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UNDERRÄTTELSE
Detaljplan Dp 1923 Barkarövägen m.fl., Barkarö,
Västerås

För att använda mark- och vattenområden till de ändamål som de är mest lämpade
för, planlägger kommunen dessa områden i en juridiskt bindande detaljplan.
Lämpligheten bedöms med hänsyn till egenskaper, läge och behov. När kommunen
tar fram en detaljplan görs det i en process för att säkra insyn för berörda
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fastighetsägare och kommunala förvaltningar. Målet är att ta fram ett så bra
beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.
Den aktuella detaljplanen har varit utsänd för samråd mellan 05 juli och 09 augusti
2021 och ställs nu ut för granskning.
Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i Västerås
översiktsplan 2026.

Vad innehåller förslaget?
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förlängning av Barkarövägen till
Tidövägen med separerad gång- och cykelväg, samt en busshållplats vid Tidövägen.
Förslaget innebär att Barkarövägen med gång- och cykelbana förlängs mellan
Tidövägen och Gotövägen.
Ändring efter samrådet:
• Redaktionella ändringar i plankartan
•

Redaktionella ändringar i planbeskrivning

•

Justerad beskrivning av strandskyddsområde utifrån Länsstyrelsens
synpunkter.

Så här gör du
Granskningstiden för planförslaget är 19 november – 20 december 2021.
Planförslaget finns tillgängligt i stadshusentrén, stadsbiblioteket samt på
Västerås stads webbplats.
Skriv ned dina synpunkter på förslaget och skicka dem via e-post till
byggnadsnamnd@vasteras.se eller till adressen nedan:
Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stadshuset, 721 87 Västerås
Byggnadsnämnden ska ha mottagit synpunkterna senast 20 december, 2021.

Vad händer sedan?
Granskningen är en del i arbetet med att ta fram en detaljplan.
Efter granskningstiden bearbetas förslaget. Alla synpunkter som kommit in under
granskningen sammanställs och besvaras i ett separat granskningsutlåtande och
planförslaget ändras vid behov. Därefter tas detaljplanen upp i byggnadsnämnden,
som tar ställning till om detaljplanen ska antas.
Obs! Synpunkter på detaljplanen måste lämnas skriftligen senast vid
granskningsskedet. Annars kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att
anta detaljplanen.
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Pilen i gult visar var vi befinner oss i detaljplaneprocessen

Kontakt
Om du har frågor, kontakta Ronald Carter, planarkitekt, telefon 021-39 02 53 eller
e-post ronald.carter.jr@vasteras.se

Med vänlig hälsning

Carter, Ronald
Stadsbyggnadsförvaltningen

