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vtillhörande förslag tili byggnad~plan för fritidsänd

fastigheten Alvesta alO (Alvik) i Västx:a Skeq;vi sock

Västmanlands län. .-.
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P1RnomI'ÄdAtsli:iF;e och nllvar3.hde förhållanden.

Planområdet gränsår i söder och sydväst mot Skedvisjön: och i

norr mot allmänna vägen nr 593. Vägavståndet österut till Ko'lsva är c'

14 km,västerut till Näverkä:rret c;:a; 14 ~m. Området utgöres huvudsakligen

av hagmark med skogsbackar öch där~mellan beYägen å:kermarlc. På var'ierande

avstånd från sjöstranden finnes en markant stigning som utvisar en äldr~

strandlinje. För del av det föresla'gna planområd'et gäller av länsstyreXsen

den 29 april 1953 utfärdat förordnande erilLgt strandlagen. Planområdet

har utfarter till allmänna vägen.

För närvarande- fi:nnes inom omr-ådet' 24 tomtplatser med .fri.;.

tidsbebyggelse vilka tillkommit genom ut~rrenderIng av marken. Non:' om

allmänna vägen ligger bostadsbyggnåden på jordbruksfastigheten Alvesta 210

samt tre utarrenderade tomtplatser. Planområdet angrijnsar Lcke annanbebyggelse.

FÖI'IJ.tsättnin~ för ~lanläi~nin~'en.

Området är på grund av sin naturliga beskaffenhet och l~ge

väl lämpat för fritidsändamål, vilket även visas av den efterfrågan som
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föranlett områdets nuvarande utnyttjande. Det är ur allmänna och
I

enskilda synpunkter önskvärt att be~yggelsen på området planlägges. J

Medåkers kommun har på framställning från markägaren medgivit att mark-

ägaren får upprätta byggnadsplan f Gr området. Vid samråd med länsstyrelse

planexperter har framkommit att fQrutsättningar för den planerade

exploateringen torde föreligga. Genom befintlig brunn nära sjöstranden
I II ...

har konstaterats tillgång på hushållsvatten, som vid analys visat sig

vara, av god besleffenhet. Vid samråd har anvisats plans där förutsätt-'"ningar 
för anlä.ggande av ytterligare brunn bedömes föreligga.
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~förslait~

Planlösningen är beroende av den befintliga bebyggelsen och har

måst beakta rådande arrendeförhållanden; vilRet i stort kunnat ske utan

olägenhet. De" förordnande enligt strandlagen föreligger, för viss

strandremsa har i samråd med byggnadsnämnden, länsarkitekten o~h övcer-

lantmätaren bedömts lämpligt att i, planen icke m'edtaga del! av strand-

lagsområdet. Vid exploateringen av byggnadsplaneområdet förutsättes dock

att såväl stamfastigheten som tomtplatserna genom servitut 'eller annat

avtal skall få rätt att utnyttja kvarvarande strandlagsorarade. Utform-

ningen av vägsystemet och redovisning av utrymmen för parkering har till-

kommit i samråd med planmyndigheterna och motiveras av att man från to~t-

platserna bör kunna gå till strandområdena relatJ.vt fritt från störning

av motorfordon.strafilc. Planområdet har i planen t-v'å anslutningar till

allmänna väge,n, vilka godkänts av vägforvaltningen. Genom planutform-

ninge:rl undvikes direktutfarter från ~Ol!l1;lJiaI;Ser till allmänna vägen.

Iby~gna(j,~pl~net)estämmelserna har J.ntagJ.ts ioreskrift om att

byggnad vars anvandande påkallar anläggandet av ~vloppsledning iclce får

uppfö_raB. Foreskriften avser bl.a. att omöj.lJ.ggora., anordnandet av vatten-

klosett. D,å det ur sanitär synpunkt anses öne;kvär~ att diskvatten; ochdyl. 

icke slås ~t på marken får bestämmelsen ges sadaD. tolkning att den

icke förhindrar anordning i kök av meq fingaller försedd vask med av-
,

lopp till närbelägen infiltrationsgrop.

I bestämmelserna har intagits foreskrift att tomtplats icke

får givas mindre ~real änl.~OO m2 med ~öjlighet till undantag då

särskilda omständigheter därtill föranleda. Avsikten är att man vid

bildande av nya tomtplatser i regel skall kräva en tomtplatsareal om

1.500 kvadratmeter som minimum men att mindre areal må medgivas där
I

byggnadsplanen så anvisar och i fall där nu rådande arrendeförhållanden

och befintlig bebyggelse så påkallar.
-

Förordnande om tillämpning av 113 § byggnads lagen sör ut-
,

färdas för planområdet. I detta sammanhang märkes att den tefintliga

byggnaden på den udde som ingår i 8ron~~ursprungligen gtgör ett

--enkelt skjul varå smärre förbättringar vidtagits samt att området

i fråga är utarrenderat till 'år 1969. Det bör eftersträvas att udden i

fråga snarast möjligt men med hänsyn till nu bestående arrendeförhållan-

de göres tillgänglig som allmän plats.

Västerås i december 1962 och febr.1963.

Erik Jonsson

Erik Jonsson) lantmätare
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tillhöran~e förslag till byggnadsplan för fritidsändamål å del av

fastigheten Alvesta 210 i ~lästra Skedvi socl-cen I ~1edål{ers kommun I

Västmanlands län. _c

§ l.

INLEDANDE BE;;J'l'AlvJ1;1E];,;;JE

Inom byggnadsplaneolhrådet får icke uppföras byggnad vars användande på-kallar 

anl~gfi.a.ndet av avl?l?psledning.

§ 2.

B:t"GGN,~IISP~NEO1'iRA.DE'l'~' AN V AN DN li\jG

Med BF betecknat o mr"å de får användas endast för bostadsändamål.

§ 3.
~I"iARK 801111 ICKE F'AR BEBYGGAS.

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

§ 4.

BYGGNADSSATT.

Å med BF betecknat område skela huvudbyggnaderna uppföras fristående.

'.t

TÖMTPLATS S'l'ORLEK.

Tomtplats, som omfattar med Br beteeknat område, får som regel icke

givas mindre areal än 1.500 kvadratmeter. Mindre tomtplats8ireal ~n

1.500 kvadratmeter må medgivas då särskilda omständigheter därtill

föranleda.

§ 6

ANTAL BYGGNADER OCH BYGGNäDSn'A A '!'OMTPLATS

Å tomtplats, som 0mfattar med Bi betecknat område, får endast en huvud-

byggnad om högst 60 kvadratmeters byggnadsyta jämte ett uthus om högst

10 kvadratmeters byggnadsyta uppföras.



?

ANTAL LAGEN HETER.
Å med B.F betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma mer än enlägenhet. 

Uthus får icke inredas för bostadsändamål.
( v

8

BYGGI'iAD~ HOJD .
Å med BF betecknat område får huvudbyggnad icke uppföras till större

höjd än 3,6 meter och uthus till större ~öjd ~n 2,0 m.

Västerås i dec. 1962 och febr. 1963.

Erik Jonsson

(Erik Jonsson)

lantmätare
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