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§ 284 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden utser Claes Kugelberg (M) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll. 
2. Justering av protokoll sker senast tisdag veckan efter sammanträdet. 
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§ 285 Dnr BN 1816941- 

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av 
föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan fastställs. 

Ärendebeskrivning 
- Ärende 3 i föredragningslistan, Stadsbyggnadsdirektören informerar, utgår 
på grund av tidsbrist. 
- Ärende 4 i föredragningslistan, Information - Utbildning: ÖP-processen, 
utgår på grund av tidsbrist. 
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§ 286 Dnr BN 2020/00691-1.3.4 

Information - Prioritering av detaljplaner 2021 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Strand Hübinette informerar om de remissvar som kommit in 
angående vilka detaljplaner som ska prioriteras 2021. Det förs en diskussion 
kring hur byggnadsnämnden ställer sig till alternativen som 
remissinstanserna har lyft fram som viktiga. Beslut om prioriteringen 
kommer att tas på byggnadsnämnden in december. 
Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 287 Dnr BN 2020/01097-3.1.2 

Information - Tidsplan för detaljplaner 

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden har fått ta del av en tidsplan som visar vart i processen de 
detaljplaner som är på gång befinner sig. 
Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 288 Dnr BN 2020/00826-1.2.3 

Nämndinitiativ - Uppmärksamma Curt Nicolins gärning 

Beslut 
Stadsbyggnadsförvaltningens svar fastställs av byggnadsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Claes Kugelberg (M) har i ett nämndinitiativ med rubriken ”Nämndinitiativ 
om att uppmärksamma Curt Nicolins gärning” föreslagit att Curt Nicolins 
gärning uppmärksammas genom att en gata, ett torg eller en 
byggnad/verksamhet, gärna på Finnslätten, namnges efter honom. 
Nämndinitiativet har den 28 augusti 2020, § 221 anmälts till 
byggnadsnämnden för beredning.  
Stadsbyggnadsförvaltningen lämnar följande svar: 
I samband med kommande detaljplanering av Finnslätten ser 
namnberedningen över möjligheten att namnge någon byggnad, plats eller 
gata efter Curt Nicolin.  
Att ändra namn på Lugna gatan ser vi dock som mindre lämpligt då även 
detta gatunamn är en del av stadens kulturhistoria som bör bevaras för 
framtiden. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Stadsbyggnadsförvaltningens svar fastställs av byggnadsnämnden. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 
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§ 289 Dnr BN 2020/00911-1.3.2 

Uppdrag att ta fram ett Arkitekturprogram 

Beslut 
1. Nämnden tar emot kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram ett 
arkitekturprogram för Västerås. 
2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra arbetet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-03 att ge Byggnadsnämnden i 
uppdrag att ta fram ett Arkitekturprogram för Västerås. 
Arkitektur är formandet av den byggda miljön som omger oss, till exempel 
byggnader, gator, platser och parker. Arkitekturen berör oss alla och den 
skapas i balansen mellan funktion, hållbarhet och skönhet. Den handlar om 
det enskilda byggprojektet och om samspelet mellan de olika delarna som 
skapar helheten i städer, tätorter och landskap. God arkitektur och 
stadsbyggnad spelar en betydande roll för en positiv stadsutveckling och 
stärker stadens attraktivitet, bidrar till hälsa och välbefinnande samt ger 
förutsättningar för en levande och hållbar stad.  
Syftet med uppdraget är att uppnå en högre arkitektonisk kvalité på den 
fysiska miljön som helhet och arkitekturen hos enskilda byggnader och 
miljöer i alla skalor, samt att ge aktörer, både internt och externt, en 
gemensam plattform kring ämnet arkitektur. Syftet med 
arkitekturprogrammet är även att beskriva ett förhållningssätt för hur 
arkitektoniska kvaliteter i Västerås ska bevaras, stärkas, kompletteras och 
utvecklas. Programmet ska vägleda stadens arbete inom det offentliga 
byggandet, detaljplaneringen, bygglov, förvaltning, vid markanvisningar 
m.m.  
Med utgångspunkt i Västerås arkitekturprogram vill Västerås stad också 
bjuda in stadsbyggandets aktörer och västeråsarna till dialog om olika 
byggprojekt.  Arkitektur som kunskapsområde behöver stödjas och utvecklas 
inom förvaltningens olika uppdrag.  
Arkitekturprogrammet ska formulera förhållningssätt och strategier för hur 
gestaltningsfrågorna bevakas i olika delar av plan- och byggprocessen och 
hur det kan bidra till att uppfylla målen i översiktsplanen och andra 
styrdokument.  
Arbetet med att ta fram arkitekturprogrammet kommer att pågå under 2021 
och förslaget skickas på remiss under hösten 2021. Arkitekturprogrammet 
ska enligt tidplanen vara färdig för antagande innan sommaren 2022. 
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Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Nämnden tar emot kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram ett 
arkitekturprogram för Västerås. 
2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra arbetet. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 
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§ 290 Dnr BN 2020/00362-1.4.2 

