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PLANPROCESSEN 
I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller 

bevaras. Under samrådsskedet för planförslaget ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning av 

allmänheten. I antagandeskedet antas detaljplanen av byggnadsnämnden. Antagandebeslutet vinner 

efter tre veckor laga kraft om inte beslutet överklagas. 

 

Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i. 

TIDPLAN 
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Beslut om att planförslaget ska skickas ut på 

samrådsremiss har tagits av byggnadsnämnden januari 2014. Detaljplanen var ute på samråd under 

perioden 11 november – 12 december 2014 och granskning 2 mars – 8 april 2015. Efter granskningen 

har inkomna skrivelser sammanfattats och bemötts i ett granskningsutlåtande. Utefter de synpunkter 

som kom in under granskning så har planförslaget reviderats och är nu klar för antagande.  

HANDLINGAR 
Planhandlingarna består av: 

 Plankarta med illustration 

 Planbeskrivning 

 Fastighetsförteckning 

 Dagvattenutredning 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malin Björklund 

Tel: 021- 39 32 52 

   

Postadress: 

Stadshuset 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

721 87 Västerås 

E-post: 

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se 

Hemsida: www.vasteras.se 

Telefon: 

Kontaktcenter: 021 – 39 00 00 

 

 

 

 

Samråd Granskning Antagande Laga kraft 
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PLANBESKRIVNING 

SAMMANFATTNING 
Planområdet ligger på Tunby, cirka 2 km norr om Västerås centrum. Planen syftar till att pröva 

lämpligheten att uppföra tre radhus på fastigheten Hallonet 5. Detaljplanen omfattar även en 

utbyggnad av dagens vändplats samt fastigheten Hallonet 6 för att genom detaljplanen kunna 

upphäva fastighetsindelningsbestämmelserna.  

För att ge bättre möjlighet att få plats med radhusen på tomten, föreslås att en mindre del (cirka 2,5 

meter) av intilliggande fastighet, Hallonet 6, läggs till Hallonet 5. Detaljplanen överensstämmer med 

Översiktsplan 2026 där det står att staden ska byggas inåt. Planområdet ligger bra lokaliserat med 

närhet till centrum och den kommunala och kommersiella service som erbjuds där. Byggande i 

området innebär också att befintlig infrastruktur, VA, kollektivtrafik och så vidare kan utnyttjas.  I 

gällande detaljplan medges endast fristående huvudbyggnad på tomten varför ny detaljplan för 

planområdet är nödvändig. 

 

Planområdet i norra delen av Västerås. 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Planen syftar till att pröva lämpligheten att uppföra tre radhus på fastigheten Hallonet 5. För att ge 

bättre möjlighet att få plats med radhusen på tomten, föreslås att en mindre del (cirka 2,5 meter) av 

intilliggande fastighet, Hallonet 6, läggs till Hallonet 5. För att upphäva fastighetsindelnings-

bestämmelserna för Hallonet 5 och 6 ingår båda fastigheterna i detaljplanen.  Den vändplats som 

finns utanför Hallonet 5 behöver byggas ut för att bland annat  renhållningsbilen ska klara av att 

vända. 
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PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

 Bild över Hallonet 5 respektive Hallonet 6. 

LÄGE OCH OMFATTNING 

Planområdet ligger på Tunby, cirka 2 km norr om Västerås centrum. Fastigheterna Hallonet 5 och 6 

ligger norr om vändplatsen på Finn Malmgrens gata, cirka 200 meter nordost om vattentornet på 

Skallberget och gränsar till befintligt skogsområde. På tomten står idag en äldre villa från 1951 i 

sämre skick som planeras rivas för att ge plats åt radhusen. De båda fastigheterna är på ca 1000 kvm 

vardera. Den mark som föreslås övergå från Hallonet 6 till Hallonet 5 är cirka 100 kvm.  

