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 Frånvarande ledamöter 
 "[Skriv ledamöter här]"  
  
 Närvarande ersättare 
 Anna Grön (S) 

Mikael Dimgård (S) 
Anna Nordanberg (L) 
Karin Westlund (C) 
Pernilla Rinsell (MP) 
Alexandra Andersson (M) 
Eric Söderberg (KD) 
Lars Nord (SD) 

  
 Övriga närvarande 
 Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör 

Tomas Persson, bitr. stadsbyggnadsdirektör 
Hans Larsson, planchef 
Vesna Kranjec, bygglovschef 
Katarina Daun, nämndsekreterare 
Elisabet Hofgren, nämndsekreterare 
Madelene Carlson, enhetschef, § 255 
Ida Blank, planarkitekt, §§ 256, 270 
Nora Kvassman, arkitekt, §§ 262-263 
Lars Eriksson, handläggare, §§ 265-266, 268-269 
Kristina Johansson, byggnadsinspektör § 267 
Alexander Ögren, planarkitekt, § 270 
Linus Sandberg, planarkitekt, § 272 

  
 8 representanter från allmänheten är närvarande under sammanträdets 

öppna del och ställer frågor till nämnden under allmänhetens frågestund. 
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Revidering av taxa för byggnadsnämndens verksamhet ................................... 10 
§ 256 Dnr BN 2017/01580-3.1.2 

Detaljplan för ny väg från Gäddeholm till södra Kärrbolandet, 
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Detaljplan för del av Grävlingevägen, Irsta Kyrkby 7:2, Västerås ...................... 12 
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Anmälan av handlingar ..................................................................................... 13 
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§ 262 Dnr BN 2018/01038-3.5.1 
Bygglov för uppförande av digital skylt på fastigheten X .................................... 17 

§ 263 Dnr BN 2018/01043-3.5.1 
Bygglov för nybyggnad av restaurang på fastigheten Västerås 1:149 ............... 18 

§ 264 Dnr BN 2018/01041-3.5.1 
Bygglov för uppförande av stödmur på fastigheten X ........................................ 19 

§ 265 Dnr BN 2018/00917-3.5.1 
Bygglov för nybyggnad av 2 st. flerbostadshus på fastigheten X - 
rättelse av bygglovsavgift .................................................................................. 21 

§ 266 Dnr BN 2018/00918-3.5.1 
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten X - rättelse 
av bygglovsavgift .............................................................................................. 22 

§ 267 Dnr BN 2018/01045-3.5.1 
Bygglov för nybyggnad av aktivitetshus på fastigheten Kraftledningen 
7 ....................................................................................................................... 23 

§ 268 Dnr BN 2018/01046-3.5.2 
Anmälan om olovlig rivning av garage på fastigheten X .................................... 24 

§ 269 Dnr BN 2018/01042-3.5.1 
Anmälan om att tagit lägenheter i bruk utan slutbesked på fastigheten 
X ....................................................................................................................... 25 

§ 270 Dnr BN 2018/01028-3.1.2 
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Information på slutna delen - Dp 1870, Oxbackens centrum, 
avstämning inför samråd ................................................................................... 27 

§ 271 Dnr BN 2018/01097-3.1.2 
Information på sluta delen - Detaljplan för Lothar 5, Hahrska palatset, 
Dp 1855 ............................................................................................................ 28 

§ 272 Dnr BN 2018/01098-3.1.2 
Information på sluta delen - Detaljplan för del av Västerås 3:24, 
Bjurhovda, Dp 1857 .......................................................................................... 29 
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§ 250 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 
Beslut 
Byggnadsnämnden utser Claes Kugelberg (M) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll.  
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§ 251 Dnr BN 1816941- 

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av 
föredragningslista 
Beslut 
1. Den offentliga delen omfattar §§ 250-261. 

2. Ärende 10 - Detaljplan för Lothar 5, Hahrska palatset, Dp 1855 samt 
ärende 11 - Detaljplan för del av Västerås 3:24 m.fl., Bjurhovda, Dp 185 i 
föredragningslistan utgår som beslutsärende och behandlas istället som 
informationsärende på den slutna delen av sammanträdet.  

