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Samrådsyttrande över detaljplan för del av Svanå 2:58,
Skultuna, Västerås kommun
Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen för samråd enligt 5 kap 11 §
Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Detaljplanens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostadsbebyggelse,
komplettering av herrgårdsmiljön med två nya byggnader för skola, konferens och
övernattning samt att befintligt sågverk och stenmagasin ska restaureras och
anpassas för verksamheter och detaljhandel. Bebyggelsens arkitektoniska nivå ska
relatera till områdets höga kulturmiljövärden. Planen ska dessutom säkerställa
allmänhetens tillgänglighet till park- och naturområden och bevarandet av
områdets natur- och kulturvärden.

Överensstämmelse med översiktsplan
Enligt 4 kap 33 § PBL ska planbeskrivningen innehålla en redovisning om planen
avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för
avvikelsen. Länsstyrelsen instämmer med kommunens tolkning att detaljplanen
inte fullkomligt överensstämmer med den gällande översiktsplanen.

Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Mot bakgrund av samrådsförslaget gör Länsstyrelsen bedömningen att:
Riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken

Länsstyrelsen kan i detta skede inte utesluta att ett genomförande av detaljplanen
kommer att innebära påtaglig skada på riksintresset. Länsstyrelsen bedömer att
detaljplanen kan bearbetas ytterligare vad gäller hänsyn till riksintressets värden.
Länsstyrelsen har för avsikt att göra en revidering av riksintressebeskrivningen för
att den på ett tydligare sätt ska redogöra för de kulturhistoriska värden som finns i
Svanå. I den nuvarande riksintressebeskrivningen saknas vissa uttryck som till
exempel banvall och bebyggelse för bruket och dess anställda. Bruksområdet och
herrgårdsmiljön ligger åtskilda vilket visar på de sociala och funktionella
skillnader som historiskt funnits i Svanå. Riksintresset är beläget mot ett större
skogsparti, men omgärdas till största del av ett öppet odlingslandskap vilket gör
kulturmiljöerna väl synliga i landskapet.

Postadress
721 86 VÄSTERÅS

Besöksadress
Västra Ringvägen 1
VÄSTERÅS

Telefon/Fax
010-224 90 00 (vx)
010-224 91 10 (fax)

Webb/E-post
www.lansstyrelsen.se/vastmanland
vastmanland@lansstyrelsen.se
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Strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken

Strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken riskerar att upphävas i strid med gällande
bestämmelser. För att upphäva strandskyddet behöver kommunen visa att
upphävandet inte strider mot strandskyddets syften (4 kap 17 § PBL, 7 kap 13 §
MB) samt hänvisa till att det finns ett särskilt skäl för att upphäva strandskyddet
(7 kap 18 c § MB). I dagsläget saknas hänvisningarna i planbeskrivningen.
Länsstyrelsen saknar i samrådsförslaget tillräckliga bedömningsgrunder för att
kunna avgöra om det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet inom delar
av planområdet.
Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet kan komma att påverkas. Länsstyrelsen saknar åtgärder i
planhandlingarna kring oskyddade trafikanter om en hastighetssänkning inte
skulle bli aktuell i planområdet. Kommunen säger i planhandlingarna att en
hastighetssänkning tillsammans med bebyggelsefria avstånd till vägarna är viktiga
för oskyddade trafikanters säkerhet. Länsstyrelsen menar att frågan bör utredas
vidare i planarbetet, med anledning av ökade fordonsrörelser i området, nya
målpunkter samt att en hastighetssänkning inte kan garanteras.

Råd om tillämpning enligt PBL
Specifika geografiska områden
Påverkan på ej planlagt område
Riksintresse för kulturmiljövården

