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Detaljplan för Lothar 5, Östermalm, Västerås
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Planens syfte
Planens syfte är att pröva möjligheten att tillföra en tillbyggnad söder om den
befintliga byggnaden på fastigheten Lothar 5. Den nya byggnaden är tänkt som ett
flerbostadshus, men även centrumändamål i bottenvåningen är möjlig. Kvarteret
Lothar ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården och finns även med
i bevarandeprogram från 1985. Därmed är det viktigt att den nya tillbyggnaden
tillförs en nutida arkitektonisk gestaltning och värden, med tydlig respekt och
välavvägt förhållande till omgivningen. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att
planen inte medför påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården.

GRANSKNING
Hur granskningen har bedrivits
Förslaget till detaljplan var ute på granskning under tiden 4 februari ‐ 1 mars 2019.
Planförslaget har varit utställt i Stadshuset och på Stadsbiblioteket, samt på stadens
hemsida och Bostad Västerås hemsida.
Efter granskningen har stadsbyggnadsförvaltningen haft en dialog med
Länsstyrelsen kring Kulturmiljöutredning Lothar 5, Västerås (2020‐04‐22) som ligger
till grund för förvaltingens ställningstagande kring den nya byggnadens påverkan på
riksintresse för kulturmiljövården (Västerås stad, U24) och på den befintliga
bebyggelsens kulturhistoriska värde.

Sammanfattning av inkomna synpunkter
Under granskningstiden inkom 20 yttranden, varav 4 utan synpunkter.
De inkomna synpunkterna gäller främst:
 Gestaltning och utformning av den nya byggnaden med hänsyn till
riksintresse och den närliggande bebyggelsens kulturhistoriska värden
 Höjden och skalan på den nya byggnaden
 Påverkan på utsikt från omgivande bebyggelse och risken för insyn
 Påverkan på dagsljusförhållanden
 Behovet av parkeringsplatser
 Störningar under byggnadstiden
Organisationsnr: 212000‐2080

Postadress
Västerås stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
721 87 Västerås

Telefon direkt
021‐39 31 14

Kontaktcenter
021‐39 00 00

Webbplats
www.vasteras.se
E‐post
kontaktcenter@vasteras.se
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Ändring och kompletteringar av detaljplanen efter granskningen:
 Byggnaden är en våning lägre.
 Halvplansförskjutningen har utgått.
 Detta innebär tillsammans att byggnadens höjd är 4 m lägre.
 Byggrätten mot söder och närmaste hus i Brf. Lothar har gjorts 2,5 dm
mindre.
 Utkragningen över Hahrska Palazets takfall mot Mimergatan på ca 30 kvm
har utgått och ersatts av en balkong på ca 8 kvm.
 Byggnadens planlösningar har ändrats och antalet lägenheter är nu 14.
 Plankartans redovisning av byggrätten för respektive våning har ersatts av
en plankarta enligt ”gängse standard”. Detta bedöms ge ökad tydlighet.
 En ny sektion (från norr) redovisas på plankartan.
 Plankartan har ändrats så att även markanvändningen kontor (K) är möjlig i
hela Aroshuset, i enlighet med dagens användning.
 Plankartan har getts tydligare bestämmelser kring bevarande av träd med
mistel.
 Solstudien är förändrad med hänsyn till det nya byggnadsförslaget.
 En Kulturmiljöutredning för Lothar 5, Västerås, har tagits fram.
Ändringar har medfört nya bestämmelser på plankartan, framför allt avseende
Skyddsbestämmelser och Utformningsbestämmelser.
Detta har i sin tur inneburit förändringar och kompletteringar i planbeskrivningen.
Med hänsyn till att granskningen av planförslaget genomfördes i februari 2019 och
att revideringarna av planförslaget efter granskningen är av relativt stor omfattning,
har bedömts att detaljplanen ska skickas ut på ny granskning – granskning 2.

Byggnaden är en våning lägre
Detta motsvarar 4 meter lägre

Bilden visar utformningsförändringar.
OBS. Bilden är redovisad utan den stora lönnen söder om byggnaden.

VÄSTERÅS STAD

3 (21)

Byggnadens 30 kvm stora utkragning
över Hahrska Palazet har ersatts av
en 8 kvm stor balkong

Bilden visar utformningsförändringar

Byggnaden har gjorts 25 cm mindre
mot närmaste hus i Brf Lothar

Bilden visar utformningsförändringar
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Inkomna synpunkter
Nedan redovisas synpunkter som inkommit under samrådstiden, samt
stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer.

