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 "[Mottagaren av yttrandet]"  

 

Yttrande Dispensansökan för nybyggnad av handelsträdgård, 
anordnande av parkering och transportväg samt uppförande av 
plank på fastigheten GÄDDEHOLM 2:1 

Västerås Trädgårdservice AB, Helene Johansson, och Gäddeholms AB har 

till Västerås stad inkommit med en ansökan om att få anlägga en 

handelsträdgård inom Gäddeholms kulturreservat i Västerås kommun. 

Avsikten är att återetablera en typ av verksamhet som tidigare funnits på den 

tänkta platsen. För att kunna göra detta krävs dispens från 

reservatsbestämmelserna för Gäddeholms kulturreservat. Markområdet som 

är nödvändigt för verksamheten kommer att hyras från Västerås stad 

inklusive den gamla trädgårdsmästarbostaden. 

 

Avsikten är att öster, söder och väster om den gamla 

trädgårdsmästarbostaden anlägga en handelsträdgård med växtbänkar. Söder 

om bostadshuset avser man att uppföra ett växthus för känsligare växter. 

Intill växthuset vill man även anlägga en parkeringsplats för kunder. 

Särskilda skäl för ett dispensbeslut är att det blir möjligt att ta upp en 

verksamhet som tidigare funnits på gården. 

 

Sedan 1700-talet har det bedrivits dokumenterade trädgårdsodlingar på 

Gäddeholm. Dessa har med tiden utvecklats från att vara enbart till 

herrgårdens försörjning till att även producera för avsalu. I början av 1800-

talet drog man upp träd och häckväxter som planterades på andra gårdar i 

omgivningen. Under andra halvan av 1800-talet utvecklades 

trädgårdsdriften. Allt mer odlades för avsalu på torget i Västerås eller för 

direkt plantering från trädskolan till bostäder i omgivningen. 

 

År 1929 utarrenderades trädgårdsverksamheten till den dåvarande 

trädgårdsmästaren på gården. Han fick då möjlighet att utveckla 

avsaluverksamheten samtidigt som han skulle leverera till herrgårdens 

hushåll. För detta ändamål byggdes flera växthus och anlades odlingsbänkar 

i området kring den gamla trädgårdsmästarbostaden. Verksamheten lades 

slutligen ned på 1950-talet. 

Motivering 
Gällande bestämmelser mm 

Enligt 7 kap. 7 § miljöbalken får kommunen meddela dispens från 

föreskrifter som den har meddelat för kulturreservatet om det finns särskilda 

skäl. 
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Kulturreservatet Gäddeholm inrättades genom Västerås kommuns beslut den 

27 oktober 2008. Syftet med naturreservatet är att bevara och vårda ett 

värdefullt kulturlandskap vid Mälaren. Vidare ska det  

 

•” bevara och vårda en lantegendom med en 

herrgårdsanläggning, park, trädgård och bostadsbyggnader från 

mitten av 1500-talet och framåt samt ekonomibyggnader från 

1800-talet och 1900-talets första hälft. 

• bevara och vårda ett landskap präglat av det jordbruk som 

bedrivits från 1500 – talet fram till idag där huvudinriktningen 

hela tiden varit boskapsskötsel som kompletterats med 

åkerbruk 

• kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bibehålls 

• värna Gäddeholms industrihistoria med lämningar av tre 

generationer tegelbruk från 1600-talet och framåt. 

• bevara och vårda det bitvis småbrutna jordbrukslandskapet 

och lämningarna som vittnar om tidigare bruk och 

markanvändning 

• bevara och vårda de betesmarker, strandängar och 

vassområden som av tradition hävdats och som är viktiga för 

fågellivet. 

• bevara och utveckla de biologiska värden som är knutna till 

den odlingshistoriska markanvändningen och de värdefulla 

trädklädda betesmarkerna och ädellövskogarna 

• förmedla en förståelse för jordbrukslandskapets utveckling i 

ett historiskt sammanhang 

• främja rekreation och friluftsliv och vara en källa till kunskap 

och inspiration för besökarna.”  
 

Syftet med reservatet ska tryggas bland annat med  

 

”att herrgårdens park och trädgård hävdas”   

”att det bedrivs en skötsel som grundas på den 

odlingshistoriska markanvändningen”. 

 

I reservatsföreskrifterna anges bland annat  

”att det är förbjudet att uppföra helt ny byggnad eller annan 

anläggning.” 

 

Reservatsföreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren 

att utföra de åtgärder som erfordras för reservatets vård och 

skötsel samt för 

att tillgodose ändamålet med reservatet och uppföra 

anläggningar såsom 

utkikstorn, informationsplatser, p-platser, vandringsstigar mm 

knutna till 

reservatet. 
 

