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Detaljplan för fastigheterna Regattan 46 och Kryssen 3 m fl, SMT-området, 
Västerås 
 

PLANUPPDRAG 

 

Ansökan 

Klövern ansöker om planläggning av fastigheterna Regattan 46 och Kryssen 3.  

Syfte 

Syftet är att pröva gällande markanvändning för industri till bostäder, kontor, skola 

och centrum.  

Gällande planer 

För området gäller detaljplan DP 1221 (laga kraft, 12 september 1996) samt tillägget 

till detaljplan ÄDP 1418 (laga kraft, 22 februari 2000). I gällande detaljplaner är 

markanvändningen industri, kontor och skola.   

Befintliga förhållanden 

Planområdet slutar nedåt, söderut mot Mälaren. De ytor som är naturmark består av 

tallskog, lövskog och berg i dagen. Flera av dessa miljöer är bevarads värda. På 

planområdet finns flera industrilokaler, några av dem har kulturhistoriska värden och 

är tänkta att bevaras. Lokalerna används till verksamheter, affärer, ateljéer och skola. 

Regattagatan skär planområdet i nord/sydlig riktning. I söder och öster om planom-

rådet går Ankargatan och Tegelvägen. Norr om planområdet finns matvaruhandel 

och bostäder i 5 våningar, i öster rad- och kedjehus i 2 våningar, i söder och väster 

flerbostadshus i 4 våningar.  

 

Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan 

Planens genomförande kommer att innebära en påverkan på miljön, den befintliga 

naturmarken. Planens genomförande bedöms dock inte ge en sådan betydande mil-

jöpåverkan som avses i Miljöbalken (MB) 6 kap 11 § miljöbalken. En miljöbedöm-

ning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats enligt 

kraven i plan- och bygglagen (PBL) 4 kap 34 §. Samråd pågår med Länsstyrelsen. 

 

Bedömning/analys 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer det möjligt att pröva en exploatering av bostä-

der, handel, service och skola i området. Detaljplanen handläggs med utökat planför-

farande. 
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Prioritering 

Detaljplanen föreslås få prioritet 2 

 

Förslag till beslut 
 

1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Regattan 

46 och Kryssen 3 m fl., SMT-området enligt stadsbyggnadsförvaltningens skri-

velse, daterad den 2017-11-03. 

2. Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som 

avses i MB 6 kap 11 §. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvens-

beskrivning, behöver/har därför inte upprättats enligt kraven i PBL 4 kap 34 §. 

3. Planavtal ska upprättas mellan stadsbyggnadsförvaltningen och Klövern. 

 

 

  

Hans Larsson Gustav Hellund 

 

 

 


