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 Frånvarande ledamöter 
 Anna Hård af Segerstad (M) 
  
 Närvarande ersättare 
 Iréne Englund (S) §§ 254-276 

Tomas Östling (S) 
Ing-Marie Berndtsson (C) 
Eric Söderberg (KD), §§ 254-276 
Örjan Rosell (L), §§ 254-276 

  
 Övriga närvarande 
 Lotta Lindstam, stadsbyggnadsdirektör 

Tomas Persson, bitr stadsbyggnadsdirektör 
Hans Larsson, planchef 
Vesna Kranjec, bygglovschef 
Katarina Daun, nämndsekreterare 

 Patrik Mäkinen, handläggare, §§ 257, 261 
Björn Anderfjäll, utvecklingsstrateg, § 256 
Sanna Edling, projektledare mark- och exploatering, § 256 
Åsa Rudhage, planarkitekt, §§ 256, 267 
Susanne Malo, planarkitekt, § 263 
Selma Gudmundsson Nylander, planarkitekt, § 264 
Ida Blank, planarkitekt, §§ 265, 269 
Alexander Ögren, planarkitekt, § 267 
Sahel Strömberg, planarkitekt, § 268 
Marie Ahnfors, planarkitekt, § 270 
Illaria Vazzana, arkitekt, § 274 
Helena Lindholm, enhetschef, § 276 
Erik Heinisch, arkitekt, § 277 
 
 
Tre representanter från allmänheten är närvarande under sammanträdets 
öppna del och ställer frågor till nämnden under allmänhetens frågestund. 
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§ 254 Dnr BN 1810200- 

Val av protokollsjusterare 
Beslut 
Byggnadsnämnden utser Staffan Jansson (S) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll.  
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§ 255 Dnr BN 1810198- 

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av 
föredragningslista 
Beslut 
1. Föredragningslistan fastställs. 

2. Ärende 1 - 20  i föredragningslistan är offentliga och behandlas på den 
öppna delen av sammanträdet.  
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§ 256 Dnr BN 1810199- 

Diverse information 
Ärendebeskrivning 
Öppna delen av sammanträdet: 
- Stadsbyggnadsdirektörens punkt. Lotta Lindstam reflekterar kring 
arkitektur och stadsarkitekter. 
 
- Hans Larsson informerar om detaljplaneläget. 
 
- Björn Anderfjäll informerar om nya dataskyddsförordningen som träder i 
kraft 25 maj 2018. 

 

Slutna delen av sammanträdet: 
- Tomas Persson informerar om planprogram för Barkarö-Skogen, PP 36, 
inkomna synpunkter efter samråd. 
 
- Vesna Kranjec informerar kring likabehandling i ärenden gällande 
fastigheterna x och x samt om de överklagats till Mark- och miljödomstolen. 

- Åsa Rudhage och Sanna Edling informerar om projektet 
resecentrum/Mälarporten. 

- Ordförande Lars Kallsäby informerar om status i rekryteringen av ny 
stadsbyggnadsdirektör samt om att ansökan om detaljplan för Norrmalm 4, 
Dp 1862, har dragits tillbaka.  
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§ 257 Dnr BN 2017/01252-1.7.1 

Remiss - Revisionsrapport 2017:1 - Granskning av 
korruptionsförebyggande arbete 
Beslut 
Byggnadsnämnden beslutar att yttra sig till kommunstyrelsen i enlighet med 
stadsbyggnadsförvaltningens förslag.  

Ärendebeskrivning 
Västerås stads revisorer har fastställt revisionsrapporten 2017:1 Granskning 
av korruptionsförebyggande arbete. Rapporten har av kommunstyrelsen 
skickats på remiss till berörda nämnder. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att byggnadsnämnden yttrar sig i 
enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2017-11-28.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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§ 258 Dnr BN 2017/01300-1.7.1 

Remiss - Boverkets rapport 2017:26 Altaner, solcellspaneler och 
solfångare i PBL 
Beslut 
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande, daterat den 4 december 
2017, godkänns som nämndens eget yttrande och överlämnas till 
Näringsdepartementet.  

