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PLANPROCESSEN
I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att
förändras eller bevaras.
Utökat förfarande
Detta förfarande är aktuellt då detaljplanen bedöms vara av betydande intresse
för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Under samrådsskedet för
planförslaget ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Samrådstiden är minst tre veckor. En kungörelse ska göras inför samrådet och
efter samrådet görs en samrådsredogörelse som redovisas i samband med
granskning av allmänheten. Granskningstiden är minst tre veckor. Synpunkterna
från granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande. Efter granskningen
antas detaljplanen av byggnadsnämnden eller i vissa fall av kommunfullmäktige.
Efter tre veckor vinner beslutet om antagande laga kraft om det inte överklagas.

Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i.

TIDPLAN
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Beslut om att planförslaget ska
skickat ut på samrådsremiss har tagits av byggnadsnämnden i augusti 2018. Efter
samrådet sammanfattas inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som
redovisas under granskningstiden. Inkomna skrivelser under granskningstiden
sammanfattas i ett granskningsutlåtande. Detaljplanen beräknas bli antagen av
byggnadsnämnden under år 2021.
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HANDLINGAR
Planhandlingarna består av:
· Plankarta med bestämmelser
· Planbeskrivning
· Illustrationskarta
· Grundkarta
· Fastighetsförteckning
· Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, Sweco Environment AB, Västerås,
2020-08-31
Följande utredningar har tagits fram som underlag för planarbetet. De finns på
stadens webbplats och förvaras även på byggnadsnämndens expedition och kan
beställas därifrån:
· Kulturmiljöanalys, Sweco Architects AB, Stockholm, 2020-08-31
· Naturvärdesinventering, Sweco Environment AB, Västerås, 2017-11-02
· Dagvattenutredning, Sweco Environment AB, 2018-02-07
· Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Sweco Environment AB,
Västerås, 2018-01-15
· Riskbedömning, Sweco Environment AB, Göteborg 2018-05-02
· PM Geoteknik, Sweco Civil AB, Västerås, 2017-12-11
· Markteknisk undersökningsrapport, Sweco Civil AB, Västerås, 2017-11-22
· VA-utredning, Sweco Environment AB, Uppsala, 2020-06-16
· PM Prospektering av ny vattentäkt – undersökning och
brunnsdimensionering, Sweco Environment, 2019-06-20.
· Provpumpning Analyser vattenprospekt, Sweco Environment AB, 2018-0410
· Bullerutredning, Sweco Civil, 2019-12-02

SAMMANFATTNING

Planens syfte är att möjliggöra uppförande av ny bostadsbebyggelse samt
komplettering av herrgårdsmiljön med två nya byggnader för skola, konferens och
övernattning. Bebyggelsens arkitektoniska nivå ska relatera till områdets höga
kulturmiljövärden. Byggnaderna ska utformas med samtida arkitektur. Planen ger
möjlighet att bygga en blandning av friliggande enbostadshus, parhus, och mindre
flerbostadshus. Planen ger utrymme för ca 70 bostäder, beroende på val av
hustyp vid genomförande. Placering och utformning av ny bebyggelse ska
anpassas så att höga naturvärden och rekreationsvärden bevaras. Den nya
bebyggelsen ska anpassa sig i skala och form efter kulturmiljön, med byggnader
med sadeltak och fasader i träpanel med slamfärg i olika kulörer. Planen medger
ny bebyggelse i högst två våningar.
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Planen ger också möjlighet till utbyggnad av förskola, lokaler för konferens- och
enklare övernattning som vandrarhem och verksamheter i anslutning till
herrgårdsmiljön.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte är att möjliggöra uppförande av ny bostadsbebyggelse samt
komplettering av herrgårdsmiljön med två nya byggnader för skola, konferens och
övernattning. Bebyggelsens arkitektoniska nivå ska relatera till områdets höga
kulturmiljövärden. Byggnaderna ska utformas med samtida arkitektur.
Bostadsbyggnaderna i det nordvästra området ska samtidigt anpassas till
riksintresset för kulturmiljövård och byggnaderna öster om Engelska parken ska
ges en friare utformning. Svanås äldre bebyggelse ska även fortsättningsvis vara
den mest framträdande i området.
ÖVERGRIPANDE STADSBYGGNADSIDÉ
Svanås äldre bebyggelse bör även fortsättningsvis vara den mest framträdande i
området. Kompletteringen av bostadsbebyggelse i Svanå tar avstamp i
landskapsbilden och placeringen av bebyggelse i randzonen mellan
skogslandskapet och det öppna odlingslandskapet. Den nya bebyggelsestrukturen
skapar en sammanhängande bymiljö i anslutning till miljön kring bruks- och
herrgårdsmiljön med bibehållna respektavstånd till riksintresset.
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Som en del av förslaget bevaras den gamla banvallen i sin ursprungliga sträckning.
Det nya gatunätet ska förutom att försörja den nya bebyggelsen även tillföra nya
kopplingar mellan Engelska parken, befintliga bostäder och vandringslederna norr
om Svanå. Promenadstigar föreslås i planen från Engelska parken norrut mot
magasinsbyggnaden och längs parken och de nya bostäderna i parkbyn i öst.
Boendekvaliteterna med promenadstigar, naturupplevelser, ridning, jakt och inte
minst bruks- och herrgårdsmiljön utgör grund för platsens attraktion. De nya
boendemiljöerna är därför tydligt separerade från de publika delarna kring
herrgården. Bostäder placeras längs skogskanten. Herrgårdsmiljön kompletteras
med byggnader för publika verksamheter.

Exempel på hur en östra bostadsområdet (parkbyn) skulle kunna se ut med
byggnader med sadeltak och träpanel i slamfärg i olika kulörer.
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Exempel på hur en östra bostadsområdet skulle kunna se ut med byggnader där
sadeltak och fasader i träpanel med slamfärg i olika kulörer dominerar och där
byggnaderna är anpassade efter bruksmiljöns mer brokiga placering.
Gestaltningsriktlinjer
Planen möjliggör en variation av bostadstyper och fastighetsstorlekar. Förslaget är
dock framtaget för en vision om gruppbebyggelse av småhus på mindre
fastigheter samt två fastigheter med möjlighet att bygga mindre flerbostadshus
med 4-6 lägenheter.
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Den tillkommande bebyggelsen ska anpassa sig i skala och karaktär till befintlig
bebyggelse som rymmer mindre trähus såväl som stora stenbyggnader
(herrgården, ekonomibyggnader, arbetarbostäder).
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 7 meter för huvudbyggnad (vilket ger utrymme
för 2 våningar) och 3,5 meter för garage. Husens placering på fastigheten regleras
genom prickmark längs det statliga vägnätet. Garage och förråd får
sammanbyggas i fastighetgräns, alternativ placeras minst en meter från
fastighetgräns.