Månadsrapport för byggnadsnämnden oktober 2020 

Beslut 
Byggnadsnämnden godkänner månadsrapport oktober 2020 och överlämnar 
den till kommunstyrelsen.        

Ärendebeskrivning 
Resultatet för perioden är i nivå med budget, att jämföra med 1,3 mnkr 
sämre än budget vid månadsrapport per september. Såväl intäkter som övriga 
kostnader är lägre än budget. 
Verksamheterna har en ojämn fakturering under året och per 31 oktober 
ligger planavdelningen -0,7 mnkr under budget, bygglov -0,6 mnkr under 
och geografisk information -1,2 mnkr under. Kommunala lantmäteriet har 
intäkter som överstiger budget med 1,1 mnkr. Bedömningen är att intäkterna 
kommer att falla ut som planerat under året, med viss reservation för 
detaljplaner på grund av osäkerhet när de vinner laga kraft och kan 
faktureras. Prognosen är oförändrad. 
Avvikelsen för kostnaderna är något lägre än vad förra månadsrapporten, nu 
-1,4 mnkr lägre budget. Kostnadsavvikelserna är i huvudsak de samma som 
rapporterats tidigare: lägre kostnader för kurser, konferenser och resor, en 
felkontering som ger en minskad kostnad istället för ökad intäkt (kommer att 
justeras under hösten) och kostnader för verksamhetssystem/programvaror 
som ännu inte fakturerats. Personalkostnader överskrider budget med 0,5 
mnkr. Ingen revidering av prognosen. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden godkänner månadsrapport oktober 2020 och överlämnar 
den till kommunstyrelsen.      

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Kommunstyrelsen              
 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
13 (43) 

Byggnadsnämnden 2020-11-19 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 291 Dnr BN 2020/00910-3.1.2 

Planprogram för stadsdelarna Kungsängen och Ängsgärdet 
inom ramen för projekt Mälarporten, Pp 38 

Beslut 
1. Nämnden tar emot kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram ett 
planprogram för Mälarporten.  
2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra arbetet.   