Länsstyrelsen bedömer att det är missvisande att planbeskrivningen tar ställning
till hur bebyggelse, park, alléer m.m. utanför planområdet kommer att hanteras i
framtiden eftersom det inte finns någon reglering av dessa enligt planen.
I planbeskrivningen anges att syftet med planen bland annat är att säkerställa
allmänhetens tillgänglighet till park- och naturområden och bevarandet av
områdets natur- och kulturvärden. Till största del har dock områdets befintliga
kulturmiljöer lämnats utanför planområdet. Planförslaget ger därför inte mycket
stöd för att säkerställa befintliga kulturmiljöer.
På sida 20 i planbeskrivningen anges att underhåll och förändringar inom befintlig
bebyggelse hanteras i nära samverkan med Länsstyrelsen och Västerås stads
bygglovenhet. Länsstyrelsen vill upplysa om att myndigheten inte har någon roll i
vanlig bygglovsprövning eller vid normalt underhåll av bebyggelsen, om det inte
handlar om risk för påtaglig skada på riksintresset eller överklagade
bygglovsbeslut. I planeringsprocessen har Länsstyrelsen däremot tillsyn över att
riksintresset tas tillvara och inte påtagligt skadas.
Bostadsområde vid Lottabanan
Riksintresse för kulturmiljövården
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Länsstyrelsen bedömer att den nya vägen som läggs på Lottabanan kommer att
innebära ett mycket stort ingrepp i kulturlandskapet i förhållande till nyttan.
Vägen riskerar att förta intrycket av den gamla banvallen och borde kunna ledas
på annat sätt för att förkortas betydligt.
Lämningarna efter Lottabanans järnvägssträckning är viktiga ur ett
kulturhistoriskt perspektiv. Länsstyrelsen anser att det behöver tydliggöras i
detaljplanen hur den gamla banvallens sträckning ska hanteras och bevaras.
Naturmiljö

Bäckravinen innehar höga naturvärden. Om ombyggnationen på något vis innebär
att träd avverkas vid överfarten eller att markarbeten ska utföras annat än på ett
sådant sätt att ravinens naturvärden inte skadas, krävs dispens från strandskyddet.
Ej geografisk specifika områden
Hälsa, säkerhet och miljö
Uppvärmning

Enligt planbeskrivningen kan det bli aktuellt med gemensam uppvärmning med en
biobränslepanna, som ett alternativ till individuella bergvärmepumpar.
Länsstyrelsen saknar information och bestämmelser i plankartan kring en sådan
anläggning. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver klargöra förutsättningarna
för en biobränslepanna, dess påverkan på människors hälsa och miljön samt vem
som blir verksamhetsutövare. Länsstyrelsen vill även informera om att biopannan,
beroende på storlek, kan vara en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251).
Trafikbuller

Länsstyrelsen anser att planbeskrivningen bör förtydliga hur framtida trafikflöden
har beaktats vid bullerberäkningen. Enligt 8 § i förordning om trafikbuller vid
bostadsbyggnader ska en bullerutredning ta hänsyn till framtida trafik som har
betydelse för bullersituationen. Enligt Boverket bör man då om möjligt göra en
framåtblick för cirka 15 år. Länsstyrelsen anser att det i planbeskrivningen bör
förtydligas hur framtida trafikflöden har beaktats vid bullerberäkningen.
Förskola

I planhandlingarna bör det framgå hur friytorna på skolgården uppfyller Boverkets
allmänna råd om friyta för lek och utevistelse (BFS 2015:1). Det bör framgå hur
ljudnivån på skolgården förhåller sig till Naturvårdsverkets riktvärden i
vägledningen ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik”
(September 2017).
Hästhållning

Enligt planbeskrivningen, under rubriken ”Störningar”, finns ett stall med mindre
än tio hästar inom eller i närheten av planområdet. Länsstyrelsen anser att
redovisade skyddsavstånd mellan stall, hagar och bostäder/förskola är rimliga för
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den beskrivna hästhållningen, utifrån dagens förhållanden om omfattning av
verksamheten och förslagen bebyggelse.
Radon

Det saknas i planhandlingarna information gällande radon i planområdet. Enligt
försiktighetsprincipen ska alla nya bostäder och lokaler i vilka människor vistas
en längre tid utföras radonsäkert.
Förorenade områden

I planbeskrivningen anges det i stycket om förorenade områden att analyserade
metallhalter underskrider riktvärdena och organiska ämnen bedöms inte medföra
någon risk för människors hälsa. Länsstyrelsen önskar att kommunen förtydligar
om analyserna avser andra metaller än kobolt samt varför man bedömer att de
organiska ämnena inte bedöms medföra någon risk. Vidare saknas det en
motivering till framkomna platsspecifika riktvärdet för kobolt i planhandlingarna.
Vidare ska resultaten av miljötekniska undersökningar kring den gamla
sågverksbyggnaden beaktas i det vidare planarbete.
Planbestämmelser
Skötselplan