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Hallonet 5 och Hallonet 6 ägs av samma fastighetsägare tillika sökande. All mark som 

detaljplaneläggs som allmän platsmark ägs av Västerås stad. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintresse 

Detaljplanen ligger inte inom något område som utgör riksintresse enligt 3 och 4 kap Miljöbalken. 

Översiktliga planer 

Detaljplanen överensstämmer med Översiktsplan 2026 där det står att staden ska byggas inåt. På så 

sätt uppnås en tät och hållbar stad som ger närhet till skola, omsorg, butiker och mötesplatser. Det 

står även att trivsamma bostäder ska erbjudas i välordnade områden och att ett varierat utbud av 

bostäder med olika hustyper och upplåtelseformer ger mångfald. Det bedöms att denna plan 

stämmer väl överens med dessa översiktliga mål.  
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Detaljplaner 

 

Gällande detaljplan för Hallonet 5. 

För Hallonet 5 samt vändplatsen gäller detaljplan Dp 173 (1980K-P1987/34) från 1953 som tillåter 

endast fristående huvudbyggnad på tomten. 

För Hallonet 6 gäller utöver Dp 173 ändring av detaljplan ÄDP 1372 från 1998. Syftet med ändringen 

var att tillåta lägenheter på vinden, max 50 kvm och utan krav på hiss. De nya lägenheterna gav enligt 

planen ett ökat parkeringsbehov med mindre än en parkeringsplats.  

Fastighetsindelningsbestämmelser 

För Hallonet 5-6 gäller detaljplan Dp173 inklusive dess fastighetsindelningsbestämmelser, 

ursprungligen fastställda som tomtindelning/fastighetsplan för kvarteret Hallonet (akt 1980K-

85/1947). Fastighetsindelningsbestämmelserna upphör att gälla för Hallonet 5 och Hallonet 6 när nu 

aktuell detaljplan vinner laga kraft. 

Parkeringsriktlinjer för Västerås stad  

Skyldigheten att anordna parkering ligger i första hand på fastighetsägaren. Vid bygglov är det 

kommunens skyldighet att se till att kravet uppfylls. Krav och skyldigheter att anordna parkering är 

formulerade i PBL 3 kap. Där står att lämpligt utrymme för parkering ska i skälig utsträckning 

anordnas på tomten eller i närheten av denna. Detta krav kan hävdas vid nybyggnad och tillbyggnad 

samt för befintlig fastighet (3 kap §16).  

Friliggande småhus skall enligt riktlinjerna ha plats för 2 bilar. Flerbostadshus i övriga staden för 4:or 

och större 1,3 platser. För tre radhus ger planen utrymme för 1,7 bilplatser. Talet är rimligt med 

tanke på närheten till centrum och möjlighet att färdas med buss och cykel. Utrymme för 

cykelparkering finns på tomtmark. Krav på handikapparkeringsplats se under rubriken ”tillgänglighet,  

trygghet och säkerhet” 

Planuppdrag 

Byggnadsnämnden beslutade 2014-01-23, § 10 att ge Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 

upprätta en detaljplan för området. 

OMRÅDESSTRUKTUR 

Stadsdelen Tunby stadsgärde är utbyggd i direkt anslutning till bostadsområdet Vega och har en 

liknande typ av bostäder. Den kuperade terrängen i området har gjort att det finns en variation i 

gatunätet och kuperingen av bostäder. Bebyggelsen i området är främst uppförd under 30-talet och 

består mesta dels av enbostadshus, men det finns även inslag av mindre flerbostadshus. Gatorna är 
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asfalterade, Vegagatan är 6 meter därutöver finns det trottoar på båda sidorna, Finn Malmgrens 

Gatan är 4 meter och har en mindre enkelsidig trottoar. 

MARK OCH VEGETATION 

Planområdet består av traditionella villaträdgårdar med klippt gräsmatta, buskar och träd. Jordarten 

inom planområdet består av berg och morän. Marken sluttar något åt nordväst med cirka 1 meters 

höjdskillnad. 