Ärendebeskrivning 
På sitt sammanträde 3 september 2020 beslutade kommunfullmäktige att ge 
byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett planprogram för projekt 
Mälarporten där stadsdelarna Kungsängen och Ängsgärdet ingår. 
Kommunfullmäktige beslutade även att avsluta uppdraget FÖP för 
Ängsgärdet från 2016.  
För stadsdelen Kungsängen inom det nu aktuella planområdet gäller sedan 
tidigare Fördjupad översiktsplan för Stationsområdet (antagen 2013). Sen 
FÖP:ens antagande har arbete pågått med en detaljplan för nytt resecentrum, 
som är den mest centrala funktionen i området. Ett förslag till detaljplan var 
på samråd under 2018.  
Under arbetet med detaljplanen för resecentrum, så väl som detaljplanen för 
nytt polishus, har behovet av helhetslösningar för ett antal frågor 
identifierats. Bedömningen är att FÖP för stationsområdet fortsatt är aktuell 
och pekar ut en riktning som är önskvärd för men att den behöver 
tydliggöras och fördjupas för att möjliggöra en effektiv detaljplaneprocess. 
Även Ängsgärdet behöver planläggas i samma helhetsgrepp.  
Det finns därmed ett behov av en mellanliggande analys- och planeringsnivå, 
det vill säga ett planprogram, som tar ett samlat grepp för hela stadsdelen 
och även beskriver de sammantagna konsekvenser som omvandlingen 
medför.   
Arbetet med planprogrammet leds av Byggnadsnämnden och genomförs av 
Stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med andra berörda förvaltningar 
och bolag. Arbetet genomförs under perioden 2020 – 2022 med en ambition 
om ett samråd under 2021. Planprogrammets innehåll och tidplan påverkas 
dock av många andra komplexa frågor som hanteras inom projekt 
Mälarporten och andra nämnder som till exempel fastighetsnämnden. Detta 
gör att till exempel tidpunkten för samråd av ett planprogram måste 
samordnas med övriga nämnders arbete.  
Byggnadsnämnden hålls kontinuerligt uppdaterad om arbetet med 
planprogrammet genom projektledarens medverkan på arbetsutskott och 
nämndsammanträden. 
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Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Nämnden tar emot kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram ett 
planprogram för Mälarporten.  
2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra arbetet.   

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 
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§ 292 Dnr BN 2018/01181-3.1.2 

Detaljplan för till- och ombyggnad av kongresscenter/kontor, 
Njord 8 

Beslut 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Njord 
8, Centrum, Västerås, enligt Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 
2020-11-10. 
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 §. 
3. Planavtal ska upprättas mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och Fastighets 
AB Congresshuset. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med planen är att pröva möjligheten bygga om och till befintligt 
kongresscenter/kontor, genom en påbyggnad av Forumbyggnaden längs 
Kopparbergsvägen. I ansökan beskrivs målsättningen att öka fastighetens 
användbarhet genom att pröva fler möjliga användningar, som 
Centrumändamål och Kontor och eventuellt bostäder. Primärt handlar det 
dock om att utöka möjligheten till fler kontorsplatser i det centrala läget. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Njord 
8, Centrum, Västerås, enligt Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 
2020-11-10. 
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 §. 
3. Planavtal ska upprättas mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och Fastighets 
AB Congresshuset. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Länsstyrelsen Västmanland  
Teknik- och fastighetsförvaltningen  
Sökande 
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§ 293 Dnr BN 2019/00609-3.1.2 

Detaljplan för Perstorp 1, Vetterstorp, Västerås 

Beslut 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Perstorp 1, Vetterstorp, Västerås, enligt stadsbyggnadsförvaltningens 
skrivelse, daterad 2020-11-10. 
2. Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan 
som avses i MB 6 kap 3 §. En strategisk miljöbedömning, behöver därför 
inte upprättas enligt kraven i PBL 4 kap 34 §. 
3. Planavtal ska upprättas mellan stadsbyggnadsförvaltningen och AGG 
Fastigheter i Västerås AB. 

