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 Övriga närvarande 
 Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör 

Tomas Persson, bitr. stadsbyggnadsdirektör 
Hans Larsson, planchef 
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§ 149 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 
Beslut 
Arbetsutskottet utser Claes Kugelberg (M) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll.  
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§ 150 Dnr BN 2018/00903-3.1.2 

Information på beredning - Dp 1809, Urberget 
Ärendebeskrivning 
Åsa Rudehage informerar om läget i detaljplanen för Urberget. 

Arbetsutskottet tackar för informationen.  

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
6 (15) 

AU Byggnadsnämnden 2018-10-02 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 151 Dnr BN 2018/00920-3.1.2 

Information på beredning - Dp 1873, Fältmössan 1 och 
Vapenrocken 1, Viksäng 
Ärendebeskrivning 
Felix Blomstergren informerar om detaljplanen för Fältmössan 1 och 
Vapenrocken 1, Viksäng. 

Arbetsutskottet tackar för informationen.  
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§ 152 Dnr BN 2018/00923-3.1.2 

Information på beredning - Lägesrapport Munga, uppdatering 
Ärendebeskrivning 
Hans Larsson ger en lägesrapport för detaljplanen för Sjöbo 2:1 - 192 och 
Åbylund 2:3 - 2:93, Munga. 

Arbetsutskottet tackar för informationen.  
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§ 153 Dnr BN 2018/00939-3.1.2 

Information på beredning - Hammarby 
Ärendebeskrivning 
Alexander Ögren och Åsa Rudhage informerar om möte med stadsledningen 
om att genomföra en social hållbarhetsanalys enligt en ny modell och där 
Hammarby kan bli pilotprojekt. Under den tiden blir arbetet med detaljplan 
för Hammarby vilande. 

Arbetsutskottet tackar för informationen.  
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§ 154 Dnr BN 2018/00924-3.5.1 

Information på beredning - Skytten 10 
Ärendebeskrivning 
Vesna Kranjec informerar om läget i bygglovsärendet. Redovisning av 
arbetsplatsbesök görs på byggnadsnämndens sammanträde i oktober.  
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§ 155 Dnr BN 2018/00907-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st. enbostadshus på 
fastigheten Skästa 1:3, Västerås 
Beslut 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av 3 enbostadshus kan tillåtas inom 
fastigheten Skästa 1:13. 

2. i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av bygglov. 

3. Granskningsavgiften fastställs till 10 920 kr.  

Ärendebeskrivning 
NN söker förhandsbesked med avsikt att bilda tre nya fastigheter på 
fastigheten Skästa 1:13.  

För fastigheten finns ingen detaljplan. Platsen för ansökan är belägen ca 14 
km nordväst om centrala Västerås. I ett område mellan väg 66 och 
Lillhäradsvägen, Skolskjuts finns utmed Lillhäradsvägen och kollektivtrafik 
utmed väg 66.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Sökande 
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§ 156 Dnr BN 2018/00895-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av 3 st. parhus om totalt 6 lägenheter på 
fastigheten Slottsträdgården 9-15, Västerås 
Beslut 
1. Bygglov för nybyggnad av tre parhus (6 lägenheter) på fastigheten 
Slottsträdgården 9-15 beviljas med stöd av 8 kap. 30 § plan- och bygglagen. 

2. Bygglov avgiften fastställs till 74 092 kronor. 

3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.  

Ärendebeskrivning 
House Västerås AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av tre likadana 
parhus, med sammanlagt 6 lägenheter, på fastigheterna Slottsträdgården 9-
15, Pila-Brittas gata 1.  

Ärendet avser tre parhus i två plan med inglasade uteplatser samt carport, 
sammanbyggda i tomtgräns. Fasaderna ska kläs med stående organowood 
träpanel och taket beläggs med svart papp. 

Byggnaderna har byggnadsarean 117 m² och bruttoarea är 178 m². 

Sammanlagd byggnadsarea för de sex byggnaderna inklusive carport är 702 
m² och sammanlagd bruttoarea är 1068 m². 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Sökanden 
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§ 157 Dnr BN 2018/00728-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av industrilokal på fastigheten Krogen 1, 
Västerås 
Beslut 
1. Bygglov för nybyggnad av industrilokal beviljas med stöd av 9 kap 31 b § 
plan- och bygglagen. 