  

Jordarten består av morän (gul) och berg (blå). 

Lokalklimat 

Området ligger skyddat vid en återvändsgata med skogen som granne vilket ger ett bra lokalklimat 

vad gäller temperaturreglering och vindskydd. Tomten ger möjlighet till både sol och skugga. 

NATUR- OCH KULTURMILJÖ 

Planområdet består av traditionella, relativt stora villaträdgårdar utan större skyddsvärda natur- eller 

kulturvärden, men dessa kan med sin grönska fungera som viktiga gröna länkar för växt- och djurliv.  

FORNLÄMNINGAR 

Inga kända fornlämningar finns i området. I skogsområdet finns ett antal fornlämningar, främst 

hällristningar. Den närmasta hällristningen är det cirka 20 meter till från fastighetsgräns.  

BEFINTLIG BEBYGGELSE 

Området består av villor med trädgårdar av varierande ålder och utformning. Vattentornet sydöst 

om planområdet syns från tomten.   

OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE 

Närmsta förskolorna finns på Skallberget där det finns i både kommunal och privat regi. Kommunal 

skola till och med åk 5 finns på Skallberget. Grundskolor till och med åk 9 samt gymnasium finns i 

centrum. Bibliotek, simhall och kommersiell service finns i centrum. 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät  

Från planområdet tar man sig med bil enklast via Finn Malmgrens gata, Vegagatan, Nansengatan och 

vidare västerut till Vasagatan eller österut till Karlfeldtsgatan. 30 km/h råder inom villakvarteret. 

Trafikmängden inom området är inte stor då området inte belastas av trafik i någon större 

omfattning. På Hallonet 5 finns idag ett garage för två bilar med uppfart som även den rymmer två 
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bilar. Grannfastigheten, Hallonet 6, rymmer två bilar under huset samt fem parkeringsplatser ovan 

jord.  

Gång- och cykel 

Det är lätt att ta sig till centrum med cykel eller genom att gå. Det är cirka 2 km till cityringen. Cykling 

sker på gator mellan hustomter eller på gång- och cykelvägar. Det finns alternativa vägar att välja 

mellan beroende på färdriktning och tid på dygnet. Cykelparkering finns inom tomtmark. 

Kollektivtrafik 

Det är cirka 500 meter till närmsta busshållplats där busslinjerna 2, 6 och 21 passerar. Det finns goda 

möjligheter att pendla från centrum med buss eller tåg. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Befintligt kommunalt vatten- och avloppsnät finns för anslutning till ny bebyggelse.  

En dagvattenutredning har genomförts för Hallonet 5 av Mälarenergi. Utredningen är även 

applicerbar på Hallonet 6 då de har liknande förutsättningar. Vad utredning säger beskrivs här och 

under FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING samt bifogas som planhandling. 

Idag tas dagvattnet om hand inne på fastigheten. Dagvattnet från området leds ned i en kombinerad 

spill- och dagvattenledning. Den kombinerade ledningen går till Kungsängsverket. Öster om 

fastigheten ligger en brant skogsbacke som kan göra att fastigheten belastas med extra mycket 

dagvatten vid kraftiga regn. 

Dagvattnet vid kraftigt regn kommer att rinna på marken ner till Persbobäcken som ligger ca 10 m 

lägre än fastigheten. Det finns inga större vattendrag eller sjöar som kan svämma över och ställa till 

med problem inne på fastigheten. Det behövs ta hänsyn till ytvatten från berget öster om fastigheten 

som kan göra att dagvatten rinner över marken vid extremregn. 

Uppvärmning 

Allmänna krav på energiförbrukning som framgår av Boverkets byggregler, BBR, gäller generellt. Det 

är dock viktigt att vi successivt minskar användningen av el för uppvärmning. Västerås stad har därför 

som mål att nya byggnader ska uppföras enligt principerna för lågenergihus. Detta gäller även för 

tillbyggnader och vid ombyggnation. 