Ärendebeskrivning 
Regeringen har gett Boverket i uppdrag att bland annat utreda förutsättnin-
garna för ytterligare undantag från krav på bygglov för altaner, 
solcellspaneler och solfångare samt föreslå en definition av begreppet altan. I 
denna delrapport lämnar Boverket förslag på sådana undantag och på en 
definition.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
 

Kopia till 
Näringsdepartementet 
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§ 259 Dnr BN 2017/01383-1.7.1 

Remiss - Ombyggnad till cirkulationsplats vid "Röda torget" i 
korsningen Pilgatan, Malmabergsgatan och Björnövägen i 
Västerås 
Beslut 
Byggnadsnämnden anser att ombyggnad till cirkulationsplats vid "Röda 
torget" i korsningen Pilgatan, Malmabergsgatan och Björnövägen, i enlighet 
med redovisat remissförslag behöver omarbetas särskilt med hänsyn till de 
oskyddade trafikanternas situation och till de synpunkter 
stadsbyggnadsförvaltningen redovisar i sitt remissvar.  

Ärendebeskrivning 
Ombyggnation till cirkulationsplats vid ”Röda torget” i korsningen Pilgatan, 
Malmabergsgatan och Björnövägen i Västerås. Västerås stad har för avsikt 
att bygga aktuellt projekt under 2018. Mälarenergi planerar samtidigt 
ledningsomläggningar vid och omkring aktuell plats. Anläggningsarbetet 
planeras att påbörjas våren 2018 och beräknas att färdigställas hösten 2018 
under förutsättning att erforderliga politiska beslut tas.  

Stadsbyggnadsförvaltningens synpunkter: 
I arbetet med framtagandet av en Fördjupning av översiktsplanen för 
stadsdelen Ängsgärdet är ett av målen för omvandlingen uttryckt på detta 
sätt: ”En fullt sammanlänkad stadsdel med trafiksäkra gång- och cykelstråk i 
alla väderstreck och en väl utbyggd kollektivtrafik väver samman stadens 
olika delar” och i Fördjupad översiktsplan för Stationsområdet uttrycks 
ambitionen att omvandla Björnövägen till en mer stadsmässig gata med 
publika bottenvåningar längs med gatan. Dessa samlade ambitioner för 
Björnövägen som uttrycks genom antagna och pågående planer är viktiga att 
beakta vid utformningen av Röda torget.  

Utredning för Pilgatan, Ängsgärdet, är vägledande och redovisar förslag på 
fortsatt utredning eller planering i olika punkter utefter hela Pilgatans 
sträckning. I detaljplan Dp 1845 för Kungsängen 1 m.fl., Ängsgärdet, läggs 
en ny bredd för Pilgatan fast som innebär en mera stadsmässig utformning. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att den föreslagna ombyggnationen skulle 
innebära en avsevärd förbättring jämfört med nuläget. Det är en god ansats 
med separata busskörfält och mycket bra att ombyggnationen av Pilgatan nu 
kan påbörjas som en del i omvandlingen av Ängsgärdet. 

Ritningarna redovisar dock en fortsatt storskalig trafikmiljö och 
utformningen av området i anlutning till och i cirkulationsplatsen kräver 
ytterligare bearbetning för att hantera skalan och minska barriäreffekten 
vilket tydligt pekas ut som målet för omvandling av Björnövägen i styrande 
översiktsplanedokument.  
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De refuger som nu har redovisats som gröna känner vi viss tveksamhet inför 
om det verkligen kommer bli så i verkligheten då dessa ser ut att vara 
mycket svårskötta. Om möjligt vore det istället lämpligt att flytta ut 
bussfilerna så att de ligger i direkt anlutning till övriga körfält för att få en 
större sammanhängande yta vid sidan om cirkulationen. Dessa ytor kan då 
användas för planteringar som också är lättare att sköta än de öar av 
vegetation mellan filerna som redovisas i förslaget. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser vidare att det är viktigt att befintliga träd i 
anslutning till trafikplatsen sparas vid ombyggnationen och att fler planteras 
i anslutning till cirkulationsplatsen för att bidra till en mänskligare skala och 
en grönare stad. Nya träd kan med fördel väljas utifrån förmåga att rena och 
omhänderta dagvatten. Viktigt i det sammanhanget blir då även 
höjdsättningen i cirkulationen för att leda dagvattnet till de omkringliggande 
planteringarna/alternativt in till mitten av cirkulationen för att möjliggöra 
omhändertagande av dagvatten i denna yta. Dessa lösningar skulle minska 
risken för översvämning under den intilliggande järnvägsbron vid kraftiga 
flöden. 