I Nordvästra området
Här tillåts enbart friliggande bostadshus samt flerbostadshus. Utseende för de
friliggande bostadshusen i nordvästra området av att det ska vara sadeltak,
stående träpanel i olika slamfärg samt sadeltak med taktegel. För de två
flerbostadshusen gäller sadeltak med falsat plåttak samt fasader i trä och slamfärg
i rödockra. Kulör på tak och fasad för hela området ska ha låg kontrastverkan
gentemot varandra.
Friliggande bostadshus, minsta fastighetstorlek 600 m2. Högst 35 %
av fastigheten får bebyggas inkl garage, friggebod och attefallshus,
dock max 300 m2.
Flerbostadshus, högst 35% av fastigheten får bebyggas inkl garage.
Möjlighet till byggandet av förskola föreslås inom området. Förskolan får uppföras
i en våning med lokaler för två avdelningar med 15 barn vardera.
Fastighetsstorleken är c:a 5043 m2, vilket uppfyller Boverkets rekommendationer
om minst 40 m2 friyta per barn och minst 3000 m2 för förskolegård. Byggnadens
fotavtryck är på 816 m2. Det är också gott om friytor i anslutning till gården.
I Nordöstra området
Här tillåts en mer friare placering av husen och varierad bebyggelse. Dock styrs
utseende för den nya bebyggelsen på samma sätt som i nordvästra området av att
det ska vara sadeltak, fasader i träpanel i olika kulörer av slamfärg och samt
tegeltak.
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Parhus, minsta fastighetstorlek 500 m2. Högst 35 % av fastigheten får bebyggas
inkl garage, friggebod och attefallshus, dock max 200 m2.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Riksintresse
Planområdet ligger inom riksintresseområdet för kulturmiljö Svanå (U 18).
Motiveringen till riksintresset är att det är en bruksmiljö utanför det medeltida
bergslagsområdet med herrgård i karolinsk stil och med fina interiörer.
Riksintresset ger sig uttryck i en allé som avskärmar mangården med sin park från
ladugårdsdelen med ekonomibyggnader från 1700- och 1800-talet samt den
välbevarade engelska parken. Det finns två välbevarade arbetarkaserner från
1800-talets förra del och en före detta järnbod. Vid Svartåforsen finns omfattande
lämningar efter brukets hammarsmedjor.
Översiktliga planer
Detaljplanen överensstämmer i delar med Västerås ÖP 2026.
Av Västerås ÖP 2026 framgår att ”bebyggelseutvecklingen på landsbygden bör
främst ske inom serviceorter och befintliga mindre orter. Nya bebyggelsegrupper
utanför befintliga serviceorter och mindre orter kan tillåtas där kraven på närhet
till busshållplats samt anslutning till gemensamt avlopp uppfylls.”
Svanå är hänsynsområde för kulturmiljön. Vid prövning av ny bebyggelse eller
annan ändring av markanvändningen ska särskild hänsyn till kulturmiljövärdena
tas inom de områden som avgränsats som miljöhänsynsområden.
Skultuna är den mest närliggande serviceorten. Exploateringen kan även om den
inte betraktas som en förtätning av Skultuna, ha stor betydelse för fortsatt
befolkningsunderlag för samhällsservice och kommersiell service.
Svanå uppfyller inte intentionen om nära tillgänglig kollektivtrafik utan trafikeras
idag enbart av skolbuss. Med genomförandet av planen ökar incitamenten för att
förlänga linje 21 från Skultuna eller att skapa en ny linje mellan Skultuna – Haraker
– Svanå. Sannolikt kommer anropsstyrd kollektivtrafik i framtiden vara det
huvudsakliga alternativet för att försörja landsbygden med kollektivtrafik. Planen
innebär inga hinder för nya hållplatslägen eller vändplatser för buss.
”För serviceorter och mindre orter föreslås att ortsanalyser med
utvecklingsförslag ska upprättas. Då all komplettering ska ske varsamt och med
hänsyn till landskapsbild, natur- och kulturmiljö och det allmänna friluftslivet
föreslås att analyser av tillgången till gröna områden för närrekreation, av
kulturmiljövärden och av landskapsvärden bör göras. Förslaget till ny
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översiktsplan säger också att lokalisering av ny bebyggelse eller annan ändring av
markanvändningen ska föregås av en landskapsanalys.”
En landskapsanalys har gjorts som del av kulturmiljöanalysen och i framtagandet
av planhandlingarna. Den nya bebyggelsen bygger vidare på den traditionella
placeringen av bostadshus i randzonen mellan skogslandskapet och
jordbrukslandskapet. Viktiga siktlinjer och platser för utblickar behålls till största
del. Inom Svartåns dalgång ska turism och friluftsliv med bevarande av natur- och
kulturmiljövärden prioriteras. Förslag finns om att utreda möjligheten att bilda ett
naturreservat i området mellan Svanå och Hällsjön.
Reservatsbildning är inte genomförd men friluftslivets intressen är prioriterade i
planen. Förslag till reservatsbildning ligger utanför planområdet. Påverkan på
friluftslivet bedöms i MKB.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Det är endast bebyggelsen utefter Ebba Brahes väg samt Forsbovägen som är
detaljplanelagd (Förslag till byggnadsplan för del av fastigheten Svanå 2, inom
Skultuna kommun). Detaljplanen vann laga kraft 1963.
Inom gällande detaljplan gäller inte strandskyddet. Icke planlagd mark omfattas av
strandskydd 100 meter från Svartåns strandlinje och 25 meter från den bäck som
leder genom området.
Befintliga diken inom jordbruksmark omfattas av det generella biotopskyddet,
även inom gällande detaljplan. Detaljplanen vann laga kraft innan lagmässigt
skydd för biotopskydd instiftades. Länsstyrelsens bedömning är att biotopskyddet
gäller då detaljplanen ej genomförts i sin helhet.
Alléer och trädrader enligt naturvärdesinventeringen omfattas av det generella
biotopskyddet vilket innebär att träden inte får avverkas eller beskäras utan att
dispensansökan beviljats av länsstyrelsen. Dessa alléer ligger i huvudsak utanför
planområdet, exempelvis längs väg 684. I korsningen mellan väg 682 och 681
skyddas ett alléträd med bestämmelsen n1. Dispens från länsstyrelsen krävs för
fällning av träd i allén. De andra träden har inte biotopskydd och kräver bara
marklov för fällning. De får bestämmelsen n2. Det finns skyddsvärda träd i
nordvästra delen av planområdet som utgörs av lövdominerad blandskog och
växer på en liten höjd. I trädskiktet är björk och asp vanligast men här finns även
flera grova tallar samt enstaka granar. Lövträden är i varierande ålder men gamla
lövträd saknas. Skogen bedöms ha påtagligt biotopvärde som en lövrik skog med
förekomst av grova träd och viss död ved. Förekomst av flera naturvårdsarter,
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varav enstaka är rödlistade, ger påtagligt artvärde. Denna livsmiljö är viktig att
bevara för att de naturvårdsarter som vistas där ska kunna finnas kvar.
Övriga berörda gällande planer och program
Handlingsplan för dagvatten i Västerås anger att dagvattenutredning ska utföras
för nya detaljplaner. En dagvattenutredning har utförts för att klargöra behoven
av fördröjning och rening av dagvatten inom planområdet. Se
Dagvattenutredning, Sweco Environment AB, 2018-02-07.
Riktlinjer för parkering i Västerås ska följas. Parkeringstalen för aktuell zon
uppfylls genom parkering på kvartersmark.
Planuppdrag
Byggnadsnämnden beslutade 2017-04-06 att ge Stadsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att upprätta en detaljplan för området. Planläggningen ska genomföras
som en byggherreplan och lämplig omfattning av bebyggelsen ska prövas i samråd
med länsstyrelsen.
Möjligheterna att anlägga en cykelbana till Skultuna och om kollektivtrafik kan
försörja området ska studeras i planarbetet.
Bedömning av miljöpåverkan
En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har upprättats i
enlighet med 4 kap. 34 § plan- och bygglagen. Se Miljöbedömning under rubriken
Konsekvenser av planens genomförande.

PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
LÄGE OCH OMFATTNING
Svanå ligger ca 20 km norr om Västerås tätort och 8 km från Skultuna.
Planområdet utgörs av mindre delar av fastigheten Svanå 2:58 som totalt
omfattar 1470 ha. Utredningsområdet för detaljplan omfattar ca 40 ha där
detaljplanen utgörs av tre delområden om totalt 6,9 ha.
Förslaget är framtaget för en vision om gruppbebyggelse av småhus på mindre
fastigheter samt två fastigheter med möjlighet att bygga mindre flerbostadshus
med 4 till 6 lägenheter som knyter an till områdets arbetarbostäder. Planen
medger dock även friliggande bostadshus på styckebyggarfastigheter och parhus.
Befintliga byggnader utanför tidigare planlagt område omfattas inte av denna
detaljplan. Eventuella förändringar av dessa byggnader hanteras genom
bygglovsprövning.
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Planområdets avgränsning är det enskilt viktigaste ställningstagandet i förhållande
till kulturmiljö och naturvärden.

HammarområdeStenmagasin
Sågverk

Engelsk park

Fotbollsplan

Barockträdgård

Herrgårdsområde

Svanå.

Markägoförhållanden
Svanå 2:58 ägs av Svanå Bruk & Säteri med AB Arvid Svensson som ägare.
Angränsande villafastigheter och gårdsbebyggelse är privatägd. Norr om
planområdet ägs skogsområdet på fastigheten Harakers-Hälla 1:8 av
privatpersoner och Svanå 2:46 av Sveaskog. Gränsen till Svanå 2:46 ligger i vägmitt
på en äldre banvall.
Jorbruksmarken (vall) inom planområdet tillhör Svanå 2:58 men är utarrenderad.
Svanå Bruk & Säteri har intentionen att i tillägg till befintlig bebyggelse och jordoch skogsbruksmark, långsiktigt förvalta tillkommande bebyggelse som
hyresrätter i anslutning till Herrgården. Bebyggelsen norr om den engelska parken
kan komma att avyttras till andra byggherrar eller som ett färdigbyggt område.
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OMRÅDESSTRUKTUR
Svanå ligger i brytningspunkten mellan slättlandskapet
och skogslandskapet. Mindre skogspartier bildar öar i
jordbruksmarken. Svartån bildar sjöar uppströms i
skogslandskapet och utgör med sina biflöden en viktig
del av landskapsbilden för slättlandskapet.

Vägen i nord-sydlig riktning sträcker sig genom
landskapet och kopplar samman Västerås och
Skultuna med Fläckebo och Västerfärnebo. I öst-västlig
riktning följer den mindre vägen gränsen mellan skog
och slätt.

Bebyggelsen är karaktäristiskt placerad i gränsen
mellan slätt- och skogslandskap, där Svartån passerar
och längs det huvudsakliga vägnätet.

Föreslagen bebyggelse följer detta mönster och
anpassar sig efter befintilga strukturer. Svanå som by
koncentreras och bebyggelsefronten mot de öppna
landskapsrummen bildar en tydlig övergång mellan
skogs- och slättlandskap. Den nya bebyggelsen ramar
in Engelska parken och definierar den som ett tydligt
parkrum.
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Den nya bebyggelsestrukturen ska skapa en sammanhängande bymiljö i
anslutning till miljön kring bruks- och herrgårdsmiljön med bibehållna
respektavstånd till det uttryckta riksintresset. Under planarbetet har förslaget
bearbetats och de tydligaste ställningstagandena kring hänsynsavstånd rör (1)
föreslagen bebyggelse i de landskapsrum som utgör stödjande element för
riksintressets värdekärnor utgår, (2) att resterna av banvallen för Lottabanan
bevaras i sin ursprungliga sträckning och (3) utökat respektavstånd med
skyddsplantering mellan stenmagasinet och bostäder.

3
2

1
.

Tidig exploateringsskiss

Boendekvaliteterna med promenadstigar, naturupplevelser, ridning, jakt och inte
minst bruks- och herrgårdsmiljön utgör grund för platsens attraktion. De nya
boendemiljöerna ska skiljas därför tydligt från de publika delarna kring
herrgården. Bostäder ska placeras längs skogskanten och herrgårdsmiljön ska
kompletteras med byggnader med publika verksamheter. Det befintliga vägnätet
utgör grund för den nya bebyggelsestrukturen. I öster ska befintligt vägnät
kompletteras med en gata parallellt med landsvägen, likt Ebba Brahes väg.
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Exempel på hur byggnader kan placeras för att anpassas till bruksmiljöns mera brokiga
byggnadsplacering.