El, tele och bredband 

Samtliga fastigheter kan ansluta till befintliga nät. 

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Tillgänglighet, trygghet 

Den nya bebyggelsen ligger inom ett befintligt villakvarter med relativt lugna gator varför den sociala 

tryggheten får förutsättas vara god för alla kön och åldersgrupper. Förutsättningar för bra 

tillgänglighet utifrån markförhållandena finns. Belysning finns på Finn Malmgrens Gatan. 

Störningar, olycksrisker 

När det gället buller i området visar Västerås stads bullerkarta på värden under riktlinjer för både 

ekvivalentnivån och maxnivån. Finn Malmgrensgatan är en liten gata som enbart försörjer fyra 
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fastigheter, inte heller närliggande gator är något direkt hårt trafikerade varvid allt tyder på en god 

luftkvalité.  Vissa övergående störningar får förutsättas uppkomma under byggnation. Inga 

olycksrisker föreligger. Det är knappt 400 meter till Vasagatan som utgör primär transportled för 

farligt gods.  

Ett sakkunnigutlåtande från Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, redovisar förutsättningar för 

räddningsingripande såsom framkörningstider och brandvattenförsörjning: 

Riskinventering 

Inom planområdet planeras inga verksamheter som kan medföra olycksrisker inom eller utanför 

planområdet. Planområdet ligger inte heller inom någon känd riskkällas riskområde, således finns 

inga riskkällor utanför planområdet som kan påverka människor och miljö inom planområdet. 
 

Framkörningstider 

Planen föreslår bostadsbebyggelse i form av radhus i maximalt 3 våningar, dvs grupp C-bebyggelse. 

Räddningsstyrkans framkörningstid får inte enligt aktuellt kommunalt handlingsprogram för 

räddningstjänst överskrida 15 minuter. Fastställd tidsram överskrids inte. 

 

Brandvattenförsörjning 

Planområdet skall enligt aktuellt handlingsprogram brandvattenförsörjas från brandpostnät med 

minsta kapacitet 600 l/min och med maximalt inbördes avstånd mellan brandposter 150 meter.  

Närmasta befintliga brandposter finns på Vegagatan. Befintligt brandpostnät bedöms ha tillräcklig 

kapacitet för att kunna tillgodose behovet av brandvattenförsörjning av planområdet utan att 

särskild flödesmätning behöver utförs.  

Lek och rekreation 

Möjlighet för lek och rekreation finns på tomtmark. Utöver denna mark finns skogen intill fastigheten 

vilken kan användas för lek, motion och rekreation.  

Naturmiljö 

Skogen intill fastigheterna erbjuder möjlighet till vistelse i naturmiljö som skiljer sig från villatomtens 

möjlighet till naturupplevelse.  

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 

NY BEBYGGELSE 

Inom Hallonet 6 medger detaljplanen en högsta byggnadsarea på 160 kvm. Inom Hallonet 5 medger 

detaljplanen en total högsta byggnadsarea på 300 kvm vid byggande av radhus medan det vid 

byggande av friliggande småhus eller parhus tillåts 160 kvm. Därutöver får det både inom Hallonet 5 

och 6 uppföras en 10 kvm väderskyddad uteplats per fastighet.  

Högsta nockhöjd för Hallonet 6 är 10 meter och 9,5 för Hallonet 5. 

Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Gäller ej parhus/radhus sammanbyggda 

i gemensam tomtgräns enligt illustration på plankarta. Ny bebyggelse ska anpassas till den 

omgivande befintliga bebyggelsens utformning vad gäller skala och utförande. För att inte den nya 

bebyggelsen ska uppfattas som alltför stor har planbestämmelsen Byggnad ska uppföras så att den 

bryts upp i flera enheter (se illistration).  
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Uppfart och parkering har prickmarkerats vilket innebär att marken inte får bebyggas. 