Länsstyrelsen anser att skötselplanen bör tas fram i samråd med Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen noterar området väster om Svartån, som pekats ut i
naturvärdesinventeringen att ha höga naturvärden, har reglerats som parkmark
enligt den nuvarande plankartan. Området har fått bestämmelsen n1 ”Skötsel
enligt skötselplan”. Länsstyrelsen ställer sig frågande till vilket lagstöd
planbestämmelsen baseras på.
Ytterligare saknas bedömningsgrunder för påverkan på fågellivet vid
strandskyddade områden längs ravinen och PARK-området vid Svartån.
Länsstyrelsen vill vidare påpeka att all form av skötsel av området som påverkar
livsvillkor för växt- och djurliv negativt är förbjudet enligt strandskyddslagstiftningen för det specifika området, vilket en eventuell skötselplan bör ha i
åtanke.
Rivningsförbud

Länsstyrelsen ser positivt på att två av bruksbyggnaderna försetts med
rivningsförbud i planförslaget. Skyddsbestämmelser får endast gälla för befintliga
byggnader. Det vore därför lämpligt att avgränsa rivningsförbudet så att det endast
omfattar de aktuella byggnaderna och inte övrig mark på tomten som får
bebyggas. Vanligtvis används beteckningen ”q” för att ange rivningsförbud,
medan ”r” används för att ange minsta vertikalradie.
Anpassning av ny bebyggelse till riksintressets kulturmiljö

Länsstyrelsen rekommenderar att utformning av ny bebyggelse regleras ytterligare
i plankartan. Illustrationerna i planförslaget redovisar regelbunden, strukturerad
och enhetligt utformad ny bebyggelse. Länsstyrelsen anser att detta är
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missvisande då plankartan lämnar både utformning och placering av bebyggelse
relativt flexibelt.
Utan mer och tydligare reglering kring utformning av ny bebyggelse riskerar
hänsynstagandet till kulturmiljön att bli slumpmässigt. Om det nordvästra
bostadsområdet och tomterna intill Lottabanan bebyggs med flera olika hustyper i
varierad färgsättning riskerar det att medföra en stor förändring av
landskapsbilden och ta fokus från byggnaderna inom herrgårdsmiljön. Dessa
byggnader är idag i blickfånget i det öppna landskapet med sina volymer och ljusa
fasader. Länsstyrelsen anser att Svanås äldre bebyggelse även fortsättningsvis bör
vara den mest framträdande i området.
Länsstyrelsen bedömer att de föreslagna respektavstånden mellan ny bebyggelse
och de äldre husen, magasinsbyggnaden av slaggsten och arbetarbostaden Öster,
är alltför små. I planbeskrivningen anges att ny bebyggelse kommer att hålla
respektavstånd till det uttryckta riksintresset. I den gällande detaljplanen för Ebba
Brahes väg ligger bostadstomter mycket nära de äldre byggnaderna. När den
upprättades på 1960-talet hade riksintresset ännu inte pekats ut. Det har också
tillkommit ny lagstiftning kring hänsyn till kulturvärden, bland annat i
Miljöbalken och Plan- och bygglagen.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Hälsa, säkerhet och miljö
Trafikbuller

Länsstyrelsen saknar i MKB:n information kring huruvida trafikbullersituationen
har konsekvenser på ett genomförande av detaljplanen.
Uppvärmning

Länsstyrelsen saknar i MKB:n information och bedömning av den tilltänkta
biobränslepannans miljöeffekter och konsekvenser vid ett genomförande av
detaljplanen.
Kulturmiljö

MKB:n pekar på att ett genomförande av planen medför måttliga till stora
negativa konsekvenser för kulturmiljön. Länsstyrelsen delar denna bedömning. I
MKB:n finns flera förslag på åtgärder som kan minska negativ påverkan på
områdets kulturhistoriska värden, som tillsynes inte tagits fasta på i plankartan.
Natur

Länsstyrelsen saknar i MKB:n en beskrivning om vad planens genomförande får
för konsekvenser på områdets djurliv, genom vissa barriäreffekter planen bedöms
medföra.
Länsstyrelsen anser att den tillkommande bebyggelsen kan komma att medföra
påverkan på naturvärden utanför planområdet. Utifrån det underlag som finns i
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nuläget kan Länsstyrelsen inte göra en fullständig bedömning gällande vilka
konsekvenser planens genomförande ger på platsens naturvärden.