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTMANLANDS LÄN
Allmänt
Länsstyrelsen yttrade sig över förslaget den 2018‐02‐01.
Bedömning enligt 11 kap 10 § PBL
Riksintresseområde för kulturmiljövård; Västerås Stad
Länsstyrelsen anser att ett genomförande av detaljplanen kan komma att ge
påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljövård: Västerås Stad.
Länsstyrelsen har framfört sina synpunkter under samrådet. Det planförslag som nu
har översänts föranleder inte Länsstyrelsen att göra någon annan bedömning.
Länsstyrelsen anser att den föreslagna byggnaden inte svarar mot
detaljplaneförslagets syfte. Byggnadsförslaget upplevs storskaligt och är inte
anpassat till den omgivande miljön då förslaget avviker i både höjd, utformning och
placering. Länsstyrelsen anser att den föreslagna byggnaden bör justeras för att
anpassas på ett bättre sätt till kringliggande, befintlig bebyggelse.
Länsstyrelsen anser att en bedömning bör utformas utifrån hur ett genomförande
av detaljplanen påverkar riksintressets kulturvärden. Länsstyrelsen anser även att
kumulativa effekter och konsekvenser på riksintresset bör analyseras vidare. Där
kommunen tar ställning till riksintressets tålighet mot bebyggelse som sticker ut och
bryter av mot sin omgivning och hur det kan påverka framtida exploateringar inom
riksintresseområdet. Länsstyrelsen välkomnar en fortsatt dialog i frågan.
Länsstyrelsen anser det positivt att kommunen har justerat skyddsbestämmelserna
från tidigare skede. Länsstyrelsen anser däremot att planbestämmelserna behöver
utformas så att det tydligt framgår hur befintlig kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse ska skyddas. Ytterligare ska samtliga planbestämmelser ha lagstöd.
Kommentar
Efter granskningen har stadsbyggnadsförvaltningen haft en dialog med
Länsstyrelsen kring Kulturmiljöutredning Lothar 5, Västerås (Stockholms
Byggnadsantikvarier AB, 2020‐04‐22) som ligger till grund för förvaltningens
ställningstagande kring den nya byggnadens påverkan på riksintresse för
kulturmiljövården och på den befintliga bebyggelsens kulturhistoriska värde.
Utredningen beskriver planområdets kulturhistoriska skydd, bebyggelsemiljöns
kulturhistoriska värden och analyserar den nya byggnadens påverkan på omgivande
bebyggelse, på riksintresset och kumulativa effekter.
Stadsbyggnadsförvaltningens sammanvägda bedömning, med stöd i utredningens
utlåtande, är att den föreslagna tillbyggnaden kommer att innebära en påverkan på
den befintliga bebyggelsens kulturhistoriska värden, men att denna påverkan är
acceptabel och inte utgör någon risk för påtaglig skada på riksintresset Västerås
stad.
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Förvaltningens bedömning är även att plankartans reviderade Skyddsbestäm‐
melser (q‐ och r‐bestämmelser), tydligt beskriver skyddet av befintlig bebyggelse
inom planområdet.
Detaljplanens utformning (med ett flertal Utformningsbestämmelser), bedöms
innebära att stor hänsyn tas till den bebyggelse som finns i kvarteret.
Plankartan har getts en förhållandevis detaljerad regleringsgrad för att uppfylla
planens syfte om en nutida arkitektonisk gestaltning och värden med tydlig respekt
och välavvägt förhållande till omgivningen.
Den slutliga bedömningen av påverkan på kulturmiljön och riksintresset görs av
Stadsbyggnadsförvaltningen i samband med bygglov och bygganmälan.
Plankartans redovisning av byggrätten för respektive våning har ersatts av en
plankarta enligt ”gängse standard”. Detta bedöms ge ökad tydlighet och läsbarhet.
Övrigt
Natur ‐ Artskyddsförordningen
Länsstyrelsen anser att den text om mistel som tillkommit i planbeskrivningen inte
är tillräckligt utförlig. Mistel är fridlyst i hela landet vilket Länsstyrelsen anser ska
framgå av planbeskrivningen. Det innebär att alla former av exploatering inom
planområdet som kan innebära att mistelträdets vitalitet hotas är förbjudna och
kräver dispens enligt artskyddsförordningen, vilket kan ha betydelse förplanens
framtida genomförande och hur kommande byggarbeten kan bedrivas i området.
Länsstyrelsen anser att det är viktigt att den här informationen framgår med större
tydlighet.”
Kommentar
Plankartan har getts förtydligande planbestämmelser kring bevarandet av träd med
mistel; n2 = Trädet får inte fällas förutom ifall det på grund av sjukdom utgör
en fara för människors säkerhet och a1 = Marklov krävs för fällning av träd. Om
träd fälls ska nytt träd återplanteras.
Planbeskrivningen har kompletterats med text kring träd (befintlig lönn) med
mistel, under rubriken Mark och vegetation.