Stadsbyggnadsförvaltningen utgår från att en framtida BRT (Bus Rapit 
Transit) har studerats i korsningen. Korsningspunkten är en viktig nod som 
hanterar flertalet kollektivtrafiklinjer i olika riktningar. 

Vi efterlyser större tydlighet i utformningen av övergångarna för att förbättra 
säkerheten för fotgängare och cyklister. Om möjligt bör en prioritering 
liknande den för fotgängare även gälla för cyklister vid överfarten. Pilgatan 
utgör det mest trafikerade cykelstråket i östra delen av Västerås och som 
sådant borde cyklister prioriteras ännu tydligare framför bilar och 
kollektivtrafik.Vid projektering och val av material bör med fördel samma 
material användas på både gång- och cykelbanorna där dessa passerar en 
busshållsplats. Detta för att uppmärksamma cyklister på att fotgängare 
passerar inom detta område. Ett önskemål är att samma 1 % regel för 
konstnärlig utsmyckning som tillämpas vid byggnation av bostadsområden 
bör tillämpas här med för utsmyckning av rondellen.  

Yrkanden 
Byggnadsnämnden anser att ombyggnad till cirkulationsplats vid "Röda 
torget" i korsningen Pilgatan, Malmabergsgatan och Björnövägen, i enlighet 
med redovisat remissförslag behöver omarbetas särskilt med hänsyn till de 
oskyddade trafikanternas situation och till de synpunkter 
stadsbyggnadsförvaltningen redovisar i sitt remissvar.    

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  

Kopia till 
Charlotte Edberg TFF samt Tekniska nämnden 
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§ 260 Dnr BN 2017/01375-1.2.3 

Fullmakt för stadens jurister att företräda byggnadsnämnden 
Beslut 
1. Fullmakt ges till chefsjurist Oscar Arnell samt stadsjuristerna Sandra 
Ahlbin, Daniel Dahlström, Emelie Eckervall, Caroline Eller, Matilda 
Funkquist Cullinan, Åsa Olsson, Rossana Rothstein eller den någon av dem 
förordnar i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen, att i domstolar, andra 
myndigheter eller på annat ställe, i varje avseende, anhängiggöra, utföra och 
bevaka kommunens talan i mål eller ärende som faller inom 
byggnadsnämndens verksamhetsområde. 

2. Fullmakten gäller med den behörighet som följer av 12 kapitlet 14 § 
rättegångsbalken med rätt att även förkasta eller anta ackord samt att motta 
och kvittera medel, värdehandling och annan egendom.    

3. Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som rättegångsfullmakt.  

Ärendebeskrivning 
I Västerås stad för respektive nämnd/styrelse kommunens talan i mål och 
ärenden inom nämndens/styrelsens verksamhetsområde, det följer av stadens 
reglementen. Stadens jurister biträder samtliga nämnder/styrelser som 
ombud i mål och ärenden och ser vid behov till att externt ombud förordnas.  

Rätten att företräda nämnden/styrelsen måste kunna styrkas genom ett 
protokollsutdrag där beslut om förordnande framgår.  

Med anledning av personalförändringar behöver en ny fullmakt för stadens 
jurister utfärdas.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
 

Kopia till 
Stadsledningskontoret 
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§ 261 Dnr BN 2017/01361-1.3.2 

Tillägg av delegationsordning för byggnadsnämndens 
förvaltningar 
Beslut 
Förslag till ändrad delegationsordning för byggnadsnämndens förvaltningar 
antas med stöd av 6kap. 33 § kommunallagen att gälla från och med den 1 
januari 2018.  

Ärendebeskrivning 
Under hösten har en handläggare anställts vid förvaltningen för att arbeta 
med tillsynsfrågor. Den nuvarande delegationsordningen är inte anpassad för 
att andra tjänstemän än bygglovschef, handläggande arkitekt eller 
handläggande inspektör ska kunna ta beslut i sådana frågor. 

Stadsbyggnadsförvaltningen förslår att titeln tillsynshandläggare ges 
möjlighet att besluta i sådana ärenden som rör tillsynsarbetet.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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§ 262 Dnr BN 2017/01140-3.1.2 

Detaljplan för Isolatorn 3, Gideonsberg 
Beslut 
1. Positivt planbesked lämnas för del av fastigheten Iolatorn.3, Gideonsberg, 
Västerås, enligt stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2017-12-05. 

