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Byggnadsnämnden

Detaljplan för del av Framnäs 1 och del av Västerås 1:219, Framnäs

PLANUPPDRAG
Ansökan/syfte
Fastighetsnämnden har 2014-12-11 FN § 207 beslutat att hos Byggnadsnämnden
begära ändring av detaljplan för Framnäs 1.

Översiktlig bild över Västerås tätort med planområdets läge markerat.

Detaljplanen ska pröva möjligheten till ändrat användningsområde för mark med
planbestämmelsen C – Mark för samlings- och föreningslokaler och dylikt till att
även omfatta bostäder. Anledningen är att kunna bevara det befintliga huset men
även för att pröva möjligheten att komplettera med bostäder i området. För övrig yta
bör, enligt begäran, ansökas om ändamålet allmän platsmark.

1/4

Föreslaget planområde inom röd linje

Gällande planer
Gällande detaljplan för planområdet är SPL 160 L, laga kraft 1952-11-21 samt ÄDP
678 J, laga kraft 1973-04-04.

Gällande detaljplaner medger samlings- och föreningslokaler och dylikt
inom C II (vänster)samt
parkering intill tennisbanorna (höger).

Befintliga förhållanden
Planen omfattar fastigheterna Framnäs 1 samt del av Västerås 1:219, vilka båda ägs
av Västerås Stad. Området används idag till stora delar för fritidsändamål.
På fastigheten finns en byggnad som tidigare varit verksamhetslokal för en förening,
men verksamheten har upphört i byggnaden. Byggnaden har stort behov av renovering och har ett stort kulturhistoriskt värde vilket omnämns i Bevarandeprogram Västerås stadsbebyggelse, maj 1985. Vid kontakter inom staden anses byggnaden ha
ett så stort värde att den ska bevaras.
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Fastigheten Framnäs 1omfattas av ett område som i Västerås grönstrukturplan är
graderat som mycket värdefullt grönt område (skalan anger värdefullt eller mycket
värdefullt område). Det finns ett antal äldre ekar inom planområdet. En bedömning
av naturmarken bör därför göras.
Området omfattas inte av strandskydd idag. Strandskydd omprövas i planprocessen.
Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan
Förslaget motverkar inte översiktplanens allmänna intentioner om att komplettera
med bostäder inom tätorten.
Planens genomförande kommer att innebära en viss påverkan på miljön då en del av
planområdet, som i Västerås grönstrukturplan är klassat inom kategorin mycket värdefull natur, tas i anspråk för ny bebyggelse.
Förslaget kan inte ses vara av betydande intresse för allmänheten då förslaget är begränsat till endast en avgränsad del av Framnäs 1, större delen av fastigheten kvarstår som allmän badplats. Planområdet omfattas av mark som redan idag är planlagt
för byggnad alternativt ianspråktaget och anlagt för tennisspel. Tennisbanorna är
inhägnade och inte tillgängliga för spontanidrott. Marken för samlings- och föreningslokaler är däremot inte inhägnat och kan beträdas av allmänheten.
Planens genomförande bedöms dock inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i Miljöbalken (MB) 6 kap 11 § miljöbalken. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, är därför inte nödvändig att upprättats enligt
kraven i plan- och bygglagen (PBL) 4 kap 34 §.
Vid behovsbedömningen har tagits hänsyn till att den totala effekten av planen är
relativt liten. Planförslaget påverkar inte naturområde med skyddsstatus och bedöms
inte påverka några speciella särdrag i naturen eller på kulturarvet påtagligt negativt.
Anpassning och avvägning av olika intressen sker i planprocessen. Planens genomförande innebär inte att risk för människors hälsa eller för miljön föreligger eller till
att någon miljökvalitetsnorm överskrids. Samråd pågår med Länsstyrelsen.
Bedömning/analys
Det finns förutsättningar för att pröva möjligheten att upprätta detaljplan för Framnäs 1 och del av Västerås 1:219 med bostäder som utökat användningsområde för
befintlig huvudbyggnad inom fastigheten Framnäs 1 med syfte att bevara den kulturhistoriskt intressanta byggnaden samt för komplettering av ytterligare bostäder (B
– Bostäder) eventuellt äldreboende (D - Vård). Det är inte nödvändigt att hela fastigheten Framnäs 1 ingår i planområdet då det inte främjar planens syfte. Resterande
del av Framnäs 1 ska fortsatt vara en plats för allmänheten att sola och bada på.
Volym- och skuggstudie har genomförts inför planuppdraget. Studien visar att det
krävs mycket varsam planering av bebyggelse inom området med hänsyn till intilliggande villor och den kulturhistoriskt intressanta byggnaden.
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Även om området på höjden har användningen samlings- och föreningslokaler i gällande detaljplan, används den delvis som allmän plats varför även det bör beaktas.
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att tennisplanerna även bör prövas för
bostadsändamål. Området intill dessa ligger inom riskområde för översvämning.
Även grönområdet intill tennisplanerna (del av Västerås 1:219) bör finnas med i
planområdet då ytan kan vara nödvändig för parkering och/eller dagvattenhantering.
Viktigt i planprocessen är hänsyn till natur- och kulturvärden samt översvämningsrisk.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Prioritet 3 på skala 1-7.
Förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av
Framnäs 1 och del av Västerås 1:219, Framnäs, enligt stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2016-04-05.
2. Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i MB 6 kap 11 §. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, behöver/har därför inte upprättats enligt kraven i PBL 4 kap 34 §.

Hans Larsson, planchef
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