BOSTADSRÄTTSFÖRENING LOTHAR, 860
”Besvär och synpunkter på granskningshandling avseende Lothar 5, Dnr
2015/00061
Efter att ha tagit del av resultatet i samrådshandlingen i rubr ärende, kan
föreningen bara konstatera att detaljplaneförslaget (dp 1855) inte har förändrats
(trots kritik) jämfört med det detaljplanförslag, som ligger ute för granskning.
Vår kritik av den föreslagna detaljplanen kvarstår.
Kritiken grundar sig på att skydd för kulturhistorisk miljö av riksintresse kraftigt
reducerats i den föreslagna detaljplanen, då en tänkt byggnad föreslås uppföras på
”prickmark” intill Aros Huset, som ju sedan lång tid tillbaka skyddas av en mängd
restriktioner avseende kulturhistoriskt miljövärde av riksintresse.
Det bör i sammanhanget noteras att det skydd, som finns avseende kulturhistoriskt
miljö i gällande detaljplan (dp 1443) utgör grunden i en bedömning av Länsstyrelsen
2011 (då det var aktuellt att byggnadsminnesmärka Aros Huset och Officershuset).
Detta genomfördes inte då skyddet enligt ovan ansågs vara tillräckligt enligt
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Länsstyreslen efter remissförfarandet till Västerås stad. Föreningen har i
sammanhanget noterat att Länsstyrelsen är kritisk till reduceringen av skyddet för
kulturmiljön och den tänkta byggnadens utformning en detta framgår ej av
kommentarerna till föreningens samrådsyttrande. Där skrivs att Länsstyrelsen delar
bedömningen, vilket är felaktigt.
Föreningen anser, med tanke på den föreslagna byggnaden, ingen begränsning i
byggrätten föreligger vilket medför en förvanskning av kulturmiljövärdena, som helt
motsäger den föreslagna detaljplanens syften, som är en välavvägd gestaltning och
anpassning med tydlig respekt till omgivningen.
I kvarteret har Aros Huset styrt höjden vid utförandet av tillkommande byggnader
på den norra delen av kvarteret mellan Officershuset styr höjden på den södra
delen. Att då uppföra en tänkt byggnad, som med minst 20 m överstiger Aros
Husets höjd kan inte anses som en avvägd gestaltning och tydlig respekt utan en
sanslös överträdelse av det skydd som den föreslagna detaljplanen har angett skall
gälla för den ”kulturhistorska miljön av riksintresse”.
Stadsbyggnadsförvaltningen anser att detaljplaneförslaget ur kulturmiljöaspekt inte
medför påtaglig skada”. Föreningen anser detta som ett påstående utan grund.
Föreningen noterar att byggnaden Lothar2 i kvarteret varit föremål för rättslig
prövning avseende möjlighet att komplettera fasaden mor innergården med
balkonger. Slutresultatet blev att inga balkonger tilläts pga. Varsamhetkrav inom ett
kulturhistoriskt miljöområde. Länsstyrelsens beslut om avslag överklagades, till
Förvaltningsrätten i Uppsala, med samma resultat, varefter Kammarrätten ej
medgav prövningen utan fastslog Förvaltningsrättens avgörande. Lothar2 har i
DP1443 varsamhetsbeteckningarna a1, o1, q och q1.
Aros Huset har varsamhetsbeteckningarna a1, o1, q, q1, q2, q3 och Q (användning
anpassad till Aros Husets kulturvärden) och en tänkt byggnad skulle ej leva upp till
detta. Sammankopplat med utfallet enl. ovan finner föreningen att ett uppförande
av en byggnad enl. den föreslaga detaljplanen är otänkbar.
Sammanfattning av besvärspunkter.
Om definieringen från prickmark till byggbar mark samt en föreslagen byggnad intill
Aros Huset med dess varsamhetsbestämmelser skulle medföra kraftigt reducerat
skydd för kulturhistoriska miljöer av riksintresse. Risk finns för prejudicerande
effekt på likn. områden.
Förslagen byggnad avviker helt från intentionerna dvs en väl avvägd gestaltning
med hänsyn till kulturhistoriska värden. Höjden på föreslagen byggnad kommer
formmässigt förminska och till stor del dölja Aros Huset.
Rättslig prövning har restriktiv påverkan på byggnaders utförande inom kvarteret.
Den sociala miljön påverkas negativt av den tänkta förtätningen. Byggnaden
kommer att upplevas minska den fria ytan för de boende och ha en förmörkande
effekt inom kvarteret. Tryggheten kommet att upplevas som försämrad, då den
idag öppna ytan, avdelas i mera undanskymda ytor.
Brf Lothar anser att detaljplaneförslaget (dp 1855) inte skall godkännas och att dp
1443 även fortsättningsvis ska gälla.”
Kommentar
Stadsbyggnadsförvaltningens sammanvägda bedömning, med stöd i utlåtandet i
Kulturmiljöutredning Lothar 5, Västerås, är att den föreslagna tillbyggnaden
kommer att innebära en påverkan på den befintliga bebyggelsens kulturhistoriska
värden, men att denna påverkan är acceptabel och inte utgör någon risk för
påtaglig skada på riksintresset Västerås stad.
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Förvaltningens bedömning är även att plankartans reviderade Skyddsbestäm‐
melser (q‐ och r‐bestämmelser), tydligt beskriver skyddet av befintlig bebyggelse
inom planområdet.
Detaljplanens utformning (med ett flertal Utformningsbestämmelser), bedöms
innebära att stor hänsyn tas till den bebyggelse som finns i kvarteret.
Plankartan har getts en förhållandevis detaljerad regleringsgrad för att uppfylla
planens syfte om en nutida arkitektonisk gestaltning och värden med tydlig respekt
och välavvägt förhållande till omgivningen.
Efter granskningen föreslås byggnaden bli en våning lägre, motsvarande 4 m lägre
höjd. Byggrätten mot söder och närmaste hus i Brf. Lothar har gjorts 2,5 dm
mindre. Utkragningen över Hahrska Palazets takfall mot Mimergatan på ca 30 kvm
har utgått och ersatts av en balkong på ca 8 kvm.

PRIVATPERSON 900
”Synpunkter på detaljplan Dp 1855 Lothar i Västerås
Jag bor i kvarteret Lothar, där en ny byggnad är planerad.
Här kommer mina synpunkter varför jag anser att denna ”svamp” inte skall
godkännas.
1. Marginella förändringar från tidigare hårt kritiserat förslag.
2. Man har ej tagit hänsyn till de befintliga husens kulturella värde.
3. Stadsdelen Östermalm är redan den stadsdel som är mest förtätad. Vi som
bor där vill ha mer öppna ytor, flera parkeringsplatser och inte fler hus.
4. För högt hus. Högre än officershuset. Strider mot vad länsstyrelsen tidigare
beslutat.
5. ”Det blivande huset” ligger för nära befintliga byggnader, vilket ger stor
insyn från grannar. Det är bara 8 meter till närmaste granne.
6. Förstör mycket för alla 46 lägenheterna i vår förening. Skall 15 påkostade
lyxlägenheter få försämra för 46 familjer?
7. Entrén till det nya huset mynnar ut i utfarten till vår gård, det skapar stor
risk för olyckor efter som på dagen förekommer livlig trafik.
8. Svårt att komma in med bilar på gården.
9. Det blir sämre med ljus på gården.
10. Risk för snöras från det nya husets balkonger.
11. Skogslönnen med många mistlar som står i området är fridlyst och
trädkronan är bara några meter från det eventuella nybygget. Går det att
klara trädet utan att det blir skadat?”
Kommentar
Byggnadens påverkan på de kulturhistoriska värdena och boendemiljön,
kommentaras här ovan och under länsstyrelsens yttrande.
Trafikmiljön på innergården bedöms kunna anordnas på ett trafiksäkert sätt. En
kvartersväg med bredden ca 3,5 till 4 meter bör klara krav på angöring,
sophämtning mm.
En reviderad solstudie redovisas i planbeskrivningen. Denna visar hur den nya
byggnaden kan påverka omkringliggande bebyggelse. Bebyggelsen i planförslaget är
placerad för att skapa så goda ljusförhållanden för innergården som möjligt. Enligt
solstudien kommer den nya byggnaden att ha en mindre påverkan på befintliga
byggnader runt planområdet, främst för bostadshuset på Timmermangatan 1C och
1 D, mot den inre gården.
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Risk för snöras från det nya huset kan inte uteslutas. Byggaktören har informerats
om denna synpunkt och frågan ska uppmärksammas vid kommande projektering.
Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att lönnen kan bevaras intakt.
Plankartan har getts förtydligande planbestämmelser kring bevarandet av träd med
mistel; n2 = Trädet får inte fällas förutom ifall det på grund av sjukdom utgör
en fara för människors säkerhet och a1 = Marklov krävs för fällning av träd. Om
träd fälls ska nytt träd återplanteras.

PRIVATPERSON 880
Synpunkter på detaljplan.
Synpunkt
1.

Vi anser att detaljplanen inte kan accepteras, då den inte i tillräckligt hög
utsträckning tar hänsyn till mycket stor negativ påverkan för
omkringliggande fastigheter.