3. Föredragningslistan fastställs. 
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§ 252 Dnr BN 2018/01072-1.3.3 

Information på öppna delen - Stadsbyggnadsdirektören 
informerar 
Ärendebeskrivning 
Carl Arnö ger sin syn på stadsbyggnad med inspiration från Västerås. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  
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§ 253 Dnr BN 2018/01073-1.3.4 

Information på öppna delen - Nämndadministration 
Ärendebeskrivning 
Nämndsekreterarna informerar nya nämnden om administrativa rutiner.  

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
9 (29) 

Byggnadsnämnden 2018-11-22 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 254 Dnr BN 2018/00891-1.3.4 

Sammanträdestider för byggnadsnämnden 2019 
Beslut 
1. Byggnadsnämnden sammanträder följande dagar 2019 kl. 13:00: 
24 januari 
14 februari 
21 mars 
11 april 
16 maj 
13 juni 
29 augusti 
26 september 
17 oktober 
21 november 
12 december 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider 
2019 för byggnadsnämnden och byggnadsnämndens arbetsutskott.  

Byggnadsnämndens junisammanträde föregås av en sedvanlig rundtur i 
Västerås.    

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut; 
1. Byggnadsnämnden sammanträder följande dagar 2019 kl. 13:00: 
24 januari, 14 februari, 21 mars, 11 april, 16 maj, 13 juni, 29 augusti, 26 
september, 17 oktober, 21 november, 12 december. 

2. Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträder följande dagar 2019 kl. 
08:30: 15 januari, 29 januari, 5 februari, 26 februari, 12 mars, 2 april, 7 maj, 
21 maj, 4 juni, 25 juni, 6 augusti, 20 augusti, 3 september, 17 september, 8 
oktober, 29 oktober, 12 november, 3 december, 17 december.  

Yrkanden 
Byggnadsnämnden beslutar om sammanträdestider för byggnadsnämnden 
2019. 

Sammanträdestider för arbetsutskottet återremitteras då de krockar med 
Äldrenämndens arbetsutskott. 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett nytt förslag för arbetsutskottets 
sammanträdestider 2019 och delegerar till arbetsutskottet att besluta om 
sammanträdestider för arbetsutskottet 2019. 

 

Kopia till 
Kommunstyrelsen              
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§ 255 Dnr BN 2018/01026-1.3.2 

Revidering av taxa för byggnadsnämndens verksamhet  
Beslut 
Byggnadsnämnden godkänner förslag till ny timtaxa enligt tabell 2, att gälla 
från den 1 mars 2019 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.         
 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att timtaxan ändras så att priserna höjs 
med 5 %. Senaste höjningen gjordes 2017. I övrigt föreslås ingen justering. 
Automatisk uppskrivning av avgifter för bygglov mm sker genom årliga 
ändringar av prisbasbeloppet.    

Stadsbyggnadsförvaltningen har av byggnadsnämnden fått i uppdrag att se 
över taxans konstruktion och nivåer. Detta arbete har nyligen inletts med en 
rundringning till ett antal likartade kommuner. Då framkom bland annat att 
Västerås timtaxa är tydligt lägre än de övrigas. 

Se förslag till ny taxa 2019 i tabell nedan; 

Tabell 2 Timtaxa 2015, 2017 och förslag 2019. 

Typ av tjänst              Timpris 2015      Timpris 2017      Förslag 2019 

Produktion                                 675                     725                     760 

Projektledning,  
specialisttjänster          800                    875                      925  

Kvalificerad utredning               950                  1050                    1100  

Tillägg för mätutrustning             50                      50                       50       

 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut; 
Byggnadsnämnden godkänner förslag till ny timtaxa enligt tabell 2, att gälla 
från den 1 januari 2019 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.    

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
med ändringen att den ska gälla från 1 mars 2019.  

Kopia till 
Kommunstyrelsen              
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§ 256 Dnr BN 2017/01580-3.1.2 

Detaljplan för ny väg från Gäddeholm till södra Kärrbolandet, 
Västerås 
Beslut 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för ny 
väg från Gäddeholm till södra Kärrbolandet, enligt 
stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad den 2018-11-13. 

2. Planens genomförande bedöms ge en sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i MB 6 kap 3 §. En strategisk miljöbedömning ska därför upprättats 
enligt kraven i PBL 4 kap 34 §.       

