
DETALJPLAN 1909

Detaljplanen för del av  
Västerås 4:74 m.fl.,  
Tunbytorp, Västerås har varit ute 
på samråd och ställs nu ut för 
granskning 
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu med att ta fram en detaljplan för del av 
Västerås 4:74 m.fl., Tunbytorp Västerås.-

I en detaljplan bestäms hur ett begränsat område får användas och vad som får byggas 
där. Vi tittar nu på möjligheten att tillskapa mark för näringslivsändamål och möjliggöra 
för nya kopplingar (bil-, gång- och cykelvägar) i området. 

Du får den här informationen för att bor/äger fastigheter/ledningar inom eller i nära 
anslutning till planområdet och/eller har lämnat synpunkter under samrådet. Du får nu 
en till chans att lämna synpunkter på planerna. 

Dnr: 2017/01430

Illustrationen ovan visar på hur planområdet kan bebyggas.

GRANSKNINGSUNDERRÄTTELSE
Detaljplan för Fastighet för del av Västerås 4:74 m.fl., Tunby-
torp, Västerås (dp 1909)

Standard förfarande



Stadsbyggnadsförvaltningen tackar för  
synpunkterna som kommit in!
Staden har gått igenom synpunkterna och bearbetat förslaget. I det bearbetade försla-
get har vi försökt tillmötesgå flera av synpunkterna. 

HUVUDSAKLIGA ÄNDRINGAR SOM GJORTS SEDAN SAMRÅDET: 
• Parkremsan mot Nyängsleden har breddats med cirka 10 m (från 15 m – 25 m) och 

planläggs med PARK för framtida gång- och cykelkopplingar och i övrigt med NATUR. 

• Den befintliga vallen strax öster om den planerade dagvattendammen bevaras i 
planförslaget (NATUR) för att omgivningspåverkan från befintliga verksamheter på 
Tunbytorp inte ska påverkas av planförslaget. Av samma anledning sparas även en 
grön remsa (NATUR) öster om den planerade genomfartsgatan som är kuperad och 
delvis innehåller en vall.  

• Den tidigare föreslagna in- och utfarten mot korsningen Nyängsleden/Blåstjärnega-
tan har tagits bort och ersatts av en ny in- och utfart mot Returvägen. Gransknings-
förslaget möjliggör för att trafik till- och från planområdet i mindre utsträckning 
behöver använda sig av Nyängsleden. Det är dock viktigt att komma ihåg att Nyängs-
leden just är en trafikled och ingen bostadsgata.

• Förändringarna i bebyggelseförslaget har fått till följd att kvartersmarken minskar 
med drygt 10 000 kvm till granskningen som i huvudsak bevaras som naturmark 
(NATUR).

Vilka synpunkter 
kom fram under 

samrådet?

Detaljplanen var ute för samråd 2 november – 30 november 2020. 

Under samrådet inkom 38 yttranden varav 5 utan erinran. 21 yttranden inkom från 
privatpersoner.

FLERA SYNPUNKTER HANDLADE OM: 
• Grönområden/värdefull natur för rekreation samt djur- och växtliv.

• Trafikfrågor kopplat till Nyängsleden med oro för ökad trafikmängd/trafikbuller, men 
också med förslag på åtgärder med andra in- och utfarter.

• Gång- och cykelöverfarter.

• Exploateringsgrad, placering och höjd på ny bebyggelse.

• Verksamhetsbuller och andra störningar.

• Utsikt mot natur.

Vill du läsa en sammanfattning av alla synpunkter och stadens bemötande på synpunk-
terna finns dessa i en samrådsredogörelse på stadens hemsida. Vill du få den skickad till 
dig? Kontakta oss på stadsbyggnadsförvaltningen, se kontaktinformation på sista sidan.  



Verksamheter/
besöksanläggningar

Dagvattendamm

Verksamheter

DETALJPLANEN MÖJLIGGÖR FÖR
• Verksamheter med en begränsad omgivningspåverkan. Det kan till exempel 

vara lokaler för serviceverksamheter, verkstäder, lager, tillverkning eller verk-
samheter med behov av lokaler för material eller utrustning så som el- och 
byggföretag.

• Uppförandet av besöksanläggningar i det norra kvarteret mot Returvägen. 
Här ingår idrotts- och sportanläggningar samt kulturella och religiösa verk-
samheter.

