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Västerås 2018-04-12  

 

Västerås stad 

Byggnadsnämnden  

Stadshuset 

72187 VÄSTERÅS  

E-post: byggnadsnamnd@vasteras.se  

 

 

Remiss: Granskning Dp 1876, del av Västerås 1:128, Öster Mälarstrand 

 

Naturskyddsföreningen i Västerås har tagit del av samrådsredogörelsen samt det ändrade 

planförslaget och lämnar nedanstående synpunkter. Fortsättningsvis förkortas 

Naturskyddsföreningen i Västerås enbart som Naturskyddsföreningen.  

 

Naturskyddsföreningen har efter granskning av det nya planförslaget inte funnit skäl till att 

ändra våra grundläggande ståndpunkter från samrådet. Vi är helt nöjda med att strandskyddet 

har implementerats fullt ut och att skolans verksamhetsområde blir avgränsat mot 

Mälarparksbäcken med ett staket. 

 

Vi anser att friytan för skolbarnen är för liten och att vi står därför fast vid ståndpunkten att 

bostadshusen bör tas bort. Speciellt som de gjorda förändringarna gav marginell ökning i 

friyta och det inte klargjorts hur skolan har kontakt med barnen om de på sina raster går över 

till området markerat som park och spontanidrott.  

 

Naturskyddsföreningen står kvar vid sin synpunkt att sett ur ett längre perspektiv för totala 

bostadsbehovet och bostadsbyggandet i Västerås, t.ex. 5 – 10 år, så har de föreslagna 

bostadshusen liten betydelse.  

 

På Boverkets hemsida står det att ett rimligt mått på friytan för förskola är 40 m2 och för 

grundskola 30 m2 per barn. Det står också att en allmän trend är krympande friytor för skolor 

och förskolor. Naturskyddsföreningen konstaterar att samtidigt som regeringen via 

länsstyrelserna driver på att det skall avsättas/bevaras mer natur för friluftsliv och 

vardagsmotion i närområdena så driver kommunerna en utveckling i motsatt riktning när det 

gäller friytor för skolbarnen. Med 10 m2 friyta per barn så hör Västerås stad till de städer/ 

kommuner som vill avsätta minst friyta per barn i F-6 skolor. T.ex. har Malmö stad 15 m2 

som förslag till nya riktlinjer. 

 

 Från samrådsredogörelsen så konstaterar vi att Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

ifrågasätter friytan på 10 m2 för skolbarnen och hänvisar till Boverkets rapport 2015:8. Miljö-

och hälsoskyddsförvaltningen skriver också att man ännu inte tagit del av och lämnat 

synpunkter på det förslag till riktlinjer för staden som nämns i planbeskrivningen.  
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Naturskyddsföreningen finner det märkligt att inga instanser inom kommunen som ansvarar 

för skolverksamhet och / eller barns hälsa och välbefinnande har yttrat sig. Likaså finns det 

inga synpunkter från t.ex. någon samordnad föräldraförening. Vi undrar vilka förvaltningar, 

verksamheter och nämnder som har till uppgift att bevaka barnens bästa t.ex. när det gäller 

hälsa och välbefinnande. Det har de senaste åren diskuterats mycket att barnen rör sig för lite. 

Man har också konstaterat att muskelmassan hos de som mönstrar till värnplikt har minskat.  

Det har de senaste åren också förts fram att antalet idrottstimmar i skolan måste öka.  

Naturskyddsföreningen finner det märkligt att i detta läge så driver Västerås stad att friytan 

för skolbarnen skall minskas till 10 m2.  

 

Naturskyddsföreningen har vid möte på Stadsbyggnadskontoret meddelat att vi inte kommer 

att driva frågan om friyta vidare, dvs inte överklaga det presenterade förslaget för skolan vid 

Mälarparksbäcken, om det blir antaget. Vi anser att det måste finnas andra organisationer t.ex. 

föräldraföreningar samt kommunala förvaltningar och tillsynsmyndigheter som har detta 

ansvaret. 

 

 

För Naturskyddsföreningen i Västerås  

Med vänlig hälsning  

Bengt Jönsson, (ordf.)  

070–2904020  

Bengt.eb.jonsson@gmail.com  
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