Ärendebeskrivning 
Teknik- och fastighetsförvaltningen ansökte i december 2017 om en ny 
detaljplan för en ny väg från Gäddeholm till södra Kärrbolandet.  

Detaljplanen syftar till att förlänga andra etappen, där Gäddeholmsvägen 
slutar. I detta ingår även en anslutningsväg söderut från den nya vägen till 
Harkievägen. En ny väg innebär en mer trafiksäker och genare 
vägförbindelse mot Irsta, Västerås, E18 etc. och ger möjlighet till utbyggnad 
av kollektivtrafiknätet i området. En förbättrad infrastruktur kan också ge 
ökad tillgänglighet för allmänheten till Mälaren, vilket är positivt för 
rekreation, turism och friluftsliv i området.      

Yrkanden 
Henrik Östman (L) och Jens-Ove Johansson (SD) yrkar bifall till 
stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  
 

Kopia till 
TFF              
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§ 257 Dnr BN 2018/00960-3.1.2 

Detaljplan för del av Grävlingevägen, Irsta Kyrkby 7:2, Västerås 
Beslut 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Grävlingevägen, Irsta, enligt stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 
2018-11-02. 

2. Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan 
som avses i MB 6 kap 3 §. En strategisk miljöbedömning behöver därför inte 
upprättats enligt kraven i PBL 4 kap 34 §.  

Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att planlägga Grävlingevägen, Irsta Kyrkby S:1, så att 
den blir allmän platsmark, i sträckan från Stockholmsvägen till och med 
skolans fastighet, Irsta Kyrkby 7:2. 

Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan 
som avses i Miljöbalken (MB) 6 kap 3 § miljöbalken. En strategisk 
miljöbedömning behöver därför inte upprättats enligt kraven i plan- och 
bygglagen (PBL) 4 kap 34 §. Samråd pågår med länsstyrelsen. 

En viktig fråga i planarbetet blir att säkerställa en säker gång- och 
cykelförbindelse till skolan. 

Detaljplanen föreslås få prioritet 6, enligt byggnadsnämndens 
prioriteringsordning för detaljplaner och Handlingsplan för 
bostadsförsörjning 2018-2019.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
 

Kopia till 
Teknik- och fastighetsförvaltningen   
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§ 258 Dnr BN 1816944- 

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 2018-10-
01--2018-11-11 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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§ 259 Dnr BN 1816945- 

Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut 
Redovisad förteckning läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Delegeringsbeslut registrerade under perioden 2018-10-01--2018-11-11  
redovisas för byggnadsnämnden i form av en lista. 
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§ 260 Dnr BN 1816949- 

Protokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 
Beslut 
Sammanträdesprotokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 2 oktober 
2018 läggs till handlingarna.  
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§ 261 Dnr BN 1816946- 

Anmälan av laga kraftvunna detaljplaner 
Ärendebeskrivning 
Följande detaljplan har vunnit laga kraft: 

- Detaljplan för del av Bäckby Centrum, Västerås, Dp 1824. 
Laga kraft 2018-10-23.  
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§ 262 Dnr BN 2018/01038-3.5.1 

Bygglov för uppförande av digital skylt på fastigheten X 
Beslut 
1. Ansökan om bygglov för skylt avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 
bygglagen, PBL. 

2. Prövningsavgiften fastslås till 1 820 kronor.        

Ärendebeskrivning 
NN ansöker om bygglov för en fristående skylt bestående av en bildväxlande 
LED-skärm som ska annonsera NNs verksamhet ut mot trafikanter på 
Vallbyleden. 

LED-skärmar med rörligt eller växlande budskap har en stor 
omgivningpåverkan och kan endast godtas undantagsvis i utpräglat 
kommersiella miljöer där de inte verkar störande på trafik eller på stads- och 
landskapsbild. Intresset av att sätta upp dylika skyltar är stort och risken för 
upprepningseffekt är därför stor.  

Föreslagen skylt placeras innan ett skogsparti inom fastigheten och riktas ut 
mot Vallbyleden. Den kommer att vara synlig för trafikanter i rondellen vid 
Pettersbergsgatan.  