Grunder
2.

Vi anser att föreslaget på detaljplan inte kan accepteras av två skäl.
1) Avståndet mellan den nya byggnaden och befintlig fastighet Lothar 2
med adress Mimergatan 1A.
2) Höjden och utbredningen på den nya byggnaden

Utvecklande av grunder
3.

I den uppdaterade skrivelsen, efter att detaljplanen justerats efter inkomna
synpunkter, framgår det på sidan 11 av 24 att östra hörnet på befintlig
byggnad och balkong på planerad byggnad blir 5 meter. Det står att ”det
saknas lagstöd som bedömer avståndet mellan balkonger”. Vi förstår inte
vad som avses. Det är ju inte mellan balkonger som man mäter 5 meter.
Det är mellan en husgavel och en balkong. Och hur Stadsbyggnads‐
förvaltningen kan komma fram till slutsatsen att avstånd på under 10‐15 m
mellan två huskroppar inte medför risk för olägenhet är för oss obegriplig.
Det viktiga i sammanhanget när man bedömer störning anser vi är insyn
och i andra hand avståndet mellan balkonger. Vad som hamnar nära en
gavel är inte av intresse. Olägenheten är att man istället för som i dag,
kunna vistas i en loggia helt utan störande insyn, kommer att få en
grannfastighet inom ett orimligt kort avstånd med stora fönster och
balkonger som vetter mot sovrumsfönster, vardagsrumsfönster och loggior.
Sedan är det naturligtvis väldigt individuellt hur känslig man är för insyn.
Många människor kan inte tänka sig att bo på nedre botten av i ett
flerfamiljshus av just skälet insyn, medan andra inte ser något problem med
det. Det står vidare på sidan 11 av 24, att ”solstudien visar att den nya
byggnaden i princip inte har någon påverkan på den befintliga byggnaden
som ligger närmast söder om tillbyggnaden. Vi delar synen att solstudien
visar en mycket liten påverkan gällande skuggningar för olika årstider och
klockslag. Vi delar inte synen att mängden ljus, reflexer och andra faktorer
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som kommer att påverkas är studerat, redovisat eller framgår av solstudien.
I dag är väggen mot Imperia Invest fastighet målad i en rosa kulör. Det
skulle räcka att måla den väggen i en ljusare eller mörkare färg för att
ganska påtagligt förändra ljusinsläppet i de fönster som vetter mot norr och
den tänkta tillbyggnaden. Med andra ord påtalar vi igen att ljusinsläppet
kommer att påverkas påtagligt, mer eller mindre ljus, reflexer och annat
kommer att skilja, och vi tycker att Stadsbyggnadsförvaltningens uttalande
om att utbyggnaden i princip inte har någon påverkan på den befintliga
byggnaden bygger på fel slutsatser. Vi antar att man endast uttalar sig om
hur byggnaden skulle skugga solen.
4.

På sidan 11 av 24 skriver man ”Att bo i centrala delar av staden kan
innebära förändringar när det gäller byggnation och utsikt.” Vi tolkar det
som att man menar att man får tåla den typen av försämringar i trivsel och
försämringar av marknadsvärde på ens boende, i vårt fall en unikt fin utsikt
plötsligt blir helt värdelös. I så fall ställer vi oss frågan vad som avses med
texten i planbeskrivningen under rubriken SYFTE. Det står ”Kvarteret Lothar
ligger inom område riksintresse för kulturmiljövården och även finns med i
bevarande program från 1985 därmed är det viktigt att den nya
tillbyggnaden tillför en nutida arkitektonisk gestaltning och värden med
tydlig respekt och välavvägt förhållande till omgivningen. Vi anser att vi är
en del av omgivningen och vi kan inte anse att någon respekt visas för våra
intressen. Vi anser inte att det är välavvägt i förhållande till omgivningen att
uppföra ett mycket högre hus än omkringliggande bebyggelse. Vi anser att
det inte är välavvägt i förhållande till omgivningen att bygga så nära
befintlig bebyggelse. Och vi anser att det någon hänsyn tas till vårt enskilda
intresse att behålla den unika utsikten vi har i dag som total skulle
blockeras av tillbyggnaden. Och återigen, inte bara blockeras utan det
kommer att bli problem med insyn stället.

5.

Insyn: Planlösningen för lägenheterna med adress Mimergatan 1A är
utformad så att man har loggior mot norr. Dessa loggior har fönster
neddragna till golv för att skapa ljus och rymd. Planlösningen kommer
naturligtvis göra att man kommer sitta ”som i ett akvarium” med påtaglig
insyn från de planerade lägenheterna, men insynsproblemet gäller ju även
övriga fönster på den norra fasaden som vetter mot Lothar 5. Avståndet är
helt orimligt litet.

6.

Ut‐ och infart till fastigheten Lothar 2: Av vad vi förstått kommer man
behöva gräva bort stora mängder massor för sanering och grundläggning till
den planerade nya byggnaden. Inpassagen från Mimergatan till Lothar 2 är
redan i dag smal och det är inte med stor marginal som sophämtning kan
genomföras från Miljöboden på innegården. Hur man ska kunna genomföra
projektet där en fasad skall byggas så nära befintlig access‐väg utan att
blockera tillträde för de boende i Lothar 2, är mycket svårt att förstå.
Stadsbyggnadskontoret hänvisar den frågan till byggherren. Vi anser att
frågan är så viktig att den bör utredas och redovisas redan i planskedet.

