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SAMMANFATTNING 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny småbåtshamn och badplats i Gäddeholm. Enligt 
Översiktsplan för Gäddeholm (ÖP 60) ska på sikt ett stort antal bostäder byggas i området. I planen 
ingår en ny småbåtshamn och en badplats för att öka områdets attraktivitet och främja friluftslivet. 

Arbeten i vatten av den omfattning som föreslås kräver tillstånd enligt miljöbalken. I nästa 
skede tas ansökningshandlingar för detta, inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB), fram.  

Planområdet ligger vid Mälaren, söder om Gäddeholms herrgård, och innehåller idag en 
småbåtshamn och en samling privatbostäder. Omgivningen präglas av herrgårdslandskapet, med 
betesmarker och lövskog mot vattnet, samt av närheten till Mälaren. Strandskydd gäller i området.  
Befintlig småbåtshamn utgörs av en grund vik med smala träbryggor och en äldre stenpir samt 
ett mindre landområde med ett båthus och två gamla torklador där båtar förvaras. Piren, 
torkladorna och husgrundrester tillhör området för ett tidigare tegelbruk, klassat som fornminne. 
Hela småbåtshamnen ingår i kulturreservatet Gäddeholms herrgård. Reservatsföreskrifterna 
medger byggandet av ny småbåtshamn. Markanvändningen anpassas till reservatets syfte och  
de föreskrifter som finns. Detta har reglerats med planbestämmelser i detaljplanen. 
Enligt utförd kulturhistorisk bebyggelseinventering har flera byggnader vid det gamla 
tegelbruket värden som bör bevaras. Särskilt framhålls värdet i miljön som helhet. Enligt 
förslag bör de två torkladorna rustas upp och båthuset ersättas med en liknande byggnad. 
Konsekvenserna av dessa åtgärder bedöms som positiva. 
En öppen yta öster om småbåtshamnen, som avgränsas i öster och väster av skogsområden, planeras 
bli ny badplats. Detta område ligger utanför kulturreservatet men korsas av ett kulturhistoriskt 
viktigt siktstråk mellan herrgården och Mälaren. Marken håller på att fyllas ut med massor från 
pågående utbyggnad i Gäddeholm och är tillfälligt upplag för sten inför utbyggnad av föreslagen pir. 
Området är öppet ner till strandlinjen, som är igenväxt av vass och sly. 

De två skogsområdena har flera utpekade höga naturvärden, bland annat sumpskog, död ved, 
ädellövträd och gamla grova ekar. Planförslaget påverkar ingen vegetation med höga naturvärden 
och områdets hydrologi störs i ringa grad. Bottenfaunaundersökning som gjordes hösten 2009 visar 
att det inte finns några skyddsvärda eller unika vattenlevande arter eller vattenmiljöer i planområdet.  

Miljötekniska provtagningar visar att det i marken finns låga halter av föroreningar inom 
området för planerad småbåtshamn. Vid grävning där kan nya undersökningar bli aktuella. I 
sediment påträffade halter av metaller och organiska ämnen gör att muddermassor som 
uppstår vid anläggning kan vara olämpliga att återanvända. I båda fallen ska miljö- och 
konsumentnämnden kontaktas.   
Föroreningar har också påträffats på privat fastighetsmark inom planområdet. Detaljplanen 
anger att inget bygglov ges för denna del av fastigheten innan sanering utförts.    
Planförslaget leder till fler besökare vilket medför ökat buller från bilar och båtar. Ökningen 
kommer dock inte att överskrida uppsatta riktvärden för god miljö.   
Vattenkvaliteten på badplatsen bedöms inte försämras av hamnverksamheten. Trots ökat 
utsläpp från trafik kommer luftkvaliteten att hålla sig inom miljökvalitetsnormerna. Vatten 
från båttvätt omhändertas och toaletter och andra servicefunktioner kommer att finnas.  

Småbåtshamnen kommer att bli mer framträdande i landskapet, framförallt i vattenområdet.  
Badplatsen röjs för anläggande av badstrand och hålls öppen, vilket ger bättre sikt mot 
Mälaren och från sjösidan mot land. Tillgängligheten till stranden förbättras också.  
Bedömningen är att projektet inte medför någon betydande miljöpåverkan. 
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1. INLEDNING 
Bakgrund och syfte  
Kring Gäddeholms herrgård vid Mälaren, sydost om Västerås centrum, har ett nytt 
bebyggelseområde påbörjats. Det byggs ut etappvis med bostäder och ska även förses med 
närservice och kollektivtrafikförsörjning. Området närmast Mälaren avsätts för rekreation och 
friluftsliv. Där föreslås bland annat en båthamn för i första hand boende i Gäddeholm och en 
badplats som görs attraktiv för alla västeråsare.     
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en småbåtshamn med vinteruppläggningsplatser 
samt en badplats. En mindre småbåtshamn med vinteruppläggningsplatser finns idag inom 
planområdet, däremot saknas iordningsställd badplats. 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Genomförandet av detaljplanen har bedömts kunna ge upphov till sådan betydande 
miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ miljöbalken (MB). En miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) enligt kraven i Plan- och bygglagen 5 kap 18§ ska därför upprättas. Med betydande 
miljöpåverkan avses påverkan på biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, 
växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse samt 
forn- och kulturlämningar och annat kulturarv.  
Syftet med MKB-arbetet är att lyfta fram miljöfrågorna i planprocessen så att de integreras i 
och kan påverka planarbetet. MKB-rapporten ska beskriva och bedöma effekter och 
konsekvenser för miljö, hälsa och resurser som planens genomförande medför samt vid behov 
föreslå åtgärder. MKB-arbetet följer detaljplaneprocessen. Denna rapport tas fram inför 
utställning av planförslaget. 

Förutsättningar för fortsatt arbete 
De planerade anläggningarna omfattar arbeten i vatten som kräver tillstånd enligt Miljöbalken 
(MB). Nästa steg i processen, efter antagande av detaljplanen, blir därför att ta fram 
ansökningshandlingar för tillstånd för vattenverksamhet. I ansökan ingår en MKB som 
särskilt beskriver planerad vattenverksamhet. Ansökan prövas av Miljödomstolen. 

Anläggningarna kommer att generera muddermassor. Uppläggning av muddermassor är anmälnings- 
eller tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet som kan prövas tillsammans med vattenverksamheten.  

Avgränsning  
Ett genomförande av detaljplanen bedöms innebära risk för betydande miljöpåverkan på 
följande punkter: 

 Naturmiljö/biologisk mångfald 
 Föroreningar i mark och vatten 
 Forn- och kulturlämningar och annat kulturarv 
 Masshantering 

Vid avgränsning av MKB:n har skett samråd med länsstyrelsen.  
Länsstyrelsens vidareutveckling av miljökvalitetsmålen, inklusive delmål, Giftfri miljö, 
Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- 
och djurliv (fem av regeringens antagna 16 nationella miljökvalitetsmål) samt mål och 
riktlinjer enligt Översiktsplan för Gäddeholm (ÖP 60, antagen 2006-03-09) ligger till grund 
för bedömning av projektets måluppfyllelse.   
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Tidigare ställningstaganden och beslut 
Översiktsplanen för Gäddeholm sätter ramen för utformningen och byggandet av det nya området 
och beskriver dess tänkta karaktär och vilka funktioner som ska inrymmas. Denna översiktsplan är 
en fördjupning av översiktsplanen för Västerås tätort (ÖP 54, antagen 2004-11-25). Beslut om 
bildande av kulturreservatet Gäddeholms herrgård togs av kommunfullmäktige 2008-11-06. 
Planområdet ligger delvis inom kulturreservatet.    
 

 
Översikt över detaljplaneområdet samt områdesförklaringar.   

Alternativ  
Inför översiktsplanen gjordes en strandutredning (2004-11-08) i syfte att undersöka tekniskt 
lämpliga strandpartier för badplats respektive småbåtshamn. Den bedömning som då gjordes 
är en viktig förutsättning för placeringen av föreslagna anläggningar. 

I utredningen undersöktes sju olika områden. Bara i ett av områdena var djup och 
bottenförhållanden goda för anläggande av småbåtshamn. Där ligger befintlig småbåtshamn, 
vilket ger bra förutsättningar även i andra avseenden. Bland annat innebär denna placering att 
mindre ingrepp i naturmiljön behövs jämfört med anläggande på annan plats.  