LANDSKAPSVÄRDEN
En landskapsanalys har utförts av Sweco Architects AB som del av
kulturmiljöanalysen, 2020-08-31. Landskapet präglas av variationen av öppna
landskapsrummen, skogspartier och tydligt läsbara vattendrag. Kulturlandskapets
alléer, äldre vägsträckningar och kvaliteterna i parkträdgården och den Engelska
parken är viktiga för Svanås karaktär.

Landskapsanalysen visar att ån är en barriär i landskapet där endast en av fyra
broar är öppen för biltrafik. Den omgivande skogsmarken bidrar med en tydlig
inramning till jordbruksmarken med två mycket stora landskapsrum. Området
kring herrgården är mer varierat med mindre landskapsrum och öar med skog där
14
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Engelska parken är den mest framträdande. Föreslagen bebyggelsestruktur är
placerad i de mindre landskapsrummen, avgränsad av befintliga vägar och
uppväxt vegetation.

Den nya bebyggelsen placeras inom tydliga befintliga avgränsningar av befintliga park- och
naturområden och vägar. Här norr om Engelska parken respektive norr om fotbollsplanen.

De viktigaste siktlinjerna i området är längs huvudvägen från både norr och söder.
Axeln genom parken som kopplar Herrgården till lusthuset är en viktig siktlinje
samt vyerna från parken till jordbrukslandskapet i sydöst. Siktlinjerna i analysen
ska bevaras. Utblicken över jordbrukslandskapet från herrgården har historiskt
varit avgränsad av lantbrukets ekonomibyggnader som idag inte längre finns kvar.
I förslaget placeras två nya byggnader vilket åter begränsar utblicken till förmån
för ett slutet gårdsrum.

Viktiga siktlinjer
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PARK
Lek och rekreation
Svanås herrgårdsmiljö innehåller en barock slottspark väster om Svartån (ca 2ha)
och en större Engelsk landskapspark i romantisk stil öster om Svartån. Engelska
parken är ca 13 ha och innehåller flera broar till mindre öar i ån, en paviljong och
en eremitgrotta. Ett upprustningsarbete av Engelska parken pågår där betande får
håller efter busk- och fältskikt från att växa igen.
Längs de nya fastigheterna anläggs en gångväg som tydliggör gränsen mellan den
publika parken och privat fastighetmark. I planförslaget ingår också en ny gångväg
från magasinsbyggnaden till parken.

Bild från barockparken väster om Svartån

Vid herrgården finns en fotbollsplan med tillhörande klubbhus. Fotbollsplanen tas
bort i förslaget, utanför planområdet, och görs om till grönyta för lek och
spontanidrott. Den öppna gräsytan söder om fotbollsplanen planläggs som
förskolegård. Möjlighet finns även att anlägga lekplatser i anslutning till de nya
bostäderna även utan planläggning. Naturmiljöerna och Engelska parken bedöms
utgöra bra miljöer för barns lek.
Skogarna norr om Svanå mot Hällsjön är utpekade som värdefullt friluftsområde.
En mindre parkering finns precis norr om stenmagasinet. En av Mälardalsledens
delsträckor, sträckan Västerås-Östanbäck (53,5km), passerar förbi Svanå.
Mälardalsleden är en 440 km lång cykelturiststräcka i Mälardalen. Separat gångoch cykelbana finns från Västerås centrum till Skultuna. Från Skultuna och fram till
Svanå sker cykling idag på bilvägen.
Gångvägarna inom Herrgårdsområdet erbjuder fina möjligheter till promenader i
rundslingor utan att fotgängare behöver röra sig i biltrafik. Ett viktigt stråk i
området är banvallen som kommer österifrån och slutar vid sågverksbyggnaden.
Banvallens sträckning påverkas inte av planförslaget.
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Bild från gångstråket väster om Svartån, stallet skymtar i bakgrunden.

MARK OCH VEGETATION
En naturvärdesinventering har utförts av Sweco Environment AB, 2017-11-02.
Naturen och dess värden i området omnämns både i Naturvårdsprogram för
Västmanland (1995), Ängs- och Hagmarker i Västmanland (1992) och i Program
för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden (1991). Här slås
fast att området kring Svanå har mycket högt bevarandevärde för natur- och
kulturmiljövården. För den naturmark som klassats med högt naturvärde (klass 2,
vilket motsvarar objekt av regionalt intresse) är det viktigt att ha kvar
lövvegetation och forsmiljöer samt att skogsbruket tar hänsyn till flora och
friluftsliv.
I genomförd naturvärdesinventering har naturvärdesobjekt med natuvärdesklass
identifierats i planområdets västra del och i stränderna längs Svartån. Inom
naturvärdesobjekt F har Hasselticka, Tallticka och Blåsippa påträffats. Dessa är
koncentrerade till den höjd som finns inom objektet. Naturvärdesobjekt F bevaras
och skyddas med bestämmelsen NATUR i plankartan. Naturvärdesobjekt G
bevaras i sin helhet. Se även sid 9 om skyddsvärda träd och biotopskydd.
Naturvärdesobjekt E utgörs av trädrader längs ekonomibyggnaderna framför
herrgården. Dessa träd omfattas inte av det generella biotopskyddet. Enstaka träd
inom detta naturvärdesobjekt hamnar inom detaljplaneområdet och ges
planmässigt skydd med bestämmelsen n1. Gäller alléträdet som har biotopskydd.
Övriga skyddsvärda träd får bestämmelsen n2.
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Inom området finns såväl diken, alléer och odlingsrösen. Samtliga alléer och
trädrader bevaras i förslaget. Dessa alléer ligger i huvudsak utanför planområdet,
exempelvis längs väg 684. I korsningen mellan väg 682 och 681 skyddas ett
alléträd med bestämmelsen n1. Dispensansökan krävs för ändringar av diken som
blir en konsekvens av planförslaget. Dispensansökan har skickats inför granskning
av detaljplanen. En godkänd dispensansökan är en förutsättning för att planen ska
kunna antas.
Geotekniska förutsättningar
En geoteknisk markundersökning har genomförts av Sweco Civil AB, 2017-12-11
med syfte att klargöra stabiliteten längs Svartån och bäckravninen.
Undersökningen visar på att stabiliteten är tillfredställande för genomförandet av
planförslaget. Söder om kraftverksdammen finns ett området där släntens
stabilitet är osäker. Ytterligare markundersökningar krävs. Motivet att klargöra
stabiliteten i det aktuella området är för att undvika risk för personskada vid ett
eventuellt skred. Ny bebyggelse riskerar inte att påverkas.
Radon
Generellt visar utdrag ur Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens radonregister i
Västerås stad att uppmätta radonvärden i befintliga bostäder i Svanå ligger under
18
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eller runt 100 Bq/m3. Radonmätningar från Svanå herrgårdsområde har gjorts
men finns ej inlagda i kommunens radonregister. Över 200 Bq/m3 ska
radonsaneringar vidtas. Vid exploatering av Svanå kommer det säkerställas
radonsäker grundläggning.
Förorenad mark
En översiktlig markundersökning har genomförts av Sweco Environment AB, 201801-15. Analysresultatet visar att det förekommer kobolt i halter överskridande
Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning. Analyserade
metallhalter underskrider värdena och organiska ämnen bedöms inte medföra
någon risk för människors hälsa. Vad gäller provtagning av förorenad mark så är
det inte aktuellt längre eftersom både sågverksbyggnaden och stenmagasinet
med parkmark har utgått ur detaljplanen. Mot bakgrund av att de halterna av
ämnen som uppmättes i samband med den miljötekniska utredningen var låga,
och att kompletterande riskbedömning inte utgör en
beaktningsvärd risk vid framtida exploatering av området bedöms
konsekvenserna vid ett genomförande av planen vara obetydliga. Eventuella
föroreningar som påträffas vid kompletterande undersökningar kommer att
saneras vid behov.
En kompletterande riskbedömning för kobolt har utförts av Sweco Environment
AB, 2018-05-02. Sammanfattning av denna följer här: De förhöjda halterna av
kobolt förekommer huvudsakligen i naturligt avsatt torrskorpelera, vilken ej
bedöms vara antropogent påverkad. Naturvårdsverkets (NV) generella riktvärden
är framtagna för att användas vid exempelvis bedömningar i samband med
efterbehandling av förorenade områden, inte för att utvärdera eventuella risker
med naturliga bakgrundshalter. Några andra bedömningsgrunder finns dock ej att
tillgå.
Vid beräkning av NVs generella riktvärden har ett stort antal antaganden gjorts,
exempelvis gällande exponeringsförutsättningar och vistelsetider. För
hälsobaserade riktvärden inom ett KM-område ingår olika exponeringsvägar. Vid
riktvärdesberäkningarna tas även hänsyn till miljöskydd genom att ytvatten,
grundvatten och markekosystemet inom området skyddas. För de hälsobaserade
riktvärdena sker en sammanvägning, vilket innebär att om en exponeringsväg
utgår eller på annat vis modifieras kommer riktvärdena för de övriga
exponeringsvägarna att förändras. Om de platsspecifika förutsättningarna inom
ett område väsentligen avviker från vad som antas i den generella
beräkningsmodellen finns det möjlighet att göra justeringar och därigenom räkna
fram s k platsspecifika riktvärden.
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Vattenförsörjningen för den planerade bebyggelsen kommer eventuellt att
utgöras av en lokal lösning, i form av ett antal s k jordfilterbrunnar. Om
jordfilterbrunnar blir aktuella kommer dessa dock inte att installeras i lera,
eftersom det saknas förutsättningar för uttag av några vattenmängder av praktisk
betydelse i sådan finkornig jord. Brunnarna kommer, om de blir aktuell, sannolikt
att utan lokaliseras till moränområden väster eller söder om planområdet. Detta
innebär att uttag av grundvatten för dricksvattenändamål inte kommer att göras i
det material som konstaterats ha lätt förhöjda kobolthalter.
Sammantaget görs bedömningen att ”intag av dricksvatten” vid en fördjupad
riskbedömning inte är en beaktansvärd exponeringsväg på denna plats, trots att
jordfilterbrunnar i moränen kan bli aktuella. Platsspecifikt riktvärde där skydd av
dricksvatten har tagits bort har beräknats.
På aktuell plats innebär justeringen enligt ovan att ett platsspecifikt riktvärde för
kobolt blir 20 mg/kg TS, vilket styrs av ”skydd av markmiljö”. Halter över detta
riktvärde har endast påträffats i ett enstaka prov, bestående av torrskorpelera på
ett djup av 0,4-1,5 m under dagens marköveryta.
Vid eventuella fynd av föroreningar i mark i samband med grävarbeten ska
tillsynsmyndigheten, i detta fall miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, omedelbart
underrättas.
Vattenområden
Svartån omfattas av 100 meters strandskydd. Inom tidigare planlagt område gäller
inte strandskyddet. I samband med ändring av gällande detaljplan återinträder
strandskyddet. I planförslaget föreslås användningen PARK inom
strandskyddszonen öster om Svanå 2:36 och ett upphävande av strandskyddet
behöver därför inte prövas. Nuvarande markanvändning i gällande detaljplan är
allmän plats, park, plantering och allmän plats, gata. Gränserna inom detta
område är prickade och ej avsedda att fastställas på samma sätt som
användningsgränser i en modern detaljplan.
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Gällande detaljplan

