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Information från Västerås stad och Mälarenergi 

Beslut om att reservera mark i Hacksta 
Hej! Du får det här brevet eftersom vi vill informera om ett beslut som fattades  
i fastighetsnämnden den 30 augusti. Nämnden godkände en markreservation i 
Hacksta, ett område som ligger mellan Gränsta koloniområde och ICA’s lager.  
Se kartbilden på nästa sida. Markreservationen innebär att Mälarenergi nu kan 
fördjupa sin utredning gällande en möjlig placering av ett nytt reningsverk.   
 

Varför reserverar vi mark? 

Västerås stad växer och i takt med stadsutvecklingen har vi utrett en lämplig plats 
för ett framtida avloppsreningsverk. Det finns ännu inget beslut om att flytta renings-
verket från Kungsängen där det ligger idag. Ytterligare utredningar kopplat till mark-
användningen i Mälarporten behöver göras innan ett sådant beslut kan tas. 
 
Mälarenergi och Västerås Stad har tillsammans bedömt fyra alternativa platser i 
Hackstaområdet. Dessa har nu trattats ner till en. Den plats som anses vara lämplig 
och har reserverats för fortsatt utredning benämns Ekeborg 2, del av Västerås 2:110 
i Hacksta.  
 
Utredningen pågår parallellt med arbetet att färdigställa fördjupad översiktsplan 
(FÖP 67) för Västerås Hamn och Hacksta, vilken kommer vara vägledande för 
området.  
 

Vad är nästa steg? 

Nästa steg är att byggnadsnämnden i Västerås Stad beslutar om att starta denna 
detaljplan. När detta kommer att ske vet vi inte idag. Efter beslutet kommer 
information att finnas tillgänglig och uppdateras löpande på websidan för 
detaljplanen.  
 
Den nya södra huvudvägen, det vill säga förlängningen av Sjöhagsvägen vid 
korsningen Tidövägen, är utpekad i den fördjupade översiktsplanen (FÖP67). Vägen, 
som ska byggas av Västerås stad, kommer troligen att ingå i en separat ny 
detaljplan, vilket måste beslutas i byggnadsnämnden. Det finns ingen information 
om tidplan för vägen. 
 

Vad behöver du göra? 

Du behöver inte göra något just nu. När detaljplanen går ut på samråd kommer du 
att vara sakägare. Det finns då tillfälle att skicka in formella synpunkter. 
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Kartbild: Markreservationen gäller Ekeborg 2, del av Västerås 2:110 i Hacksta (se blå 
markering). Detta område kommer att ligga som förslag till avgränsning i den nya 
detaljplanen. 

 

Har du frågor? 

Om markreservationen: 
Ring 021-39 00 00 eller mejla till kontaktcenter@vasteras.se 
 
Om utredningen gällande nytt reningsverk:  
Ring Mälarenergi´s Kundcenter telefon 021-39 50 50 eller mejla via   
www.malarenergi.se/kundcenter-privat/kontakta-kundcenter/ 
 
Med vänlig hälsning 
Västerås stad och Mälarenergi 
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