Enligt strandutredningen finns flera områden som är tekniskt lämpliga för anläggande av 
badplats. Där tas dock ingen hänsyn till övriga faktorer som tillgänglighet från land. Placering 
intill småbåtshamnen innebär att exempelvis vägsträckning och parkering kan samordnas.  
Småbåtshamn och badplats i föreslagna lägen finns med i ÖP 60.  
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2. NULÄGE  
Planområdet ligger i närheten av Gäddeholms herrgård, sydost om centrala Västerås. Det nås 
från herrgården via Onsholmsvägen och en smal grusväg som slutar vid en samling 
bostadshus i planområdet. Dessa och ett fåtal äldre byggnader utgör bebyggelsen i 
planområdet. Karaktären är naturnära och på många platser har man fina utblickar över 
Mälaren; från vissa ställen har man också utsikt mot herrgården. Det avskilda läget samt 
närheten och tillgängligheten till Mälaren ger bra förutsättningar för friluftsliv. Strandskydd 
gäller i planområdet. 
På platsen för den planerade småbåtshamnen ligger idag en mindre småbåtshamn. Detta är ett 
före detta tegelbruksområde, utpekat som fornminne och en del av det kommunala 
kulturreservatet Gäddeholms herrgård som bildades i november 2008.   

Två gamla smala träbryggor ligger skyddade i den lilla grunda vik som utgör den inre delen 
av hamnen. En brygga jämte en äldre stenpir sträcker sig längre ut från stranden än den andra. 
Två före detta torklador för tegel används för vinteruppläggning av mindre båtar. Därutöver 
finns ett båthus längst in i viken. Det finns ingen fast anordning för upptagning eller tvätt av 
båtar och ingen anordnad båtuppställningsyta eller bilparkering. Rester från gamla 
tegelbruksbyggnader tar upp en stor del av ytan. I skogsområdet, i anslutning till vägen, ligger 
ett gammalt garage som är i dåligt skick.  
Vattenområdet utanför Gäddeholm är populärt för bland annat skridskoåkning, sjöfart och 
kanot. På andra sidan Hässlösundet ligger Björnö, som är naturreservat och ett välbesökt 
friluftsområde. Via bryggorna i småbåtshamnen kan man ta sig ut på vattnet eller upp på land.   

Platsen för planerad badplats är idag öppen mark mellan skogsområden i öster respektive 
väster och vägen som avgränsning i norr. Norrut, mot herrgården, hålls ett stråk öppet för att 
behålla sikten mellan Mälaren och herrgården. Det är en siktgata som hävdas med hänsyn till 
kulturmiljön. Längs stranden växer sly och vass som skymmer och som gör det svårt för 
besökare att ta sig ner till vattnet, liksom att ta sig upp på land om man kommer från sjösidan. 
Marken är låg och sluttar svagt mot sjön. Stranden är sumpig och strandlinjen skiftar mycket 
beroende på variationer i Mälarens vattennivå.    
Området håller på att föreberedas för en framtida badplats genom att schaktmassor från 
ledningsdragningar i samband med den första utbyggnadsetappen i Gäddeholm har nyttjas för 
utfyllnad inom området. Tillsvidare fungerar platsen som upplagsplats för sten från pågående 
byggen i Gäddeholm. Stenen är tänkt att användas till bygge av pir i planerad småbåtshamn. 
Om detta inte är möjligt behöver stenen föras bort.    
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Inre delen av befintlig småbåtshamn, vy mot fjärden. Den större torkladan syns till höger. 
 

 
Vy mot Mälaren från nordvästra delen av området för ny badplats.  
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3. PLANFÖRSLAG – SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 

 

Illustration av planförslag. För illustrationen i sin helhet, se bilaga 1.  
 
Planens syfte är att göra det möjligt att anlägga en småbåtshamn vid det gamla tegelbruket 
söder om Gäddeholms gård. Anläggningens storlek ska avgöras av förhållandena på platsen, 
djup- och strömningsförhållanden etcetera. I anslutning till småbåtshamnen skall även beredas 
utrymme för upptagning och vinterförvaring av båtar. Vinterförvaringens omfattning ska 
avgöras med hänsyn till kulturmiljövärdena varför antalet båtar som kan vinterförvaras inte 
behöver överensstämma med antalet båtplatser i vattnet. 
Syftet är vidare att göra det möjligt att anlägga ett friluftsbad som ska vara tillgängligt för alla 
västeråsare och vara en del i det område för rekreation och friluftsliv som utvecklas kring 
Gäddeholms herrgård, Trådarängarna och Björnön. 

Befintlig bostadsbebyggelse bekräftas i planen varvid särskild hänsyn tas till 
kulturmiljövärdena på platsen. 
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4. NOLLALTERNATIV  
Nollalternativet beskriver förväntad utveckling av området om planerad exploatering inte 
sker, alltså inte blir föremål för åtgärder frånsett normalt underhåll. Alternativet är inte att 
betrakta som ett åtgärdsförslag utan är ett jämförelsealternativ som beskriver hur den framtida 
situationen kan bli om småbåtshamn och badplats enligt den nu föreslagna detaljplanen inte 
genomförs. Generellt innebär nollalternativet ringa skillnad mot nuläget.  

Befintlig småbåtshamn kommer att vara kvar. Det befintliga siktstråket mellan Mälaren och 
herrgården kommer att fortsätta hävdas då det anses viktigt för kulturmiljön. Beroende på hur 
brett siktstråket hålls kan en del av det område som idag är öppet, där ny badplats planeras, 
komma att växa igen.   

Om aktuell detaljplan med planerade anläggningar inte utförs innebär det att de boende i 
Gäddeholm inte får någon anordnad badplats i aktuellt område och att småbåtshamnen även 
fortsättningsvis kommer att vara liten. Om pågående och planerade byggen fortsätter kommer 
området på sikt att bli mer tillgängligt från centrala Västerås. Det kommer också att få en mer 
bebyggd karaktär – i och med fler bostäder, ny infrastruktur och lokal service. 
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5. KONSEKVENSER FÖR MILJÖASPEKTER SOM KAN 
INNEBÄRA RISK FÖR BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN  

Naturmiljö/biologisk mångfald 
Nuläge 
Inom planområdet finns höga naturvärden i de två strandnära skogsområden som avgränsar 
badplatsen i väster respektive öster (se karta nedan). Båda skogsområdena finns med i 
Skogsstyrelsens inventering ”Skogens Pärlor”. Där beskrivs de som sumpskog av hydrologisk 
typ strandskog vid sjö (del av det som här benämns västra skogsområdet) respektive 
nyckelbiotop av biotoptyp lövskogslund och örtrik allund (del av det som här benämns östra 
skogsområdet). Denna inventering är dock gammal och sumpskogarnas utbredning har 
ändrats. Därför har en ny tolkning av områdena gjorts efter översiktsplanen för Gäddeholm 
och den naturinventering (Allmän ekologisk inventering, se bilaga 2) som gjorts av det västra 
skogsområdet inför framtagandet av aktuell detaljplan. 
 

 
Bevarandeintressen för naturmiljön (tolkat från befintliga karteringar).  
 
Naturinventeringen visar bland annat att sumpskogens höga naturvärden är beroende av den 
höga fuktigheten i mark och luft. Utöver sumpskogen finns inom detta skogsområde (västra 
området) en stor andel lövträd och mycket död ved, som är en viktig livsmiljö för många lavar 
och insekter. Tre stora ekar har utpekats som värdefulla naturobjekt. Deras höga ålder gör det 
troligt att de hyser sällsynta arter av insekter och lavar. Vid inventering hittades bland annat 
två arter av lav som indikerar höga naturvärden. En stor andel lövträd, äldre träd och tät 
växtlighet gynnar även fågellivet. I partiet närmast vattnet är marken blockig. Mellan blocken 
skapas håligheter som utgör viktiga gömställen för mindre djur.     
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Det östra skogsområdet består delvis av sumpskog, vilken domineras av al. En del av skogen 
har ett stort bestånd av strutbräken. Denna del är utpekad av Skogsstyrelsen som 
nyckelbiotop. Genom skogen, mellan badplatsen och fårhagen på östra sidan, finns en 
gammal järnvägsbank som fungerar som gångstig. 
Strandlinjen vid planerad badplats är igenvuxen av vass och sly. I övrigt är platsen öppen 
mellan ovan nämnda skogsområden. Naturvärden vid stranden har inte inventerats.  Den 
bottenfaunaundersökning som gjordes hösten 2009 visar att det finns vissa naturvärden inom 
detaljplanens vattenområde. Dessa är framförallt knutna till vassar, vilket också finns i stor 
omfattning i Hässlösundet. Inga unika eller känsliga arter eller miljöer hittades.  