FORNLÄMNINGAR
Kända fornlämningar finns öster om stenmagasinet där det finns lämningar från
arbetarbostäder före 1850 samt vid den planerade förskolan där det funnits
ekonomibyggnader. Arkeologisk undersökning har inte genomförts.
Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. Markingrepp får inte ske utan
tillstånd från Länsstyrelsen.
Västmanland och därmed även trakterna kring Svanå är rikt på fornlämningar.
Kända fornlämningar redovisas på kartan nedan. Lämningarna består till stor del
av boplatser, husgrunder/bebyggelselämningar och minnesmärken.
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Kända fornlämningar (källa: Riksantikvarieämbetets Fornsök, www.raa.se)

BEBYGGELSE
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Svanå Bruk & Säteri grundades på 1600-talet men området har varit förknippat
med gruvor, järnverk och smedjor sedan 1300-talet. Platsen för järnverket valdes
utifrån tillgången på vatten och timmer. Svanå Bruk & Säteri ägde flera gruvor,
hyttor och gårdar, främst i trakterna kring Norberg samt stora skogsområden
kring Haraker och Fläckebo. Från Norberg transporterades sedan tackjärnet till
Svanå för stångjärns- och manufaktursmidet.
Svanå Bruk & Säteri har ägts av den adliga ätten Brahe sedan medeltiden fram till
år 1905, då köptes hela egendomen av Surahammars bruks Aktiebolag. Dessa
sålde 1916 egendomen till ASEA (idag ABB) som i sin tur sålde till AB Arvid
Svensson år 2005. Företaget äger fastigheten än idag.
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Samtliga byggnader inom herrgårdsområdet inrymmer idag någon form av aktiv
verksamhet eller boende enligt kartbilden nedan. Underhåll och förändringar
inom befintlig bebyggelse hanteras i nära samverkan med Länsstyrelsen och
Västerås stads bygglovsenhet. Användningen av dessa byggnader bedöms inte
förändras som en konsekvens av planens genomförande.

4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Stall (4 boxplatser), förråd
Teknisk anläggning för drift av
herrgården
Gamla mejeriet: Konferens,
spa/relax, slakteri
Orangeriet: Bostad
Klubbstuga samt fotbollsplan
Förråd
Herrgården med flyglar:
Representationslokaler med
restaurangutrustat kök, 13
bäddar för övernattning,
gemensamma ytor

9.

10.
11.

12.
13.
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Norra arbetarlängan: Bostad – 2
lägenheter (4:or)
Norra maskinhallen: Festsal,
Arkiv Västmanland samt
museum över Svanå herrgård
Södra arbetarlängan: Bostad – 4
lägenheter (2:or)
Södra maskinhallen: Delar av
byggnaden hyrs ut till externa
verksamheter.
Personalutrymmen
Maskinhall/Garage
Mindre festlokal för uthyrning

Bostäder
I Herrgårdsområdet används trädgårdsmästarbostaden i en våning och de två
arbetarkasernerna i två våningar för permanentboende. På Ebba Brahes väg finns 10 st
småhus och den gamla skolan har byggts om till bostadshus. Längs väg 684 finns flera
mindre gårdar och bostäder i äldre arbetarkaserner med två våningar. Totalt finns ett
20-tal bostäder i Svanå.
I förslaget sker en omfattande komplettering sett till antalet bostäder med ca 70 nya
bostäder. Skalan respekteras med våningsantal och storlek på volymerna. Den nya
bebyggelsen skiljer ut sig genom en högre täthet och mindre fastigheter. Den föreslagna
bebyggelsen sker genom en blandning av mindre flerbostadshus med 4 till 6 lägenheter,
inspirerade av arbetarkasernerna, kedjehus och friliggande småhus. Flerbostadshusen
längs väg 681 ska placeras med långsida mot vägen och förses med sadeltak.
Enbostadshusen längs väg 682 ska placeras så att de bildar en tydlig front mot
herrgårdsmiljön.
Offentlig och kommersiell service

Svanå är en mindre ort med ett femtiotal invånare, där det egna befolkningsunderlaget
inte räcker till för att behålla eller utveckla någon service som riktar sig enbart mot
boende på orten. Service som tex. matvaruaffär, vårdcentral, restauranger,
högstadieskola (Persboskolan) finns i stället 7 kilometer (dvs. 7 minuter med bil) söder
om Svanå i Skultuna. En fristående förskola och skola (F-6) finns på närmare håll, i
Haraker (Olympica).

repo001.docx 2015-10-05

Herrgården med tillhörande lokaler (utanför planområdet) hyrs ut för evenemang som
bröllop och konferens. Jakt erbjuds också i området. Befintliga lokaler kan utvecklas utan
planläggning för verksamheter, kontor och enklare verkstäder. Eventuella förändringar
av dessa byggnader hanteras genom bygglovsprövning.

Sweco
Vasagatan 12
SE 722 15 Västerås, Sverige
Telefon
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
RegNo: 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Gustav Wredh

Mobil +46 (0)761 34 08 72
gustav.wredh@sweco.se

Herrgårdsområdet kompletteras med två byggnader för förskola, verksamheter och
kontor. Byggnaderna ska utföras lika varandra, som sammanhållna volymer med
sadeltak och bidra till att skapa ett gårdsrum av hög kvalitet framför Herrgården.

Förslag på förskola och konferenslokaler i Herrgårdsområdet.
Arbetsplatser

Det finns fåmansföretag inom jordbruk, skogsbruk och entreprenad på orten. Befintliga
lokaler kan utvecklas till kontors- och verkstadslokaler. Kontorsplatser för korttidshyra i
anslutning till konferenslokaler kan vara attraktivt för boende i området med flexibla
jobb.
Gator och trafik
Gatunät
I Svanå är det övergripande vägnätet statligt med länsvägarna 681, 682 och 684.
Trafikmängderna i området är begränsade där huvudvägen 681 har 300 fordon
årsdygnstrafik norr om Svanå och 530 fordon årsdygnstrafik söder om Svanå. De båda
mindre vägarna trafikeras av ca 100 fordon årsdygnstrafik. Tillkommande trafikalstring
från bostadsbebyggelsen uppskattas till ca 360 fordonsrörelser i området som helhet.
Befintliga korsningar bedöms ha god kapacitet för tillkommande trafik.
Standarden på vägarna är relativt enkel utan belysning. Väg 682 är delvis asfalterad
inom planområdet, väg 684 har endast grusbeläggning. Ebba Brahes väg som löper
parallellt med väg 681 är samfälld för villorna längs gatan. Övriga vägar är enskilda.
Vägnätet är tätt och det finns många infarter från de statliga vägarna. Förgreningen av
väg 682 ändras i planförslaget och istället anläggs en enkel trevägskorsning.

25

Blå pilar symoliserar infarter som behålls, röda är korsningar som tas bort, gröna är nya
infarter/korsningar. De grå pilarna symboliserar infarter som inte påverkas av
planförslaget.
Hastigheten varierar i området. Väg 681 har 50 km/h som högsta tillåten hastighet förbi
Herrgården och befintliga bostäder. Väg 684 har 50 km/h som högsta tillåten hastighet
en längre sträcka. I övrigt är bashastigheten 70 km/h och utanför planområdet gäller 80
km/h. I samband med planarbetet har en process påbörjats för att sänka hastigheten
inom Svanå som helhet till 50km/h.
En hastighetssänkning bedöms vara viktig då fotgängare och cyklister kommer röra sig i
blandtrafik inom området och för att möjliggöra begränsning av bebyggelsefria zoner
längs vägarna. Västerås stad har inlett en process hos länsstyrelsen för ändring av
hastigheten.

Lila: 80 km/h, orange: 70 km/h, blå: 50km/h
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Längs det statliga vägnätet beslutar trafikverket om vilket avstånd som ska vara fritt från
bebyggelse. Detta avstånd är som minst 12 meter i de fall detaljplan inte finns. I
samband med att detaljplaner upprättas avgör kommunen detta avstånd – och ska i
denna bedömning beakta trafikverkets behov. I planen regleras ett bebyggelsefritt
område om 8 meter från vägkant längs väg 684 och 682. Avsteget motiveras med
hänsyn till kulturmiljön och befintliga hinder i form av alléträd inom vägområdet. Längs
väg 681 hålls 12 meter.
Skälen för att hålla bebyggelse undan vägarna är för god trafiksäkerhet vid avåkningar,
där fasta hinder undviks men också ur driftsaspekter. Snöröjning och slåtter i vägkanter
ska kunna ske utan påverkan på bebyggelse. I Svanå finns många fasta hinder längs
vägarna idag. Dessa hinder utgörs av allér och odlingsrösen som omfattas av det
generella biotopskyddet och har höga upplevelsevärden och av byggnader med högt
kulturhistoriskt värde.