Övrig relaterad lagstiftning
Miljö
Vattentjänstlagen

Länsstyrelsen vill påpeka att kommunen kan bli ansvarig enligt 6§
vattentjänstlagen för VA-försörjningen för den befintliga bebyggelsen som lämnas
utanför verksamhetsområdet. Ansvaret enligt 6§ vattentjänstlagen skulle
exempelvis kunna bli aktuellt om problem uppstår med den befintliga VAförsörjningen.
Kulturmiljö
Fornlämningar och kulturhistoriska lämningar

I Svanå är områdena för brukets anläggningar och herrgården med
ekonomibyggnader registrerade i fornminnesregistret (Haraker 77:1 och 219). Vid
markingrepp inom dessa området kan det komma att krävas arkeologiska åtgärder.
Enligt kulturmiljölagen ska en fornlämning vara äldre än från år 1850. Av
historiska kartor från 1700-talet framgår att bebyggelse funnits inom områden
som inte är registrerade i fornminnesregistret. Det kan komma att krävas
arkeologiska åtgärder även inom dessa områden. Det gäller bland annat
Smedbackens husrader som låg på vägens båda sidor öster om ån.
Natur
Strandskydd

Befintligt upphävt strandskydd för den gällande planen utefter Ebba Brahes väg
(från 1963) är inte aktuellt i sammanhanget, eftersom strandskyddet återinträdet i
och med införandet av en ny detaljplan.
Det generella biotopskyddet

Dispens från biotopskydd krävs om träd riskerar skadas vid genomförande av
detaljplanen. Länsstyrelsen anser att frågan kring dispens ska lösas innan
detaljplanen antas, se dom (MÖD P 2285–17). För att kunna ge dispens behöver
sökande kunna visa på att det finns ett särskilt skäl för att skada träden som väger
tyngre än intresset av att bevara dem.
I den östra delen av planområdet längs med väg 684 mot Haraker finns en allé
bestående huvudsakligen av lönn men även en del poppel. Av naturvärdesinventeringen kommunen presenterar framgår det att ungefär hälften av träden
längs med vägen är en allé. Länsstyrelsen gör dock bedömningen att alla träd
längs med vägen utgör en allé, eftersom träden är en del av en historisk allé som
finns dokumenterad både på häradskartan (1907), 50-talskartan och på historiska
ortofoton från 1960 och 1975. Det medför att alla träden längs med den angivna
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vägen omfattas av det generella biotopskyddet reglerad i 7 kap 11 § MB.
Länsstyrelsen anser ytterligare att det vore lämpligt att tilldela allén en
skyddsbestämmelse.
Vad gäller de diken som bedöms vara biotopskyddade i naturvärdesinventeringen
är Länsstyrelsen inte övertygad om att alla diken omfattas av biotopskydd.
Ytterligare dialog bör därför föras med Länsstyrelsen inför fortsatt planarbete för
korrekt bedömning.
Skyddsvärda träd

Länsstyrelsen anser att det inom planområdet finns vissa skyddsvärda träd, se
bilagd karta (bilaga 1).
Länsstyrelsen vill påpeka att fällning eller annan skadegörelse på dessa träd,
inklusive rötterna, varav kan komma att innebära en väsentlig förändring av
naturmiljön kräver samråd med Länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § miljöbalken.
Länsstyrelsen vill ytterligare uppmärksamma kommunen om vägledningen
”Skydda träd vid arbeten” framtagen av Länsstyrelserna, se bilaga 2.

Övrigt
I plankartan finns utformningsbestämmelsen ”f”, men endast ”f1” och ”f2” anges i
legenden. Detta behöver förtydligas.

I detta ärende där avdelningschef Mats Eriksson beslutat har planhandläggare
Madeleine Sjöblom varit föredragande. I den slutgiltiga handläggningen har även
miljöskyddshandläggare CJ Carlbom, miljöskyddshandläggare Mikael Wulff,
naturvårdshandläggare Inga-Lill Nyberg, byggnadsantikvarie Kicki Söderback,
arkeolog Ulla Bergquist och funktionsledare för planering och boende Victor
Zakrisson deltagit.