Området omfattas av strandskyddsbestämmelser. 
 
Nollalternativ 
Träd och buskar fortsätter att utvecklas enligt de förutsättningar som råder på platsen. De tre 
stora ekarna, och även andra ekar, riskerar att bli mindre långlivade, och därmed även mindre 
värdefulla för hotade och rödlistade arter, genom konkurrens från yngre träd som växer upp i 
trädkronorna. 
Den öppna plats som enligt planförslaget ska bli badplats kommer med tiden att växa igen om 
inget görs där. Siktstråket mellan herrgården och Mälaren anses viktigt, varför det är troligt att 
platsen förblir delvis öppen.   
 
Planförslag 
De två skogsområdena på västra respektive östra sidan om planerad badplats kommer att 
påverkas av exploateringen. Det västra området kommer delvis att tas i anspråk för 
kombinerad bilparkering/vinteruppläggning av båtar. För att minska ingreppet i naturmiljön 
läggs parkeringen i delar som inte bedöms ha höga naturvärden. Konsekvenserna för 
naturmiljön bedöms som måttliga.  
Föreslagna stigar genom skogsområdena kan påverka de hydrologiska förhållandena och 
kommer att medföra ökat slitage på naturmiljön. För att minimera dessa negativa effekter 
läggs passagerna på spång istället för att anläggas som stigar direkt på marken. 
Järnvägsbanken öster om badplatsen iordningställs som en grusstig för gång- och 
cykeltrafikanter som vill ta sig mellan de nya bostadsområdena och badplatsen. Sammantaget 
bedöms åtgärderna som positiva för tillgängligheten och bedöms få små konsekvenser för 
naturmiljön.  

Marken på den nya badplatsen höjs och läggs i olika nivåer. Utfyllnad och höjning av 
marknivån i förhållande till omgivningen kan störa hydrologin och därmed riskera att inverka 
negativt på de höga naturvärden som finns i de fuktiga områdena. Dagvattnet från badplatsen 
kommer att tas omhand genom att det infiltrerar i marken. Eftersom badplatsen ligger högre 
än omgivningen kommer den inte att dränera omkringliggande mark. I badets västra kant är 
marknivån lägre än i övriga delar. Där föreslås ett flackt dike mot omgivande mark för att 
motverka översvämning av badplatsen och dränering av sumpskogen.   
 
Behov av åtgärder eller anpassning 
Enligt en stormusselinventering i Mälaren, utförd på uppdrag av Mälarens 
vattenvårdsförbund, fanns 2004 tre arter av stormusslor vid badplatsen på Södra Björnö. En 
av dessa är rödlistad och mycket sällsynt i Mälaren. Den bottenfaunaundersökning som gjorts 
inför framtagande av aktuell detaljplan visar att inga skyddsvärda stormusslor finns i 
planområdet. För att i möjligaste mån undvika skador på vattenlevande organismer bör 
åtgärder vidtas för att begränsa grumling vid arbeten i vattenområdet. 
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Bottenfaunaundersökningen och förslag på skyddsåtgärder behandlas närmare i kommande 
ansökan om tillstånd för vattenverksamhet.  
I samband med detaljprojekteringen undersöks närmare det vattenfyllda dike som mynnar i 
dagens småbåtshamn; diket kan eventuellt ha betydelse för dagens sumpskog. 
Kompletterande planteringar, i första hand i anslutning till badplatsen, bör innehålla en del 
blommande arter för att bidra till den biologiska mångfalden. 
Undervegetationen vid välutvecklade ekar i allmänhet, och i anslutning till de tre stora ekarna 
i synnerhet, röjs i samband med utförandeskedet. 
Arbetssätt och maskinval vid iordningställande av gångpassager genom sumpskogarna 
anpassas till passagernas bredd. Hägnad, eventuellt tillsammans med viten, bör diskuteras i 
detaljprojekteringsskedet. 

Föroreningar i mark och vatten 
Nuläge 
Två miljötekniska markundersökningar har genomförts inom planområdet. Den första (2006) 
var översiktlig och uppdelad i två steg och omfattade provtagning av jord, vatten och 
sediment inom berört område. En kompletterande undersökning av sediment gjordes 2009.  
 

 
Provtagningspunkter från miljöundersökning av mark och grundvatten (gula) 2006 samt 
sediment (rosa) 2006 och 2009. De planerade anläggningarnas utbredning i vatten syns i rött.  
 
Markförorening inom området för småbåtshamn 
Resultaten från de kemiska analyser som har utförts på jordprover tagna i området visar 
generellt på låga halter av föroreningar. Analyserade halter har jämförts med 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, riktvärden som används för att 
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avgöra om mark inom ett område är förorenad eller inte. Förhöjda halter innebär att 
analyserade halter överskrider Naturvårdsverkets riktvärden.  
I en provpunkt har något förhöjda halter av metaller (i detta fall arsenik och kadmium) 
påträffats. Vad gäller organiska föroreningar påträffades något förhöjda halter av PAH 
(polycykliska aromatiska kolväten) i en punkt i det nordvästra hörnet av befintligt båthus. 
Halterna är dock inte så höga att de överstiger riktvärdena för MKM (mindre känslig 
markanvändning). 
 
Föroreningar på privata fastigheter inom planområdet 
Inom bostadsfastigheten Gäddeholm 2:24 har tidigare höga halter av bly påträffats. Denna 
förorening är avgränsad i plan- och djupled inom fastigheten. Vid provtagning påträffades 
även PAH i halter över riktvärdesnivå KM (känslig markanvändning). I en punkt påträffades 
mycket förhöjda halter av cancerogena PAH, överstigande riktvärdesnivå MKM. Denna 
förorening kan anses vara avgränsad i sydlig och ostlig ledd. Då grundvattnets 
spridningsriktning har antagits vara ostlig inom området kan man anta att ingen eller väldigt 
begränsad spridning av föroreningen sker mot området för småbåtshamn.  
Bostadsfastigheten Gäddeholm 2:25 är inte undersökt.  
 
Vatten- och sedimentförorening  
Analys av uttagna vattenprover (2006) visade generellt på låga halter av föroreningar enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, både gällande organiska och oorganiska föreningar. 
Grundvattnet innehåller enligt undersökning inga föroreningar.  
Sedimentundersökningarna år 2006 utfördes i syfte att utreda hantering av eventuellt 
uppmuddrade massor. Halter i analyserade sedimentprover var måttliga, enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (rapport 4913), för arsenik, 
krom, koppar, nickel och bly. Halterna var avtagande ut i Mälaren. Dock rekommenderades 
miljökontroll av upplagda muddermassor. 

I syfte att klargöra hantering av muddermassor som uppkommer i samband med aktuell 
exploatering har en kompletterande undersökning av sediment gjorts år 2009. På grund av 
detta syfte har jämförelse mot riktvärden för mark gjorts. Undersökningen visade på förhöjda 
halter av kadmium, kobolt och koppar. Slutsatsen är att massorna, eller åtminstone en del av 
massorna, troligen inte kan återanvändas fritt inom området utan behöver tas omhand av 
godkänd mottagningsanläggning, vilket är rekommendationen i rapporten. 
 
Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att inga åtgärder görs och att föroreningssituationen förblir 
oförändrad.   
 
Planförslag 
Utförda miljöundersökningar av jord, vatten och sediment visar att det i enstaka punkter inom 
området för planerad småbåtshamn finns föroreningar som överstiger Naturvårdsverkets 
riktvärdesnivå KM. De planerade anläggningarna omfattas av MKM, varför de bedöms kunna 
byggas utan särskilda åtgärder med avseende på föroreningarna.  
Undersökt bottensediment innehåller föroreningar främst i form av metaller. Detta gör att 
åtminstone en del av muddermassorna troligen inte kan återanvändas eller återvinnas utan 
behöver omhändertas av godkänd anläggning.  

Vatten från båttvätt kommer att omhändertas på en avsedd yta med brunnar där föroreningar 
avlägsnas innan vattnet leds ut i Mälaren.  
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Behov av åtgärder eller anpassning 
Vid grävnings- och muddringsarbeten ska tillsynsmyndigheten kontaktas för beslut om 
hanterig av uppgrävda eller uppmuddrade massor. 