Åtgärden bedöms som olämplig och kan inte godtas. Syftet med föreslagen 
skylt är att annonsera NNs verksamhet ut mot den trafikerade Vallbyleden. 
Skylten är synlig från rondellen och riskerar att stjäla uppmärksamhet från 
trafikanterna. Skylten placeras vid en av stadens viktiga infarter och 
föreslagen skylt bedöms förvanska den stadsbild som idag domineras av 
Angarskyrkans karaktärsfulla gestalt. NN bör i stället hitta en lämplig plats 
att annonsera sin verksamhet i anslutning till parkeringen och då rikta sig 
främst till förbipasserande gående, cyklister och besökare till kyrkan.      

Yrkanden 
Henrik Östman (L) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
beslut. 
Jonas Cronert (S) biträder Östmans yrkande.  

Byggnadsnämnden vill informera sökanden om att ett skyltprogram är under 
framtagande som ska beskriva riktlinjer för skyltning i staden.  
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  

Kopia till 
Sökanden (delges)              
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§ 263 Dnr BN 2018/01043-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av restaurang på fastigheten Västerås 
1:149 
Beslut 
1. Bygglov för nybyggnad av restaurang på fastigheten Västerås 1:149 
beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 

2. Avgift för bygglov och startbesked fastställs till 74 122 kronor. 

3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.      

Ärendebeskrivning 
Lögarängen AB ansöker om bygglov för nybyggnad av restaurang på 
fastigheten Västerås 1:149 på platsen för den nedbrunna Sjökrogen.  

Bygglov har tidigare beviljats för återuppbyggnad, 2017-07-06, då med i 
stort sett samma utseende som den nedbrunna restaurangen. Denna ansökan 
redovisar ett nytt bearbetat förslag på samma plats. 

Den nu föreslagna byggnaden blir något högre än tidigare beviljad byggnad 
och består delvis av två plan. I entréplan ryms restaurang med pubdel och 
kök och en rymlig uteservering. På övre plan finns kontorsdel och en övre 
restaurangdel. 

Fasaderna kläs med liggande limträpanel som målas med röd slamfärg. 
Taken kläs med röda tegelpannor och röd planplåt.      

Yrkanden 
Henrik Östman (L) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
beslut. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  

Kopia till 
Sökanden och kontrollansvarig              
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§ 264 Dnr BN 2018/01041-3.5.1 

Bygglov för uppförande av stödmur på fastigheten X 
Beslut 
1. Bygglov för uppförande av stödmur beviljas med stöd av 9 kap 31b § 
PBL. 

2. Bygglovavgiften fastställs till 2 512 kronor. 

3. NN ska enligt 11 kap 51 och 53a §§ PBL och 9 kap 12 § PBF betala 
byggsanktionsavgift med ett belopp på 23 433 kronor för att ha påbörjat 
anläggande av stödmur innan byggnadsnämnden gett startbesked. Avgiften 
skall betalas inom två månader från den dag detta beslut delgetts.         

Ärendebeskrivning 
Bygglovansökan för uppförande av stödmur i efterhand inkom till 
byggnadsnämnden 2018-08-01. Muren har en höjd på 1,95 m i tomtens norra 
hörn och med en jämt avtagande höjd till ca 1,30 m vid garageinfarten. 
Muren är utförd med svart betongsten och har en svag lutning in mot tomten.  

Efter att ha studerat förhållandena på platsen bedömde stadsbyggnads-
förvaltningen att muren som den utförts var så dominerande i den av 
naturtomter karaktäriserade bebyggelsemiljön att bygglov inte skulle kunna 
tillstyrkas.  

Efter ett möte med PJ på förvaltningen 2018-08-16 då PJ delgavs den 
bedömningen har muren sänkts med 45 cm till en höjd på 1,5 till 0,9 m.  

Uppförande av mur är en bygglovspliktig åtgärd som enligt rättspraxis 
medför att marken bebyggs. Muren strider således mot den gällande 
detaljplanen.  

Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig och synpunkter har kommit in 
från NN och NN. 

NN och NN anser sammanfattningsvis att detaljplanen av principiella skäl 
skall följas i sin helhet. Några särskilda synpunkter rörande muren framförs 
inte.  

Ägarna till fastigheten X, som gränsar mot den bakre tomtsidan av 
fastigheten X från gatan sett säger sig inte ha några synpunkter på den här 
aktuella muren då den ’’inte har någon direkt bäring på vår fastighet’’. De 
har däremot synpunkter på den ca 2 m höga stödmur av så kallade L-stöd av 
betong som anlagts på den bakre delen av X intill deras gräns. De 
ifrågasätter om även den muren uppförts på mark som inte får bebyggas och 
varför de i så fall inte fått yttra sig över den. 