Bilagor
Bilaga 1. Karta över skyddsvärda träd med tillhörande beskrivning.
Bilaga 2. ”Skydda träd vid arbeten”, Länsstyrelserna.

SKYDDA TRÄDEN VID ARBETEN

Skydda träde
TRÄD I STÄDER ÄR VIKTIGA ATT BEVARA. De ger karaktär till områden och skapar
värdefulla funktioner så som skugga, insynskydd och temperaturreglering som både
är svåra och dyra att ersätta. Äldre träd kan också ha ett kulturhistoriskt värde och
är dessutom betydelsefulla för många lavar, insekter och fåglar som bor där.
INFORMATIONEN I DENNA FOLDER riktar sig till dig som exempelvis arbetar
med planering av byggnationer eller ledningsdragningar, utför grävarbeten
eller beläggningsarbeten i närheten av träd.

Bra
Trädet ska skyddas
minst 2 meter ut
från kronan.

Bättre

Det bästa är om trädet
skyddas 15 gånger
stammens diameter.

Principskissen visar hur trädets rotsystem sträcker sig långt utanför trädkronan, ungefär
femton gånger stammens diameter. Rötterna går inte speciellt djupt ner eftersom de
behöver syre. De flesta rötter finns från ytan och ner till ungefär en halv meter. Längre
ner finns främst stödjande rötter som är viktiga för trädets stabilitet.

n vid arbeten
Hur kan träd skadas vid arbeten?

Riktlinjer för skydd av träd vid arbeten

Om rotsystemet skadas påverkar det trädets vitalitet,
förankring och stabilitet. Ibland kan det gå flera år
innan skadan märks och det är inte alltid att skadan
kopplas samman med den åtgärd som genomfördes
på platsen flera år tidigare. Träd kan skadas på flera
sätt vid arbeten:

• Rötterna skyddas genom att avgränsa ett område
runt trädet med staket, betongsuggor eller liknande.
Området ska vara minst 2 meter utanför kronans
ytterkant, men helst 15 gånger stammens diameter.

• Om rötterna grävs av påverkas trädets stabilitet utan
att det alltid syns och när trädet vuxit sig större eller
utsätts för en hög belastning till exempel vid hård
vind eller mycket snö kan trädet lägga sig.
• Om marken runt rötterna kompakteras av tunga
fordon eller depåer av material, minskar möjligheten
för de finare rötterna att ta upp syre. De får också
svårare att breda ut sig i den hårda marken. Vattnet
som rötterna ska ta upp får svårare att tränga ner om
marken kompakteras. Det kan leda till rotdöd och
dålig vitalitet i hela trädet.
Mark som en gång blivit kompakterad är svår att återställa både på naturlig eller på mekanisk väg. Skadorna
är svåra att reparera men fullt möjliga att förebygga!

• Inom området ska inte grävning, körning med tunga
fordon, upplägg av massor, uppställning av bodar
eller arbetsmaskiner ske.
• Inom området ska inte heller bensin, diesel, bekämpningsmedel eller lösningsmedel hanteras.
• Om det avgränsade området är mindre än 15 gånger
stammens diameter bör extra hänsyn tas till rötterna
vid grävning.
• Grövre rötter bör så långt som det är möjligt inte
skadas vid grävning, framförallt om de är tjockare än
5 cm. Ett sätt att undvika att skada rötterna är att
handgräva runt dem.
• Rötter som måste kapas, ska beskäras med beskärningssåg eller sekatör.
• Schaktens sidor bör vattnas och täckas under det att
arbetet pågår och schakten bör fyllas igen så snart
som möjligt.

Tips!
Det bästa är att planera arbetet så att trädet från
början har gott om plats och utrymme att växa.
Då minskar risken för eventuell konflikt i framtiden
och alla fördelar med träd i tätortsmiljöer behålls.

• Begränsa byggtrafiken till några få stråk i området.
Om trafik behöver gå i närheten av träd, kan plattor
eller annan avlastande markbeläggning placeras ut
för att minska risken för kompaktering.

!
Kom ihåg hur du kan hjälpa träden
nästa gång du arbetar i närheten av dem!

