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 Inledning 1

1.1 Bakgrund 

Björnön avsattes som naturpark år 1959, men genom övergångsbestämmelser i 
naturvårdslagen och sedermera miljöbalken, är området sedan år 1965 naturreservat. 
Västerås stad är förvaltare för naturreservatet. 
 
Öns bebyggelse präglas av utomhusaktiviteter och friluftsliv, med löparspår, badplatser, 
bryggor och pulka-/skidbacke. En husvagnscamping finns vid badstranden vid Halsen. På 
södra delen finns en semesterby där det inte längre bedrivs verksamhet. På Björnön finns 
även diverse föreningslokaler och en restaurang (Björnögården). 
 
Vintern 2006-2007 avverkades skogen på den högsta delen av ön för att underlätta start för 
flygplanen på Västerås flygplats. Även hoppbacken revs i samband med röjningen. 
 
Planprogrammet för Björnön, som godkändes av kommunfullmäktige 3 juni 2010, syftar till att 
fastställa Björnöns framtida funktion med inriktning på friluftsliv, rekreation och naturvård. Av 
programmet framgår att husvagnscampingen avvecklas. Motion har lämnats om att låta 
campingen vara kvar. 
 
Revisorerna har givit EY i uppdrag att genomföra en förstudie för att belysa utvecklingen av 
Björnön utifrån planprogrammet.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Förstudiens övergripande syfte är att belysa utvecklingen av Björnön utifrån 
planprogrammet.  

Förstudien riktas mot följande frågeställningar: 

 Hur implementeras planprogrammet och vilka (eventuella) justeringar av planen har 
skett? 

 Hur påverkas andra aktörer än Västerås stad (t ex camping, restaurang, spa) av 
utvecklingen av Björnön? 

 Hur ser avtalen ut mellan staden och de andra aktörerna? 

 Hur är efterlevnaden av avtalen? 

 Hur utövar staden sitt förvaltarskap över naturreservatet? 

1.3 Avgränsning 

En förstudie är mindre omfattande än en granskning. Förstudien baserar sig främst på 
intervjuer och i mindre omfattning än en granskning på verifiering mot underlag.  

1.4 Ansvarig nämnd  

Förstudien avser tekniska nämnden, byggnadsnämnden, miljö- och konsumentnämnden  
och fastighetsnämnden.  
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1.5 Metod 

Förstudien bygger i huvudsak på intervjuer med de berörda förvaltningarna/kontoren. 
Följande funktioner har intervjuats: 

- Stadsekolog, Tekniska kontoret 
- Stadsbyggnadsdirektör, planchef, planarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen 
- Fastighetsdirektör, verksamhetschef lokalförsörjning resp. mark- och exploatering, 

Fastighetskontoret 
- Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. 

Avtal med andra aktörer och planprogrammet har analyserats. De dokument som granskats 
är planprogrammet samt motion, yttranden och beslut angående husvagnscampingen. Avtal 
som påverkas av planprogrammet – Västerås Husvagnsklubb, Björnögården och fiket vid 
allmänna badplatsen – har inhämtats.  

Samtliga intervjuade har getts möjlighet att ge saksynpunkter på rapportutkast. 

 Uppgift, ansvar och roll 2

2.1 Byggnadsnämnden/Stadsbyggnadsförvaltningen 

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag av Byggnadsnämnden 2009-02-19 att upprätta ett 
planprogram för Björnön. Uppdraget resulterade i planprogrammet daterat 2010-05-17 (efter 
revidering). Planprogrammet antogs av Kommunfullmäktige 2010-06-03. 

En central del i planprogrammet var att avveckla husvagnscampingen på Björnön. En motion 
(daterad 2013-02-04) lämnades in om att bevara en del av campingen. Kommunstyrelsen 
beslutade i juni 2013 att utreda förutsättningar och konsekvenser av att behålla en 
begränsad husvagnscamping. 

Stadsbyggnadskontoret fick 2014-06-12 i uppdrag av Byggnadsnämnden att tillsammans 
med berörda förvaltningar och bolag upprätta ett nytt planprogram för Björnön. Uppdraget 
baserar sig på Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2014-06-03, Planprogram för Björnön. 
Enligt uppgift från Stadsbyggnadskontoret är uppdraget vilande förnärvarande. Frågor kring 
året runt camping är centrala när det gäller uppdragets låsning. 

Enligt prioriteringslistan för strategiska och översiktliga planeringsuppgifter i Västerås 
översiktsplan 2026 föreslås Björnön starta 2017. Prioriteringslistan antogs av kommun-
styrelsen 2015-08-19. 

En detaljplan (reviderad 2015-04-14) för Norra Björnö 1:1, Björnögården. har antagits av 
Byggnadsnämnden 2015-06-11 och vunnit laga kraft 2015-07-07. Detaljplanen möjliggör  
en utveckling av Björnögården.   

Stadsbyggnadsförvaltningen har inga avtal med andra aktörer. 