Föroreningar på privata fastigheter inom planområdet 
Inom fastigheten Gäddeholm 2:24  bör åtgärder med avseende på förorening i mark utföras. 
Enligt bestämmelse i detaljplanen ges inget bygglov i denna del av fastigheten innan marken 
sanerats.  
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Forn- och kulturlämningar och annat kulturarv 
Nuläge 
Gäddeholms herrgård har länge varit ett stort och betydelsefullt gods. Sedan hösten 2008 
ingår herrgården och omgivande kulturmiljö i ett kommunalt kulturreservat. Det innebär 
bland annat att marken ska fortsätta brukas som den har brukats kontinuerligt i flera hundra år 
och att byggnader som finns kvar ska bevaras. På så sätt ska befintliga natur- och 
kulturvärden bibehållas och utvecklas. Åtgärder för bevarande av kulturmiljön ingår i arbetet 
med kulturreservatet och är fristående från aktuell detaljplan.  
 

 
Bevarandeintressen för kulturmiljön (tolkat från befintliga karteringar). 
 
Platsen för nuvarande och planerad småbåtshamn ligger inom kulturreservatet Gäddeholms 
herrgård. Kartan ovan visar bland annat att det före detta tegelbruksområdet är upptaget som 
fornminne. Av dessa karteringar är det nyligen bildade kulturreservatet och fornlämningen 
mest relevanta för detta projekt. Kulturreservatet är den mest uppdaterade karteringen och den 
sammanfattar kunskap och föreskrifter som ska gälla för området. Därför behandlas inte 
övriga i kartan markerade områden vidare i texten. Inom gränsen för fornlämning krävs 
tillstånd av Länsstyrelsen enligt kulturminneslagen för markingrepp och övertäckning. 

På området för småbåtshamn låg tidigare en del av Gäddeholms tegelbruksverksamhet, med 
bränning, torkning och utskeppning tegel. Denna del av tegelbruket tillkom på 1800-talet, då 
verksamheten utökades, och användes fram till 1957. I marken finns stora mängder krossat 
tegel och två av torkladorna står kvar, idag använda som skydd för vinterupplagda småbåtar. 
Av de övriga torkladorna och av ugnen finns bara grunderna kvar, till stor del övervuxna av 
gräs och sly. Ett båthus och ett före detta garage finns också inom området; dessa är dock i 
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dåligt skick. Den stenpir som tidigare var utskeppningspir för tegel ser ut att vara i gott skick 
men är bevuxen av sly och gräs.  
I anslutning till hamnen står en före detta tvättstuga och några arbetarbostäder som idag är 
privatägda bostäder.  
Platsen för planerat friluftsbad ligger utanför kulturreservatet men ligger inom ett siktstråk 
mellan herrgården och Mälaren. Högre vegetation och annat som kan störa sikten hålls undan 
för att inte störa utsikten.  
 
Nollalternativ 
Den idag öppna yta där ny badplats planeras kommer på sikt att växa igen om inget görs. 
Strandlinjen är idag bevuxen med vass och sly. Siktstråket mellan herrgården och Mälaren 
kommer att skymmas mer i och med att växtligheten blir högre och tätare. Troligen kommer 
en del av den yta som idag är öppen att växa igen. Längs kanterna mot befintlig skog antas 
naturlig igenväxning tillåtas medan ett smalare stråk hålls fritt från högre vegetation.  
Småbåtshamnen kommer att finnas kvar och verksamheten fortsätter i samma omfattning som 
idag. Om byggnaderna inte underhålls kommer de med tiden att förfalla, vilket kan komma att 
ta bort möjligheten till vinteruppläggning av båtar under tak. Om de lämnas utan åtgärd blir 
den gamla stenpiren och husgrundsresterna successivt alltmer övervuxna av gräs och sly, en 
process som redan är igång. Enligt skötselplanen för kulturreservatet ska de kulturhistoriska 
lämningarna i tegelbruksområdet vara tydliga. Detta kräver bland annat röjning av vegetation.  
 
Planförslag 
En viktig förutsättning för planförslaget är hänsyn till kulturmiljön, framförallt i 
småbåtshamnen men även i planområdet som helhet då det är en del av herrgårdsmiljön.  
Markanvändningen anpassas till syftet med kulturreservatet. Inom kulturreservatet tillåts 
endast sådan markanvändning som är förenlig med kulturreservatsbestämmelserna. I 
angränsande områden ska hänsyn tas till den omgivande kulturhistoriskt intressanta miljön. 
Detta har reglerats i planbestämmelser. 
Den planerade småbåtshamnen blir större både till utbredning och kapacitet än den befintliga. 
Hamnverksamheten kommer att utökas med nya servicefunktioner såsom anordnad 
avfallshantering och yta för båttvätt. För planerade markingrepp inom fornlämningsklassat 
område ansöks om tillstånd hos Länsstyrelsen.  
Framförallt i vattenområdet kommer den nya hamnen att ta mer plats då många båtplatser 
tillkommer jämfört med dagsläget. De befintliga smala träbryggorna ersätts av pirar i sten och 
betong, vilket ger ett mer bebyggt intryck. Det sätts ingen gräns för storlek på båtar som får 
finnas i hamnen men vattendjupet, pirarnas utformning och möjligheten till upptagning utgör 
begränsande faktorer.  

Miljön kommer att ändra karaktär jämfört med dagens småskaliga hamn och periodvis 
befolkas mycket mer än idag. De kulturlämningar, i form av bland annat husgrundsrester, som 
finns på platsen ska bevaras. Omgivningen kommer dock att lokalt bli kraftigt förändrad i och 
med den nya hamnanläggningen. Eftersom det redan finns en småbåtshamn på platsen 
bedöms den nya anläggningen få måttliga konsekvenser för kulturmiljön. 
Båtuppläggning (vintertid) kombinerat med parkering (sommartid) anordnas i hamnens 
nordöstra del, i anslutning till skogsområdet och vägen. Platsen avskärmas av träd i alla 
riktningar utom västerut, mot hamnen. Då detta endast innebär en utökning av dagens 
verksamhet bedöms konsekvenserna för kulturmiljön bli måttliga.  
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De gamla husgrunderna hålls fria från anlagda platser för fordon och båtar. Den befintliga 
stenpiren ges skyddsbestämmelser i planen. Dessa åtgärder bedöms bli positiva för 
kulturmiljön.  

Det befintliga båthuset ersätts med en servicebyggnad som i möjligaste mån ska efterlikna 
nuvarande byggnad vad gäller storlek, färg och material. 

Ingen åtgärd av det gamla garaget föreslås i denna plan. Det hindrar dock inte att åtgärder 
görs, inom ramen för de bestämmelser som finns i detaljplanen.  

För båtupptagning anordnas en ramp och en hårdgjord yta längst in i hamnen. Av hänsyn till 
kulturmiljön anläggs inga asfaltytor, alternativt anläggs de med utseende som grusytor; detta 
för att undvika främmande element i kulturreservatet. Den befintliga vägen kommer att vara 
kvar och även i fortsättningen vara en slingrig grusväg. Den lantliga småvägskaraktären 
behålls, vilket är positivt för kulturmiljön.  
Byggnader på privata fastigheter inom planområdet med utpekade kulturhistoriska värden 
skyddas i detaljplanbestämmelser.   
Beslut om bildande av kulturreservatet (2008-11-06) godkänner anläggande av en 
småbåtshamn enligt ÖP 60. Beslutet innebär förbud mot båtar och annat material för 
båtuppläggning mellan 15 maj och 15 september på öppna ytor inom området.  

Det siktstråk som går mellan herrgården och Mälaren bedöms inte störas av den nya 
badplatsen. I och med anläggande av ny badplats kommer strandlinjen att röjas, vilket 
förbättrar sikten i stråket. Ytterligare röjning längs kanterna mot intilliggande skogsområden 
kommer också att göras. Ny vegetation och byggnader läggs mot skogskanten för att hålla 
stråket fritt från störande element.   
 
Behov av åtgärder eller anpassning 
En upprustning av torkladorna behövs för att det kulturhistoriska värdet inte ska gå förlorat. 
Upprustningen är också en förutsättning för att de ska kunna fungera som vinteruppläggnings-
plats för båtar. 

Det är viktigt att servicebyggnaden får ett uttryck som i form och material efterliknar 
befintligt båthus. 