Fasta hinder i form av träd och bebyggelse längs väg 681 och 684.
För trafiksäkerheten har hastigheten en central betydelse. Detaljplanen kan inte
förutsätta att hastigheten sänks genom lokala föreskrifter utan måste baseras på
nuvarande situation. Siktförhållandena i området är överlag goda, längs väg 681 finns
vegetation med höga naturvärden nära vägen. Sikttrianglar enligt VGU har säkerställts.
Där väg 684 kröker kan tillkommande bebyggelse längs vägen påverka siktförhållandena
något.
Detta område kan dels utgöras av fastighetmark och dels av diken och vägslänt. Marken
i direkt anslutning till vägarna kan anläggas för att bromsa avåkande fordon där det
bedöms nödvändigt.
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Parkering löses på kvartersmark, för friliggande bostadshus och parhus/kedjehus på den
egna fastigheten och för flerbostadshus på gemensamma parkeringsytor. Förskola och
verksamheter föreslås i planområdets södra del – där befintliga grusplaner försörjer
byggnaderna med parkering.
Gång- och cykelvägnät
I Svanå finns en väl utbyggd struktur av äldre vägar som i dagsläget inte trafikeras av
motorfordon. Längs Svartån och genom parkerna finns gott om promenadvägar för både
vardagstrafik och rekreation. Detta vägnät kompletteras med stråk längs Engelska
parken och kopplingar mellan parken och omgivande skogsområden.
För förbättrad trygghet och säkerhet för fotgängare planerar fastighetsägaren för ett
belyst stråk som förbinder de nya bostäderna och förskolan. Fastighetsägaren ska se till
att belysning uppförs enligt förslag. Åtgärden bidrar till att området blir tryggare och
trafiksäkrare.

Förslag på belyst gångstråk. Svartprickat stråk.
Möjligheten att anlägga en ny gång- och cykelväg till Skultuna har studerats i
planarbetet, men har beslutats hanteras utanför detaljplaneprocessen. Skultuna
stadsdelsnämnd har efter ett genomförande av cykelvägen möjlighet att ansvara för
drift och underhåll. Svanå 2:58 sträcker sig ca 5 km söderut till väg 683 mot Ramnäs. En
gång- och cykelväg skulle därför behöva anläggas för resterande sträcka på Hägervallen
1:3. Markförhållande utgörs till största delen av lerjordar (åkermark) och ett mindre
avsnitt med morän (skogsmark). Förutsättningarna för att anlägga en gång- och cykelväg
bedöms därmed som goda. Investeringen bedöms dock inte stå i proportion till antalet
bostäder i Svanå satt i relation till sträckan. Väg 681 är relativt lågtrafikerad varför
cykling i vägrenen bedöms vara ett fungerande alternativ för vuxna trafikanter under
sommarhalvåret.
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Kollektivtrafik
Skolbussturer finns dagligen för skolelever som ska till Skultuna eller som ska vidare in
till Västerås. Om plats finns i bussen får även övrig befolkning åka med. Busshållplats
finns bland annat vid korsningen Ebba Brahes väg och vägen mot Haraker samt vid
korsningen vägen till Skultuna och vägen till Ramnäs.
Linje 21 stannar i dagsläget i Skultuna och kör inte vidare till Svanå. Med genomförandet
av planen ökar incitamenten för att förlänga linje 21 från Skultuna eller att skapa en ny
linje mellan Skultuna – Haraker – Svanå. Sannolikt kommer anropsstyrd kollektivtrafik i
framtiden vara det huvudsakliga alternativet för att försörja landsbygden med
kollektivtrafik.
I utformningen av planförslaget har bussars framkomlighet och möjlighet att vända
genom rundkörning säkerställts. Lämpliga ytor för vändplatser finns utanför
planområdet.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Befintlig bebyggelse i Svanå ingår inte i verksamhetsområde för VA. Verksamhetsområde
för spillvatten och vatten inrättas om bebyggelsen uppfyller kraven för det enligt lagen
om allmänna vattentjänster vilket planområdet fullt utbyggt kommer att göra.
Verksamhets-område för dagvatten kommer inte inrättas. Avgränsningen av detta
verksamhetsområde är inte fastslaget. Behovet av förbättrad avloppsrening respektive
förbättrad dricksvattenförsörjning i ett större sammanhang avgör om den befintliga
bebyggelsen helt eller delvis ska komma att inkluderas i verksamhetsområdet.
Befintliga VA-anläggningar i Svanå består av enskilda anläggningar och
gemensamhetsanläggningar som försöjer upp till 20 hushåll. I planområdets norra del
finns det en vattentäkt i form av en bergborrad brunn för dricksvattenförsörjning till
bostadshusen. Vid herrgården finns en borrad jordbrunn. Det finns enskilda avlopp och
gemensamma anläggningar i form av slutna tankar, markbäddar och minireningsverk.

Enligt Västerås stads VA-policy ska ”Om det är tekniskt och ekonomiskt samt
miljömässigt rimligt avloppsfrågorna lösas genom lokala kretslopp. En VA-utredning har
utförts av Sweco Environment AB, 2018-06-05 och sedan kompletterats varav den
senaste rapporten 2020-06-16. VA-utredning har genomförts för att identifiera de
lämpligaste lokaliseringarna, tekniska lösningar för lokal vattenförsörjning och lokal
avloppshantering. Utredningen har genomförts som desktops-studie och har
kompletterats med en provborrning. Sweco har tittat på tre alternativ för
vattenförsörjning av den planerade nyexploateringen i Svanå. Alternativen är
bergborrade brunnar, filterbrunnar i moränlagren (jordbrunnar) samt ledningsdragning
till befintligt vattenledningsnät i Skultuna, 8 km söder om Svanå. I det fall att
dricksvattenförsörjningen inte går att lösa lokalt, finns alltså möjligheten att bygga en
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överföringsledning till Skultuna. Detta alternativ är dock mycket kostsamt. Den totala
kostnaden för endast överföring för avlopp till Skultuna uppskattas därmed till 9 800 000
kr. Lägger man till erfoderligt antal tryckstationer till detta uppgår kostnaden till
11 100 000 kr för både vatten och spillvatten.

Utförda borrpunkter för drivning av 2”-rör. Provtagning av jordlager har utförts i 1902
och 1905.

Utredningen av lokal vattenförsörjning har omfattat analys av påverkansområde och
erforderligt tillrinningsområde och beskrivning av hur ett vattenskyddsområde för en ny
vattentäkt skulle kunna upprättas.
Grundvattenuttag begränsas dels av grundvattentillgången i ett område, dels av hur
stort flöde som jord eller berg förmår att transportera fram till en brunn. Inom det
aktuella området bedöms det finnas tillräcklig grundvattentillgång, men det finns en
begränsning hos jordlager och berggrund för större uttag och det kommer troligen inte
vara tillräckligt med en brunn. Se PM Prospektering av ny vattentäkt – undersökning och
brunnsdimensionering 2019-06-20. Kostnaden för en ny vattentäkt i området bestäms av
typ och antal brunnar, sammanbindande infrastruktur, driftskostnad samt hur
omfattande tillståndsprövningen för vattenverksamhet blir. I kostnadsberäkningen ingår
även bedömda undersökningskostnader. Kostnaden för ledningsdragning från det
befintliga vattenverket bestäms av längd på dragningen, jordens beskaffenhet och
topografin längs dragningen.
Rekommendationer
Om valet är att anlägga en ny vattentäkt för att tillgodose behovet av vattenförsörjning
för det nya planområdet rekommenderar Sweco att fältundersökningar görs för att
bättre bedöma vilken typ av brunn som är lämpligast och vilken placering vattentäkten
bör ha. I första hand rekommenderas att jordbrunnsalternativet (filterbrunnar i
moränlager) utreds vidare. Undersökningar görs då för att verifiera mäktighet och
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genomsläpplighet i jordlagren. Om jordbrunnar visar sig vara mindre lämpligt än vad
denna utredning indikerar bör alternativet bergborrade brunnar utredas vidare. Då
fokuseras undersökningarna på att hitta vattenförande sprickor i berggrunden. Utförda
undersökningar bidrar även till att en bättre kostnadsuppskattning av de olika
alternativen för ny vattentäkt kan ges.
Om en ny vattentäkt anläggs rekommenderar Sweco en provpumpning för att
undersöka om omgivande brunnar påverkas av uttaget, och för att kontrollera
vattenkvalitet och uttagskapacitet, samt vara underlag för teknisk beskrivning och MKB i
tillståndsansökan för vattenverksamhet. Det rekommenderas även att hänsyn tas till
insikterna från de två dokument, PM Prospektering av ny vattentäkt – undersökning och
brunnsdimensionering 2019-06-20 samt Provpumpning Analyser vattenprospekt 201804-10, som togs fram utav Sweco Environment i samband med den provborrning som
utfördes på Svanå 2019-04-29 genom drivning av 2”-stålrör till borrstopp i fem punkter.