• Nya gång- och cykelvägar samt bilvägar som ansluter till Nyängsleden och Låg-
spänningsgatan.

• Parkmark bevaras som en grön korridor mot Nyängsleden.

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att tillskapa mark för näringslivsän-

damål. I detaljplanen prövas möjligheten för verksamheter som har en begrän-

sad omgivningspåverkan. Det handlar om verksamheter som i begränsad ut-

sträckning avger lukt, buller, ljusstörningar eller andra typer av störningar. Även 

möjligheten för uppförandet av besöksanläggningar prövas i detaljplanen. Här 

ingår idrotts- och sportanläggningar samt kulturella och religiösa verksamheter. 

Bebyggelsen ska kännetecknas av en god och omsorgsfull utformning.

Vad är det 
vi planerar 

för?
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Så här går det till att ta fram en detaljplan

PLANUPPDRAG
Planarbetet startar.

GRANSKNING
Omarbetad detaljplan
ställs ut igen och syn-

punkter från allmänhet 
och myndigheter 

hämtas in. 

ANTAGANDE
Politikerna i byggnads-
nämnden, eller i vissa 

fall kommunfullmäktige 
beslutar om att anta 

den slutgiltiga 
 detaljplanen.

SAMRÅD
Planförslaget ställs 
ut och synpunkter 
från allmänhet och 

 myndigheter   
hämtas in.

Detaljplanens olika steg

Möjlighet att  
lämna synpunkter

Möjlighet att  
lämna synpunkter

LAGA KRAFT
Detaljplanen vinner 

laga kraft och blir 
juridiskt bindande 

om ingen överklagan 
inkommit.

Möjlighet att  
överklaga

Här är vi nu!

BYGGLOV
Processen 
fortsätter i 
bygglovskedet.

ÖVERSIKTSPLAN
Övergripande plan
för hela staden, 
ÖP 2026.

Ett första 
planförslag 
tas fram.

Förslaget 
bearbetas 
vid behov.

Förslaget 
bearbetas 
vid behov.

Varför vill
vi bygga här?

Varför vill vi bygga här? 
Västerås växer! Det råder stor efterfrågan på planlagd mark för näringslivsändamål.
Staden växer med ungefär 2000 personer varje år. Vi behöver nya  bostäder, skolor, kon-
tor, verksamheter med mera. Vi planerar för helt nya stadsdelar och för  komplettering i 
redan befintliga stadsdelar. Båda behövs.

Vi vill ha en hållbar stad, med attraktiva och välplanerade stadsdelar, byggnader, gator, 
torg, grönområden och parker. Till grund för planeringen finns Västerås stads översikts-
plan, ÖP 2026 som beskriver hur staden ska utvecklas på lång sikt. 
Läs mer på vasteras.se/op

Förslaget stämmer överens med översiktsplanen och dess strategier ”balanserad kom-
plettering”; ”enkelt att gå och cykla" samt ”kreativt näringsklimat” som innebär att 
staden ska erbjuda goda etableringsförutsättningar för företag och verksamheter samt 
säkerställa expansionsmöjligheter för redan etablerade företag. 

Planområdet ligger i direkt anslutning till befintliga verksamhetsområden och därför 
kan redan utbyggd infrastruktur nyttjas vilket sparar resurser. 

Vill du veta mer?
Om du vill läsa mer om planförslaget finns flera utredningar och andra dokument att 
hämta på Västerås stads hemsida: vasteras.se/dp1909 eller vasteras.se/tycktill 

OM DU HAR FRÅGOR, KONTAKTA 
Qazali Mustafa Planarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon 021-39 99 30
mustafa.qazali@vasteras.se

Linda Langefors Planarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen
linda.langefors@vasteras.se



Du är välkommen att ställa frågor 
till representanter från Västerås stad under hela granskningstiden. Hör av  
dig till ansvariga planarkitekter via kontaktuppgifterna nedan:

OM DU HAR FRÅGOR, KONTAKTA 
Qazali Mustafa Planarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon 021-39 99 30
mustafa.qazali@vasteras.se

Linda Langefors Planarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen
linda.langefors@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 sam-
lar 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  
11 februari - 7 mars 2021
Byggnadsnämnden ska ha mottagit synpunkterna senast 7 mars 2021.

Synpunkter på detaljplanen måste lämnas skriftligen senast vid granskningsskedet. 
 Annars kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Granskningsstid: 11 februari - 7 mars 2021