Stadsbyggnadsförvaltningen är inte delaktiga i förvaltarskapet av naturreservatet. 

2.2 Fastighetsnämnden/Fastighetskontoret 

Fastighetskontoret har tecknat avtal med Västerås husvagnscamping. Under tiden som 
utredning sker av dess fortsatta verksamhet tecknas sexmånaderskontrakt med föreningen. 
Avsikten är att ta fram ett mer permanent avtal när den framtida verksamheten klarats ut.  

Nytt hyreskontrakt tecknades 2015-06-25 med Björnögården Rest Konf Spa AB. Avtalet 
tecknades med samma entreprenör som hade det tidigare avtalet för Björnögården. Fram till 
det nya avtalet fanns det två avtal dels för Björnögården, dels för stugbyn vid Granbo. 2014 
sas avtalet för Granbo upp för villkorsändringar. Det föreslagna nya avtalet för stugbyn 
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innebar en inskränkning av verksamheten till att bara omfatta stugorna utan aktiviteter som 
konferenser. Inskränkningen av verksamheten är i linje med planprogrammet. Avtalet 
undertecknades inte och istället träffades en överenskommelse om avveckling. Avtalet  
2015-06-25 omfattar både Björnögården och Granbo. 

Aktiviteterna vid Granbo, utöver uthyrningen av stugor, har varit föremål för diskussioner 
mellan staden och företrädaren för Björnögården med avseende på om det förelegat otillåten 
konkurrerande verksamhet. Ordföranden i Fastighetsnämnden beslutade under 2015 att 
betala 900 000 kronor till företrädaren för Björnögården med anledning av diskussionen. 
Beslutet att genomföra utbetalningen har överklagats till förvaltningsrätten. 
Fastighetsnämnden kommer inom kort att lämna en inlaga till förvaltningsrätten. 

Förutom avtalen avseende Björnögården och Västerås husvagnscamping har man även 
hyresavtal med ett sommarfik vid allmänna badplatsen, två tomträttsavtal och ett antal 
arrenden.      

Fastighetskontoret är inte delaktiga i förvaltarskapet av naturreservatet. 

2.3 Tekniska nämnden/Tekniska kontoret 

Ett viktigt uppdrag i planprogrammet för tekniska kontoret är att ta fram förslag på utökat 
reservat och omvandling av Björnön till kommunalt naturreservat, inklusive förslag till 
skötselplan och föreskrifter.  

Omvandlingen till kommunalt naturreservat förutsätter att Länsstyrelsen avsäger sig 
naturreservatet och att kommunfullmäktige beslutar att ta över, vilket förutsätter föreskrifter 
och skötselplan. Länsstyrelsen ställer inga andra villkor för att släppa naturreservatet än att 
kommunen tagit fram skötselplan och föreskrifter. 

Främst två skäl anges till att det idag inte finns föreskrifter och skötselplan framtagna: 

- Osäkerhet om husvagnscampingen. Enligt planprogrammet skulle campingen 
avvecklas. Senare beslut har dock inneburit att campingen ska finnas kvar i någon 
form. Oklarheter om campingens utformning, t ex om det ska vara året runt camping, 
gör att skötselplan inte kan tas fram för en sådan förutsätter detaljerade beslut om 
verksamheten. 

- Även osäkerhet om stugbyn som ägs och drivs av Stiftelsen södra Björnön hindrar en 
ny skötselplan. 

Av ovanstående skäl kvarstår länsstyrelsen som huvudman för naturreservatet och Västerås 
stad som förvaltare. Den skötselplan som gäller för reservatet är från 1960-talet och är i ett 
antal avseenden inaktuell. 

Viss ny skyltning har skett på Björnön. Ett skyltprogram, där tekniska kontoret står för skyltar 
avseende naturvärden, har diskuterats sedan 2014. 

Tekniska kontoret har inga avtal med andra aktörer avseende Björnön. Man påpekade att 
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen har ett avtal med bolaget Västmanlands 
Fastighetsskötsel AB, som utför sophantering, städning etc. för en stor del av staden. 
Björnön ingår som en del i det upphandlade avtalet med bolaget.    

2.4 Miljö- och konsumentnämnden/Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen driver sedan 1998 ett projekt för att åtgärda bristfälliga 
enskilda avlopp. För Björnöns del är tidplanen, enligt planprogrammet, att samtliga 
avloppsanläggningar ska vara godkända senast december 2009. 
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Osäkerheterna kring framtiden för campingen och södra Björnön har medfört att förvalt-
ningen inte har utfärdat förelägganden avseende Björnön. Campingens dispens för sin 
avloppslösning har gått ut, men osäkerheten kring campingen gör att förvaltningen inte 
agerat. 

Vid ett övertagande av Björnön från länsstyrelsen är det tänkt att Miljö- och hälsoskydds-
förvaltningen ska ha tillsyn över förvaltningen av naturreservatet. 

Idag bedriver förvaltningen tillsyn över Björnön, exempelvis eftersom det är ett vatten-
skyddsområde, utifrån förvaltningens generella tillsynsuppdrag. 