Masshantering 
Nuläge 
För närvarande pågår utbyggnad av bostäder i Herrgårdsängen, första etappen av Gäddeholm. 
Där genereras överskottsmassor som troligen delvis kan användas för aktuella anläggningar. 
Planerad badplats fungerar idag som upplag för sten och massor.  
Vid befintlig småbåtshamn finns ett gammalt upplag av massor som har undersökts med 
avseende på föroreningar. I anslutning till detta område har påträffats halter av cancerogena 
PAH och bly (se ”Föroreningar i mark och vatten”). Enligt utförda miljöundersökningar av 
sediment finns halter av cancerogena PAH som överstiger Naturvårdverkets riktvärde för KM. 
 
Nollalternativ 
Om planförslaget inte utförs kommer överskottsmassor från byggen i Gäddeholm inte att 
kunna användas. Dessa får istället köras bort för användning i något annat projekt eller gå till 
deponi, vilket kan medföra långa transporter och höga kostnader. 
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Planförslag 
Enligt förslaget tas en del av massorna från utbyggnad i Gäddeholm omhand för markmodellering 
och utfyllnad av den nya badplatsen. Sten från utbyggnaden används till ny stenpir under 
förutsättning att stenen kan mellanlagras och att lämplig storlek på block kan erhållas.  
Befintliga upplagda massor i planerad småbåtshamn ska jämnas ut för anläggning av 
parkering. I och med att de användas på plats minskar transportbehovet. Enligt provtagning är 
massorna dugliga för detta ändamål då endast låga halter av föroreningar i grundvattenprov 
indikerar att detsamma gäller även för massorna.   
Massor från vattenområdet har beräknats översiktligt. Dessa massor kan bestå av både löst 
sediment och/eller fast material. Aktuella volymer beräknas uppgå till: 

 cirka 3 100 m3 från pirbyggnad 
 cirka 2 100 m3 från fördjupning av småbåtshamnen 
 cirka 2 000 m3 från badstrand 

 
Behov av åtgärder eller anpassning 
Enligt PM angående utformning av småbåtshamn med pirar bör stenarna som används för 
pirbyggnad vara sprängsten/stenblock i fallande styckestorlek 0,5 – 2 000 kg. De befintliga 
blocken från pågående byggen har inte storleksklassats men kan i några fall behöva bearbetas 
för att få lämplig storlek. 
Beträffande föroreningssituationen i jord är bedömningen att ytterligare undersökningar inte 
behövs i dagsläget. Vid grävning i anslutning till befintligt båthus, där föroreningar påträffats, 
ska miljö- och konsumentnämnden kontaktas angående kontroll och vidare hantering av 
förorenade massor (se ”Föroreningar i mark och vatten”).  
Massor som muddras upp kan, på grund av påträffade föroreningar, behöva omhändertas av 
godkänd mottagningsanläggning. I den mån det är praktiskt möjligt kan eventuella 
användbara massor skiljas ut och återanvändas inom projektet. Vid muddringsarbeten ska 
miljö- och konsumentnämnden kontaktas angående kontroll och vidare hantering av 
uppmuddrade massor. Uppläggning av muddermassor är enligt miljöbalken antingen 
anmälnings- eller tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet beroende på risk och mängd. Denna 
fråga studeras vidare i kommande ansökan om tillstånd för vattenverksamhet och kan prövas 
tillsammans med denna ansökan. 
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6. KONSEKVENSER FÖR MILJÖASPEKTER SOM INTE           
BEDÖMS INNEBÄRA RISK FÖR BETYDANDE MILJÖ-
PÅVERKAN 

Rekreation och friluftsliv 
Nuläge 
Mälaren med strandområden är utsett som riksintresse med geografiska bestämmelser enligt 
MB 4 kap 2 §. Det innebär att turism och friluftsliv ska värnas särskilt. Herrgårdsmiljön och 
dess omgivning erbjuder bland annat ängsmarker, lövskogslundar och ett rikt fågelliv. 
Områdets höga natur- och kulturvärden gör det attraktivt från rekreationssynpunkt.  
Där den nya småbåtshamnen kommer att ligga har idag Gäddeholms båtklubb verksamhet för 
fritidsbåtar. Anläggningen består av träbryggor med båtplatser i en grund vik, ett båthus och 
plats för vinteruppläggning under tak. Verksamheten är småskalig och till sin utbredning 
begränsad.  
Hässlösundet är ett populärt område för bland annat skridskoåkning, fågelskådning, och båtliv 
i form av till exempel kanot och rodd.  
Badet förväntas tidvis locka många besökare, varför en del av gräsytan norr om badplatsen, 
utanför detaljplaneområdet, ska kunna användas som tillfällig bilparkering vid behov. Denna 
yta kommer inte att iordningställas som parkering utan slåttras om behov uppstår.  
 
Nollalternativ 
Nollalternativet innebär ingen förändring för rekreation och friluftsliv. Tillgängligheten och 
möjligheten att utöva olika aktiviteter kommer att vara samma som i dagsläget. 
 
Planförslag 
Genom iordningställande av småbåtshamn och badplats enligt förslaget kommer områdets 
attraktivitet att öka. Vissa ingrepp i naturmiljön görs men befintliga rekreativa värden bedöms 
inte försämras. Vid badet anordnas ytor för olika aktiviteter. Stigar genom skogsområdena ger 
ökade upplevelsevärden. Stranden blir tillgänglig ända ner till vattnet där man idag hindras av 
sly och sumpig mark. Dessa åtgärder bedöms öka de rekreativa värdena i området. 
Småbåtshamnen kommer att ge plats för fler båtar än idag. Hamnen är i första hand till för 
boende i Gäddeholm, men turbåtar ska kunna lägga till vid den nya piren och gästplatser för 
fritidsbåtar kommer att finnas. Hamnen får också fler funktioner än idag, bland annat en 
upptagningsramp och plats för tvätt av båtar. Det innebär ökad service och tillgänglighet för 
båtägarna och i viss mån även för andra besökare. Förslaget bedöms bli positiv för 
friluftslivet. 
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Behov av åtgärder eller anpassning 
Inga särskilda behov av åtgärder eller anpassning bedöms föreligga. 

Boendemiljö 
Nuläge 
Inom detaljplaneområdet ligger ett litet antal bostadshus. Dessa gränsar till småbåtshamnen 
men avskärmas till viss del av träd. 
Vägen till området är en smal grusväg som slutar vid fastigheterna. Den trafik som finns går 
förutom till fastigheterna också till småbåtshamnen. 
 
Nollalternativ 
Nollalternativet innebär ingen skillnad mot dagsläget. 
 
Planförslag 
En ny småbåtshamn och badplats beräknas öka aktiviteten i området, framförallt varma 
sommardagar kan det förväntas komma många besökare. Detta påverkar de boende genom 
ökad trafik och ökat buller. Utsikten kommer också att förändras, men den trädridå som idag 
avskärmar mot hamnen ska behållas. Båtverksamheten kommer även fortsättningsvis att vara 
inriktad på små fritidsbåtar, dock till ett betydligt större antal än idag. Enligt föreskrifterna för 
kulturreservatet får material för båtuppställning inte finnas på öppna ytor under sommartid (se 
”Forn- och kulturlämningar och annat kulturarv”). 
Vägen till småbåtshamnen och ytan för båtuppläggning/parkering ligger i östra kanten av 
hamnområdet. En trädridå av det befintliga skogsområdet sparas som avskärmning mot 
bostäderna och vägen ansluter i öster, mot badplatsen, för att undvika att trafik till hamnen går 
förbi bostäderna. 
De nya anläggningarna ger de boende tillgång och närhet till badplats och en småbåtshamn 
med större kapacitet än idag. Detta innebär också ökad aktivitet och fler besökare, vilket vid 
en del tillfällen kan uppfattas som störande. Mest störande aktiviteter bedöms vara 
vinterarbeten på båtar som är uppställda på parkeringsplatsen, exempelvis slipning. 
Sammantaget bedöms störningarna som måttliga. 
 
Behov av åtgärder eller anpassning 
Inga särskilda behov av åtgärder eller anpassning bedöms föreligga. 

Buller 
Båtverksamheten kommer att öka i omfattning, avseende både storlek på hamnen och antal 
båtar. Bullret förväntas bli högre under sommartid då många besökare kommer till bad och 
båthamn. Dock kan det inte förväntas bli så högt att bullerdämpande åtgärder behövs. 