Sammanfattning
-

Vi tycker att detaljplanen inte kan accepteras utifrån den allt för stora
negativa påverkan den planerade byggnationen skulle ha för
omkringboende. Avståndet mellan befintliga bostäder och den planerade
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utbyggnaden är orimligt litet. Höjden på den planerade utbyggnaden
avviker från omkringliggande hus som är sju våningar. Ska de boende i
närområdet behöva tåla att få sin boendemiljö så påtagligt försämrad för
att möjliggöra den planerade byggnationen? Svaret måste bli ett självklart
nej.”
I en bilaga redovisas utsikten fån de boendes balkong
Kommentar
Byggnadens påverkan på de kulturhistoriska värdena och boendemiljön
kommentaras tidigare i detta granskningsutlåtande.
Byggrätten mot söder och närmaste hus i Brf. Lothar har ändrats och har gjorts 2,5
dm mindre. Ändringen kan upplevas marginell och avståndet/närheten bedöms
kunna upplevas som en olägenhet, med exempelvis insyn och minskad utsikt.
Solstudien visar hur den nya byggnaden påverkar skuggningen av den omgivande
bebyggelsen. Plankartans utformningsbestämmelse ”Fasader ska utformas i ljust
tegel med ljus fog” i kombination med stora glasytor, bedöms ge reflekterande ljus
till befintlig omgivande bebyggelse.
Trafikmiljön på innergården bedöms kunna anordnas på ett trafiksäkert sätt. En
kvartersväg med bredden 3,5 till 4 meter bör klara krav på angöring, sophämtning
mm. Vid byggnationen kan tillfälliga anordningar behövas.

PRIVATPERSON 870
”Som boende i brf Lothar, grannfastighet med Hahrska palatset, vill vi redovisa våra
synpunkter på den detaljpan, som nu är i granskningsskedet.
Vi anser att den tillbyggnad som planeras inte kan utformas enligt förslaget.
Tillbyggnadens bredd innebär, att avståndet till vår fasad blir alltför litet, med
medföljande konsekvenser:
Efter färdigställande
Vår lägenhet vetter mot Hahrska palatsets brandgavel. Förslaget skulle innebär, att
vår lägenhet förlorar mycket dagsljus. Vi och motsvarande lägenhetsägare på övriga
fem plan är pensionärer, och vistas en stor del av dygnets ljusa timmar hemma.
Våra lägenheter har en loggia, med riktiga fönster med isolerglas på långsidan, mot
brandgaveln, från golv till tak, ej att förväxla med s.k. inglasad balkong! Värmen är
dimensionerad för rumstemperatur, även vintertid, varför vi ex. använder loggian
som tv‐ och läsrum, året runt. Våra planläsningar innebär att matplatser ofta vetter
mot Hahrska palatset. Det skulle innebära alltför mycket insyn, i bägge riktningarna,
och påverka vår livskvalité negativt. Bef. plantering längs vår gavelfasad vid infarten
måste sannolikt tas bort.
Under byggtiden
Obebyggd del av tomten är för liten för planerad tillbyggnad. Den nya byggnadens
bredd innebär, att passagen mellan husen blir alltför trång. Redan vid
grundläggningsarbetet omöjliggörs ständig åtkomst till vår innergård med
bilparkering och miljöbod vid sophämtning, parkering, flyttransporter och besök av
räddningstjänst. Riskbedömning visar vidare att man omöjligen kan garantera
personlig säkerhet för passerande vid allt arbete på fasad, balkonger och tak
vettande mot vårt hus.
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Sammantaget anser vi att en ev. tillbyggnad bättre måste anpassas till
förutsättningarna, och på ett sätt som inte påverkar närmiljön och vårt boende i lika
hög grad!
Byggnaden blir för dominerande, och ej anpassad till omgivningen. Ingenstans ser
man bostadshus byggda så nära varandra.
Kommentar
Byggnadens påverkan på boendemiljön och dagsljus, samt angöring under
byggtiden, beskrivs tidigare i detta granskningsutlåtande.

PRIVATPERSON 890
”Huset passar inte in i den aktuella miljön som i stora delar är k‐märkta.
Förtätningen är oacceptabel. Den blockerar ljus och utsikt. Den förstör också
trivseln för existerande bostadsägare, parkeringsplatser som försvinner där redan
nu behovet är större än tillgången.
Flertalet byggnader bevarade för höga kostnader i grannskapet av kulturminnesskäl
skyms nu av det föreslaga ”fula” objektet. Miljontals kronor investerade i
bevarandet som nu synes meningslöst.
Helomvändningen i bevarandebehovet. Berikande av byggherren på bekostnad av
nuvarande bostadsägare.
Höjden på den föreslagan byggnaden är 2 våningar högre än omgivningens
byggnation.
Med anledning av ovan stående anser jag att ingen byggnad tillåts då det blir ett
störande moment i helheten.”
Kommentar
Byggnadens påverkan på de kulturhistoriska värdena och boendemiljön – ljus, insyn
och utsikt, kommentaras tidigare i detta granskningsutlåtande.
Byggnaden har efter granskningen ändrats så att den föreslås bli en våning,
motsvarande 4 meter lägre.
Planförslaget innebär att antalet parkeringsplatser behålls, men att dessa ska
tillgodose den nya byggnadens parkeringsbehov. Imperia fastigheter kommer att
erbjuda 8 st varmgarageplatser i Kol 13 (f.d. Postgallerian). Detta kan vara en
möjlighet för de som idag hyr parkering på Lothar 5.

