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Samråd om detaljplan för 
Tandläkarvillan/vaktmästarbostaden Virsbo, Surahammars 
kommun  
 

Tyck till mellan 21 oktober och 21 november 2022 

  

Bygg- och miljönämnden, har fattat beslut om samråd för ny detaljplan.  

Kommunstyrelsen i Surahammars kommun har beslutat att sälja fastigheten Virsbo 2:320, 
Tandläkarvillan. Fastigheten är idag detaljplanerad som skolfastighet och för att underlätta 
försäljning vill därför kommunen ändra detaljplaneregleringen. 

Avsikten är att sälja Tandläkarvillan, som ursprungligen uppfördes som vaktmästarbostad till 
Virsbo skola. Fastigheten med dess byggnad föreslås få användning Bostad, Kontor och Handel.  

Detaljplaneförslaget berör delvis grannfastigheten Virsbo 2:321 men främst för att utfart till 
Sjöviksvägen regleras där, till förmån för Virsbo 2:320.  

Avsikten är inte att förändra byggnaden eller miljön utan att möjliggöra fortsatt användning av och 
utveckling av huset och platsen. 

Detaljplaneförslaget bedöm inte innebära betydande miljöpåverkan.  

Under samrådstiden mellan den 21 oktober till 21 november 2022 är du välkommen 
att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska ha inkommit senast den 21 
november 2022 via e-post till plan-bygg@surahammar.se eller till adress:  
Surahammars kommun, Samhällsbyggnadsenheten, Box 203, 735 23 Surahammar.  

  

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 

Med vänliga hälsningar 

Fredrik Cederblom 
kommunchef 
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Planprocessen 
En detaljplan anger hur ett begränsat område får bebyggas och hur mark- och vattenområden får 
användas. Detaljplanen tas fram i en planprocess som är till för att säkerhetsställa att såväl 
allmänna som enskilda intressen tas till vara. De som är berörda av detaljplanen, till exempel 
boende i angränsande fastigheter, företag eller organisationer erbjuds möjlighet till delaktighet och 
inflytande under planprocessens gång. Den här planen är ute på samråd, vilket är det första av två 
tillfällen att lämna synpunkter och önskemål på planförslaget. Figuren nedan illustrerar 
planprocessen och i vilket skede planarbetet är i just nu (röd markering).  

 

  
  
  

Ta del av förslaget 
Du har fått information om planförslaget utskickat med detta brev. Planförslaget Detaljplan för 
Tandläkarvillan Virsbo finns tillgängligt i sin helhet på Kommunhuset. Du hittar det också på vår 
hemsida: https://www.surahammar.se/bygg-trafik-miljo--boende/planering-och-
utveckling/detaljplaner-dp/pagaende-detaljplaner.html 
  
Förteckning över samrådskretsen 
Barn- och bildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunstyrelsen (KS) 
Lantmäterimyndigheten 
Länsstyrelsen Västmanlands län 
Miljökontoret 
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 
Mälarenergi Vatten AB 
Vattenfall 
Grannar 
  

 

Samråd Underrättelse Granskning Antagande Laga kraft 

Preliminärt förslag Slutgiltigt förslag Detaljplanen blir 
gällande tre veckor efter 
antagande kungjorts 
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