Stadsbyggnadsförvaltningen konstaterar att den ifrågasatta muren vid 
gränsen mot fastigheten X inte berör mark som inte får bebyggas. Den 
muren har prövats i det inledningsvis angivna bygglovet för nybyggnad av 
enbostadshus med garage och carport, beslutsnummer 2018-000139. 
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Vid beräkning av sanktionsavgift ska det prisbasbelopp tillämpas som gäller 
för det år avgiftsbeslutet fattas. Prisbasbeloppet för år 2018 är 45500 kr. 
Avgiften blir därmed (45500x0,025)+(45500x0,01x49) = 23433 kronor.  

Förvaltningen gör följande bedömning. Det kan konstateras att den befintliga 
tomten har ett sådant höjdläge i förhållande till gatan att någon form av 
stödmur får anses nödvändig för att kunna bebygga och använda tomten på 
det sätt som detaljplanen medger. Vid avgörande av om avvikelsen kan ses 
som liten ska enligt rättspraxis beaktas den så kallade upprepningseffekten 
det vill säga den sammantagna effekten av en upprepning av åtgärden på 
flera tomter. Förvaltningen konstaterar att motsvarande 
marknivåförhållanden som på fastigheten X inte finns på andra tomter utmed 
den berörda delen av X. Någon upprepning kan därför inte bli aktuell.  

Med beaktande av det uppenbara behovet av stödmuren, något som inte 
kunnat förutses i detaljplanen, bedömer förvaltningen att den kan godtas som 
en liten planavvikelse som är förenlig med planens syfte.       

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Delges, Sökande, fastighetsägare till X och X samt X              
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§ 265 Dnr BN 2018/00917-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av 2 st. flerbostadshus på fastigheten X - 
rättelse av bygglovsavgift 
Beslut 
Byggnadsnämnden beslutar att ändra bygglovsavgiften i BN 2018/00917-
3.5.1 från 59 623 till 249 849 kr.        

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden beviljade 2018-10-11, BN 2018/00917-3.5.1, bygglov för 
nybyggnad av 2 flerbostadshus på fastigheten X. Vid beviljandet fastställdes 
även en bygglovsavgift för bygglov och startbesked. Bygglovsavgiften 
grundar sig på Taxa för byggnadsnämndens verksamhet 2017, nedan kallad 
Taxan, som Kommunfullmäktige har beslutat ska gälla för alla 
bygglovsärenden. Vid nämndens beslut om lov fastställdes bygglovsavgiften 
till 59 623 kr. Efter beslutet var fattat har det upptäckts att den 
bygglovsavgift som nämnden fastställde var felaktig. Den korrekta avgiften 
efter beräkning enligt Taxan är 249 849 kr. Felet är uppenbart i och med att 
den felaktiga avgiften är betydligt lägre än den avgift som framgår av Taxan. 

I 36 och 37 §§ förvaltningslagen (2017:900) finns möjligheten att ändra 
beslut som blivit felaktiga. Enligt 36 § får ett beslut som innehåller en 
uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, 
räknefel eller något liknande förbiseende rättas av den myndighet som har 
meddelat beslutet. Enligt 37 § får en myndighet ändra ett beslut som den har 
meddelat som första instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av 
att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att beslutet om att bevilja 
bygglov ska ändras så att bygglovsavgiften överensstämmer med Taxan som 
Kommunfullmäktige har beslutat ska gälla för bygglovsärenden. 
Bygglovsavgiften ska ändras till 249 849 kr.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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§ 266 Dnr BN 2018/00918-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten X - 
rättelse av bygglovsavgift 
Beslut 
Byggnadsnämnden beslutar att ändra bygglovsavgiften i BN 2018/00918-
3.5.1 från 59 623 till 249 849 kr.        

