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Detaljplan för del av Västerås 3:69, Finnslätten, Västerås 
 

PLANUPPDRAG 
 

Ansökan 
Kungsleden Fastighets AB har presenterat ett bebyggelseförslag som innefattar en logistik-

byggnad på del av Västerås stads fastighet Västerås 3:69, intill Tillbergaleden. För att pröva 

bebyggelseförslaget begärde fastighetsnämnden november år 2019 planläggning för det be-

rörda området. En godkänd avsiktsförklaring finns.  

 

Syfte 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för en logistikbyggnad med tillhörande lastytor, 

parkering och laddning av lastfordon. Byggnaden planeras att bli cirka 320 meter lång med en 

höjd på 12 meter, förutom en del där det planeras för ett höglager cirka 40 meter högt. Byggna-

ders volymers påverkan på landskapsbilden ska studeras i planarbetet. Planerad markanvänd-

ning är verksamheter och industri. Föreslaget planområde rödstreckad linje bilden nedan. 
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Gällande planer 
Det markområde som föreslås planläggas är utpekat i översiktsplanen för Västerås (ÖP 2026) 

som ett framtida område för verksamheter. Ny detaljplan överensstämmer således med över-

siktsplanen. Detaljplanen stämmer även överens med Planprogram för Finnslätten (PP 37). 

Markområdet är idag inte detaljplanelagt.  

 

Befintliga förhållanden 
Planområdet utgörs till största del av skogsmark och sankmark med förekomst av dike. Plan-

området är cirka 100 000 kvadratmeter stort. Diket omfattas av generellt strandskydd enligt 

Länsstyrelsen WebbGIS. Enligt en översiktlig naturvärdesinventering finns relativt låga natur-

värden inom planområdet, undantaget ett mindre område intill Tillbergaleden där det finns på-

tagliga naturvärden. Utöver det mindre området bedöms inte exploatering i området förväntas 

medföra en förlust av biologisk mångfald. 

 
Nedlagd deponi (Lundadeponin) direkt söder om planområdet. Det ska i planarbetet säkerstäl-

las att föroreningar i Lundadeponin inte påverkar planområdet på ett negativt sätt. En trafikut-

redning kommer behöva tas fram för att kartlägga framtida transportvägar.  

 

Nya byggnadens volym ska studeras gällande påverkan på landskapsbilden och riksintresseom-

rådet för Badelundaåsen (U25). Direkt norr om planområdet finns en nyligen framtagen detalj-

plan (Dp 1877).  

 

Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan 

Västerås stads stadsbyggnadsförvaltning bedömer att detaljplanen innebär en sådan betydande 

miljöpåverkan som avses i MB 6 kap 3 §. En strategisk miljöbedömning med tillhörande miljö-

konsekvensbeskrivning, kan därför komma att upprättats enligt kraven i PBL 4 kap. 34 §. 

 

Planförfarande och prioritering 

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande. Detaljplanen föreslås få prioritet 3. 

 

Förslag till beslut 

 

1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Västerås 

3:69, Finnslätten, Västerås, enligt stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad den 

2021-03-16. 

2. Planens genomförande bedöms ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i MB 

6 kap 3 §. En strategisk miljöbedömning, behöver därför  upprättats enligt kraven i 

PBL 4 kap 34 §. 

3. Förslag till detaljplan ska skickas ut på samrådsremiss. 

4. Förslag till detaljplan ska skickas ut på granskningsremiss. 

5. Planavtal ska upprättas mellan stadsbyggnadsförvaltningen och Kungsleden/teknik- 

och fastighetsförvaltningen.  

 

  

  

 


