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Arboga kommun, 
Kommunstyrelseförvaltningen
hans.nilsson@arboga.se

Samråd om undersökning för fastigheten Sörgarlinge 2:13, 
Arboga kommun

Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen för samråd kring 
undersökning enligt 6 kap 6 § Miljöbalken.

Med den information som Länsstyrelsen har idag, delar Länsstyrelsen 
kommunens bedömning att planförslaget inte innebär sådan betydande 
miljöpåverkan som avses i 6 kap 5 § Miljöbalken och att 
miljökonsekvensbeskrivningen enligt 4 kap 34 § Plan- och bygglagen 
därför inte är nödvändig. 

Medskick inför kommande planarbete

Hälsa och säkerhet

Buller
Länsstyrelsen anser att kommunen bör klargöra att riktvärdena i 
förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader uppfylls genom att 
göra en utredning för trafikbuller.

Natur
En naturinventering/bedömning av områdets värde för olika artgrupper 
behöver göras t. ex fladdermöss.

Kultur 

Bebyggelse/Kulturmiljö
Kyrkbyn är lokaliserad vid en svag förhöjning i det omgivande 
slättlandskapet med en relativt spridd bebyggelse. Här möts flera äldre 
vägsträckningar vilket gör miljön till en knutpunkt i landskapet, såväl 
historiskt som idag. 

Planområdet ingår delvis i en miljö som finns upptagen som särskilt 
värdefull i kommunens kulturmiljöprogram (10.4 Medåkers kyrkby). 
Därför uppmanas kommunen att under det fortsatta planarbetet följa 
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råden och rekommendationerna i programmet, där det bland annat 
framgår att ny bebyggelse bör anpassas till den befintliga by- och 
landskapsstrukturen vad gäller placering, volym, material och 
färgsättning. Byggnaders placering, proportioner och utformning är av 
vikt för miljöns avläsbarhet. Området visar på ett pedagogiskt sätt 
bystrukturens historiska framväxt och kontinuerliga förändring. 
Bebyggelsen kan ses som årsringar där olika tidsepoker och generationer 
är avläsbara. Dess betydelsebärande uttryck, samband och egenskaper är 
särskilt viktiga och bör hanteras varsamt i den fortsatta planprocessen.

Fornlämningar
Det kommer att krävas en arkeologisk utredning med syfte att ta reda på 
om fornlämning finns inom planområdet. Gravfältet L2003:2033, 
beläget norr om planområdet, signalerar att det både kan finnas 
ytterligare gravar och boplatser i närområdet. Med hänsyn till gravfält 
och topografi bör planområdets norra gräns läggas något längre söderut 
mot höjdryggens fot.

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta mig, Simon Wahlbeck, för frågor på telefon 
010-2249504 eller via e-post simon.wahlbeck@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 1999-2022 i ämnesraden för e-post.

Det går även bra att ringa till Länsstyrelsens växel, telefon 010-224 90 00.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Anna Onsten-Molander med 
planhandläggare Simon Wahlbeck som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också kulturmiljöhandläggare Per-Ola Åström, 
kulturmiljöhandläggare Margareta Boije, miljöskyddshandläggare 
Mikael Wulff, klimathandläggare Zandra Camber och 
naturvårdshandläggare Inga-Lill Nyberg medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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