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden beviljade 2018-10-11, BN 2018/00918-3.5.1, Bygglov 
för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten X. Vid beviljandet 
fastställdes även en bygglovsavgift för bygglov och startbesked. 
Bygglovsavgiften grundar sig på Taxa för byggnadsnämndens verksamhet 
2017, nedan kallad Taxan, som Kommunfullmäktige har beslutat ska gälla 
för alla bygglovsärenden. Vid nämndens beslut om lov fastställdes 
bygglovsavgiften till 59 623 kr. Efter beslutet var fattat har det upptäckts att 
den bygglovsavgift som nämnden fastställde var felaktig. Den korrekta 
avgiften efter beräkning enligt Taxan är 249 849 kr. Felet är uppenbart i och 
med att den felaktiga avgiften är betydligt lägre än den avgift som framgår 
av Taxan. 

I 36 och 37 §§ förvaltningslagen (2017:900) finns möjligheten att ändra 
beslut som blivit felaktiga. Enligt 36 § får ett beslut som innehåller en 
uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, 
räknefel eller något liknande förbiseende rättas av den myndighet som har 
meddelat beslutet. Enligt 37 § får en myndighet ändra ett beslut som den har 
meddelat som första instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av 
att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att beslutet om att bevilja 
bygglov ska ändras så att bygglovsavgiften överensstämmer med Taxan som 
Kommunfullmäktige har beslutat ska gälla för bygglovsärenden. 
Bygglovsavgiften ska ändras till 249 849 kr.      

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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§ 267 Dnr BN 2018/01045-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av aktivitetshus på fastigheten 
Kraftledningen 7 
Beslut 
Byggnadsnämnden delegerar till stadsbyggnadsdirektören att meddela beslut 
om bygglov enligt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut när ärendet 
kompletterats med situationsplan som visar gång- och cykelbanans 
placering.        

Ärendebeskrivning 
Fastighetsbolaget Power Gate Property AB i Stockholm har ansökt om 
bygglov för nybyggnad av ett aktivitetshus. Aktiviteter såsom padel (8 
banor), gym, klätteranläggning, turbosport (trampoliner) samt två mindre 
restauranger och mötesrum inryms byggnaden.  

Byggnaden blir i två våningar med en byggnadshöjd på 16 m.  

Tillkommande byggnadsarea är 9 300 m2 och bruttoarea 12 115 m2. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut: 
1. Bygglov beviljas, med stöd av 9 kap. 30§ plan- och bygglagen, för 
nybyggnad av aktivitetshus i två plan med tillkommande byggnadsarea på 
9 300 m2 och bruttoarea 12 115 m2. 

2. Bygglovsavgiften fastställs till 354 910 kronor. 

3. Stadsbyggnadsförvaltningens bilaga ”föreskrifter och upplysningar” i 
ärendet ska följas.        

     

Yrkanden 
Henrik Östman (L) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
beslut. 

Byggnadsnämnden delegerar till stadsbyggnadsdirektören att meddela beslut 
om bygglov enligt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut när ärendet 
kompletterats med situationsplan som visar gång- och cykelbanans 
placering. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  
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§ 268 Dnr BN 2018/01046-3.5.2 

Anmälan om olovlig rivning av garage på fastigheten X 
Beslut 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 8 317 kr av 
fastighetsägarna och avslutar ärendet med stöd av 11 kap. 51 § och 5 § plan- 
och bygglagen, PBL (2010:900).  

2. Byggnadsnämnden bestämmer med stöd av 11 kap. 61 § PBL att 
byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader från att beslutet vunnit 
laga kraft.        

Ärendebeskrivning 
En anmälan inkom 2018-05-02 till Stadsbyggnadsförvaltningen gällande ett 
nyligen rivet garage på fastigheten X. Rivningen saknade rivningslov. 

Ett tillsynsbesök ägde rum 2018-05-21. Det konstaterades då att garaget 
hade måtten 7,15 x 3 meter vilket ger en yta på 21,45  m2. Detta framgår av 
den bottenplatta som finns kvar på platsen och de stolpar som fortsatt finns 
fastgjutna i bottenplattan. Storleken och byggnadens placering styrks även av 
flygfoton på garaget tagna 2017. 

Enligt 9 kap. 10 § PBL krävs det som huvudregel rivningslov innan en 
byggnad inom detaljplanerat område får rivas. Utöver rivningslov krävs det 
att startbesked har utfärdats innan en lovpliktig rivning får ske, 10 kap. 3 § 
PBL. I det aktuella ärendet har varken rivningslov eller startbesked för 
rivningen getts. 

