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   Organisationsnr: 212000-2080 

Postadress 
Västerås stad 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
721 87 Västerås 
 
 

Telefon direkt 
021-39 12 54 

Kontaktcenter 
021-39 00 00 

Webbplats 
www.vasteras.se 
 
E-post 
kontaktcenter@vasteras.se 

UNDERRÄTTELSE 

 

Detaljplan Dp 1877 för del av Västerås 3:69 m.fl., 
Finnslätten, Västerås 
 
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 8 januari – 4 februari 
2018 och ställs nu ut för granskning.  
 
Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i Västerås översiktsplan 2026.  
 
 

Vad innehåller förslaget? 
Syftet med detaljplanen är att utöka Finnslättens industriområde och anpassa det 
efter dagens förutsättningar och förfrågningar om etablering. 
 
Ny bebyggelse ska vara väl gestaltad med en hög industriarkitektonisk standard. 
Karaktären på nya byggnader ska kännetecknas av volymer som innehar en 
enkelhet där särskild omsorg lagts vid detaljer och material. 
 
Förslaget innebär att det blir möjligt att bilda 1–3 industrifastigheter inom 
planområdet genom avstyckning från och fastighetsreglering mellan de berörda 
fastigheterna Västerås 3:12, 3:69 samt Malma 2:1 och Strömkällan 1. Befintlig 
skogsmark kan då omvandlas till industrimark som till stor del kan hårdgöras. 
 

 
UNDERRÄTTELSE  

Datum 

2018-06-05 

Diarienummer 

BN 2017/00718–3.1.2 

  
  

Hans Larsson 

hans.larsson@vasteras.se 

Byggnadsnämnden DP 1877 

   
Kopia till 

Se fastighetsförteckning 

Se remisslista 
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Ändring efter samrådet: 
• Detaljplanen upphäver inte längre strandskyddet. Bestämmelsen har 

således tagits bort. Textavsnitt som behandlar strandskydd i 
planbeskrivningen och MKB har därför också reviderats. 
 

• Planbestämmelsen b1 på plankartan har förtydligats och lyder nu: 
Marken ska vara utformad på så vis att inget förorenat dagvatten, 
släckvatten eller spillvatten får infiltreras 
 

• Planbestämmelse n2 på plankartan har förtydligats och lyder nu: Marken får 
inte användas för parkering eller uppmuntra till stadigvarande vistelse. 
 

• Ytan 20–40 meter från Lugna gatan mellan Lundaleden-Bränslegatan har 
tilldelats en planbestämmelse (b2) som tydligt hänvisar till punktlistan på 
sida 45 i planbeskrivningen gällande krav på skyddsåtgärder inom den 
zonen. Planbeskrivningen har också kompletterats med en särskild rubrik 
och markering för att ytterligare tydliggöra vilken punktlista som 
bestämmelsen hänvisar till. 
 

• Planbeskrivningen har reviderats och tar nu upp MKN för vatten och vilken 
recipient som avses. 
 

• Planbeskrivningen har reviderats med förytligande att Länsstyrelsens 
avdelning för Naturvård ska kontaktas i artskyddsfrågan för godkännande 
av åtgärder gällande duvhökarna samt att inga åtgärder får utföras under 
häckningssäsong. 
 

• Planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning har kompletterats med 
text om att bullerdämpande åtgärder bör utredas och säkerställas ifall 
riktvärdena överskrids för rekreationsområden. 

 

• Planbeskrivningen har förtydligats kring hur spridningsförutsättningar för 
deponi beaktats i planprocessen angående grundvatten och dagvatten. 
 

• Föreslaget alternativ för dagvattenhanteringen till ”Åtskilda byggnader” har 
tagits bort då den inte överensstämmer med den hydrologiska utredningen. 
Istället föreslås det i dagvattenhanteringen och planbeskrivningen ett och 
samma alternativ oavsett fastighetsstyckning (förut kallad ” En 
sammanhängande etablering”). Vid upprättande av flera fastigheter kan 
dagvattenåtgärder lösas genom gemensamhetsanläggning, vilket också ger 
en mer lättövervakad hantering. 
 

• Mindre redaktionella revideringar, förtydliganden och justeringar.  
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Så här gör du 
Granskningstiden för planförslaget är 21 juni – 31 augusti 2018.  
 
Planförslaget finns tillgängligt i stadshusentrén, stadsbiblioteket samt på 
Västerås stads webbplats.  
 
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 och 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. 
 
Alla synpunkter som kommit in under samrådet sammanställs och besvaras i en 
separat samrådsredogörelse och planförslaget ändras vid behov.  
 

 

 

Pilen i gult visar var vi befinner oss i detaljplaneprocessen 

 

Kontakt  
Om du har frågor, kontakta Hans Larsson, Planchef, telefon 021-39 12 54 eller 
e-post hans.larsson@vasteras.se 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Larsson, Hansson 
Stadsbyggnadsförvaltningen 

mailto:byggnadsnamnd@vasteras.se