Väster om planområdet vattenbrunn (blå fylld cirkel) och ett minireningsverk placerat
öster om planområdet (röd fylld cirkel).
När det gäller avloppslösningen för det nya planområdet rekommenderar Sweco att
någon av lösningarna med minireningsverk väljs med hänsyn till kostnader och
miljönytta. Minireningsverken kan även anpassas till ett mer kretsloppsanpassat system
enligt principerna som beskrivits i kapitel 8.4.1 i rapport VA-utredning, Sweco
Environment AB, Uppsala, 2020-03-03.
Den källsorterande lösningen är också ett mycket intressant alternativ som kan väljas
och som uppfyller kommunens vision om kretsloppsanpassning. Området lämpar sig väl
med hänsyn till omkringliggande jordbruksmark. Denna lösning uppskattas dock bli
dyrast.
Den lämpligaste lokaliseringen av avloppsanläggningar är söder om planområdena med
hänsyn till risken för påverkan på planerade vattentäkter. För att bestämma placeringen
och om en gemensam lösning väljs för östra och västra området eller två lösningar bör
geotekniska undersökningar utföras på platserna och slutgiltiga lösningar var
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vattenförsörjning bestämmas. En förprojektering av avloppslösningen behövs för
komma fram till behovet av utjämning och efterbehandling. Dessutom kommer detta
bidra till en bättre kostnadsuppskattning av valt alternativ.
En ny avloppsreningsanläggning får inte bidra till en försämring av gällande
miljökvalitetsnormer i Svartån eller nedströms belägna Mälaren.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har tidigare utrett behovet av att inrätta
vattenskyddsområde för befintlig vattentäkt. Efter genomfört samråd bör prospektering
av vattenförekomsten slutföras och processen för inrättande av vattenskyddsområde
påbörjas, samordnat med skydd för den befintliga större vattentäkten i området.
I detaljplanen regleras att startbesked endast får ges under förutsättning att
vattenförsörjning, avloppsanläggning och vattenskyddsområde är klart. Utredning om
lämplig VA försörjning för Svanå behöver detaljleras ytterligare innan beslut om vilka
lösningar som anläggs. Det behöver säkerställas att de lösningar som byggs klarar av
utsläppskraven.
Finansiering av va-anläggningar regleras genom avtal mellan Mälarenergi och
exploatören. Mälarenergi skall godkänna vilka typ av anläggningar som byggs inom
planområdet för att senare kunna ta över VA-anläggningen
Denna VA-rapport som Sweco tagit fram är dock inte ett tillräckligt underlag för en
anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken som ju också behöver göras för
avloppsanläggningen.
Dagvatten
En dagvattenutredning har genomförts av Sweco Environment AB, 2017-12-19.
Beräkningar av dagvattenflöden och föroreningsbelastning visar att dagvatten från
planområdet är i behov av att fördröjas och renas. Åtgärder som föreslås är utkastare
för takvatten, växtbäddar vid parkeringar och svackdiken vid vägar.
I detaljplanen regleras fördröjning genom utkastare och genom svackdiken längs vägar. I
planområdets östra del säkerställs hantering av regnvatten från högre belägen
skogsmark liksom från hårdgjorda ytor inom planområdet genom diken i plangräns
liksom längs den nya gatan. Utredningen visar att det genom dessa åtgärder skapas en
fördröjning som klarar behovet enligt Västerås stads dagvattenpolicy.
Enligt utredningen ska det i planeringen tas hänsyn till skyfallsvägar vilket säkerställs i
detaljplan genom att nya byggnader ska byggas med färdig golvhöjd minst 25 cm över
gatunivå.
Dagvatten från gemensamma parkeringsytor ska avledas till växtbäddar för rening.

32

Uppvärmning
Området kommer inte att anslutas till fjärrvärmenätet. Flertalet befintliga bostäder har
bergvärme. Möjligt antal energibrunnar inom ett och samma område är begränsat, och
möjligheten till bergvärme kan behöva begränsas ytterligare genom kommande
vattenskyddsföreskrifter. För tillkommande bebyggelse föreslås gemensamma
frånluftsvärmepumpar inom E-områden i plankartan stå för uppvärmningen.
El, tele, bredband
Bredband finns i Svanå och är möjligt att bygga ut för den nya bebyggelsen.
Elnätet behöver kompletteras med två stycken transformatorstationer och förstärkning
av ledningar från Haraker. E-områden i plankartan anger placering för
transformatorstationerna. Mälarenergi ansvarar för utbyggnaden av elnätet.
Plankartan är försedd med U-områden för befintliga ledningsstråk över kvartersmark
och för ledningsstråk som flyttas.
Befintligt fibernät går över den föreslagna förskolefastigheten och kan behöva flyttas.
Avfall
Avfall ska hanteras enligt Västerås stads lokala renhållningsordning. Planen har stämts
av mot rekommendationerna i Västerås stads ”Råd och anvisningar för avfallsutrymmen
och transportvägar”.
Organiskt avfall och restavfall ska sorteras inom varje fastighet i miljöbodar eller
liknande. Plats för miljöbodar säkerställs genom g-områden samt inom kvartersmark B i
plankartan. Miljöbodarna bör vara tillräckligt stora för att rymma flera fraktioner av
förpackningar.
RESURSHUSHÅLLNING, ÅTERANVÄNDNING
Inom området finns ett väl utbyggt nät av mindre vägar. Dessa utgör en grund i förslaget
och befintliga vägar förstärks och kompletteras vissa sträckor. I planområdets östra del
anläggs en ny gatustruktur.
Befintliga rekreationsstråk, parker och idrottsplatser kommer fortsatt att vara en del av
boendemiljön.
HÄLSA OCH SÄKERHET
Tillgänglighet, trygghet
Orienterbarheten och tillgängligheten till området förstärks genom fler kopplingar till
Engelska parken. Den nya bebyggelsen är placerad på ett sådant sätt att tillgängligheten
är god för personer med rörelsehinder. Svanå uppfattas idag som relativt slutet för
utomstående men efter ett genomförande av planen kommer skillnaden mellan publika
byggnader, park- och naturområden och mer privata boendemiljöerna tydiggöras.
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Störningar
I Svanå finns ett stall med mindre än 10 hästar. I anslutning till stallet finns hagar och
betesmark. Minsta avstånd mellan stall och bostäder är ca 120 meter och avståndet till
hagar är ca 25 meter, vilket vid behov är möjligt att ändra till 50 meter genom
begränsning av hagmarken. Stallet och möjligheten till hästsport och djurhållning
bedöms vara en stark attraktionskraft för boende. De närliggande bostäderna kommer
att ägas och förvaltas av gårdscentrumet. Avståndet mellan hagar och förskola är drygt
150 meter där förskolan är placerad sydväst om hagar och stall. Vid en utökning av
hästverksamheten är det viktigt att ta hänsyn till lokala förhållanden – avstånd, vind,
topografi och vegetation är sådana faktorer som påverkar. Man måste alltså se till hela
den lokala situationen när man bedömer det enskilda fallet. En större hästverksamhet
kan behöva större skyddsavstånd. Därför kan möjligheten att i framtiden utöka
hästverksamheten komma att begränsas genom den föreslagna bebyggelsen på platsen.
Buller
En bullerutredning har utförts, Sweco 2019-12-02. Den planerade bebyggelsen bedöms
inte medföra några negativa konsekvenser avseende buller vid befintliga bostäder till
följd av reflexer i fasaderna. Befintliga bostäder längs väg 681, 682 eller 684 får dock
sannolikt ökade trafikbullernivåer då de planerade områdena alstrar ett förhållandevis
stort antal fordonsrörelser i förhållande till trafikflödena på dessa vägar.
Sammantaget bedöms inte nya bostäder eller skola på angivna avstånd från vägar
påverkas av trafikbuller som innebär risk för människors hälsa. Om uteplatser ska
anordnas behöver det dock generellt göras i skyddat läge. I bullerberäkningen för Svanå
har det beräknats nuläge, uppräkning till år 2040 utan ny bebyggelse (nollalternativ) och
uppräkning till år 2040 med ny bebyggelse (planalternativ). Det som redovisas och
diskuteras är planalternativet, alltså med ny bebyggelse och uppräknat för prognosår
2040.
I nuläget är det ganska lite trafik i Svanå, och av bullerutredningen kan man uttyda att
det är den nya bebyggelsen som leder till trafikökning i området, den allmänna
trafikökningen har inte så stor betydelse. Prognosuppräkningen bygger till stor del på
trafikalstringen av de samlade byggnationerna i närområdet. Svanå ligger inte direkt i ett
expansivt sammanhang. Det viktigaste vid genomförandet av planen är att man måste
tänka till när det gäller placering av uteplatser i området.
Det finns goda möjligheter att skapa en skolgård med god ljudmiljö. Förskolegård kan
planeras på ett relativt kort avstånd till vägen. På 15 m avstånd från vägen innehålls
riktvärde för såväl ekvivalent som maximal ljudnivå med skyltad hastighet 50 km/h.
Trafikflöden är uppskattade utifrån nuläget och alstring från planerade bostäder enligt
schablon. Högsta beräknade ekvivalenta ljudnivå vid någon bostadsfasad är 54 dB(A).
Marginalen till riktvärdet 60 dB(A) är 6 dB, vilket beräkningsmässigt innebär att 4 ggr
högre trafikflöden kan tillåtas utan att riktvärden vid fasad enligt förordningen
överskrids.
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Beräknade ekvivalenta och maximala ljudnivåer på specifika avstånd från vägarna anges
i Tabell 4 (bostäder) och Tabell 5 (skolgård). För bostadsfasader anges ljudnivåer både 2
och 5 m över mark. Eftersom det även är av intresse att bedöma lämpligheten för
uteplats vid bostäderna jämförs de beräknade värdena med riktvärden för såväl fasad
som uteplats. För uteplats och skolgård studeras dock endast ljudnivån 2 m över mark.
Överskridanden av ljudnivå på uteplats anges i Tabell 4 med orange markering.
Trafikflödet är lågt på samtliga gator och antalet tunga passager per timme bedöms vara
få. Eftersom riktvärdet för maximal ljudnivå på uteplats får överskridas fem ggr per
timme dag- och kvällstid, och den maximala ljudnivån normalt dimensioneras av den
tunga trafiken, har beräkningar även gjorts där de maximala ljudnivåerna dimensioneras
av den lätta trafiken.
Resultatet av de beräkningarna redovisas inom parentes i tabellen.