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att byggnaden är att betrakta 
som riven eftersom det är så lite av byggnaden som kvarstår. Att det finns 
stolpar kvar har inte ansetts vara tillräckligt för att ändra den bedömningen. 
Att kräva rivningslov i det aktuella ärendet får även anses stå i 
överenstämmelse med de miljö- och säkerhetsskäl som motiverar 
rivningslovsplikten. Intrycket som ges vid platsen talar även för att 
byggnaden ska anses vara riven. Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är 
att den företagna åtgärden är att betrakta som en olovlig rivning. 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL påbörja en 
sådan rivning av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 10 § plan- och 
bygglagen innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är i detta ärende 
8 317 kr.      

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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§ 269 Dnr BN 2018/01042-3.5.1 

Anmälan om att tagit lägenheter i bruk utan slutbesked på 
fastigheten X 
Beslut 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 707 707 kr av NN och 
avslutar ärendet med stöd av 11 kap. 5, 51 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900). 

2. Byggnadsnämnden bestämmer med stöd av 11 kap. 61 § plan- och 
bygglagen (2010:900) att byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader 
från att beslutet vunnit laga kraft.        

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden beviljade 2016-05-31 byggherren bygglov för nybyggnad 
av flerbostadshus med sammanlagt 101 lägenheter samt en förskola på 
fastigheten X, Västerås. Den totala bruttoaren för projektet uppgår enligt 
lovet till 8392 kvadratmeter. Av dessa bedöms förskolan utgöra 750 
kvadratmeter och lägenheterna 7642 kvadratmeter. Förskolan erhöll 
interimistiskt slutbesked 2017-12-29. Ett tillsynsärende avseende 
lägenheterna har dock upprättas sedan det framkommit att de har tagits i 
bruk innan slutbesked meddelats.  

Enligt 10 kap. 4 § plan och bygglagen (2010:900), PBL, får inte ett 
byggnadsverk tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om byggnadsnämnden inte 
beslutat annat. Byggnadsnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift om en 
överträdelse av detta förbud sker, 11 kap. 51 § PBL. 

Eftersom det har skett inflyttning i lägenheterna innan slutbesked meddelats 
anser Stadsbyggnadsförvaltningen att byggherren har överträtt det förbud 
mot att ta byggnadsverk i bruk som stadgas i 10 kap. 4 § PBL. Att en 
överträdelse har skett konstateras även i det mötesprotokoll som upprättades 
2018-07-12 av Stadsbyggnadsförvaltningen och av den skrivelse som 
kontrollansvarige, för byggherrens räkning, överlämnat till 
Stadsbyggnadsförvaltningen. 

Då det inte tycks ha funnits någon avsikt att begå denna överträdelse och att 
det inte går att utesluta att Stadsbyggnadsförvaltningen med sitt 
interimistiska slutbesked från 2017-12-29 bidragit till missförstånd anser 
Stadsbyggnadsförvaltningen att det finns förutsättning till att sätta ned 
avgiften till hälften. Byggsanktionsavgiften sätts därmed ned till 707 707 kr. 
Stadsbyggnadsförvaltningen anser även att den nedsatta avgiften får anses 
stå i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. 
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Yrkanden 
Jens-Ove Johansson (SD), Henrik Östman (L), Jonas Cronert (S) och Claes 
Kugelberg (M) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
beslut. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  
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§ 270 Dnr BN 2018/01028-3.1.2 

Information på slutna delen - Dp 1870, Oxbackens centrum, 
avstämning inför samråd 
Ärendebeskrivning 
Ida Blank och Alexander Ögren informerar om detaljplanen för Oxbackens 
centrum inför kommande beslut om samråd. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  
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§ 271 Dnr BN 2018/01097-3.1.2 

Information på sluta delen - Detaljplan för Lothar 5, Hahrska 
palatset, Dp 1855 
Ärendebeskrivning 
Hans Larsson informerar om detaljplanen för Lothar 5, Östermalm, Dp 1855 
inför beslut om granskning. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 272 Dnr BN 2018/01098-3.1.2 

Information på sluta delen - Detaljplan för del av Västerås 3:24, 
Bjurhovda, Dp 1857 
Ärendebeskrivning 
Linus Sandberg informerar om detaljplanen för del av Västerås 3:24, 
Bjurhovda, Dp 1857 inför beslut om antagande. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  
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