2. Avgift för planbesked för en stor åtgärd, fastställs till 18 200 kr.  

Ärendebeskrivning 
Syftet med planen är att pröva möjligheten att omvandla dagens 
markanvändning med industri och kontor, till bostadsändamål. Kungsleden 
har en vilja att bidra till stadens utveckling med ca 400 möjliga lägenheter i 
området. Utöver bostäder föreslås en parkeringsanläggning och mindre del 
handel och service i markplan. 

Det bedöms finnas förutsättningar för att pröva en planläggning inom 
området för ca 400 lägenheter. 

Vid planläggningen ska följande frågor särskilt beaktas; möjligheten att 
lokalisera förskola, LSS-boende eller liknade inom området, samt olika 
riskfrågor med hänsyn till farligt godsled på E:18 och på järnväg, samt från 
befintliga verksamheter inom övriga delar av fastigheten. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande.  

Planen har prioritet 3, enligt byggnadsnämndens prioriteringsordning för 
detaljplaner. Om möjligheten till en förskola tillgodoses inom området, kan 
planen ges en högre prioritet. 

I dagsläget finns många liknande bostadsprojekt som väntar på planuppdrag. 
Ett planuppdrag kan därför förvantas under hösten 2018.  

Yrkanden 
Henrik Östman (L) och Staffan Jansson (S) yrkar bifall till 
stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  
 

Kopia till 
Kungsleden Melker AB 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
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§ 263 Dnr BN 2017/00868-3.1.2 

Detaljplan för del av Västerås 3:12, Malmaberg, Västerås 
Beslut 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av 
fastigheten Västerås, 3:12, Malmaberg, enligt stadsbyggnadsförvaltningens 
skrivelse, daterad den 2017-12-05. 

2. Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan 
som avses i MB 6 kap 11 §. En miljöbedömning, med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats enligt kraven i PBL 4 
kap 34 §. 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsnämnden begär planläggning hos byggnadsnämnden för del av 
Västerås 3:12, Malmaberg. Syftet är att pröva möjligheten till att uppföra en 
ny förskola. Förskolan föreslås bli två våningar med cirka 144 barn, fördelat 
på 8 avdelningar. Byggnaden kommer att byggas i två plan och omfatta cirka 
1700 m² BTA. Byggnadsarean uppgår till cirka 890 m². Enligt Boverkets 
rekommendationer ska mängden utemiljö per barn uppgå till 40m²/barn, 
totalt cirka 5 800m². Detta kan uppfyllas inom det föreslagna området.  

Yrkanden 
Anny Bustos Teljebäck (S), Staffan Jansson (S) och Henrik Östman (L) 
yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  
 

Kopia till 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
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§ 264 Dnr BN 2017/00057-3.1.2 

Detaljplan för del av Bäckby Centrum, Västerås, Dp 1824 
Beslut 
1. Detaljplan för del av Bäckby centrum, Bäckby, dp 1824, daterad 2017-12-
05, ska skickas ut på samråd.  

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att komplettera den 
befintliga bebyggelsen i Bäckby centrum.  

Detaljplaneförslaget som presenteras är en utveckling av de tankar och idéer 
som framkom i den dialogprocess med stadsdelens invånare som Västerås 
stad genomförde i samband med framtagandet av ett planprogram för 
stadsdelen 2011/2012.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
 

Kopia till 
sökande 
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§ 265 Dnr BN 2017/00705-3.1.2 

Detaljplan för del av Västerås 1:128, Öster Mälarstrand, Västerås, 
Dp 1876 
Beslut 
1. Detaljplanen för Del av Västerås 1:12, Öster Mälarstrand, Västerås, Dp 
1876, ska skickas ut på samråd. 

2. Miljökonsekvensbeskrivning, för detaljplanen för Del av Västerås 1:12, 
Öster Mälarstrand, Västerås, Dp 1876, ska skickas ut på samråd.  

Särskilt yttrande 
Henrik Östman (L) och Örjan Rosell (L) lämnar följande särskilda yttrande: 

Vi anser att i uppdraget för detaljplanering av området även skall möjliggöra 
en planering för en kommande framtida busslinje. Ett förslag är att 
busslinjen kan gå strax söder om området fram till t.ex. Mesangatan.  