Västerås flygplats, strax väster om Gäddeholm, används för trafik-, skol- och allmänflyg. 
Buller från dessa verksamheter bedöms inte bli störande. Av den bullerutredning avseende 
skolflyg (2008-01-28) som utförts framgår att ljudnivåerna inom planområdet inte kommer att 
överskrida infrastrukturpropositionens riktvärden för god miljö. 

Luftkvalitet 
Småbåtshamnen och badplatsen kommer att bidra med avgaser genom ökad trafik med bil och 
båt respektive bil. Trafiken förväntas vara mest intensiv under sommaren och den begränsas 
av anläggningarnas storlek. Luftkvaliteten kommer att påverkas endast i liten utsträckning och 
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erfarenhetsmässigt överskrids inga miljökvalitetsnormer; några beräkningar har dock inte 
gjorts. 

Vattenkvalitet  
Enligt förslaget är ny småbåtshamn placerad väster om ny badplats. Den strömningsutredning 
som har utförts inom projektet (WSP 2009-05-27) visar att stömmar norrifrån, från 
Hässlösundet, kommer att styras bort från badplatsen av piranläggningen och därmed inte 
bidra till vattenutbytet vid badet. I och med att dessa strömmar bidrar ytterst lite till 
vattenomsättningen idag bedöms påverkan på vattenkvaliteten vid badplatsen bli försumbar. 
Enligt tidigare utförda provtagningar som Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjort i 
nuvarande hamn är vattnet där tjänligt för bad. Verksamheten i området har inte förändrats 
sedan dess, varför det är rimligt att anta att vattenkvaliteten fortfarande är tjänlig för bad. 

Vid badplatsen tas vass och sly bort, varpå en sandstrand anläggs. Effekten blir att 
vattenmiljön vid stranden förändras och vattenutbytet ökar. Detta förväntas ge en bättre 
vattenkvalitet lokalt, i det område som idag är igenvuxet, men inte påverka vattenkvaliteten i 
planområdet som helhet. 

Yrkesfiske 
Mälaren är av riksintresse för yrkesfiske. På många ställen finns fasta fångstplatser, vilket 
innebär att en fiskare har tillstånd att ha sina redskap liggande där. Inom planområdet finns 
inga fasta fångstplatser. Redskap som ligger längre bort kan komma att påverkas av grumling 
i anläggningsskedet. Vid ansökan om miljödom kommer detta att utredas närmare. 

Landskapsbild 
Projektet kommer att förändra landskapet genom att ge platsen en mer anlagd karaktär och 
genom att småbåtshamnen blir väsentligt större. Anläggningarna har placerats i terrängen för 
att på bästa sätt passa in i landskapet men de kommer ändå att förändra landskapsbilden både i 
vattenområdet och på land. Planerad småbåtshamn tar i anspråk ett betydligt större 
vattenområde än befintlig och piranläggningen kommer troligtvis att synas på långt håll ute 
från Mälaren. Den får också en mer modern prägel med exempelvis betongpirar istället för 
små träbryggor. 

Planerad badplats kräver röjning vid stranden för anläggande av sandstrand där det idag är 
igenvuxet med sly och vass. Detta öppnar upp landskapet vid strandlinjen, vilket förstärker 
det siktstråk som värnas mellan herrgården och Mälaren. Utsikten kommer att förändras i och 
med den nya anläggningen men byggnader för omklädning och toaletter kommer att ligga i 
kanten av området för att inte störa siktstråket. 
I och med röjning längs stranden för den nya badplatsen kommer öppenheten mellan land och 
vatten att förtydligas. Detta ger ökad sikt både från landsidan och från sjösidan, vilket bedöms 
bli positivt för landskapsbilden. Vyn mot småbåtshamnen kommer att förändras genom en 
utbyggnad framförallt i vattenområdet. Både från landsidan och från sjösidan kommer den att 
bli ett tydligt nytt och positivt inslag i landskapet. 

Bebyggelse och andra materiella tillgångar 
Inom fastigheten Gäddeholms herrgård 2:1, där befintlig småbåtshamn ligger, finns idag fem 
byggnader; ett båthus, två före detta torklador för tegel, en före detta tvättstuga och en mindre 
byggnad tidigare använts som garage. Båthus och torklador används av Gäddeholms båtklubb, 
som har sin verksamhet i hamnen. Torkladorna används för vinteruppläggning av båtar. Den 
före detta tvättstugan är idag fritidshus. Om och hur den byggnad som tidigare fungerat som 



MKB Detaljplan för småbåtshamn och badplats i Gäddeholm, Västerås 
 

 21 

garage används idag är okänt. Inom omgivande privata fastigheter finns byggnader som har 
tillhört tegelbruket och som bidrar till den kulturhistoriska miljön.  
 
Enligt den byggnadsinventering som har gjorts inom ramen för arbetet med aktuell detaljplan 
har flera av byggnaderna i området kulturhistoriska värden. Båthuset bedöms vara autentisk 
och bidra till helheten i kulturmiljön. Den större torkladan, som ligger centralt i småbåts-
hamnen, bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde, både byggnadshistoriskt och genom att 
den förstärker helheten. Den bedöms också vara i gott skick. Den mindre torkladan är i sämre 
skick men ges även den ett byggnadshistoriskt och miljöskapande värde. Båda dessa 
byggnader bedöms vara autentiska. Den före detta tvättstugan är kraftigt ombyggd men är i 
gott skick och bedöms ha ett värde som en del av den kulturhistoriska miljön. Sammantaget är 
helheten och samspelet mellan landskap och byggnader det viktigaste värdet och en 
pedagogisk tillgång.    

Inom ramen för detta projekt föreslås upprustning av de två torkladorna för fortsatt 
användning som båtupplag. Upprustning görs med hänsyn till påpekade kulturmiljövärden 
och bibehållen karaktär. Det befintliga båthuset ersätts med en servicebyggnad som i 
möjligaste mån ska efterlikna nuvarande byggnad vad gäller form, material och storlek. 
Materialet från det befintliga båthuset kommer inte att kunna återvinnas. I planbestämmelser 
skyddas kulturhistoriskt värdefulla byggnader på privata fastigheter inom planområdet. 
 
  

 
Hamnen med den större torkladan sedd från yttre delen av befintlig stenpir. Till vänster om 
torkladan, bakom en trädridå, skymtar även den mindre torkladan.  
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7. RISK OCH SÅRBARHET 
Klimatförändringen är komplex och svår att förutspå. Nederbördsmönstret hänger samman med 
klimatet och är av stor vikt för strandnära byggande eftersom det påverkar vattenståndet och 
risken för översvämningar. Förenklat brukar man räkna med cykliska variationer där en viss 
nederbördsmängd återkommer inom ett visst tidsperspektiv, exempelvis så kallade hundraårsregn. 
Enligt delbetänkande om översvämningshot från klimat- och sårbarhetsutredningen (2006) 
kan Mälaren i framtiden förväntas få större tillrinning genom ökad nederbörd, varvid risken 
också ökar för översvämning. Genom vattennivån regleras av utlopp i Stockholm och 
Södertälje är det främst deras kapacitet till avtappning som styr Mälarens vattenstånd vid 
högvatten. 

Västerås stad har gjort en kartläggning av strandlinjen vid olika vattenstånd i Mälaren (se 
kartan nedan). I översiktsplanen för staden (ÖP 54) anges 1,5 meter över normalt vattenstånd 
(medelvattenstånd) som gräns för översvämningsrisk. Det innebär att all ny bebyggelse ska 
konstrueras så att den klarar den vattennivån. 
 

 
Vattennivåer i planområdet(rosa linje) vid olika vattenstånd med befintlig marknivå före utfyllnad. 
Röda linjer visar planerad piranläggning och badstrand. Ursprungskarta från Västerås stad.  
 