PRIVATPERSON 850
”jag anser inte att det nya förslaget ändrar några av de tidigare synpunkterna jag
skickade in förra året när förslaget låg ute för granskning första gången. De få
ändringar som har gjorts påverkar oss boende på samma sätt. Det planerade
flerbostadshuset vid Hahrska Palatzet kommer medföra direkt insyn till det
nuvarande huset, Mimergatan 1a, då det bara kommer att var en gata emellan. Det
är redan idag trångt att komma in till parkeringarna på innergården då gatan är
smal, vilket gör att lägenheterna med loggia, kök och vardagsrum ut mot den tänkta
byggnaden kommer dessutom att gå miste om vår utsikt/insyn direkt i de nya
bostäderna. En av anledningarna till varför de befintliga lägenheterna är populära
och varför vi köpt vår bostadsrätt där är just för att huset inte står lika tätt som de
övriga fastigheterna på Östermalm och att det inte är någon direkt insyn i de sociala
utrymmena i lägenheten.
I planbeskrivningen nämns det även att parkeringarna som Imperia fastigheter idag
hyr ut till privatpersoner kommer att sägas upp för den nya byggnadens
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parkeringsbehov. Dessa parkeringar hyrs idag ut till bland annat boende i
Mimergatan 1A/B, vi är en av dessa hyresgäster, vilket innebär att vi blir av med
våra parkeringar. De parkeringar som finns att tillgå, föreninens parkering på
innergården, har en kölista på över 15 personer varav den första har stått i kö sedan
2011 och det parkeringshus som finns innanför Mälarporten är redan fullt. Återigen
en av anledningarna till att vi köpte lägenheten var att vi kunde få tillgång till
parkering nära vår bostad, vilket inte kommer att vara fallet om det nya
bostadshuset upprättas. För även om Imperia fastigheter erbjuder 8 stycken
parkeringar i Kol 13 (F.d. Postgallerian) så är det inte i nära anslutning till
lägenheterna.
Vi boende blir tvungna att behöva bo i en byggarbetsplats under tiden som
fastigheten ska byggas, vilket vi inte har räknat med eller ville när vi köpte våra
lägenheter. Den byggtrafik som bygget av fastigheten medför kommer att innebära
problem för oss boende att ta oss till parkeringen samt till och från våra bostäder.
Även buller från byggarbetsplatsen kommer att störa oss dagligen, framförallt vi
som har lägenhet mot den tänkta byggnaden och skiftjobbare som behöver sova på
dagarna/pensionärer/föräldralediga.
Vi vill att beslutet om att upprätta en fastighet vid Hahrska Palatzet ska få nedslag
med avseende på ovanstående anledningar.”
Kommentar
Byggnadens påverkan på de kulturhistoriska värdena och boendemiljön – ljus, insyn
och utsikt, kommentaras tidigare i detta granskningsutlåtande.
Synpunkterna kring parkering kommenteras här ovan.
Störningar under byggtiden kan inte utslutas. Det är byggaktörens ansvar att
byggarbetsplatsen anordnas på bästa sätt. Synpunkten framförs till
fastighetsägaren.

PRIVATPERSON 810
”Avser beslutet Lothar 5 Östermalm.
1. Överdimensionerat
2. Helst att byggnaden inte beviljas
Kan acceptera tillbyggnad i samma höjd och bredd som Hahrska palatset.”
Kommentar
Byggnadens påverkan på de kulturhistoriska värdena och boendemiljön – ljus, insyn
och utsikt, kommentaras tidigare i detta granskningsutlåtande.

BRF LUDVIG 1, 800
”Från Bostadsrättsförening Ludvig 1 i Västerås vill vi lämna följande synpunkter:
Västerås stad har i sin stadsplanering under en lång följd av år arbetat utifrån sk
förtätning dvs att bygga staden utifrån och inåt.
Med tanke på att det tidigare funnits en hel del mark som nu fått en bättre
användning har detta varit en positiv utveckling som också bidragit till att försköna
vår stad.
Under de senaste åren har denna s.k förtätning dock orsakat en hel del berättigat
missnöje från berörda grannar i form av bostadsrättsföreningar bla vid Oxbacken,
vid Skultunavägen samt nu senast vid Kristiansborg. Vi tror inte att de protester
som förekommit är uttryck för obefogat missnöje. Vi tror att protesterna är ett
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uttryck för den djupa oro som många människor känner inför den sk förtätning som
sker vad gäller bostadsbyggandet i Västerås.
Vi anser att den förtätning som skett fram till dags datum nu nått vägs ände. Det är
inte rimligt att fortsätta denna utveckling. Det är viktigt att inte alla sjunger ”
förtätningens lov” utan att tänka på de långsiktiga konsekvenserna. De hus som
byggs idag har kanske en livslängd på hundra till hundrafemtio år. Risken finns att
samma mekanismer som gällde vid det sk. Miljonprogrammets tillkomst under 60 ‐
och 70 talen tillämpas dvs att alla går att samma håll utan att ta vara på de kritiska
röster som ser risker. Med facit i hand skulle i tex inte Miljonprogrammet byggts på
det sätt som gjordes. Fokus var i detta att på kort tid få fram så många bostäder
som möjligt. Idag har många av dessa bostäder rivits. Risken finns att delar av den
bebyggelse som skett under senare år kan gå samma öde till mötes även om det är
svårt att föreställa sig detta idag.
I den granskning som Västmanlandsnytt gör kring Västerås stads bebyggelse varnar
arkitekten Anders Holmberg för den utveckling vi ser. Det byggs enligt honom för
tätt, för högt och för likformigt. Västerås behöver inte bara bostäder utan även
grönytor med träd och parker. Det behövs också tomma icke produktiva ytor för att
vi människor ska må bra. Våra ögon och hjärnor behöver perspektiv. Att bygga nytt i
ett kvarter som Lothar 5 vilket redan idag är tättbebyggt är enligt vår uppfattning
inte hållbart.
I sammanhanget kan som lite kuriosa nämnas författaren August Strindberg som i
sin dikt ”Esplanadsystemet” (början av 1900 ‐talet) skriver ”Här rivs för att få luft
och ljus” Luft och ljus var viktigt då i början av 1900‐talet och är kanske ännu
viktigare idag när så många människor flyttar till städer och tätorter.
Det är roligt att vår stad växer. Det skapar framtidstro och bidrar till en positiv
utveckling. Det är dock viktigt att själva växandet inte blir ett mål i sig. Det känns
ibland som om att det är viktigare att vi som stad behåller ställning som en av de tio
största städerna i landet än att vi har en sund och hållbar utveckling vad gäller
byggandet. En utveckling som gör att människor trivs och mår bra.
Brf Ludvig 1 ser följande problem med förslaget till nybygge i kvarteret Lothar i
Västerås:
 Byggprocessen kommer att innebära en inte obetydlig miljöpåverkan i och
med de stora mängder jord som måste forslas bort och som innehåller
hälsofarliga ämnen.
 Byggprocessen kommer sannolikt innebära pålning. På grund av det
extremt korta avståndet till närliggande fastigheter finns uppenbara risker
för sprickbildning och sättningar i marken för dessa.
 Det planerade nybygget ligger extremt nära intilliggande fastigheter vilket
kommer innebära negativa konsekvenser både vad gäller ljus, buller samt
blickfång.
Avslutningsvis. Skulle någon för 10 år sedan när Brf Ludvig 1 :s fastigheter stod klara
fört fram tanken att ytterligare hus skulle byggas i området tror vi att de flesta
skulle avfärda detta som fullständigt otänkbart nästan som om det handlade om ett
skämt.”
Kommentar
En strategi för en hållbar utveckling i Översiktsplan 2026 (revidering antagen av
kommunfullmäktige 2017‐12‐07) är balanserad komplettering, eller ”bygg staden
inåt” enligt tidigare Översiktsplan 2026 (2012‐12‐06). Strategin har bland annat
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inneburit att 76 % av möjliga antalet lägenheter, i detaljplaner under åren 2013‐
2019, har placerats på mark som redan varit ianspråktagen på olika sätt.
Störningar under byggtiden och byggnadens påverkan på de kulturhistoriska
värdena och boendemiljön – ljus, insyn och utsikt, kommentaras tidigare i detta
granskningsutlåtande.

