
DETALJPLAN 1956

Vet du vad som planeras för 
Västerås hamn?

SAMRÅDSINFORMATION
Detaljplan för del av Västerås 2:4 m fl, Sjöhagen (dp 1956)

Utökat förfarande

Kontaktcenter 021-39 00 00 • www.vasteras.se

Möjligt med utveckling av nya och befintliga verksamheter i 
hamnområdet

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu med att ta fram en detaljplan för Västerås 
hamn. 

I en detaljplan bestäms hur ett begränsat område får användas och vad som får byggas 
där. Vi tittar nu på möjligheten att utveckla Västerås hamn genom att bl. a.  möjliggöra 
för utökade byggrätter.

Du får den här informationen för att du som fastighetsägare, hyresgäst, arrendator, 
tomträttsinnehavare eller som på annat sätt kan bli berörd av planen ska veta om att du 
kan lämna synpunkter på planerna. 

Dnr: 2020/00250

Flygfoto där planområdet är inringat i rött. 
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Magasin

Befintlig containeruppställning

Annan verksamhet

Framtida tält

Möjlig storlek för ny verksamhet och silo

Total yta som möjliggörs för ny siloverksamhet

Upplag

PLANEN INNEBÄR BLAND ANNAT ATT:
• Huvudsaklig användning inom planen är hamn och industri. 
• Byggrätter inom kvartersmarken utökas då nockhöjden begränsas 

generellt till 25 meter. På vissa ytor tillåts högre nockhöjd för silos. 
• Vissa markområden tillåts ej bebeyggas, vilket bland annat handlar 

om markreservat för ledningsstråk samt mark vid kajen där ytan 
ska vara tillgänglig enligt riksintresset för hamn. 

• För att minska individ- och samhällsrisker vid olycka regleras lämp-
liga åtgärder med skyddsbestämmelser. 

• Udden i söder regleras med användningen natur och marken ska 
vara tillgänglig för hantering av dagvatten. 

Vad är det 
som planeras?

Planillustration för planområdet. Observera att illustrationen endast visar hur området kan bebyggas i enlighet med 
plankartan. 



Varför vill vi utveckla 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. Vi vill ha en hållbar 
stad, och i detta utgör hamnområdet en viktig pusselbit. 

Till grund för planeringen finns Västerås stads översiktsplan, ÖP 2026 som beskriver hur 
staden ska utvecklas på lång sikt. Till grund finns även den fördjupade översiktsplanen 
för Västerås hamn och Hacksta, föp 67. 
Läs mer på vasteras.se/op

Planförslaget stämmer överrens med översiktsplanens syfte. 

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/tycktill Planförslaget finns även 
 tillgängligt i stadshusentrén och i stadsbiblioteket.

OM DU HAR FRÅGOR, KONTAKTA 
Ida Blank, Planarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon 021-39 12 20
ida.blank@vasteras.se

eller 

Amal Mayoufi
Telefon 021-39 21 22
amal.mayoufi@vasteras.se

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

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.

Här är vi nu!



Inbjudan till samråd
Representanter från staden kommer att ordna ett digitalt samrådsmöte för att ge er 
möjlighet att ställa frågor om förslaget till ny detaljplan för Västerås hamn, dp 1956.

Måndagen 20 februari kl 14-15.

Du kommer att hitta inbjudan till mötet via en länk på vasteras.se/dp1956. Länken läggs 
ut samma dag som mötet. Vi använder oss av tjänsten Teams för våra digitala möten. 
Du följer instruktionerna och länken på webben för att delta i mötet. Det är bra om 
du har en uppdaterad webbläsare, till exempel Google Chrome. Mötet börjar klockan 
14:00 den 20 februari 2023. Det är viktigt att du läser instruktionerna på webben, gärna 
någon dag innan mötet. Vi öppnar mötet 10 minuter innan starttid. Anslut gärna själv i 
god tid.

Varmt välkommen!

Just nu kan du tycka till om planerna
Så här gör du för att skicka in dina synpunkter på förslaget
Samrådet är en del i arbetet med att ta fram en detaljplan. Under samrådet samlar vi 
in information, önskemål och synpunkter om förslaget i ett tidigt skede av detaljplane-
arbetet. Det är för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. 

Du kan också titta på planerna i stadshusentrén eller i stadsbiblioteket. I slutändan är 
det politikerna i Byggnadsnämnden som beslutar om detaljplanen. 

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 samråd registreras som allmänna 
handlingar och är möjliga att begära ut.

Samrådstiden för planförslaget är  
7 februari  - 7 mars 2023
Byggnadsnämnden ska ha mottagit synpunkterna senast 7 mars 2023. 

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

Samrådstid: 7 februari – 7 mars 2023