Båtplatserna kommer att bli mer skyddade från vind och vågor i och med den nya 
piranläggningen. Om vattennivån i Mälaren når 1,5 meter över medelvattenstånd kommer 
hela piranläggningen samt en stor del av markytan i småbåtshamnen att översvämmas. 
Planerad badplats har en högre marknivå än befintlig men under angiven nivå för 
översvämningsrisk. Följderna av översvämning kan bli kostnadskrävande skador på 
eventuella el- och vatteninstallationer. 
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8.  MILJÖKVALITETSMÅL OCH ANDRA MILJÖHÄNSYN  
Nationella miljökvalitetsmål  
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Dessa anger förenklat uttryckt den 
miljökvalitet som ska uppnås i ett generationsperspektiv. Varje länsstyrelse har ansvar för att 
precisera målen på regional nivå. Länsstyrelsen i Västmanlands län har valt att tillämpa de 
nationella målen utan omskrivningar men med regionsspecifika delmål. Mälarens vatten-
vårdsförbund har formulerat delmål för Mälaren inom tre av de nationella miljömålen; Giftfri 
miljö, Ingen övergödning samt Levande sjöar och vattendrag. Nedan beskrivs och 
kommenteras de miljökvalitetsmål och delmål som bedöms relevanta för detta projekt.  

 
Giftfri miljö  
Nationellt mål: 
Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och 
som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 

Mål för Mälaren:  
 Mälarens vatten ska inte innehålla ämnen och organismer i halter som kan hota 

människors hälsa eller miljön. 
 Mälarens vatten ska vara av en sådan kvalitet att dricksvatten kan framställas med 

enkla och resurssnåla processer. 
 Fartygstrafiken ska ske på ett säkert sätt så att skadliga miljöeffekter inte kan uppstå. 
 Utsläpp från småbåtar ska inte skada miljön. 
 Myndigheter, lantbruksorganisationer, större industrier och reningsverk ska ha 

aktuell kännedom om vilka ämnen och mikroorganismer som utgör ett hot mot 
Mälarens vattenmiljö. 

Kommentar: Föreslagen båthamn kommer att ge mer båttrafik, vilket ökar utsläppen av 
avgaser i området. För båttvätt anordnas en yta där vattnet tas omhand och renas. De 
föroreningar som har påträffats genom utförda markmiljöundersökningar kommer att hanteras 
på erforderligt sätt. Projektet bedöms inte innebära något hinder för måluppfyllelse. 
 
Levande sjöar och vattendrag 
Nationellt miljömål: 
Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras, samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas. 

Mål för Mälaren:  
 Mälaren ska ha en ”god ytvattenstatus” med avseende på artsammansättning, 

kemiska och fysikaliska förhållanden enligt EG:s ramdirektiv för vatten. 
 Strandzonens biologiska funktion ska bibehållas. 
 Mälarens tillgänglighet för friluftslivet ska vara god. 
 Yrkesfiske och fritidsfiske ska främjas. Fiskbestånden ska beskattas inom biologiskt 

säkra gränser och på ett sådant sätt att de naturligt förekommande fiskarterna (cirka 
30 arter) kan fortleva i livskraftiga bestånd. 
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Kommentar: Projektet bedöms bara påverka vattenkvaliteten i byggskedet, genom exempelvis 
muddring. Strandzonen kommer att ändras inom planområdet men utpekade höga naturvärden 
bevaras. Tillgängligheten till strandområdet kommer att öka, framförallt vid föreslagen 
badplats. Yrkesfisket bedöms inte komma att påverkas av föreslagna anläggningar. Projektet 
bedöms inte innebära något hinder för måluppfyllelse. 
 
Myllrande våtmarker 
Nationellt mål: 
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och 
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 
Kommentar: Inom planområdet finns två små sumpskogar. Föreslagna anläggningar omfattar 
åtgärder för bibehållen vattenbalans och minimalt slitage. Projektet bedöms innebära liten 
påverkan på måluppfyllelse. 
 
God bebyggd miljö 
Nationellt mål: 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 
Kommentar: Projektet främjar friluftslivet genom ökad tillgänglighet till Mälaren. 
Schaktmassor och andra materiella tillgångar återanvänds och återvinns inom projektet i den 
utsträckning detta är möjligt. En förutsättning för projektet är att befintliga natur- och 
kulturvärden värnas. Projektet bedöms positivt påverka måluppfyllelse. 
 
Ett rikt växt- och djurliv 
Nationellt mål: 
Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 
processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 
med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 
Kommentar: Inom planområdet finns höga natur- och kulturvärden i de två skogspartier som 
angränsar till yta för planerad badplats respektive småbåtshamn. Dessa kommer att bli mer 
tillgängliga i och med föreslagna anläggningar. Bottenfaunaundersökning gjord hösten 2009 
visar att inga unika eller skyddsvärda arter eller miljöer finns inom detaljplanens 
vattenområde. Undersökningen utgör underlag även för kommande tillståndsansökan hos 
miljödomstolen.  

Överensstämmelse med mål och riktlinjer för ÖP 60 Gäddeholm 
Översiktsplanens övergripande mål är att Gäddeholm ska bli en attraktiv stadsdel för boende 
och rekreation. De delmål som bedöms viktiga för de aktuella anläggningarna är: 

 Tillgängliga park- och naturområden av god kvalitet och med olika funktioner 
ska finnas. 
Kommentar: Den nya småbåtshamnen och badplatsen erbjuder möjligheter till 
rekreation i vatten och på land. Vid badet kommer att finnas ytor för bollspel och 
andra aktiviteter. 
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 Mycket värdefulla områden för biologisk mångfald ska utvecklas och bevaras. 
Kommentar: De befintliga naturvärden som finns i området bevaras i stor 
utsträckning genom att exploatering sker i kanten av befintlig skogsmark där 
naturvärdena inte är höga.  

 Tillgängligheten till stranden ska värnas. 
Kommentar: Vid den nya badplatsen kommer strandkanten att röjas och fyllas ut. Man 
kommer då att kunna ta sig ner till vattnet/upp på land, vilket inte går idag. Utökat 
hamnområde medför också utökad tillgänglighet för fler. 

 Mälarens vattenkvalitet ska bibehållas. 
            Kommentar: Vattenkvaliteten i Mälaren bedöms inte påverkas av den nya 

småbåtshamnen och badplatsen. Lokalt kan vattenkvaliteten inne i hamnen försämras. 
Småbåtshamnen bedöms inte påverka badvattenkvaliteten på badplatsen. 

Miljökvalitetsnormer 
Regeringen utfärdade år 1998 en förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, 
huvudsakligen baserade på EG-direktiv.  De ämnen som reglerades var 
kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid och bly. Förordningen har sedan dess reviderats ett 
antal gånger och kompletterats med ytterligare normer, för partiklar (PM10), bensen, 
kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. För närvarande finns ett 
förslag till revidering av förordningen, som medför nya normer för partiklar (PM2,5).  En ny 
förordning kommer att träda i kraft senast sommaren 2010.  
Kommentar: Projektet innebär en liten ökning av utsläpp genom ökad trafik med bil och båt. 
Inga miljökvalitetsnormer kommer att överskridas; några beräkningar har inte gjorts. 
Sverige har genom att utfärda förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och 
musselvatten genomfört EU:s fiskvattendirektiv (78/659/EEG) som behandlar vattendrag och 
sjöar vilka behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla livskraftiga fiskbestånd. 
Mälaren finns upptagen i Naturvårdsverkets förteckning över fiskevatten som ska skyddas 
enligt denna förordning. 

Kommentar: Uppslammade fasta substanser kan tillfälligtvis komma att uppträda vid 
anläggningsarbeten inom arbetsplatsen och i dess omedelbara närhet. Konsekvenserna av 
detta bedöms dock som små. 

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 
I miljöbalkens kapitel 2 redovisas de allmänna hänsynsregler som är grundläggande för 
prövningen av tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens, villkor (förutom ersättning) 
samt tillsyn. Nedan redovisas hur dessa, och för projektet relevanta, hänsynsregler tillämpats.  
 
Kunskapskrav: 
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig 
den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för 
att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 

MKB:n sammanställer och nyttjar befintlig och ny kunskap. Denna hänsynsregel bedöms 
därmed vara uppfylld till den nivå som är skälig.  
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Försiktighetsmått: 
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs 
för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

I MKB:n finns förslag för att mildra effekten av negativa konsekvenser och bygga en 
småbåtshamn och badplats så skonsamt som möjligt. I bygghandlingarna projekteras och 
ställs krav på utförande. Krav kan också komma att ställas i miljödom.  
 
Lokalisering: 
För verksamheter och åtgärder som tar i anspråk mark- eller vattenområden annat än helt 
tillfälligt skall en sådan plats väljas som är lämplig med hänsyn till 1 kap 1 §, 3 kap och 4 kap 
i miljöbalken. För all verksamhet och alla åtgärder skall en sådan plats väljas att ändamålet 
kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 
Projektet följer intentionerna enligt Översiktsplan för Gäddeholm (ÖP60). I MKB:n redovisas 
objektivt och på ett grundläggande sätt objektens placering på bästa möjliga sätt. Denna 
hänsynsregel bedöms därmed vara uppfylld till den nivå som är skälig. 
 