Olycksrisker
Väg 681 är inte utpekad som led för farligt gods. Det finns inga industrier i närheten som
kan förväntas hantera kemikalier. Ny gatubelysning kan vara aktuell i de mest
trafikerade korsningarna då trafikmängden ökar som en konsekvens av förslaget.
Stabiliteten i slänten mot Svartån – söder om kraftverksdammen är inte fullständigt
klarlagt. Ett eventuellt skred innebär en ökad risk för personskada vid ett genomförande
av planen, då fler människor rör sig i området.

35

Brandsäkerhet
Räddningsstyrkans framkörningstid till planområdet får inte överskrida 20 minuter enligt
kommunalt handlingsprogram för räddningstjänst. Fastställd tidsram överskrids inte.
Planområdet ska enligt aktuellt handlingsprogram brandvattenförsörjas från
brandpostnät med minsta kapacitet 600 l/min. I Svanå finns inga brandposter och dessa
bör anläggas med rekommenderat maximalt avstånd från sämst belägna
uppställningsplats för räddningsfordon till brandpost om 75 meter.
ÅTGÄRDER FÖR ANPASSNING TILL KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Området riskerar inte att drabbas av översvämningar till följd av kraftiga skyfall. Det
finns gott om ytor som tål att ställas under vatten och dagvattenhanteringen sker
genom öppna system. Nya byggnader ska höjdsättas med färdig golvhöjd minst 25 cm
över gatunivå. Vid höga flöden i vattendragen bedöms föreslagen bebyggelse ligga inom
säkert avstånd. Någon föröjd risk för ras och skred i samband med skyfall bedöms inte
föreligga för den nya bebyggelsen.
Området är rikt på uppväxt vegetation som ger naturlig, vandrade skugga under allt
varmare sommardagar. Planområdets västra del saknar i stora delar skuggande
vegetation. Med hänsyn till detta bör så mycket som möjligt av befintliga träd sparas i
väntan på att nyanlagda trädgårdar har etablerat sig.
Bostäderna i områdets västra del är exponerade för kraftiga vindar. I den östra delen är
bebyggelsen mer skyddad. Läplanteringar kan uppföras för ett bättre mikroklimat.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
MILJÖBEDÖMNING
En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har upprättats enligt
kraven i plan- och bygglagen 4 kap. 34§.
SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats eftersom genomförandet av planen har
bedömts kunna medföra en mindre betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. I
miljökonsekvensbeskrivningen redovisas och analyseras de miljömässiga konsekvenser som ett
genomförande av detaljplanen kan antas medföra.

De miljöaspekter som omfattas av MKB:n är följande:
·
·
·
·
·
·
·

Riksintresse för kulturmiljö
Landskapsbild
Fornlämningar
Dagvatten
Vatten och avlopp
Strandskydd
Naturvärden
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·
·
·
·
·
·

Rekreation
Luft och klimat
Allergener
Förorenade områden
Risk för ras, skred och erosion
Buller

Ett genomförande av planen bedöms inte påverka områdets visuella intryck negativt
vilket därmed påverkar riksintresset negativt. Även landskapsbilden påverkas inte
negativt. Se MKB Svanå och Kulturmiljöanalys Svanå.
Sammantaget bedöms ett genomförande av planförslaget medföra måttliga med risk för
små negativa konsekvenser på riksintresset och små negativa konsekvenser på
landskapsbilden. Fornlämningar inom områdets bedöms inte påverkas negativt av
planen. Samtidigt bedöms planen bidra positivt till den befintliga kulturmiljön genom att
möjliggöra för ny verksamhet i äldre bebyggelse.
Dagvattnet kommer att hanteras genom olika åtgärder för att minimera mängden
föroreningar från planområdet. Sammantaget bedöms konsekvenserna av aktuellt
planförslag ge upphov till obetydliga med risk för små negativa konsekvenser. Detta
eftersom tillskottet av förorenade ämnen till recipienten kan komma att öka jämfört
med nuvarande markanvändning som är oexploaterad åkermark.
Gällande vatten- och avloppslösningar i området finns det möjlighet att ordna med
dricksvattenförsörjningen och avloppslösningar lokalt genom anslutning i Skultuna.
Vidare bedöms planen medföra obetydliga med risk för små negativa konsekvenser för
områdets naturvärden medan konsekvenserna för strandskyddet bedöms som
obetydliga. Planförslaget gynnar rekreationsmöjligheterna i området och planen bedöms
därmed ge upphov till små positiva konsekvenser avseende rekreation.
Vid ett genomförande av planen kommer personbilstrafiken att öka vilket i sin tur
kommer ge upphov till utsläpp av växthusgaser. Detta bedöms ge upphov till små
negativa konsekvenser för luft och klimat.
Planen kommer möjliggöra bostadsbebyggelse samt förskoleverksamhet i närheten av
ett häststall med omkringliggande hagar. Mot bakgrund av bland annat avståndet till
bostäderna och förskolan bedöms risken för påverkan av hästallergen som liten och
konsekvenserna bedöms därför som obetydliga med risk för små negativa med hänsyn
tagen till allergiska personers känslighet.
Konsekvenserna vid ett genomförande av planen gällande föroreningssituationen
bedöms vara obetydliga. Detta eftersom uppmätta halter av ämnen i samband med
miljötekniska markundersökningen var låga och att det i framtagen riskbedömning
konstateras att planläggning för bostäder inte utgör en beaktansvärd risk.
Strax utanför planområdet finns det områden med risk för ras och skred som kan
komma att besökas av fler människor om planförslaget genomförs. Med föreslagna
åtgärder bedöms konsekvenserna för risker kopplade till ras och skred som obetydliga.

37

Om åtgärder inte genomförs bedöms det föreligga risk för måttliga negativa
konsekvenser eftersom boende eller besökare riskerar att skadas vid ett eventuellt ras.
Ny bebyggelse tillkommer i närheten av befintliga vägar. De nya bostäderna kommer att
exponeras för vägtrafikbuller som underskrider gällande svenska riktvärden.
Konsekvenser vid ett genomförande av planen bedöms som obetydliga med risk för
negativa konsekvenser för känsliga personer.
Planförslaget bedöms både ha en negativ och en positiv påverkan på de nationella
miljökvalitetsmålen.
Förslaget innebär en ökad biltrafik vilket ger upphov till utsläpp av växthusgaser samt
andra luftföroreningar och bedöms därför ha en negativ inverkan på miljökvalitetsmålen
Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Frisk luft och Bara naturlig försurning.
Bebyggelse planeras främst på åkermark där det bland annat finns biotopskyddade
diken som kommer att påverkas av exploateringen. Detta bidrar negativt till miljömålen
Ett rikt växt- och djurliv samt Ett rikt odlingslandskap.
Enstaka grova träd kan komma att avverkas i skogsområden samtidigt som skyddsvärda
skogspartier till stor del undantas och avsätts för naturmark. Sammantaget bedöms
planen bidra positivt till miljömålet Levande skogar.
Byggnation inom riksintresset kommer att påverka det visuella intrycket av området
negativt samtidigt som det tillgängliggörs. Sammantaget bedöms planen både ha en
negativ och en positiv inverkan på miljömålet God bebyggd miljö.
Planförslaget bedöms inte påverka miljömålet Giftfri miljö.

38

HÅLLBARHETSFYRAN
Hållbarhetsfyran är stadsbyggnadsförvaltningens riktningsanalys för
detaljplanearbetet. Analysen visar om vi går mot en ökad social, ekologisk,
kulturell och ekonomisk hållbarhet vid den föreslagna planläggningen.
Bedömningen redovisas i nedanstående diagram med kommentarer.

EKOLOGISK

EKONOMISK

SOCIAL

KULTURELL
NOLLALTERNATIVET

PLANFÖRSLAGET

Social hållbarhet
Den tillkommande exploateringen innebär ett tillskott av invånare i Svanå och
Skultuna. Befolkningssammansättningen i Svanå kommer som följd av detta
sannolikt att bli mer varierad med möjligheten till bland annat ett mer aktivt
föreningsliv (Svanå IF, hembygdsförening). Det nya befolkningsunderlaget bedöms
också ge möjlighet till att bygga en förskola i området vilket saknas idag. Detta
ökar byns attraktionskraft hos barnfamiljer.
I Svanå finns en tradition av att bygga bostäder för uthyrning med brukets
arbetarbostäder. Ett fåtal av dessa är fortfarande hyresrätter i Svanå Bruk &
Säteris ägo. Planområdets västra delar planeras att uppföras som hyresrätter
vilket kan locka en bredare målgrupp till Svanå.
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Nya målpunkter skapas i området med utveckling av verksamheter i
herrgårdsområdet. Miljöer för lek och rekreation förstärks vilket innebär positiva
effekter ur ett barnperspektiv och hälsoperspektiv.

