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För att använda mark- och vattenområden till de ändamål som de är mest lämpade 
för, planlägger kommunen dessa områden i en juridiskt bindande detaljplan. 
Lämpligheten bedöms med hänsyn till egenskaper, läge och behov. När kommunen 
tar fram en detaljplan görs det i en process för att säkra insyn för berörda 
fastighetsägare och kommunala förvaltningar.  Målet är att ta fram ett så bra 
beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget. 
 
Den aktuella detaljplanen har varit utsänd för samråd mellan 22 maj – 18 juni 2017 
och ställs nu ut för granskning.  
 
Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i Västerås 
översiktsplan 2026.  
 

Vad innehåller förslaget? 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att komplettera den befintliga 
fastigheten med nybyggnation av bostäder samtidigt som den befintliga 
bebyggelsens struktur och karaktär bevaras. Syftet innefattar också att ge möjlighet 
till mindre verksamheter i området, till exempel frisör, närbutik eller liknande. 
Detaljplanen syftar också till att se över nuvarande utformning av gång- och 
cykelvägar i området för att få bättre trafiksäkerhet. Kompletteringen av området 
ska ta hänsyn till områdets mycket värdefulla bebyggelsemiljö. Befintlig bebyggelse 
får inte förvanskas och befintliga innegårdar med grönska ska bevaras. 
 
Förslaget innebär att det tillkommer tre nya byggrätter på ca 160 lägenheter. Den 
östra byggrätten är tänkt att stärka Pettersbergs centrum med en ny lokal samt 
rumsligt definiera och tydliggöra centrummet. Parkeringar till dem kan anordnas 
längs Jacobsgatan och norr i planområdet mot motorvägen. Ett grönt stråk binder 
samman skogen i väster med pulkabacken i öster.   
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Ändring efter samrådet: 
• Den mittersta byggrätten längs Pettersbergsvägen är borttagen 
• Byggnaderna längs Pettersbergsvägen är slankare, följer gatan och står 

längre från befintliga byggnader.   
• Vägstrukturen är omarbetat så att det inte blir en parallell gata längs 

Pettersbergsvägen. 
 

Så här gör du 
Granskningstiden för planförslaget är 13 juni – 31 augusti 2018.  
 
Ett informationsmöte kommer att äger rum i Pettersbergsskolans matsal den 18 
juni kl. 17.00 – 18.00. Mötet kommer att inledas med en kort presentation av 
förslaget och förändringarna och sedan är det möjligt att ställa frågor. 
 
Planförslaget finns tillgängligt i stadshusentrén, stadsbiblioteket samt på 
Västerås stads webbplats samt Bostad Västerås.  
 
Skriv ned dina synpunkter på förslaget och skicka dem via e-post till 
byggnadsnamnd@vasteras.se eller till adressen nedan: 
 
Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stadshuset, 721 87 Västerås 
 
Byggnadsnämnden ska ha mottagit synpunkterna senast 31 augusti 2018. 
 

Vad händer sedan? 
Granskningen är en del i arbetet med att ta fram en detaljplan.  
 
Efter granskningstiden bearbetas förslaget. Alla synpunkter som kommit in under 
granskningen sammanställs och besvaras i ett separat granskningsutlåtande och 
planförslaget ändras vid behov. Därefter tas detaljplanen upp i byggnadsnämnden, 
som tar ställning till om detaljplanen ska antas.  
Obs! Synpunkter på detaljplanen måste lämnas skriftligen senast vid 
granskningsskedet. Annars kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att 
anta detaljplanen. 

 
Pilen i gult visar var vi befinner oss i detaljplaneprocessen 
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Kontakt  
Om du har frågor, kontakta Gustav Hellund, planeringsarkitekt, telefon 021-39 12 
97 eller e-post gustav.hellund@vasteras.se 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Hellund, Gustav 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
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Se fastighetsförteckning 
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