magnus Nyström
Conny Pettersson
Michael Eklind
Jörgen Westerlund
Anna Götzlinger
Peter Jensen-Urstad
Rebecka Juslin
Sheraz Iqbal
Camilla Ährlund

SBF - Planavdelningen
KLK
ESEM – Avfall
ESEM – El
ESEM – Vatten och avlopp
KFF - Eskilstuna stadsmuseum
MRF – Miljökontoret
SBF – Byggavdelningen
SBF – Planavdelningen
SBF – Planavdelningen

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen

Anna Ekwall
Planchef

Vanessa Scheffler
Planarkitekt
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Bilaga
Mälarstranden idag
Utvecklingen över tid pekar på att bebyggelsetrycket längs Mälarstranden är hög och att
permanentning pågår. Mellan år 2000 och år 2010 har ett stort område norr om Torshälla och
Sundbyholm kommit till som ny tätort enligt SCB:s definition.

Karta 1: Tätorter 2000 enligt SCB

Karta 2: Tätorter 2010 enligt SCB

Fritidshusområden norr om Torshälla och vid Sundbyholm har permanentats och lett till att
fritidshusområden minskats i omfattningen.

Karta 3: Fritidshusområden 2005 enligt SCB

Karta 4: Fritidshusområden 2010 enligt SCB
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En samlad bild för fritidshusområden, småorter och tätorter för år 2010 visas i karta 5.

Karta 5: Fritidshus, småorter och tätorter år 2010 enligt SCB

Samtidigt som bebyggelsen förändras, finns det skyddade naturområden längs Mälarstranden
som är undantagna från framtida bebyggelse (se nedan).

Karta 6: Fritidshusområden, Småhusområden och tätorter kombinerad med skyddad mark (Natura 2000 och
naturreservat) och utvidgat strandskydd 300 m

Det är också de skyddade områdena som utgör störst andel av kommunägd mark längs
Mälarstranden. Ängsholmen Östra är ett av få bebyggelseområden som är i kommunal ägo.

Karta 7: Kommunalägd mark
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Stora delar av Mälarstranden är detaljplanelagda. Endast väster om Kvicksund och öster om
Sundbyholm (med få undantag) finns det varken detaljplan eller områdesbestämmelser. Dessa
områden har förmodligen betydligt mindre bebyggelsetryck än de delarna av Mälarstranden
med närhet till Torshälla stad.

Karta 8: Planlagda områden (detaljplaner, områdesbestämmelser m m) samt pågående detaljplaner

Planläggningen kan också behöva göras i samband med utbyggnaden av kommunalt VA.
Befintlig och planerad VA-utbyggnad syns i kartan nedan. Anslutning till kommunalt VA
innebär ofta permanentning och ökade byggrätter inom bebyggelseområden.

Karta 9: Befintlig och planerad VA-utbyggnad och samfälligheter (befintlig: rosa, planerad: prickig och lila:
samfälligheter)
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Storlek på bostadsbyggnader i Ängsholmen Östra.

Karta 10: Bostadsbebyggelse mindre än 30 m2
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Karta 11: Bostadsbebyggelse mellan 30 m2 och 50 m2
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Karta 12: Bostadsbebyggelse mellan 50 m2 och 60 m2
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Karta 8: Bostadsbebyggelse över 60 m2
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