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att planlägga för skola, 
bostäder, natur och park, men även ge möjlighet till vård (äldreboende). Det 
finns idag ett behov av en ny skola i stadsdelen. I den fördjupade 
översiktsplanen för Centrala Mälarstranden (ÖP56) finns planområdet 
utpekat för skola mm/bostäder. 

Planområdet består idag av en mindre grusyta, grönytor och skog. 
Mälarparksbäcken rinner igenom planområdet i nord-sydlig riktning. Delar 
av marken i området är förorenat då stora delar av området Öster 
Mälarstrand har tidigare varit industriområde där det bland annat funnits ett 
ångkraftverk med kolområde samt galvaniseringsverksamhet. Öster 
Mälarstrand var tidigare klassat som det mest förorenade området i 
Västmanlands län. Saneringsarbeten i det föreslagna detaljplaneområdet 
kommer att utföras.  

Planen skapar förutsättningar för en ny skola och bostäder. Förslaget innebär 
att en skola för ca 525 barn och att ca 40 lägenheter kan tillföras till området.  

Markanvändningen för skolan är även flexibel så att den kan nyttjas till 
äldreboende om behoven ändras i framtiden. Skolan som planen ger 
förutsättningar till planeras bli treparallell F-6 skola. Dessutom ger planen 
möjlighet till bostäder i norra delen av planområdet.  
 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Barn- och utbildningsförvaltningen – BUF 
Teknik- och fastighetsförvaltningen – MEX 
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§ 266 Dnr BN 2017/00718-3.1.2 

Detaljplan för del av Västerås 3:12, Västerås 3:69 m.fl., 
Finnslätten, Västerås, Dp 1877 
Beslut 
1. Detaljplan för del av Västerås 3:69 m.fl. Finnslätten, Västerås, Dp 1877, 
daterad 2017-11-24, ska skickas ut på samråd. 

2. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2017-11-17, ska skickas ut på 
samråd 

Ärendebeskrivning 
Planens syftar till att utöka verksamhetsområdet Finnslätten och därmed 
omvandla befintlig skogsmark till industrimark.  Planområdet är den enda 
platsen i kommunen, och en av få platser i Sverige, som uppfyller det behov 
som industrietablering av viss dignitet har, bland annat markyta, 
kraftförsörjning och närhet till järnväg. En säkrad tillgång till sådan typ av 
industrimark är strategiskt viktig för såväl Västerås som Sverige i helhet för 
att kunna konkurrera om framtida etablering av angelägna verksamhets- och 
industriföretag.  

Detaljplanen kommer medföra att del av Västerås 3:12, Västerås 3:17, 
Västerås 3:69 samt del av Malma 2:1, kommer kunna bilda mellan 1–3 
industrifastigheter. Befintlig skogsmark kan då omvandlas till industrimark 
som till stor del kan hårdgöras. Del av området ligger inom den tertiära 
zonen för grundvatten, det vill säga den yttre skyddszonen för Västerås 
dricksvattentäkt. Inget förorenat dagvatten, släckvatten eller spillvatten får 
infiltreras inom vattentäktens influensområde. Centralt i området är ett 
strandskyddat vattendrag beläget. Strandskyddet kommer i och med laga 
kraftvunnen detaljplan att upphävas. Markanvändningen har stöd i gällande 
översiktsplan 

En särskild miljökonsekvensbeskrivning har upprättats (SWECO 2017-11-
17).  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
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§ 267 Dnr BN 2016/00389-213 

Detaljplan för Lugnet 1 och 2 samt Höskrindan 1 m.fl, 
Hammarby, Västerås, Dp 1858 
Beslut 
Detaljplanen för Lugnet 1-2, Höskrindan 1 m.fl., Hammarby, Västerås, Dp 
1867, daterad 2017-11-14, ska skickas ut på samråd.  

Särskilt yttrande 
Henrik Östman (L) och Örjan Rosell (L) lämnar följande särskilda yttrande 
som hela byggnadsnämnden ställer sig bakom: 

Husens placering i ytterkanterna och på P-platser är bra. Däremot blir det ont 
om P-platser om man inför nya parkeringsnormen för befintlig bebyggelse. 
Totalt planeras för ca 300 P-platser till drygt 500 lägenheter och en del av 
dessa tas från befintliga P-platser. 