Ekologisk hållbarhet
Föreslagen bebyggelse sker i huvudsak på jordbruksmark (vall) med låga
brukningsvärden. Totalt tas ca 4,1 ha jordbruksmark i anspråk. Av dessa är 1,2 ha
redan idag planlagt för bostadsändamål. Den föreslagna bebyggelsen är relativt
tät med små fastigheter vilket innebär att den ianspråkstagna marken utnyttjas på
ett förhållandevis resurseffektivt sätt.
Områden med höga naturvärden undantas från exploatering och ges ett ökat
planmässigt skydd jämfört med gällande plan.
Vattenkvaliteten i Svartån försämras inte av ett genomförande av planen, men
några åtgärder som innebär en direkt förbättring ingår inte heller i planens
genomförande. Vandringshinder i Svartån avhjälps inte vid ett genomförande av
planen.
Kulturell hållbarhet
Inom delar av planområdet föreslås ny bebyggelse där det finns kända
fornlämningar som bör dokumenteras. Det berör framförallt äldre
bostadsbebyggelse öster om stenmagasinet och de två kompletterande
byggnaderna inom herrgårdsområdet.
Fornlämningar är skyddade enligt Fornminneslagen. Stora delar av Svanå Bruk
revs under 1920 -talet och är idag svårlästa. Höga naturvärden finns på samma
plats och ett skötselprogram bör tas fram för att säkerställa bevarandet av
brukslämningarna samtidigt som de höga naturvärdena kan behållas.
Den nya bebyggelsen ger en mycket liten visuell påverkan på riksintresset och
landskapsbilden. Läsbarheten av bruks- och herrgårdsmiljön som en
kulturhistoriskt viktig miljö påverkas lite av nybebyggelse i de tidigare öppna
landskapsrummen. Förslaget är framtaget med en omsorg om att bygga vidare på
hur befintlig bebyggelse är placerad i landskapet, att ge byggnader inom
riksintresset en rymd kring sig samtidigt som Svanå som by förstärks och de lokala
sambanden blir fler. För en kulturellt hållbar utveckling av Svanå är det av vikt att
betrakta den bebyggda miljön som en helhet och inte enbart det utpekade
riksintresset kring Svanå bruk och säteri som bärare av de kulturella värderna.
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Ekonomisk hållbarhet
Ett genomförande av planen innebär att ny teknisk infrastruktur för VA-system
behöver anläggas. Avståndet till det kommunala nätet i Skultuna är stort och en
överföringsledning för dricksvatten bedöms inte vara ekonomiskt försvarbart.
Kostnaden för att anlägga en lokal dricksvattenanläggning innebär en något högre
anslutningsavgift jämfört med att bygga i centrala lägen, men står i rimlig
proportion till den totala anslutningsavgiften.
Befintliga vägar utnyttjas som en resurs i planförslaget liksom anläggningar som
lekplats eller grönyta för spontanidrott samt ytor för parkering.
Planförslaget innebär att den nya bebyggelsen är spridd över ett relativt stort
område, samlat i två större bostadskluster och i herrgårdsmiljön. Inom dessa
tätare kluster utnyttjas markresursen på ett effektivt sätt givet platsens
förutsättningar och bör ställas i relation till en gles bebyggelsestruktur med stora
fastigheter likt den som finns idag.
MILJÖKVALITETSNORMER
Utomhusluft
Genomförandet av planen bedöms inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer
för utomhusluft överskrids, avseende halterna för kvävedioxid, kväveoxider,
svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5). Enligt
Västerås stads handlingsplan för utomhusluft (antagen 2013) ska samtliga ämnen
som redovisas i handlingsplanen och som har tröskelvärden vara under den övre
utvärderingströskeln senast år 2020. Genomförandet av planen bör inte medföra
att de gränsvärden som satts i Västerås handlingsplan för utomhusluft överskrids.
Vattenförekomster
Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på gällande
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, avseende god kemisk och ekologisk
status för ytvatten samt grundvattnets kemiska och kvantitativa status. Detta
förutsätter att området är fritt från markföroreningar och att lämpliga åtgärder
för rening av vägdagvatten genomförs.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
ORGANISATIONSFRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.
Under genomgörandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i
enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl
föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men
den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägare har rätt till ersättning.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Gårdscentrumet ansvarar, så som enskilda fastighetsägare inom planområdet, för
utbyggnad av allmän plats inom planområdet och av VA-nät med lokala lösningar
för dricksvatten och avlopp.
I projektet är det inte försvarbart att gå in till Skultuna med avloppsledning.
Kommunalt VA ska byggas ut när det finns behov av att lösa VA-frågorna i ett
större sammanhang.
Exploatören bekostar mätningar för vattentäkt före och efter exploatering.
Exploatören ansvarar också för att åtgärda brister om försämrad vattentillgång
mm. Prospekteringen av vattnet måste säkerställa att vattnet räcker till alla
hushåll, både befintliga och nya bostäder.
Trafikverket är huvudman för allmänplats med bestämmelsen VÄG.
Mälarenergi ansvarar för utbyggnad av elnät. Eventuell flytt av befintliga kablar
bekostas av exploatören.
Fibra AB: befintlig kanalisation och kablar måste beaktas, eventuell flytt bekostas
av exploatören. Utbyggnad av nätet kommer att behövas.
ME Elnät AB: befintligt elnät måste beaktas. Befintliga kablar och ledningar får
inte blockeras för reparation. Eventuell flytt av befintliga kablar och ledningar
bekostas av exploatör.
Planområdet kommer ingå i verksamhetsområde för VA förutsatt att upp till 52
(inkl flerbostadshus) nya fastigheter + skola och verksamhet byggs, vilket innebär
att Mälarenergi blir huvudman för VA-nätet och tillhörande anläggningar.
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Gårdscentrumet blir huvudman för allmän plats, så som enda fastighetsägare i
området. I det fall att delar av den nya bebyggelsen avyttras kan gemensamma
anläggningar komma att inrättas som gemensamhetsanläggningar. Detta avser tex
vägar, grönområden, miljöbodar och va-ledningar mm.

Avtal
Västerås stad har inte för avsikt att upprätta exploateringsavtal i samband med
detaljplanering.
Vid enskilt huvudmannaskap är det fastighetsägarna som är ansvariga för planens
genomförande, åtar sig en exploatör att utföra vissa anläggningar kan avtal
avseende detta upprättas mellan parterna.
Exploatören ska ses till att belysning uppförs enligt planförslag. Stråket för
belysning är viktigt för att säkra ett tryggt och trafiksäkert området att leva och
vistas i.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
För detaljplanens genomförande krävs fastighetsbildningsåtgärder.
Lantmäterimyndigheten ansvarar för fastighetsbildningsåtgärder, på
fastighetsägarens initiativ och bekostnad. Lämplighet avseende fastigheters
utformning mm prövas vid lantmäteriförrättning.
Gräns mot Svanå 2:35 behöver bestämmas då plangräns läggs i fastighetsgräns.

Servitut och ledningsrätter
Omprövning av ledningsrätt 19-SKU-549:1 ska göras på ansökan av
ledningshavaren. Ledningsrätten förläggs till område markerat med u i plankartan.
Servitut för väg, 19-HAK-240.5 till förmån för Svanå 2:22-23 bör omprövas då del
av gällande väg planläggs som allmän plats.
Behov av omprövning av Svanå ga:1 finns som följd av planens genomförande.
Befintliga ledningar förutsätts ligga kvar i befintligt läge.
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Gemensamhetsanläggning
Gemensamhetsanläggningen ga:1 för Grundvattentäkt med pumphus och
ledningar för vatten, reningsanläggning med ledningar samt väg, bevaras orörd
och skyddas genom g-område.
För det fall kvartersmarken (B) indelas i mer än en fastighet kan det bli aktuellt att
inrätta gemensamhetsanläggning för att tillgodose fastigheternas gemensamma
behov av t ex grönytor, garage, miljöbod, gemensam gård, dagvattenhantering
m.m. Vid en anläggningsförrättning bestäms gemensamhetsanläggningens
omfattning, deltagande fastigheter samt andelstal för drift och utförande mm.
Ansökan om inrättande av gemensamhetsanläggning görs av byggherren/
fastighetsägaren till lantmäterimyndigheten i Västerås stad.
Arrende
Jordbruksarrenden omförhandlas till följd av exploatering av jordbruksmark.
EKONOMISKA FRÅGOR
Samtliga kostnader som uppkommer till följd av planen och dess genomförande
hanteras av fastighetsägaren.
Exploatören ansvarar för att bekosta brandposter. Bestämning av lägen för
brandposter ska ske i samråd med Mälardalens brand- och räddningsförbund
samt Mälarenergi.
TEKNISKA FRÅGOR
Ledningar för tele Lr 19-SKU-549.1 flyttas och förläggs i gatumark/parkmark.
Projektering av VA- och dagvattenanläggningar ska ske i samråd mellan
fastighetsägaren, Teknik- och Fastighetsförvaltningen samt Mälarenergi AB och
godkännas i samband med bygglovgivning. Kommunen ansvarar för utbyggnad av
dricksvatten- och avloppsförsörjning när det finns behov av att lösa VA-frågorna i
ett större sammanhang.

NAMNFRÅGOR
De nya vägarna inom området föreslås få namnen Tegelängsvägen och Svanå
parkväg.Tegelängsvägen leder västerut över de åkrar som heter Tegelängen
eftersom de tidigare användes för att ta lera till tegelbränning vid tegelbruket i
Svanå. Svanå parkväg har fått namn efter närheten till engelska parken.
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Svanå parkväg

ANMÄLAN OCH TILLSTÅND
För att få inrätta enskild avloppsanordning krävs anmälan till eller tillstånd från
miljö- och konsumentnämnden.
Dagvatten- och värmepumpsanläggningar kan behöva anmälan till eller tillstånd
från miljö- och konsumentnämnden.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanen har upprättats av Sweco Architects AB genom Per Crona och
medverkande Jenny Fredriksson, handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen har
varit Marie Ahnfors. Medverkande tjänstemän har varit representanter från
Stadsbyggnadsförvaltningen, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Teknik- och
fastighetsförvaltningen, Barn- och ungdomsförvaltningen, Sociala nämndernas
förvaltning, Mälarenergi, Mälardalens brand- och räddningsförbund samt Vafab
miljö AB.
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Marie Ahnfors
Planarkitekt
Per Crona
Planarkitekt (Sweco Architects AB)
Jenny Fredriksson
Medverkande planarkitekt ( Sweco
Architects AB)
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