Hushållningsprinciper: 
Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi 
samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.  

Massor på land är möjliga att återanvända på plats. Uppmuddrade massor bedöms på grund av 
föroreningsförekomst troligen inte möjliga att återanvända utan bör deponeras. Projektet 
uppfyller därmed delvis denna hänsynsregel.  
 
Skälighetsavvägning: 
Kraven på hänsyn enligt ovan gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att 
uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och 
andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder. Avvägningen får dock 
inte medföra att en miljökvalitetsnorm åsidosätts. 
De i denna MKB föreslagna åtgärderna är rimliga att uppfylla. Några miljökvalitetsnormer 
åsidosätts inte. 



MKB Detaljplan för småbåtshamn och badplats i Gäddeholm, Västerås 
 

 27 

9.  HUR BEDÖMNINGEN GJORTS  
Bedömningen har gjorts utifrån tillhandahållet befintligt, samt med anledning av projektet 
framtaget nytt, underlagsmaterial från Västerås stad och av WSP framtaget tekniskt underlag 
samt platsbesök.   

Miljöteknisk provtagning har skett i punkter som erfarenhetsmässigt bedöms vara viktiga och 
intressanta. Då en provtagning inte kan vara fullständigt heltäckande kan det finnas platser 
inom planområdet som är mer förorenade än vad provtagningarna påvisar.  
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10. SAMLAD BEDÖMNING  
 
Miljöaspekt Nollalternativ Betydande  

miljöpåverkan av 
planförslaget 

Annan påverkan 
av planförslaget 

Naturmiljö/biologisk 
mångfald 

Fortsatt ”naturlig” 
utveckling av 
biotoper. 

Nej, föreslagna 
åtgärder medför att 
bevarandevärda 
biotoper inte kommer 
till skada. 

Enligt bottenfauna-
undersökning finns 
inga skyddsvärda eller 
unika arter eller miljöer 
inom vattenområdet. 

Föroreningar i mark 
och vatten 

Ingen förändring.  
 

Nej, föroreningar i 
mark och vatten 
hindrar inte 
föreslagna åtgärder.  

För hantering av 
uppgrävda och 
uppmuddrade massor 
kontaktas 
tillsynsmyndigheten. 
Restriktionen för 
bygglov på privat 
fastighet där 
föroreningar påträffats.  

Forn- och 
kulturlämningar och 
annat kulturarv 

Fortsatt ”naturlig” 
igenväxning 
otydliggör kultur-
lämningarna. 
Åtgärdas enligt 
kulturreservatsplan. 

Nej, föreslagna 
åtgärder är anpassade 
till miljöaspekten och 
kulturreservatets 
intentioner. 

Torklador rustas upp. 
Båthuset ersätts med 
servicebyggnad som i 
möjligaste mån liknar 
befintlig byggnad.  

Masshantering Ingen, dock 
indirekt påverkan 
på exploatering av 
Gäddeholm då inga 
massor kan tas 
emot. 

Nej, föreslagna 
åtgärder på land 
förändrar topografin i 
ringa grad och i 
vattnet har litet djup 
accepterats för att 
minimera 
masshanteringen. 

Befintliga massor på 
land återanvänds på 
plats. För hantering av 
muddermassor ska 
miljö- och 
konsumentnämnden 
kontaktas. 

Rekreation och 
friluftsliv 

Ingen förändring. Nej. Utökad småbåtshamn 
och ny badplats utgör 
en positiv påverkan, 
tillika planförslagets 
intentioner. 

Boendemiljö Ingen förändring. Nej. Mer folk och mer 
”bebyggd” närmiljö. 

Buller  Ingen upp-fattbar 
förändring. 

Nej. Tidvis måttliga 
trafikbullerstörningar. 

Luftkvalitet Ingen upp-fattbar 
förändring. 

Nej. Ringa försämring av 
luftkvaliteten. 

Vattenkvalitet  Ringa förändring. Nej. Sannolikt något 
försämrad 
vattenkvalitet i  
hamnområdet.  

Yrkesfiske   Ingen förändring. Nej. Nej. 
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Miljöaspekt Nollalternativ Betydande  

miljöpåverkan av 
planförslaget 

Annan påverkan 
av planförslaget 

Landskapsbild  En genom 
igenväxning 
sannolikt mer 
sluten land-
skapsbild. 

Nej. Småbåtshamnen blir mer 
framträdande i 
landskapsbilden från 
både sjö- och landsida. 
Badplatsen ökar 
genomsiktligheten, vilket 
skapar kontakt mellan 
herrgården och Mälaren. 

Bebyggelse och 
andra materiella 
tillgångar 

Utan åtgärder 
fortsatt förfall 
av redan idag 
dåliga 
byggnader. 

Nej. Torklador rustas upp. 
Båthuset ersätts med 
servicebyggnad som till 
storlek, form och 
material liknar befintlig 
byggnad.  
Varsamhetsbestämmelser 
för privat bebyggelse.  

 
Av tabellen ovan framgår att för ingen av de fyra miljöaspekter som inledningsvis bedömdes 
kunna medföra betydande miljöpåverkan bedöms nu föreligga betydande miljöpåverkan. För 
resterande åtta miljöaspekter är bedömningen, nu liksom tidigare, att ingen betydande 
miljöpåverkan föreligger. 
 
 



MKB Detaljplan för småbåtshamn och badplats i Gäddeholm, Västerås 
 

 30 

11.  UPPFÖLJNING OCH ÖVERVAKNING AV ÅTGÄRDER  
De två sumpskogspartier som ligger inom planområdet har höga naturvärden som är beroende 
av bibehållen hydrologisk balans. I fall denna skulle rubbas så att naturvärdena förändras kan 
detta åtgärdas till exempel genom att göra området fuktigare eller torrare. 

I samband med detaljprojekteringen undersöks närmare det vattenfyllda dike som mynnar i 
dagens småbåtshamn; diket kan eventuellt ha betydelse för dagens sumpskog. 
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12.  KÄLLFÖRTECKNING  
Badvattenprovtagning, Västerås stad. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 2007-07-20 

Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Sjöar och vattendrag (rapport 4913),                    
Naturvårdsverket 1999. 

Beslut om bildande av kulturreservat, Västerås stad. Kommunfullmäktige 2008-11-06   
Bottenfauna vi Gäddeholm – Undersökning vid planerad småbåtshamn och badplats, Calluna 
AB hösten 2009. Förhandsversion. 
Bullerutredning Västerås flygplats, skolflyg i trafikvarv. WSP 2008-01-28. 

Förstudie av hamn- och badplatslägen vid Geddeholm, Västerås stad. Teknik- och 
idrottsförvaltningen 2004-11-08. 

Gäddeholm en kulturhistorisk utredning, Terra Firma 2004. 
Mälaren en sjö för miljoner, Mälarens Vattenvårdsförbund 2004. 

Mälarens stormusselfauna Lokalbeskrivningar, Naturhistoriska riksmuseet 2007. 
Mälarens stormusselfauna Resultat från inventeringar av Mälarens stränder, Naturhistoriska 
riksmuseet 2007. 
Mälarens stormusselfauna Faktablad , Naturhistoriska riksmuseet 2007. 

Natur- och kulturvärden (GIS-material och information), Skogsstyrelsens, Länsstyrelsens och 
Riksantikvarieämbetets respektive hemsida våren 2009. 

PM angående utformning av småbåtshamn med pirar, WSP 2009-06-01.  
PM Strömningsutredning Hässlösundet, WSP 2009-05-27.   

Sedimentundersökning Gäddeholm, WSP Environmental 2009-06-06. 
Strand- och vattenutredning – program, Västerås stad. Stadsbyggnadskontoret 2004-09-22.  

Översiktlig miljöteknisk provtagning, WSP Environmental 2006-10-26.  
Översiktsplan för Gäddeholm (ÖP60). Västerås stad. Stadsbyggnadskontoret. Antagen            
2006-03-09. 
Översvämningshot – Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern. Delbetänkande 
av Klimat- och sårbarhetsutredningen 2006.  
 

Fiskefrågor: Muntliga källor   
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