F O T O : K A R I N S A N D B E R G , A N D E R S O H L S S O N S J Ö B E R G . I L L U S T R AT I O N : T O M A S G U S TAV S S O N

Det räcker inte att enbart skydda stammen mot påkörningsskador om man samtidigt
använder marken under trädets krona till uppställningsplats och för transport av
tunga fordon. Trädets vitalitet kommer att påverkas och trädet kommer förmodligen
sakta dö av de skador som uppkommer på rotsystemet och av att marken blivit
kompakterad.
Skydda istället trädet genom att tydligt avgränsa så stort område runt trädet som
möjligt där både transport och upplag är förbjudna.
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Samråd gällande detaljplan för del av Svanå 2:58, Svanå, Skultuna, Västerås kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, verksamheter samt en utbyggnad av
förskola, lokaler för konferens- och enklare övernattningar. Detaljplanen har en utspridning på fyra
mindre planområden på ömse sidor om de allmänna vägarna 681, 682 och 684. I tre av de fyra mindre
planområdena redovisas det i plankartan att dom ska betjänas av två eller tre anslutningar från de
statliga vägarna till lokala gator. I bifogad planbeskrivning föreslås det att ett bebyggelsefritt område
säkerställs till 8 meter från väg 681 och 6 meter från vägarna 682 och 684. Här beskriv också att vägnätet
är tätt och att det finns många infarter från de statliga vägarna och att man vill bygga om
korsning/förgrening av väg 682 till en enklare trevägskorsning med refug och belysning. Planen föreslår
att medge flera infarter från väg 682 till kvartersmark. Trafikverket är väghållare för dessa vägar och vill
därför lyfta följande.
Trafikverket verkar för att hålla ner antalet anslutningar till statliga vägar, direkta anslutningar från
enskilda bostadsfastigheter (kvartersmark) ska undvikas, därför bör planförslaget omarbetas så att
respektive mindre planområde inom detaljplanen betjänas av endast en anslutning. Dessa anslutningar
ska uppfylla siktkrav och utformning enligt Vägars och Gators Utformning (VGU) och dom ska tydliggöras
i plankartan så inga oklarheter om dess placeringar uppstår. Trafikverket välkomnar en dialog med
kommunen om anslutningarnas utformning, siktkrav eller alternativ placering innan granskningsskedet,
för att få en så trafiksäker lösning som möjligt. Mer information om anslutningars utformning/siktkrav
hittar ni i Trafikverkets handledning Transportsystemet i samhällsplaneringen (TIS) på sidan 116.
TIS:en är ett bra underlagsmaterial som beskriver de aspekter som Trafikverket anser viktiga att beakta i
översiktsplaneringen, detaljplaneringen, bygglovsförfarande samt i samband med tillstånd enligt
miljöbalken.
Dokumentet går att ladda ner på vår hemsida: https://trafikverket.ineko.se/se/transportsystemet-isamh%C3%A4llsplaneringen-trafikverkets-underlag-f%C3%B6r-till%C3%A4mpning-av-35-kapmilj%C3%B6balken-och-av-plan-och-bygglagen
Trafikverket vill påpeka att Länsstyrelsens tillstånd krävs om byggnader eller anläggningar som kan
inverka på trafiksäkerheten ska uppföras inom den tillståndspliktiga zonen, det så kallade byggnadsfria
avståndet (47 § väglagen). Den tillståndspliktiga zonen sträcker sig generellt 12 meter från den allmänna
vägens vägområde. Utmed de flesta större vägar har zonen utökats efter beslut från Länsstyrelsen.
Länsstyrelsens tillstånd krävs inte om åtgärden prövas i en detaljplan eller i ett bygglov. Trafikverket
anser att den tillståndspliktiga zonen på 12 meter ska gälla inom den aktuella detaljplanen och det ska
säkerställas i plankartan med prickad mark och texten bör revideras i planbeskrivningen så den blir
korrekt.

Om det blir aktuellt att bygga om korsningen väg 682 och väg 681 krävs förfarande enligt väglagen och
ett avtal ska upprättas mellan Trafikverket och Västerås stad. Detta bör även vara beskrivet i
planbeskrivningen under rubrik genomförande. Avtalet ska vara upprättat och underskrivet innan planen
antas.
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