Solstudie 

Då den nya bebyggelsen är något högre än den befintliga villan som idag står på Hallonet 5 har en 

solstudie genomförts för att studera eventuell skuggning av grannfastigheter. Dessa resultat har 

sedan jämförts med hur dagens byggnad på Hallonet 5 skuggar angränsande hus. Nedan visas några 

exempel på hur skuggan kommer falla från de nya husen. Skuggningen kommer inte ändras nämnvärt 

jämfört med dagens skuggning. Det är enbart under några timmar under vintern som husen norr om 

Hallonet 5 eventuellt kan påverkas något. 

 

 

   

 

Figur 2 mars kl 12 Figur 1 mars kl 8 Figur 1 mars kl 17 

Figur 4  juli kl 8 Figur 5 juli kl 12 Figur 6 juli kl 17 

Figur 7 november kl 8 Figur 8 november kl 12 
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NATUR- OCH KULTURMILJÖ 

Den nya bebyggelse på Hallonet 5 kommer att i viss grad minska trädgårdsmarken och öka de 

hårdgjorda ytorna. I övrigt kommer inte natur- och kulturmiljö att påverkas av föreslagen bebyggelse. 

Möjlighet till eftermiddagssol och kvällssol finns. Skogen ger skugga framförallt på den östra delen av 

tomten.  

FORNLÄMNINGAR 

Det finns inga fornlämningar i planområdet, fornlämningar i närområdet kommer inte påverkas av 

planen. Om fornlämningar skulle påträffas i samband med exploateringen måste arbetet omedelbart 

avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen. 

MARK 

Entréerna i öster kommer att utgöra gemensam yta liksom parkering/uppfart mot gatan. 

GATOR OCH TRAFIK 

Med ytterligare två hus mot dagens situation kommer trafikmängden att öka marginellt. Det innebär 

dock en viss skillnad lokalt på Finn Malmgrens gata när bilar ska till och från fastigheten. Med tanke 

på närheten till centrum och busshållplats är det inte troligt eller nödvändigt att den dagliga 

transporten till och från arbetet måste ske med bil. Garaget som rymmer två bilar kommer att 

ersättas av 5 parkeringsplatser. För att få bättre plats med radhusen kommer mark motsvarande en 

parkeringsbredd från angränsande fastighet tillfalla huvudfastigheten. Planförslaget innebär inga 

förändringar vad gäller gång- och cykelvägar eller kollektivtrafiken. 

TILLGÄNGLIGHET, TRYGGHET, SÄKERHET 

Bebyggelsens utformning ska säkerställa en god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 

till husens entréer, gångstråk och vägar samt friytor enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland 

annat att det inte får finnas trappor eller andra stora nivåskillnader mellan bilplats och entré till 

bostadshus och att entréerna till bostäderna ska vara tillgängliga.  

En parkeringsplats för rörelsehindrade ska kunna anordnas med högst 25 m avstånd till entré för 

bostad. Parkeringsplatsen skall uppfylla de krav som finns i BBR: 

”Antal parkeringsplatser för rörelsehindrade bör dimensioneras med hänsyn till avsedd användning 

eller antal bostäder och långsiktigt behov. Breddmått på en parkeringsplats som ska medge att en 

rullstol tas in från sidan bör vara 5,0 meter. Breddmått kan minskas om gångytan bredvid kan tas i 

anspråk eller om parkeringsplatser för rörelsehindrade finns bredvid varandra. Lutning i längs- och 

sidled på angöringsplatser och parkeringsplatser för rörelsehindrade bör inte överstiga 1:50. 

Parkeringsplatser för rörelsehindrade bör vara tydligt skyltade, även vintertid. (BFS 2014:3).” 

Då en parkeringsplats för rörelsehindrade ska kunna anordnas högst 25 meter från entrén blir det 

naturligt att vid behov reservera den platsen som är närmst entrén till handikapplats.  