Liberalerna yrkar därför att: 
- Merparten av P-platserna byggs som parkeringsdäck i 2 plan, vilket 
halverar den hårdgjorda ytan för parkeringar. 

- Att en grundlig beräkning görs av hur många av dagens befintliga P-platser 
som nyttjas eller hyrs ut. Motsvarande antal ska finnas i det nya området 
eller i det befintliga områdets P-platser som ej bebyggs. 

- En mer realistisk syn på parkeringsbehovet tas fram och redovisas i 
slutgiltig detaljplan.  

Ärendebeskrivning 
Planens syftar till att pröva möjligheten att tillskapa nya bostäder, förskola, 
vård och centrumverksamhet. Viktigt är att tillkommande byggnader skapar 
en ökad variation i området. Vidare är syftet att områdets höga naturvärden 
bevaras i största möjliga mån och inte undanträngs av ny hårdgjord yta, 
exempelvis markparkering. Syftet med planen är även att värna om 
karaktärsdrag på byggnader med höga kulturvärden. 

Majoriteten av tillkommande bebyggelse förläggs i planområdets ytterkant 
på ytor som idag till stor del består av markparkering. Två punkthus föreslås 
nära det centrala natur- och parkområdet för att få en närmare koppling till 
gång- och cykelvägen som går genom området. Totalt planeras ett tillskott 
om ca 500-550 lägenheter. 

Utöver nya bostäder föreslås en utveckling av centrum i södra planområdet i 
form av att mindre verksamheter i tillåts bottenvåningarna. Även en ny 
förskola med tillhörande förskolgård möjliggörs in om planområdet.  
Befintlig förskola kan omvandlas till bostäder eller samlingslokal. Ett 
genomförande av detaljplanen medför även en upprustning av dagens 
lekplats samt en ny multisportbollplan.  



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
20 (31) 

Byggnadsnämnden 2017-12-14 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Yrkanden 
Anny Bustos Teljebäck (S) och Henrik Östman (L) yrkar bifall till 
stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  

Kopia till 
IKANO Bostad AB 
Willhem AB 
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§ 268 Dnr BN 2015/00061-213 

Detaljplan för Lothar 5, Hahrska palatset, Västerås, Dp 1855 
Beslut 
1. Detaljplanen för Lothar 5 ska skickas ut på samrådsremiss.  

Särskilt yttrande 
Claes Kugelberg (M), Agneta Persson (M), Henrik Östman (L) och Örjan 
Rosell (L) lämnar följande särskilda yttrande: Då planförslaget troligtvis är 
kontroversiellt ska nämnden vara lyhörd för inkomna yttranden.  

Ärendebeskrivning 
Planens syfte är att pröva möjligheter att bygga en tillbyggnad söder om den 
befintliga byggnaden på fastigheten Lothar 5. Nya byggnaden är tänkt som 
bostäder men även kontor. Kvarteret Lothar ligger inom område av 
riksintresse för kulturmiljövården och även finns med i bevarande program 
från 1985 därmed är det viktigt att den nya tillbyggnaden tillföra en nutida 
arkitektonisk gestaltning och värden med tydlig respekt och anpassning till 
omgivningen.  

Yrkanden 
Staffan Jansson (S), Anny Bustos Teljebäck (S) och Henrik Östman (L) 
yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  

Kopia till 
Imperia Fastigheter AB 
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§ 269 Dnr BN 2017/00083-3.1.2 

Detaljplan för Kata 22 och 23, Jakobsberg, Västerås, Dp 1864 
Beslut 
Detaljplanen för Kata 22 och 23 ska skickas ut på granskning.  

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att planlägga för 
bostäder med möjlighet för handel i bottenplan.  

Idag är området bebyggt med två bostadshus som föreslås rivas. De två 
befintliga byggnaderna rymmer 12 bostäder. Planförslaget ger möjlighet till 
större byggrätt och fler våningsplan. Förslaget gestaltas med ett varierat 
uttryck där antal våningar varierar mellan fem och sju. Även taken och 
fasaderna föreslås få ett varierat uttryck medan fasadlinjen anpassas till 
omgivande byggnader. Ett varierat taklandskap som är vinklat och till viss 
del växtbeklätt samt vertikala och horisontella element i fasaden gör att 
byggnadens yttre bryts upp i mindre delar. Förslaget innebär också möjlighet 
till handel i bottenvåning.  

