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Bild över delar av planområdet idag.

DETALJPLAN 1915

Detaljplanen för Norra Billsta
har varit ute på samråd och ställs
nu ut för granskning
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu med att ta fram en detaljplan för Norra
Billsta, del av Västerås 4:79.
I en detaljplan bestäms hur ett begränsat område får användas och vad som får byggas
där. Vi tittar nu på möjligheten att utveckla Norra Billsta genom att bygga bostäder. Du
får den här informationen för att du bor i närheten och för att du ska veta om att du
kan lämna synpunkter på planerna.

GRANSKNINGSUNDERRÄTTELSE
Detaljplan för del av Västerås
4:79, Billsta, Västerås Dp1915
Standard förfarande
Kontaktcenter 021-39 00 00 • www.vasteras.se

Vilka synpunkter kom fram under samrådet?
Mellan den 30 november 2020 och 10 januari 2021 var detaljplanen för Norra Billsta
utsänt på samråd. Ett digitalt samrådsmöte hölls 9 december 2020 där ett tiotal personer deltog. Representanter från staden fanns på plats tillsammans med byggaktören
SHH. Under samrådet kom det in 36 yttranden, varav 9 utan erinran. 11 yttranden kom
in från privatpersoner.
FLERA SYNPUNKTER HANDLADE OM:

•
•

•
•

Grönytor och lekplats
Antalet parkeringsplatser

Lösningen för gång- och cykelvägar
Dagvattenlösningarna ska inte störa parkytor

Vill du läsa en sammanfattning av alla synpunkter och stadens bemötande på synpunkterna finns dessa i en samrådsredogörelse på stadens hemsida. Den ställs även ut i
stadsbiblioteket. Vill du få den skickad till dig? Kontakta oss på stadsbyggnadsförvaltningen, se kontaktinformation på sista sidan.

Stadsbyggnadsförvaltningen tackar för synpunkterna
som kommit in!
Staden har tillsammans med byggaktören SHH gått igenom synpunkterna och bearbetat
förslaget. I det bearbetade förslaget har vi försökt tillmötesgå flera av synpunkterna.
Några av förändringarna listas medan:

•

Gatan har ändrats i planområdets östra
del så alla radhus har egen parkering.

•

Bestämmelser har lags till om att ny
bebyggelse ska utformas som småhus och
ha minst 5 meters avstånd till gata.

•

Byggnadsarean har utökats något
för föreslagna radhus för att säkerställa
att de kan byggas med hänsyn till
ytterväggars tjocklek m.m.

ÖVERSIKTSPLAN

•

Dagvattenutredningen har ändrats och
svackdike över parkmark har tagits bort
för att göra parkytan mer tillgänglig.

•

n-bestämmelse om fornlämning har
tagits bort då länsstyrelsen påpekat att
den är skyddad av annan lagstiftning.

•

Ett E-område för teknisk anläggning,
nätstation, har tillkommit.

Så här går det till att ta fram en detaljplan

Övergripande plan
för hela staden,
ÖP 2026.

Detaljplanens olika steg
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Planförslaget ställs
ut och synpunkter
från allmänhet och
myndigheter 
hämtas in.

Planarbetet startar.

Ett första
planförslag
tas fram.
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GRANSKNING

Omarbetad detaljplan
ställs ut igen och synpunkter från allmänhet
och myndigheter
hämtas in.
Förslaget
bearbetas
vid behov.

Möjlighet att
lämna synpunkter

ANTAGANDE

Politikerna i byggnadsnämnden, eller i vissa
fall kommunfullmäktige
beslutar om att anta
den slutgiltiga
detaljplanen.
Förslaget
bearbetas
vid behov.

LAGA KRAFT

Detaljplanen vinner
laga kraft och blir
juridiskt bindande
om ingen överklagan
inkommit.

Möjlighet att
överklaga

BYGGLOV

Processen
fortsätter i
bygglovskedet.

Vad är det
vi planerar
att bygga?
Radhus med egen
parkering.

Ny lekplats.

Just nu kan du
tycka till om planerna
Läs mer om hur du kan bidra med dina
synpunkter på sista sidan.

Vad är en detaljplan?
I en detaljplan bestäms hur ett begränsat område får
användas och vad som får byggas där. En detaljplan görs
i flera steg. Under granskningsskedet finns det möjlighet att tycka till och påverka. Granskningstiden är minst
tre veckor.