Det finns inga uppgifter på radonvärden för Hallonet 6. Vid Hallonet 5 finns det radonmätningar som 

indikerar på förhöjda radonvärden över rekommenderat gräns värde. Vid nybyggnation inom 

planområdet bör byggnad uppföras radonsäkert.  
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ÅTGÄRDER FÖR ATT HANTERA STÖRNINGAR OCH OLYCKOR 

Inga åtgärder planeras då det inte föreligger någon särskild risk för störningar eller olyckor. 

ÅTGÄRDER FÖR ANPASSNING TILL KLIMATFÖRÄNDRINGAR 

Inga särskilda åtgärder krävs för anpassning till klimatförändringar. Marken är lämplig för byggnation 

och för infiltration av vatten. Läget är bra vad gäller sol- och vindförhållanden. Skogen reglerar 

temperatur och luftfuktighet och bidrar på så sätt till ett bra lokalklimat.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp och dagvatten 

Nya byggnader kommer att anslutas till befintligt kommunalt vatten- och avlopp.  

Planförslaget innefattar mer bebyggelse, vilket ger en ökad takyta samt en större parkering mot vad 

som finns idag. 

Exploateringen av området kommer att innebära något större dagvattenflöden från takytor och 

parkering samt en liten ökning i mängden föroreningar som leds till dagvattnet. Västerås 

dagvattenpolicy har målet att minska dagvattenflödet och föroreningsbelastningen till Mälaren. 

Detta medför att någon form av fördröjning och rening av dagvattnet behövs. 

Principlösningarna för dagvattenhanteringen som föreslås i den till planen tillhörande 

dagvattenutredningen är trög avledning av dagvattnet och omfattar ytlig avrinning från hårdgjorda 

ytor till kringliggande grönytor.  

Ytor som orsakar föroreningar i dagvattnet är främst parkeringsytor och vägar. För att försöka uppnå 

Västerås dagvattenpolicy bör rening av dagvattnet ske från parkeringsytor. Rening sker lämpligtvis 

genom fördröjning och infiltration av dagvattnet på grönytor. 

De nya radhusen bör förse alla stuprör med utkastera och avleda takvattnet till grönytor inne på 

fastigheten.  

Fastighetsägaren ansvarar för anslutning till kommunala VA-ledningar samt för byggande av 

erforderliga anordningar för omhändertagande av dagvatten. 

En planbestämmelse anger att färdigt golv måste ligga minst 15 cm över kringliggande mark. 
Nedfarter till eventuell källarvåning ska skyddas för markvatten. 
 
Mälarenergi planerar att bygga en ny dagvattenledning i Finn Malmgrens gata under 2015. 

Fastigheterna kommer då att få förbindelsepunkter för dagvatten. Efter rening ska dagvattnet 

kopplas på i dessa punkter. Även dräneringsvattnet ska kopplas till den nya dagvattenledningen. 

Uppvärmning 

Allmänna krav på energiförbrukning som framgår av Boverkets byggregler, BBR, gäller generellt. Det 

är dock viktigt att vi successivt minskar användningen av el för uppvärmning. Västerås stad har därför 

som mål att nya byggnader ska uppföras enligt principerna för lågenergihus. Detta gäller även för 

tillbyggnader och vid ombyggnation.  

Fjärrvärme finns framdraget i området, närmsta anslutningspunkt för fjärrvärme finns norr om 

planområdet. 
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El, tele, bredband 

Möjlighet finns att ansluta till befintligt el- och tele- och bredbandsnät. 

Enligt Mälarenergi klarar inte det befintliga distributionsnätet den ökade belastningen utan att 

förstärkningsarbeten måste genomföras i Vegagatan och Finn Malmgrens gatan. 

Avfallshantering 

Avfall ska hanteras enligt Västerås stads lokala renhållningsordning. Skriften Råd och anvisningar för 

avfallsutrymmen samt transportvägar ska vara styrande vid planering av gemensam avfallslösning. 