Förslaget innebär att cirka 40 lägenheter kan tillföras till området. 

Ändringar efter samrådet:  

Kompletterande beskrivning för utemiljön norr om föreslagen byggnad.  

Bebyggelseförslaget har justerats gällande taklutning för byggnadens norra 
sida, där sänkt takfot föreslås för att öka ljusinsläpp på norra sidan. 

Tillägg i planbeskrivningen om att exploateringsavtal ska upprättas mellan 
byggherren och staden. 

Kompletterande beskrivning för hur bilparkering löses.  

Justerad beskrivning av de nya riktvärdena för buller.  

Redaktionella ändringar i planbeskrivningen.  

Yrkanden 
Staffan Jansson (S) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
beslut. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  

Kopia till 
HSB 
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§ 270 Dnr BN 2015/01182-213 

Detaljplan för del av Västerås 3:12 m.fl., Björskogsgatan, 
Västerås, Dp 1841 
Beslut 
1. Byggnadsnämnden antar detaljplanen för del av Västerås 3:12 m fl daterad 
2016-06-16, reviderad 2017-06-07, och betecknad Dp 1841.  

2. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig 
med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 
miljöbalken 3 kap.  

Särskilt yttrande 
Henrik Östman (L) och Örjan Rosell (L) lämnar följande särskilda yttrande: 

Planen omfattar bostadsbebyggelse bredvid Malmabergsskolan, som hade 
kunnat passa väl in för byggande av en förskola. Nu föreslås i stället under 
samma nämnd i ärende 10 att en förskola byggs i värdefullt grönområdet 
norr om Malmabergsskolan. 

Detta visar på bristen att vi inte har en aktuell grönstrukturplan och att inte 
nämnden behandlar flera närliggande planer i ett sammanhang. Man måste ta 
hänsyn till att delar av grönområden har tagits i anspråk i tidigare planer och 
räkna ihop dessa intrång i grönområden innan man godkänner nya intrång. 

Att i detta sena skede i deltaljplaneprocessen ändra inriktning i planen anser 
föredragande tjänstemän inte görligt. Därför lägger vi detta yttrande.  

Ärendebeskrivning 
Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra bebyggelse för bostäder. 
Planen ska göra det möjligt att bygga bostadshus med cirka 85 lägenheter. 
Den nya bebyggelsen ska utgöra en del i den värdefulla bebyggelsemiljön 
som finns i Malmaberg. Bebyggelsen ska utformas som ett gott exempel på 
samtida arkitektur och på det viset bidra till den mångfald av byggnader som 
omger planområdet. 

Under granskningstiden inkom sammanlagt sju yttranden varav fem 
yttranden inte hade några synpunkter. Synpunkterna har inte medfört några 
ändringar. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen är klar för 
antagande. En sakägare, brf Björskogen (53 namnunderskrifter), har 
kvarstående synpunkter.  

Yrkanden 
Staffan Jansson (S) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
beslut. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  
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Kopia till 
Länsstyrelsen 
Fastighetskontoret 
Riksbyggen 
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§ 271 Dnr BN 1810450- 

Anmälan av handlingar 
Beslut 
1. Redovisad postlista läggs till handlingarna. 

2. Redovisning av inkomna remisser och anmälningsärenden läggs till 
handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Handlingar som inkommit till byggnadsnämnden under perioden som gått 
sedan utskick till föregående sammanträde redovisas för nämnden i form av 
en postlista. Externt inkomna remisser och remisser från kommunstyrelsen 
samt anmälningsärenden, redovisas på separat lista.  
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§ 272 Dnr BN 1810451- 

Anmälan av delegeringsbeslut 
Beslut 
Redovisad förteckning läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Delegeringsbeslut registrerade under perioden som gått sedan utskick till 
föregående sammanträde redovisas för byggnadsnämnden i form av en lista.  
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§ 273 Dnr BN 1810913- 

Protokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 
Beslut 
Sammanträdesprotokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 14 november 
läggs till handlingarna.  
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§ 274 Dnr BN 2017/01292-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (61 lägenheter) samt 
lokal med källare på fastigheten Mimer 7 
Beslut 
1. Bygglovet beviljas och medgives till liten avvikelse från detaljplanen 
lämnas med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen, PBL. 