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens bedömning 
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Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen bedömer att det finns särskilda skäl 

att bifalla ansökan om att anlägga en handelsträdgård samt att det inte strider 

mot reservatets syfte. Ett återuppförande av en handelsträdgård innebär att 

ett av de bärande inslagen i gårdens traditionella historiska drift återupptas. 

Platsen för anläggningen är densamma som tidigare användes av 

herrgårdsägaren och dess arrendator. Detta är väl dokumenterat i kartor från 

1700-, 1800- och 1900-talen. Vid en arkeologisk undersökning i samband 

med en ledningsdragning genom det avsedda området påträffades dock inga 

lämningar efter den tidigare driften.  

 

En återupptagen handelsträdgård bidrar till att visa på mångfalden av de 

näringar som funnits på en stor herrgård. Gårdens drift har vilat på flera ben. 

Boskapsskötsel och åkerbruk har varit basen. Det har kompletterats med 

tegelbruk, sågverk och en omfattande trädgårdsskötsel som också tidigt gav 

produkter till avsalu. Lantbruket är fortfarande i drift i stor omfattning. 

Tegelbruken lever kvar som ruiner och en kvarstående tegelugn från 1700-

talet. Genom en återetablering av handelsträdgården kan besökarna se 

ytterligare ett inslag i en stor gårds traditionella och diversifierade drift. Det 

kommer även att vara i linje med den historiska markanvändningen i denna 

del av trädgården runt herrgården. Ett väsentligt inslag är även att 

trädgårdsmästarbostaden från 1700-talet nu renoveras och kommer att ingå i 

handelsträdgården på samma sätt som den gjort sedan den uppfördes och 

fram till 1950-talet. 

 

Till handelsträdgården vill sökanden uppföra ett växthus placerat enligt 

ingiven ritning. Växthuset måste dock förskjutas mot väst jämfört med 

ingiven planritning. Växthuset placeras med sin östra gavel i linje med 

trädgårdsmästarbostadens östra långsida och med sin södra långsida i linje 

med kaféets södra gavel. Orsak till detta är att det finns en avsevärd 

höjdskillnad mellan den östra och den västra delen av ytan.  

Växthuset bör vara glasat och försett med ramverk av metall. Alternativt kan 

prövas att den östra gaveln och den södra långsidan uppförs med stående 

träpanel, liknande den på kafébyggnaden, och som avfärgas med röd 

slamfärg 

Kring anläggningen får ett staket anläggas med maxhöjd av 1,1 meter. Detta 

kompletteras med en häck på insidan. Växtmaterialet kan vara en rosenhäck, 

avenbok eller annan häckväxt som har använts i Mellansverige under 1900-

talet. 

Till anläggningen behövs även en parkeringsplats enligt ingiven ritning. 

 

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen bedömer med hänvisning till 

ovanstående att ansökan kan bifallas med följande villkor: 

1. Handelsträdgården placeras i förhållande till 

trädgårdsmästarbostaden enligt ingiven planritning 

2. Växthuset placeras med sin östra gavel i linje med 

trädgårdsmästarbostadens östra långsida och med sin södra långsida i 

linje med kaféets södra gavel. 

3. Ett växthus får byggas med måtten 20 x 10 meter. Det bör vara glasat 

och försett med ramverk av metall. Alternativt kan prövas att den 

östra gaveln och den södra långsidan uppförs med stående träpanel 

liknande den på kafébyggnaden och som avfärgas med röd slamfärg. 
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Takvinkeln bör vara nära den som finns på intilliggande 

ekonomibyggnader. 

4. Kring handelsträdgården får ett nätstaket, i likhet med ingivet 

exempel bilaga3, anläggas med maxhöjd av 1,1 meter. Detta 

kompletteras med en häck på insidan. Växtmaterialet kan vara en 

rosenhäck, avenbok eller annan häckväxt som har använts i 

Mellansverige under 1900-talet. 

5. En parkeringsplats med infart får anläggas framför växthusets södra 

långsida. Parkeringsplatsen ska beläggas med grus. Den befintliga 

vägen som passerar plats för parkeringen får inte asfalteras. 

6. Skyltning fram till handelsträdgården ska ske enligt det skyltprogram 

som finns för kulturreservatet 

7. Arbetet med anläggande av handelsträdgården ska vara påbörjat inom 

2 år och avslutat inom 5 år 

8. Om det i framtiden blir aktuellt med någon form av tillägg till 

handelsträdgården måste detta hanteras i ny ordning. 

 

 

Övriga upplysningar 
Detta beslut kan överklagas inom 3 veckor hos Länsstyrelsen i Västmanland. 

Observera att beslutet inte vinner laga kraft förrän tiden för överklagande har 

gått ut. 

 

 

Bilaga: 

1 Plan över tänkt handelsträdgård 

2 Flygfoto över aktuellt område 

3 Bild på nätstaket. 

 

 

 

 