2. Bygglovsavgiften fastställs till 181 709 kronor. 

3. Sökanden ska följa Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter och 
upplysningar.  

Ärendebeskrivning 
NN och NN har den 2018-06-29 ansökt om bygglov för nybyggnad av 
industrilokal på fastigheten Krogen 1 (efter pågående avstyckning kommer 
fastighten att heta Krogen 3). Fastigheten ligger väster om Västerås vid 
Köpingsvägen mot Dingtuna i närheten av Hacksta området.  

Etableringen av företaget YourSpace verksamhet består i uthyrning av större 
lokaler för fordon, lager och hobbyverksamhet, mindre lokaler för förvaring 
och magasinering samt uppställningsplatser utomhus.  

Om kontorsverksamhet ska användas i byggnaderna måste ett nytt bygglov 
för ändrad användning ske med dimensioneringar för fönster och 
dagsljusinsläpp.  

De två nya byggnaderna uppförs i två våningar med garagedel på nedre plan 
och mindre utrymmen som förråd och lager på övre plan. Även en mindre 
separat byggnad med spolplatta på 31 kvm kommer uppföras. Byggnadsarea 
blir 2402 kvadratmeter och bruttoarea blir 4773 kvadratmeter.  

Utvändiga trappor från övre plan till markplan finns på kortsidorna samt två 
stycken dörrar och två mindre fönster på varje kortsida från nedre plan av de 
rektangulära byggnaderna. På hela långsidorna av byggnaderna kommer det 
finns vita garageportar vid nedre plan samt träpanel på övrig fasad. På mitten 
av långsidorna finns entré ingång med pentry, toalett och hiss till övre plan. 
Fasader består av grå träpanel, tak och gavelfoder i svart kulör, sockel i 
minerit grå ton samt dörr och fönsterfoder i orange kulör. Sadeltak med svart 
plåt och 20 graders lutning. Byggnadshöjden blir 8,6 meter. Färdig golvhöjd 
på byggnaderna kommer bli på en plushöjd på 14,5, vilket uppfyller 
detaljplan där minst 0,3meter. Tomtavstånd från byggnaderna till 
tomtgränser är mellan 6-15 meter. Det kommer även uppföras ett elstängsel 
på 2,4meter runt fastigheten för säkerheten.  

Tillgängligheten anses bli uppfylld med HWC toalett, rumshöjder över 2,7 
meter, hcp-parkering, hiss till övre plan samt godtyckliga dörrpassage.  
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Dagvattenhantering är inte helt utredd än med Mälarenergi, men utvändig 
vatten och avlopps ritning har inlämnats med dagvattenbrunnar och väg för 
påkoppling av dagvatten, spillvatten och tappvatten till den tänkta 
anslutningspunkten vid Köpingsvägen. En oljeavskiljare kommer även att 
installeras vid spolplattan utomhus.  

Plats för parkeringar och sophantering finns dimensionerat för samt 
trafiksäkerheten anses uppfylld på utfartsvägen. 

En avvikelse från detaljplanen är att spolplattan på 31 kvm placeras bredvid 
tomtgränsen mot grannfastigheten mot Krogen 2, men grannemedgivande 
finns och bedöms som mindre avvikelse från detaljplanen.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Byggherre och sökande 
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§ 158 Dnr BN 1816948- 

Övriga frågor 
Ärendebeskrivning 
- Tid för partigruppmöten inför byggnadsnämndens sammanträde 11 
oktober: Majoriteten kl. 11:00. Oppositionen kl. 11:00. 

- Inbjudan till pressträff. Lars Kallsäby (C) och Carl Arnö tittar på vilka 
ärenden som ska tas upp på pressträffen. 

- Lars Kallsäby (C) meddelar att han på byggnadsnämndens sammanträde i 
oktober kommer göra en sammanfattning av vad som åstadkommits under 
mandatperioden. 

- Arbetsutskottet tackar för sig och för ett gott samarbete under 
mandatperioden.  
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§ 159 Dnr BN 1810475- 

Beredning av ärenden inför kommande nämnd 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet bereder ärenden inför byggnadsnämndens sammanträde 11 
oktober 2018.  
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