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Överklagan av beslut Dp 1820, del av Västerås 1:128, Öster Mälarstrand, Dnr: 
2014/107-BN 
 
Naturskyddsföreningen i Västerås har tagit del av beslut och antagandet av DP1820.  
Naturskyddsföreningen i Västerås anser att våra synpunkter inte tagits tillräckligt i 
beaktande och har därför beslutat att lämna denna överklagan av DP 1820. 
Naturskyddsföreningen i Västerås har enligt 2015 års verksamhetsberättelse 2756 
medlemmar. 
Fortsättningsvis förkortas Naturskyddsföreningen i Västerås enbart som 
Naturskyddsföreningen.  
 
Naturskyddsföreningen har vid samråd rörande Dp 1820 samt vid granskning av Dp 1820 
framfört ett antal skriftliga synpunkter.  
 
Naturskyddsföreningen står kvar vid sina synpunkter framförda under samrådet och remiss 
av Dp1820.  
Genom att ta bort de två punkthusen och flytta sporthallen upp i det frigjorda området så 
kan bl.a.:  

- strandskyddet om 25 meter bibehållas  
- betydligt större utomhusyta blir tillgänglig för skolan (den föreslagna lösningen 

ger endast c:a 10 m2/ barn)  
- det för biologisk mångfald så värdefulla skogsbrynet kan fungera inom det 

strandskyddade området  
- risken avsevärt minskas för krav i ett senare skede om att kulvertera bäcken 

p.g.a. önskemål / krav på mer utomhusyta för barnen 
- förslaget att barnen på sina raster fritt skall lämna skolområdet och passera över 

bäcken för att leka bortom strandskyddat område (för att uppnå den mer 
vedertagna utomhusytan på 30 m2/ barn) elimineras.  

- Troliga krav på att täcka bäcken p.g.a. säkerhet för barnen betydligt minskas 
 

Efter remisstidens utgång så blev det känt att två av de i planunderlaget skyddade askarna 
trots märkning hade fällts i samband med arkeologisk utgrävning och sanering för arsenik. 
Naturskyddsföreningen menar att om det nu var absolut nödvändigt att ta bort askarna så 
skulle de bevarats för att senare placeras som död ved i faunadepå.   
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Beträffande den fria ytan för skolbarnen så vill Naturskyddsföreningen lyfta in att det i 
många år har hävdats att skolbarnen måste röra sig mer. Skolan har generellt inte lyckats 
utöka den schemalagda tiden för motion. Att  dessutom minska den fria ytan under rasten 
från ”vedertagna” 30 m2 till 10 m2 per barn kan inte anses främja varken barnens 
kunskapsintag eller långsiktiga uppbyggnad av hälsa.  
 
Beträffande förslaget att upphäva strandskyddet så har Naturskyddsföreningen i sina 
tidigare yttranden motsatt sig detta ur ett långsiktigt perspektiv ( 2050). Vi vill här betona 
att även ur ett mer kortsiktigt perspektiv, t.ex. 5 -10 år, så har de två föreslagna punkthusen 
en mindre betydelse.  
Det finns ingenting i Miljöbalken som säger att om politiken generellt gör misstag, t.ex. 
missar sitt ansvar för kontinuerlig planering och uppstart av byggnation, så skall det vara 
enkelt att få undantag från t.ex. strandskydd eller skydd av värdefull natur och biologisk 
mångfald. Över hela Sverige pågår nu ett senkommet uppvaknande om behov av bostäder 
och nya bostadsområden.  
Naturskyddsföreningen menar att det är i sådana här lägen som Länsstyrelser och 
Miljödomstolar har ett extra ansvar att utreda om en åtgärd (här byggnation inom 
kommunen) är omöjlig eller i vart fall orimlig att klara utanför strandskyddat område.  
Naturskyddsföreningen anser inte att kommunen har påvisat att tillräcklig 
bostadsbyggnation inom ett 5 eller 10 års perspektiv är omöjligt utan att upphäva 
strandskyddet för Mälarbäcken.  
 
Sammanfattningsvis så står naturskyddsföreningen kvar vid sina tidigare framförda 
synpunkter. Vi vill dessutom med ovanstående text i detta överklagande ytterligare 
motivera våra ståndpunkter för att främja skydd och vård av Mälarparken och 
Mälarbäcken, dess natur och biologiska mångfald, samt behovet att bygga skolområden 
som främjar både barns hälsa, fysisk aktivitet och lärande.  
 
Till detta överklagande hör våra tidigare yttranden från samrådet över Dp 1820, daterat 
2016-01-18, och granskning av detaljplanen Dp 1820, daterat 2016-04-22. 
 
För Naturskyddsföreningen i Västerås  
Med vänlig hälsning  
Bengt Jönsson, (ordf.)  
070-2904020  
Bengt.eb.jonsson@gmail.com  
 
 