Ett yttrande har lämnats mot detaljplanen för Björnögården. Enligt yttrande innebär detal-
jplanen att planprogrammets syfte med öppenhet för alla på Björnön begränsas genom 
expansionen av Björnögården.  

 Svar på frågeställningarna  3

3.1 Hur implementeras planprogrammet och vilka (eventuella) justeringar av 
planen har skett? 

I väsentliga delar har implementering av planprogrammet inte genomförts till följd politiska 
beslut och svårlösta praktiska konsekvenser av besluten. Ett uppdrag att revidera 
planprogrammet är vilande förnärvarande. 
 
Implementering har skett av detaljer i planprogrammet, exempelvis renodling av stug-
verksamhet och viss förbättrad skyltning.  
 
En detaljplan för Björnögården har tagits fram som möjliggör en utveckling och utvidgning av 
Björnögården.  

3.2 Hur påverkas andra aktörer än Västerås stad (t ex camping, restaurang, 
spa) av utvecklingen av Björnön? 

Hur Västerås husvagscamping kommer att påverkas är oklart på grund av osäkerheten om 
verksamhetens framtida utformning. 
 
Den avsedda förändringen av aktiviteterna vid Granbo stugby har inneburit att den tidigare 
företrädaren för stugbyn har avvecklats och att stugbyn nu omfattas av det nya hyresavtalet 
med Björnögården.  

3.3 Hur ser avtalen ut mellan staden och de andra aktörerna? 

Till följd av oklarheterna kring Västerås husvagscampings fortsatta verksamhet tecknas för 
närvarande endast sexmånaderkontrakt. 
 
Ett hyresavtal omfattande Björnögården och Granbo stugby tecknades 2015-06-25. Nya 
avtalet skiljer sig inte vad gäller ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och hyresgäst 
på själva Björnögården/konferensanläggningen, gällande stugbyn har hyresgästen idag ett 
något större ansvar än tidigare, hyresgästen ansvarar även för delar av det yttre underhållet 
gällande dessa stugor. 
 
Avtal, som kontinuerligt förnyas så länge förutsättningarna inte förändras, finns för hyra av ett 
sommarfik, två tomträttsavtal och ett antal arrenden.  
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Hyresavtalen är upprättade efter Fastighetsägarna Sveriges formulär, som tagits fram i 
samråd med intresseorganisationer. Formuläret reviderades senast 2014.  

3.4 Hur är efterlevnaden av avtalen? 

Att hyresgästen uppfyller det som står avtalat kontrolleras genom de hyresgästbesök som 
fastighetsförvaltaren genomför vid åtminstone två tillfällen per år. 
 
Driftentreprenören gör däremellan kontinuerliga tillsyner av fastigheten, eventuella avvikelser 
dokumenteras och skickas till fastighetsförvaltaren för vidare hantering. 
 
Hyresavtalet för Björnögården är nytecknat och har därför inte varit föremål för uppföljning. 
 
För Västerås husvagscamping tecknas endast korttidsavtal i avvaktan på en mer permanent 
avtalsreglering när den framtida verksamheten beslutats.  
 
Kortidsavtal finns för hyra av ett sommarfik, två tomträttsavtal och ett antal arrenden. 
Planprogrammet innebär inga förändringar som påverkar dessa avtal. Förnyelse av avtalen 
sker löpande förutsatt det inte sker några förändringar som behöver beaktas, som 
exempelvis nya VA-lösningar eller konsekvenser av kommunens tillsynsverksamhet.  

3.5 Hur utövar staden sitt förvaltarskap över naturreservatet? 

Enligt planprogrammet skulle Björnön bli ett utökat naturreservat och omvandlas till ett 
kommunalt naturreservat.  

Omvandlingen till kommunalt naturreservat förutsatte att länsstyrelsen avsäger sig natur-
reservatet och att kommunfullmäktige beslutar att ta över, vilket förutsätter föreskrifter och 
skötselplan. 

På grund av de låsningar som finns för implementeringen av planprogrammet har staden inte 
beslutat några föreskrifter och skötselplan, och länsstyrelsen kvarstår som huvudman för 
naturreservatet och Västerås stad som förvaltare. Den skötselplan som gäller för reservatet 
är från 1960-talet och är i ett antal avseenden obsolet. 

Vid ett övertagande av Björnön från länsstyrelsen är det tänkt att Miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen ska ha tillsyn över förvaltningen av naturreservatet. 

 Sammantagen bedömning 4

Väsentliga delar av implementeringen av planprogramet ligger i vänteläge till följd av politiska 
beslut och praktiska svårlösta konsekvenser av besluten.  

Sammantaget ger förstudien inte anledning att göra en fördjupad granskning. Utvecklingen 
av Björnön bör däremot vara ett område som tas upp vid revisorernas möten med berörda 
nämnder/förvaltningar.   
 
 
Stockholm den 17 november 2015 
 
 
Curt Öberg     
Executive Director 


