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ANTAGANDEHANDLING
OMRÅDESBESTÄMMELSER
För område vid

sjön GLÅPEN´s södra och östra strand,
Surahammars Kommun

BESKRIVNING
Beslut
Enligt beslut i Surahammars kommuns Plan Bygg Miljönämnd 2006-09-11 §65 har
kommunen godkänt, att ett förslag till ändring av områdesbestämmelserna för ovan angivet
område upprättas. Förslaget ska tas fram av Glåpens Fritidshustomter Samfällighetsförening.
Handlingar
Samrådshandlingarna består av denna beskrivning, plankarta med bestämmelser samt
fastighetsförteckning.
Syfte
Syftet är huvudsakligen att utöka byggrätterna i gällande områdesbestämmelser. Storleken på
byggrätterna föreslås nu utökas, max 70 + 30 m2 , för att bättre anpassas till den storlek, som
de befintliga fritidshusen har i dag.
Nuvarande bestämmelser syftade i första hand till att ge möjlighet att avstycka dåvarande
arrendetomter för befintliga fritidshus till separata fastigheter och att bibehålla områdets
karaktär av fritidshusområde. Därför begränsades också fritidshusens storlek, idag 50 + 20 m2
för att motverka omvandling till permanentbostäder.
Läge
Området är beläget på södra och östra sidan invid sjön Glåpen ca 4 km väster om centrum i
Surahammar. Området omfattar c:a 36 ha med 37 st fritidshusfastigheter, del av Baståsen 1:1
och Skomakartorp 1:4, samt samfälld mark Västsura s:1.
Strandskydd
Strandskydd gäller för mark inom 100 m från strand. Dock är strandskyddet upphävt på de
avgränsade tomtplatserna inom planområdet av Länsstyrelsen från och med 1995-12-12.
Bebyggelse m m
Inom området finns endast fritidshusbebyggelse. En utökning av antalet tomter inom området
är inte aktuellt.
Ett flertal enskilda eller gemensamma bryggor finns.
Byggnaderna är av relativt enkel beskaffenhet. Till flertalet av fritidshusen finns ett eller fler
mindre uthus.
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Tekniska anläggningar
Avlopp:
Gällande bestämmelser angående avloppsanläggningar föreslås slopas enligt nedanstående
yttrande från Miljökontoret 2005-06-28:
"I de tidigare bestämmelserna finns ett förbud av installation av vattenklosett. Syftet med
formuleringen är att vattenklosettens avloppsanläggning inte ska påverka sjön negativt med
tillskott av smitt- och näringsämnen.
Tillstånd krävs för anläggande av enskild anläggning för omhändertagande av BDT-vatten,
(bad-, dusch- och tvättvatten). Detta med samma syfte som ovan, att begränsa den negativa
påverkan av sjön. Genom tillståndsplikten får Plan-, Bygg-, Miljönämnden också kontroll
över vilka och hur många anläggningar som påverkar sjön.
Detta regleras dessutom i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljö 2001-12-17. Enligt 2 §, Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön,
finns regleringen att ”tillstånd krävs för inrättande av annan avloppsanordning än till vilken
vattentoalett är ansluten (ex avloppsanordning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten)" vilket
gäller bl a inom detta område, Glåpens södra och östra strand.
Miljökontoret anser att regleringen i Surahammars kommuns "Lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön" är tillräcklig och att formuleringar angående avlopp inte
krävs i områdesbestämmelser för Glåpen".
Elförsörjning:
Inom planområdet har Vattenfall markförlagda högspänningsledningar, 10kV,
lågspänningsledningar 0,4 kV och nätstationer. Vattenfall planerar en ny
högspänningsledning, som ska följa den samfällda vägen norrut i den norra delen av
planområdet.
Vägar
Inom området finns vägsamfällighet.
Naturmiljö
Området är beläget vid sjön Glåpens östra och södra strand. Marken är låglänt. Sjön är
långgrund och dyig med vass i ett brett bälte utanför stranden. Området mellan bebyggelsen
och vägen är huvudsakligen skogbevuxen.
Översiktsplan m m
I den kommunomfattande översiktsplanen anges att fritidshusområdena, bl a det vid Glåpen,
skall behålla sin karaktär av fritidshusbebyggelse.
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FÖRSLAG
Bestämmelseområdets avgränsning
Området omfattar samma område, som för gällande områdesbestämmelser, ca 36 hektar. Det
avgränsas av strandlinjen och av gemensamhetsanläggning (väg).
Fritidshusens storlek
I översiktsplanen har uttalats, att området skall behålla sin karaktär som fritidshusområde.
Den sammanlagda bruksarean per fastighet maximeras nu till 100 m2. Huvudbyggnadens
bruksarea får inte överstiga 70 m2 och komplementbyggnadernas bruksarea får inte överstiga
30 m2 .
Anm: I bruksarean ingår vind och källare samt inglasade uteplatser, dock inte öppenarea som t
ex tak över uteplats.
Byggnads placering på tomt
Huvudbyggnad och uthus får ej sammanbyggas om bruksarean för byggnaden därvid kommer
att överstiga 70 m2. Detta för att bibehålla karaktären av den småskalighet, som nu finns inom
området, samt förhindra att bostadsdelen förstoras genom förändring av uthusarean. Byggnad
får ej placeras närmare tomtgräns än 4,5 m utan grannes medgivande.
Bygglovbefrielse
Bygglov krävs ej för komplementbyggnader under 30 m2 bruksarea om den sammanlagda
bruksarean därefter fortfarande kommer att understiga 100 m2.
Tekniska anläggningar
För inrättande av avloppsanläggning för omhändertagande av BDT-vatten och/eller
vattenklosett erfordras tillstånd från kommunen, enligt Surahammars kommuns "Lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön" och enligt förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Vid nybyggnad ska markradonhalten kontolleras. För nybyggnader ska riktvärdet för radon i
inomhusluft inte överskrida 200 Bq/m3.
Elförsörjning:
För att säkerställa att mark, som ska schaktas eller bebyggas, är fri från ledningar, ska
kabelutsättning begäras från Vattenfall. Skulle det uppstå behov av att flytta eller förändra
någon befintlig elanläggning utförs detta av Vattenfall men bekostas av beställaren.
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FASTIGHETSBILDNINGSFRÅGOR
Tomtutformning och tomtstorlek
Tomtstorleken får ej understiga 1.000 m2. Dock har fastigheten Västsura 1:29 mindre
tomtareal.
Gemensamhetsanläggningar m m
Befintlig bebyggelse med undantag av Baståsen 1:10 har andel i Västsura ga:1 (väg).
Marksamfällighet har tidigare bildats för gemensamma markområden. För skötsel och
underhåll av sådana gemensamma anordningar som grönytor, vägar och VA-anläggningar
finns en gemensamhetsanläggning och en samfällighetsförening.
Upprättandet av detta förslag till ändringar av områdesbestämmelser sker på uppdrag av
Glåpens Fritidstomter Samfällighetsförening
Ark.1 Arkitektkontor AB
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