RESURSHUSHÅLLNING 

Planen innebär en förätning i befintligt villakvarter där infrastruktur redan finns samt att den mark 

som redan är ianspråktagen utnyttjas mer effektivt.  

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
MILJÖBEDÖMNING 

Byggnadsnämnden har i beslut 2014-01-23 § 10, tagit ställning till att detaljplanen inte bedöms ge en 

sådan betydande miljöpåverkan som avses I 6 kap. 11§ miljöbalken. En miljöbedömning, med 

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats enligt kraven i plan- och 

bygglagen 4 kap. 34§. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 

Vid behovsbedömningen har beaktats att den totala effekten av planen är relativt liten, genom att 

projektet endast omfattas av tre radhus. Planen kommer att innebära en liten ökning av trafik på 

Finn Malmgrens gata. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att effekten av denna detaljplan inte 

innebär sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § Miljöbalken eller 5 kap. 18 § Plan och 

bygglagen. Planförslaget påverkar inte naturområde med skyddsstatus och bedöms inte heller 

negativt påverka några speciella särdrag i naturen eller på kulturarvet. Planens genomförande 

innebär inte att en risk för människors hälsa eller för miljön föreligger eller till att någon 

miljökvalitetsnorm överskrids. 

HÅLLBARHETSFYRAN 

Hållbarhetsfyran är stadsbyggnadsförvaltningens verktyg för att utreda hur planen påverkar miljön i 

området och visa om planområdet förbättras från nuvarande förhållanden till framtida användning 

avseende social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet. Bedömningen redovisas i 

nedanstående diagram med kommentarer. 
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Diagram över planens hållbarhet utifrån Hållbarhetsfyran. 

Social hållbarhet 

Ett genomförande av planen följer Västerås stads vision att staden ska växa inåt. God tillgänglighet 

finns till kollektivtrafik, arbetsplatser, offentlig och kommersiell service. Tillgång till cykelvägar och 

kollektivtrafik innebär ett minskat behov av bil vilket är bra ur jämställdhetsperspektiv då kvinnor 

färdas i mindre utsträckning med bil än män. Närheten till målpunkterna och trottoarer i området 

bidrar även till barnens möjlighet att röra sig i sitt närområde.  Skogen erbjuder goda möjligheter till 

lek eller rastning av hunden. Den sociala hållbarheten ökar något då planens genomförande innebär 

ett utökat bostadsutbud i det absoluta närområdet som idag domineras av villor.  

Ekologisk hållbarhet 

Diagrammet visar att den ekologiska hållbarheten ökar något. Det beror på att planens 

genomförande bidrar till ett bättre utnyttjande av mark. Förtätning inom området ger också 

möjlighet att utnyttja befintlig infrastruktur och service. Bedömningen är att lokalklimatet inte 

kommer att påverkas i någon större utsträckning. Även om den hårdgjorda ytan kommer att öka 

något så är uppskattningen den att marken har förmåga att infiltrera och rena dagvattnet.  

Kulturell hållbarhet 

Den kulturella hållbarheten bedöms inte påverkas av förslaget i det större taget. Landskapsrummet 

kommer lokalt att förändras av en förtätning vilket innebär att trädgårdens yta kommer att minska 

till förmån för en större huskropp. Radhusen kommer att ligga relativt undanskymt mot skogen 

varför upplevelsen av förtätningen inte kommer att upplevas lika påtagligt som om de varit placerade 

mer centralt i villaområdet. Då området varierar i utformning är det inte nödvändigt att styra 

utformningen åt en viss arkitektonisk stil.  

Ekonomisk hållbarhet 

Planen bidrar till att erbjuda boendealternativ i området och bidrar på så sätt till flyttkedjor. Radhus 

är en attraktiv boendeform och området är attraktivt på grund av dess läge nära staden och att 
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området i sig är ett trivsamt villakvarter. Med tanke på att redan gjorda investeringar i form av 

infrastruktur och så vidare är exploateringskostnaderna relativt låga. Att bygga på redan 

ianspråktagen mark är god hushållning av både markareal och ekonomi.  