PRIVATPERSON 840
”Jag anser att byggnaden som skall uppföras inte passar in i miljön varken
idéhistoriskt ett stilmässigt. Särskilt inte när den byggs ihop med en byggnad från
äldre period. Det förstör Hahrska Palatzet som är en av Västerås finast byggnader.
Dessutom är byggnaden för stor i förhållande till tomten och är placerad så det
mesta av ljuset som faller in på vår innergård kommer att försvinna. Särskilt för oss
som bor längst ner. Trafiken i området kommer att öka ytterligare. Det är redan för
mycket trafik i området som aldrig håller hastighetsbegränsningen om 30 km i
timmen.
Den lilla grönska som finns kvar av stora träd (om det kommer att vara kvar)
kommer att skymmas av den nya byggnaden från gården sett.
Höga byggnader skapar mer blåst och i området finns redan Skrapan som gjort hela
området runt mycket blåsigare. Området är redan i princip överbyggt med
fastigheter och ska inte förtätas ytterligare. Någon öppen yta i varje kvarter behövs
för att släppa in ljus och grönska.
Byggnaden i sig är inte alls vacker och sticker ut för mycket i jämförelse med övriga
byggnader. Byggnaden ska inte få byggnadslov i detta område.
När jag köpte min bostadsrätt 2013 gjorde jag det för att jag tänkte att det var
färdigbyggt i området och att det inte fanns mer plats att bygga på. Man kan inte
bygga på varenda plätt som finns kvar. Låt Västerås växa mer i utkanterna istället,
där det finns utrymme för ljus, grönska och rymd mellan fastigheterna.
Det finns ett överskott av nya bostadsrätter i Västerås som entreprenörerna har
svårt att få sålda.”
Kommentar
Byggnadens påverkan på de kulturhistoriska värdena och boendemiljön – ljus, insyn
och utsikt, samt störningar under byggtiden kommentaras tidigare i detta
granskningsutlåtande.
Trafiken bedöms påverkas marginellt av de 14 nya lägenheterna.
Synpunkterna kring utbyggnaden av Västerås kommenteras här ovan.

Privatperson 750
”Hej. Bor i anslutning till den fastighet som eventuellt kommer byggas som kallas
för Lothar 5. Jag är starkt emot projektet av naturliga skäl. Det som bekymrar mig
mest är hur det kommer bli medans byggnaden färdigställs. Det är redan en hel del
trafik på Mimergatan och jag förstår allvarligt talat inte hur det ska gå till att ha en
massa byggtrafik körandes där i flera år samt ha en massa byggmaterial stående i
anslutning till bygget. Jag kan ju inte vara den första som tänker på detta så jag
antar att man tycker att situationen kommer vara rimlig. Hur har man tänkt sig
detta?”
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Kommentar
Störningar under byggtiden kan inte utslutas. Det är byggaktörens ansvar att
byggarbetsplatsen anordnas på bästa sätt. Synpunkten framförs till
fastighetsägaren.

PRIVATPERSON 830
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Kommentar
Byggnadens påverkan på de kulturhistoriska värdena och på boendemiljön,
kommenteras under länsstyrelsens yttrande och under synpunkterna från
Bostadrättsförening Lothar (yttrande 860).
Synpunkter på parkeringsplatser och ”förtätning” kommenteras tidigare i detta
granskningsutlåtande.

PRIVATPERSON 720
”Hej. Jag vill härmed lämna följande synpunkter på detaljplan dp1855:
I planbeskrivningen finns en solstudie redovisad som jag finner helt teoretisk, och
inte i överensstämmelse med verkligheten. Framför allt så vänder jag mig mot
studien som redovisar läget i mars. När solen stiger upp på morgonen, och flera
timmar därefter, så kommer den tänkta byggnaden att helt skymma solen på vår
balkong. Att sedan redovisa en studie gällande 21 juni, dvs vid midsommar, finner
jag helt irrelevant eftersom solen står som högst vid den tiden.
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Den befintliga pampiga pelareken som finns på innergården idag, var finns den i
detaljplanen?
Vidare är det helt obegripligt att byggnadsnämnden fortsätter att driva initiativ att
förtäta de centrala stadsdelarna, när det finns mängder av områden kring Västerås
som kan bebyggas. Förtätning och nybyggnation i kvarteret Lothar kräver stor
varsamhet och respekt för områdets kulturmiljö och arkitektoniska särdrag.
Detaljplanen inkräktar på bevarandeprogrammet från 1985 gällande kulturmiljön
mot det närliggande Harska Palatset.
Den tänkta byggnaden är alldeles för avvikande i höjd, utformning och placering.
Den upplevs som storskalig och inte anpassad till den kulturhistoriskt värdefulla
miljön i kvarteret, och bör därför inte byggas.
Med detta sagt vill jag inlämna en stark protest mot detaljplanen och ser fram emot
att den inte antas.”
Kommentar
Solstudien redovisar skuggan, dels vid vår‐ och höstdagjämning (21 mars och 21
september), och dels vid sommarsolståndet (21 juni). Det är ett gängse sätt att
redovisa solstudier vid planering.
Den befintliga pelareken redovisas på plankartans grundkarta. Den beskrivs i
planbeskrivningen under rubriken Vegetation, (sid. 16) enligt följande; ”På
fastigheten finns också en stor pelarek som bör bevaras”.
Byggnadens påverkan på de kulturhistoriska värdena och på boendemiljön, samt
synpunkter på parkeringsplatser, kommenteras tidigare i detta utlåtande.