2. Avgiften för bygglov fastställs till 152869 kronor.  

3. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.  

Ärendebeskrivning 
NN har 2017-09-29 ansökt om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 
med källare på fastigheten Mimer 7. Det föreslagna bostadshuset kommer att 
ingå i ett nytt kvarter som är under uppbyggnad. 

Bostadshuset kommer att uppföras i åtta (8) våningar. Förslaget uppfyller 
kravet på 37 platser enligt Västerås stads parkeringsriktlinjer.  

Fasadmaterial är huvudsakligen rött och ljusgult tegel med inslag av vita och 
blanka träpanel för utvalda partier av innegårdens fasader. Taket utformas 
som snett tak. 

Totalt omfattar flerbostadshuset 61 lägenheter som fördelas på 8st. 1 Rok, 23 
st. 2 rok , 21st. 3 rok, 7 st. 4 Rok och 2st. Rok. Tillkommande 
byggnadsarean är 726 m2 och bruttoarea är 2914 m2 och öppen area är 469,4 
m2. 

Ärendets handläggning 
För fastigheten gäller detaljplan 1571 K som vunnit laga kraft. 

Fastigheten Mimer 7 är enligt detaljplanen är avsedd för bostadsändamål 
samt handel i bottenvåning. 

Förslaget avviker från gällande detaljplan för att takvåningar ovan markerad 
taklist inte är indragna och för att tre (3) parkeringsplatser placeras på mark 
som inte får bebyggas.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Kontrollansvarig NN  
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§ 275 Dnr BN 2017/01281-3.5.1 

JO begär upplysningar och yttrande i ärende om bygglov för 
nybyggnad av förråd samt uppförande av plank på fastigheten X 
Beslut 
Byggnadsnämnden beslutar att yttra sig till JO i enlighet med 
stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande daterad 2017-12-05.  

Ärendebeskrivning 
NN har i en anmälan framfört klagomål mot Byggnadsnämnden i Västerås 
kommun med anledning av handläggningen av ett ärende om bygglov, dnr 
BY xxxx-xxxx. Byggnadsnämnden anmodas av JO att  redogöra för 
handläggningen och då särskilt om hur handläggningstiden av ärendet 
förhåller sig till 9 kap 27§ plan- och bygglagen (2010:900). Bifogat finns 
stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
 

Kopia till 
JO 
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§ 276 Dnr BN 2017/00372-1.4.3 

JO inspektion av Byggnadsnämnden i Västerås stad 14-16 mars 
2017, återrapportering 
Beslut 
Byggnadsnämnden tackar för återrapporteringen och lägger ärendet till 
handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Den 14-16 mars genomförde JO en inspektion av Byggnadsnämnden, 
inklusive lantmäterimyndigheten i Västerås stad.  

Vid inspektionen granskades vår myndighetutövning och JO tog del av bland 
annat delegationsordning, nämndprotokoll, beslut, registeruttdrag, äldre och 
oavslutade ärenden. De ställde även frågor till chefer och handläggare om 
våra processer och rutiner.  

Protokollet som kom till Byggnadsnämnden i juni innehöll en mängd 
iakttagelser och bedömningar, de flesta berör bygglov och tre punkter berör 
lantmäterimyndigheten.  

Under sommaren och hösten har förvaltningen arbetat med att gå igenom 
JO:s bedömningar och genomföra åtgärder i syfte att förbättra rutiner och 
utveckla verksamheten. Bygglovchef och chef för KLM återrapporterar 
härmed till BN vilka åtgärder som genomförts och som planeras framåt.  
 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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§ 277 Dnr BN 1810520- 

Övriga frågor 
Ärendebeskrivning 
- Erik Heinisch informerar byggnadsnämnden om status i bygglovsärende 
för Effekten 12 - batterifabriken. Byggnadsnämnden delegerar till 
ordföranden att fatta beslut om bygglov när ärendet är komplett. 
 

- Ordförande Lars Kallsäby framför ett stort tack för ett gott samarbete till 
medarbetare och byggnadsnämnd samt önskar alla en god jul och ett gott 
nytt år. 
1:e vice ordförande Staffan Jansson tillönskar ordförande god jul och gott 
nytt år.  
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