Samlad bedömning 

Den samlade bedömningen är att planens genomförande innebär en ökad hållbarhet. Det är den 

sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten som förväntas bli något bättre. Den kulturella 

hållbarheten förväntas bli oförändrad. Det är framförallt utnyttjande av befintlig mark med redan 

utbyggd infrastruktur som bidrar till en ökad hållbarhet. 

MILJÖKVALITETSNORMER 

Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på gällande 

miljökvalitetsnormer. 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

ORGANISATIONSFRÅGOR 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 

Den mark av Hallonet 6 som ska tillfalla Hallonet 5 regleras genom en fastighetsförrättning. 

Fastighetsbildningen sker på initiativ till ägaren av de bägge fastigheterna. Vid en 

lantmäteriförrättning beslutas om fastighetsindelning och rättigheter samt ersättningar som härrör 

sig till dessa. Vid uppdelning av Hallonet 5 i flera fastigheter (föreslagsvis en fastighet per radhus) 

måste även en lantmäteriförrättning ske.  

Servitut och ledningsrätter 

Inga officialservitut eller ledningsrätter finns inom planområdet. Det är inte heller aktuellt med några 

nya sådana. Inom Hallonet 5 finns ett avtalsservitut för fjärrvärme och på hallonet 6 ett för elledning, 

båda är till förmån för Dominikanklostret 5. 

Gemensamhetsanläggning 

Gemensamhetsanläggning föreslås för de gemensamma ytorna framför entréerna, parkeringsytorna 

och uppfarten till parkering samt eventuell miljöbod.  

Tomtindelning 

Genom denna detaljplan upphävs för detaljplaneområdet (Hallonet 5 och Hallonet 6) de 

bestämmelser enligt 4 kap 18 § PBL (fastighetsindelningsbestämmelser) som fastställdes 1947-06-28 

och som är registrerade som tomtindelning akt 1980K-85/1947. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Ett planavtal har upprättats och undertecknats av byggherren och Stadsbyggnadsförvaltningen. I 

avtalet regleras villkor, åtagande och plankostnader.  
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TEKNISKA FRÅGOR 

Planområdet är anslutet till befintliga system för el, tele, bredband och VA. Eventuella omläggningar 

vid nybyggnation eller ombyggnation bekostas av byggherren. 

Det finns ett levande avtalsservitut för en fjärrvärmeledning som går genom fastigheten. Flytt av 

fjärrvärmeledningar i samband med byggnation bekostats av fastighetsägaren.  

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ANDRA BERÖRDA 

För Hallonet 5 och 6 medför den nya detaljplanen att tidigare gällande planbestämmelser gällande 

fastighetsindelning inte längre belastar fastigheterna och att delning av Hallonet 5 är möjlig. Från 

Hallonet 5 kan maximalt tre bostadsfastigheter avstyckas. Eventuellt kan det vara lämpligt att bilda 

en marksamfällighet där styckningslotterna blir delägande fastigheter. För att reglera framtida drift 

och underhåll för gemensamma anläggningar, såsom parkeringsyta och eventuell miljöbod, bör då 

även en gemensamhetsanläggning inrättas. För fastigheten Hallonet 6 medför genomförandet av 

detaljplanen att dess areal minskas.  

En utökning av vändplatsen kommer ta lite naturmark i anspråk samtidigt som den kommer 

underlätta för större fordon tillexempel renhållningsbilen att ta sig fram och vända. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Detaljplanen har upprättats av Stadsbyggnadsförvaltningen genom Malin Björklund och Jenni 

Kullinger tillsammans med Helena Lindblom, Kommunala lantmäteriet, Mona Fors, 

Fastighetskontoret och Agnes Lindblom, Tekniska kontoret. 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 

Hans Larsson Malin Björklund 

Planchef Planarkitekt 

 


