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Remissvar: Begäran till länsstyrelsen om planeringsbesked avseende detaljplan DP1961 

för del av Tidö 1:347, Västerås 

 

Naturskyddsföreningen i Västerås har tagit del av samrådsunderlaget och lämnar 

nedanstående synpunkter. Fortsättningsvis förkortas Naturskyddsföreningen i Västerås enbart 

som Naturskyddsföreningen.  

 

I Översiktsplan 2026 så finns bland strategierna: 

 Livskraftig landsbygd med starka serviceorter  

 Enkelt att gå och cykla  

 Kollektivtrafiken som ryggrad  

 Resurshushållning och klimatanpassning 

 

Om vi ska klara miljö och klimatmålen så bör prioritet ligga bl.a. på ovanstående strategier. 

Att bygga utspridda mindre byar ger en utmaning med att planera och utveckla serviceorter, 

undvika bilberoende, uppmuntra till kollektivtrafik. 

 

Vi behöver en levande landsbygd, men då måste det också finnas en plan för hur vi ska lösa 

utmaningarna. I ett hållbart samhälle så ska det inte vara 2 bilar per hushåll som rullar varje 

dag, det räcker inte med en busslinje med 2 avgångar per dag, det ska vara nära (cykelavstånd 

och cykelbanor) till affär, familjeläkare, skola, fritidsaktiviteter mm. 

 

Innan den planen finns, kan vi inte börja bygga utspridda byar som inte passar in i ett klimat 

och miljöanpassat Västerås.  

 

Under rubriken ”Intäkter och kostnadstäckning för VA-utbyggnad nämn tomtstorlek 1200 m2. 

Naturskyddsföreningen är mycket kritisk till denna storlek på småhustomt. Vi måste 

långsiktigt (50 – 75 år) hushålla mycket bättre med mark för bostadsbebyggelse. Sverige 

ligger i topp inom Europa och världen beträffande ”ekologiskt fotavtryck” dvs hur mycket 

utnyttjande av naturresurser och hur stora utsläpp av koldioxid som sker per person omräknat 

till globala hektar. Under ett antal år har gällt att Sverige har förbrukat sina årliga 
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naturresurser 1 april och om t.ex. hela världen skulle leva som vi i Sverige behövs det 4 

jordklot.  

 

 

Området innehåller 19 konstaterade naturvårdsarter. Dessa arter indikerar att området har 

naturvärde.  Och att området har förutsättningar att vara artrikt eller att själva området har 

särskild betydelse för biologisk mångfald. Detta framkommer av en naturvärdesinventering 

gjord oktober 2021 av Calluna AB och av fynduppgifter i Analysportalen. Informationen är 

från dokumentet: Eriksson, A. & Avalinejad-Bandari, M. (2021). Naturvärdesinventering 

(NVI) – Vid Tidö, Västerås kommun. Calluna AB. 

 

Från text i sammanfattningen, sid 4, i dokumentet vill vi hänvisa till detta som argument för 

att skydda/bevara området från exploatering: 

 

"Vid Callunas inventering noterades 12 naturvårdsarter, det vill säga arter som indikerar att 

området har naturvärde, att området har förutsättningar att vara artrikt eller att själva 

området har särskild betydelse för biologisk mångfald. Genom nedladdade fynduppgifter från 

Analysportalen (en tjänst som samlar svenska biodiversitetsdata) tillkom ytterligare 7 

naturvårdsarter. Totalt ger detta 19 konstaterade naturvårdsarter för inventeringsområdet 

(ytterligare naturvårdsarter än de som påträffats kan dock förekomma1). 

 

Callunas inventering och tidigare fynduppgifter från området visar på förekomst av 4 

skyddade arter enligt artskyddsförordningen (2007:845), växterna grönvit nattviol och mistel 

samt 2 fågelarterna kråka och sparvhök, som är prioriterade enligt Naturvårdsverkets 

rekommendation. 

 

De högsta naturvärdena i inventeringsområdet består av flerskiktade brynmiljöer med 

trädvariation och hävdgynnad flora. Klass 1 och 2 utgörs av objekt som har så höga 

naturvärden 

att de skulle kunna ingå i naturreservat med syfte att bevara biologisk mångfald. 

 

NVI-rapporten utgör ett stöd för bedömningar enligt miljöbalken 3 kap 3§. Hänsyn som tas 

till områden med positiv betydelse för biologisk mångfald bidrar till att uppfylla miljöbalkens 

krav, Sveriges internationella åtaganden samt de av riksdagen antagna miljökvalitetsmålen." 

 

Vi vill även peka på denna del av slutsatsen, sid 21, i samma dokument: 

 

"Naturvärdesinventeringen utgör ett stöd för att kunna tillämpa miljöbalkens portalparagraf 

1 kap 1§ liksom 2 kap miljöbalkens allmänna hänsynsregler, 3 kap 3§ om ekologiskt känsliga 

områden och 3 kap 4§ om skydd av jordbruksmark, samt 6 kap om 

miljökonsekvensbeskrivning och annat beslutsunderlag. NVI:n kan även utgöra stöd för att 

tillämpa artskyddsförordningen, samt användas som underlag för att utveckla ekologisk 

kompensation, klimatkompensation och bevarande av biologisk mångfald. 

 

Skyddade arter (artskyddsförordningen) kan påverka fortsatt process. Vid denna 

naturvärdesinventering har skyddade arter enligt artskyddsförordningen noterats (se avsnitt 

4.3)." 
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Sammanfattat så anser Naturskyddsföreningen att med de givna planförutsättningarna skall 

området inte exploateras utan området bör skyddas och bevaras. Vi vill också peka på att 

utredarna tydligt framfört att området inte tål 48 småhustomter. Vidare anser vi att området 

inte nödvändigt behöver exploateras för att klara Västerås stads behov av att bygga 1000 till 

1500 bostäder per år.  

 

 

 

 

Naturskyddsföreningen i Västerås  

Med vänlig hälsning  

Bengt Jönsson, (ordf.)  

070–2904020  

bengt.eb.jonsson@gmail.com  

 

Behjälpliga/ handläggare vid remissyttrandet har varit Alexander Franzen och Bertil 

Svensson, Naturskyddsföreningens styrelse  

 

 