Bevarar stor del gräsyta
och skogsdunge för lek.

Vad är det
vi planerar
att bygga?

Referensprojekt med SHH:s rahus. Mörkare färgsättning föreslås.

Utvecklingen av Norra Billsta
Planområdet består av mark med vegetation som inte är exploaterad med byggnader.
Närliggande områden består söderut av friliggande småhus och österut av olika former
av småhus samt flerbostadshus. Norr om planområdet återfinns öppna odlingslandskap
och i västlig riktning sluttar marken brant ner mot Svartådalen. Närmast Svartån ligger
ett band med kolonilotter.
Planförslaget möjliggör ny bostadsbebyggelse i norra delen av Billsta. Bostäderna kan
uppföras i två våningar och utgår från ett presenterat förslag med 37 radhus. För att
passa väl ihop med omgivningen ska bebyggelsen utformas med fasader av träpanel
och sadeltak. Biltrafiken leds in från Skultunavägen medan gång- och cykeltrafikanter
kan röra sig söderut genom befintliga Billsta. Dialog har genomförts med närboende
och många uppskattar den klippta gräsyta som finns inom planområdet idag. Stor del
av denna yta bevaras i planförslaget och en lekplats tillkommer också i planområdets
sydvästra del.

Tankar bakom förslaget
Tanken bakom gestaltningsförslaget är:
• Nya bostäder i två våningar, en skala som liknar den på Billsta söder om området.
• Utformning med träfasader som kopplar samman befintliga Billsta med
jordbrukslandskapet norr om planområdet.
• Ett gatunät för biltrafik anpassat till platsens förutsättningar som inte belastar
befintliga Billsta.
• Bevarande av större delen av en gräsyta inom som även fortsättningsvis kan
användas för rekreation, spontanidrott och lek.
• En ny lekplats i skogskanten i planområdets sydvästra delar.

Vill du läsa mer om planerna finns mer information på Västerås stads hemsida:
vasteras.se/tycktill

0 maj –7
Granskningstid: 1

juni 2021

VARFÖR PLANERAS BOSTÄDER HÄR?
Västerås växer! Staden växer med ungefär 2000 personer varje år. Vi behöver nya
bostäder, skolor, kontor, verksamheter med mera. Vi planerar för helt nya stadsdelar
och för komplettering i redan befintliga stadsdelar. Båda behövs.
Till grund för planeringen finns Västerås stads översiktsplan, ÖP 2026 som beskriver
hur staden ska utvecklas på lång sikt. Läs mer på vasteras.se/op. Planförslaget stämmer överrens med översiktsplanens syfte. Vi vill ha en hållbar stad, med attraktiva och
välplanerade stadsdelar, byggnader, gator, torg, grönområden och parker.
Om du vill läsa mer om planförslaget finns flera utredningar och andra dokument
att hämta på Västerås stads hemsida: vasteras.se/tycktill. Planförslaget finns även
tillgängligt i stadshusentrén, stadsbiblioteket samt på Bostad Västerås.
Planhandlingar som finns till denna detaljplan är plankarta, planbeskrivning och tillhörande utredningar bullerutredning, dagvattenutredning, korsninganalys, geoteknik,
riskutredning, och trafiksäkerhetsanalys.
OM DU HAR FRÅGOR, KONTAKTA
Ida Andersson, Planarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon 021-39 21 36
ida.andersson@vasteras.se.

Så här gör du för att skicka in dina synpunkter på förslaget
Granskning är en del i arbetet med att ta fram en detaljplan. Under granskningen samlar vi in information, önskemål och synpunkter om förslaget. Det är för att slutresultatet
ska bli så bra som möjligt.
Skriv dina synpunkter på förslaget och skicka till:
Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stadshuset, 721 87 Västerås eller
mejla till byggnadsnamnd@vasteras.se
Yttranden som skickas in till Västerås stad under granskningen registreras som allmänna
handlingar och är möjliga att begära ut.
För att underlätta hanteringen av synpunkterna önskar staden att kontaktuppgifter
(namn och adress) skickas tillsammans med synpunkterna.

Granskningstiden för planförslaget är
10 maj - 7 juni 2021
Byggnadsnämnden ska ha mottagit synpunkterna senast 7 juni 2021.
Synpunkter på detaljplanen måste lämnas skriftligen senast vid granskningsskedet.
Annars kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