MILJÖ‐ OCH KONSUMENTNÄMNDEN
”Miljö‐ och hälsoskyddsförvaltningen har följande synpunkter på planhandlingarna.
Marken inom området har provtagits och det finns en del föroreningar i marken. I
planbeskrivningen finns även några förslag på åtgärder hur detta ska hanteras. Det
är viktigt att det görs en anmälan till miljö‐ och hälsoskyddsförvaltningen innan
någon sanering påbörjas. Detta för att förvaltningen ska få möjlighet att ställa de
krav som är nödvändiga för att skydda människors hälsa och miljö.
Utifrån den dagvattenutredning som genomförts föreslås en del funktioner inom
planområdet. Bland annat gräsförsedda dräneringsstråk och någon form av
fördröjning. Det är viktigt att hanteringen följer den dagvattenpolicy som finns.
Fastigheten är liten och stora delar är hårdgjord, vilket kommer att ställa stora krav
på entreprenören att få till dessa lösningar.
Bullerutredningen visar att byggnadsförslaget klarar de gränsvärden som finns.”
Kommentar
Under rubriken Tekniska frågor i planbeskrivningen, redovisas att bygglov inte kan
medges förrän marken sanerats till känslig markanvändning (KM).
Under rubriken Ekonomiska frågor i planbeskrivningen, redovisas att exploatören
ansvarar för all ombyggnad inom kvartersmark och alla anpassningar till omgivande
allmän platsmark.
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MÄLARENERGI
”Mälarenergi har tagit del av handlingarna och lämnar följande svar.
ME Värme: Fjärrkylaledning berör aktuell fastighet och kommer in från
Mimergatan, lednigen ska beaktas och ev. flytt bekostas av exploatören. Utredning
bör ske innan flytt av ledning görs varav dialog med Mälarenergi är nödvändigt i
tidigt skede. I övrigt inget att erinra.
ME Vatten: Inget att erinra.
Elnät AB: Inget att erinra. (Ny elservis kommer troligen att läggas i Mimergatan och
150 norr ut med korsning över Timmermansgatan och Östermalmsgatan).
Fibra AB: Kvarteret är idag anslutet med fiber från stadsnätet (Fibra). Ev. flytt
bekostas av exploatören, samråd med Fibra innan beslut om åtgärd.
I övrigt har Mälarenergi inget mer att erinra.”
Kommentar
Under rubriken Tekniska frågor i planbeskrivningen, anges att exploatören har
ansvar för flytt av ledningar och kostnader för detta.

VÄSTERÅS VILLAFÖRENINGARS CENTRAL ORGANISATION, VVCO
”Vi har ju redan släppt fram projektet i nuvarande form.
Men kanske större vikt vid färgsättning och materialval skulle göras och framförallt
det kantiga förslaget skulle mjukas upp med lite mjukare former till exempel
rundade balkonger.
Kommentar
Byggnadens slutgiltiga utformning prövas i samband med kommande bygglov.
Detaljplanen hindrar inte en annan detaljutformning, än den som illustreras i
detaljplanen.
”En tanke som kanske borde komma fram.
Lothar 5 ligger ju 8 meter från grannhuset på Mimergatan.
Ett sätt att uppnå ett ökat avstånd är att göra Mimergatan enkelriktad riktning
Stora gatan. Därmed kan trottoarkanten flyttas ett antal meter österut. Den vunna
biten, kan kanske samföras till tomten Lothar 5. Därmed kan hela byggnaden flyttas
motsvarande sträcka österut och därmed få större avstånd till grannhuset.
En större yta skapas framför gamla Folkets Hus Erik Hahrs skapelse. Komplettera
gärna med ett mindre träd.
Torgbildningen närmast Stora gatan blir därmed också tydligare i stadsbilden.”
Kommentar
Den föreslagna utformningen skulle innebära att Hahrska Palazet skulle skymmas
från Stora gatan. Planen har utformats så att gaveln på Hahrska Palazet ska vara
synlig och avläsbar i sitt kulturhistoriska sammanhang.

Följande har yttrat sig under granskningstiden men inte haft några synpunkter:
 LFV Air navigation services of Sweden
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 Barn‐ och utbildningsförvaltningen
 Polismyndigheten
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Samlad bedömning
Stadsbyggnadsförvaltningens sammanvägda bedömning är att den föreslagna
byggnaden kommer att innebära en påverkan på den befintliga bebyggelsens
kulturhistoriska värden, men att denna påverkan är acceptabel och inte utgör
någon risk för påtaglig skada på riksintresset Västerås stad.
Förvaltningens bedömning är vidare att plankartans reviderade Skyddsbestäm‐
melser (q‐ och r‐bestämmelser), tydligt beskriver skyddet av befintlig bebyggelse
inom planområdet.
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är också att planförslaget till vissa delar
har ändrats med hänsyn till inkomna synpunkter från närboende, när det gäller
byggnadens höjd och utformning;
 Byggnaden föreslås bli en våning lägre, vilket motsvarar 4 m.
 Byggrätten mot söder och närmaste hus i Brf. Lothar har gjorts 2,5 dm
mindre.
 Utkragningen över Hahrska Palazets takfall mot Mimergatan på ca 30 kvm
har utgått och ersatts av en balkong på ca 8 kvm.
Sammanfattningsvis bedöms att hänsyn tagits till allmänna och enskilda intressen.

Kvarstående synpunkter
Detaljplanen lämnas till ny granskning (granskning 2) med kvarstående synpunkter.
Dessa redovisas sammanfattande på första sidan i granskningsutlåtandet.
Lista med fastightsägare, bostadsrättshavare och hyresgäster med kvarstående
synpunkter och bedömda som sakägare, redovisas här nedan.

Hans Larsson
Planeringsstrateg
Stadsbyggnadsförvaltningen
721 87 Västerås Stad
Telefon direkt: 021‐39 12 54
hans.larsson@vasteras.se

Remissinsatser som lämnat synpunkter under granskningen;
Länsstyrelsen
Miljö‐ och konsumentnämnden
Mälarenergi AB
Västerås Villaägares Central Organisation
Yttranden under granskningen från sakägare ‐
fastighetsägare/bostadsrättshavare/hyresgäster med kvarstående synpunkter;
Privatpersoner; 720, 750, 800, 810, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900