Ärendebeskrivning 
Syftet är att ändra planen från bensinstationsändamål till centrumverksamhet 
för att skapa ett mindre centrum med bland annat serveringar, butiker av 
olika slag och samlingslokal för föreningar. Två befintliga byggnader i en 
våning behålls för pizzeria, biltvätt mm. Två nya byggnaderna föreslås 
uppföras och användas i bottenvåning till butiker, festvåning och servering 
mm samt kontor på ett övre plan. Parkeringsytan uppskattas till totalt 75 p-
platser. 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande och föreslås få prioritet 5. 
I samband med planläggningen bör följande frågor utredas och beaktas: 
Områdets utformning och bebyggelsens omfattning och placering, hänsyn 
till att området gränsar till mycket värdefull bebyggelsemiljö respektive 
värdefull bebyggelsemiljö, trafik, parkering, dagvatten, undersökning 
förorenad mark, sanering förorenad byggnad, elförsörjning. Ledningar som 
finns i området kan behöva flyttas: fjärrvärmeledning, 
mellanspänningskabel, fiberkabel i dagvattenledning. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1.Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Perstorp 1, Vetterstorp, Västerås, enligt stadsbyggnadsförvaltningens 
skrivelse, daterad 2020-11-10. 
2. Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan 
som avses i MB 6 kap 3 §. En strategisk miljöbedömning, behöver därför 
inte upprättas enligt kraven i PBL 4 kap 34 §. 
3. Planavtal ska upprättas mellan stadsbyggnadsförvaltningen och AGG 
Fastigheter i Västerås AB. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 
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Kopia till 
Sökanden 
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§ 294 Dnr BN 2018/00336-3.1.2 

Planbesked för Irsta-Olsta 2:13, Västerås 

Beslut 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Irsta-
Olsta 2:13, Irsta, Västerås, enligt stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 
daterad 2020-11-10. 
2. Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan 
som avses i MB 6 kap 3 §. En strategisk miljöbedömning, behöver därför 
inte upprättas enligt kraven i PBL 4 kap 34 §. 
3. Planavtal ska upprättas mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och SFP 
Entreprenad & Gräv AB. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa cirka 30 tomter för 
friliggande småhusbebyggelse, samt 10-15 lägenheter i ett mindre 
flerfamiljshus. Det bedöms finnas förutsättningar för att pröva en 
planläggning för cirka 40 bostäder.  
Detaljplanen handläggs med standardförfarande och föreslås få prioritet 4. 
I samband med planläggningen bör följande frågor utredas och beaktas; 
Möjligheterna att ansluta bebyggelsen till kommunalt vatten- och avlopp ska 
utredas och då kan en lokal kretsloppslösning vara en möjlighet. 
En trafiksäker gång- och cykelförbindelse till busshållplats och till befintlig 
gång/cykelvägnät, bör säkerställas. 
Antal utfarter till den allmänna vägen bör begränsas och avstämning ska 
göras med Trafikverket. 
Riksintresse för naturvård – geovetenskap 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Irsta-
Olsta 2:13, Irsta, Västerås, enligt stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 
daterad 2020-11-10. 
2. Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan 
som avses i MB 6 kap 3 §. En strategisk miljöbedömning, behöver därför 
inte upprättas enligt kraven i PBL 4 kap 34 §. 
3. Planavtal ska upprättas mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och SFP 
Entreprenad & Gräv AB. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökanden 
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§ 295 Dnr BN 2017/00407-3.1.2 

Detaljplan för del av Västerås 4:79, Norra Billsta, Västerås, Dp 
1915 

Beslut 
1. Detaljplan för del av Västerås 4:79, Billsta, Västerås, dp 1915, daterad 
2020-11-10 ska skickas ut för samråd. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med planen är att pröva möjligheten att uppföra ny bostadsbebyggelse 
med som mest två våningar där skala och karaktär anknyter till omgivande 
bostadsområden. Vidare är syftet att bidra till att ytor för natur och lek inom 
planområdet kan bevaras och utvecklas. 
Planförslaget möjliggör ny bostadsbebyggelse i norra delen av Billsta. 
Bostäderna kan uppföras i två våningar och utgår från ett presenterat förslag 
med 36 radhus. För att passa väl ihop med omgivningen ska bebyggelsen 
utformas med fasader av träpanel och sadeltak. Biltrafiken leds in från 
Skultunavägen medan gång- och cykeltrafikanter kan röra sig söderut genom 
befintliga Billsta. Dialog har genomförts med närboende och många 
uppskattar den klippta gräsyta som finns inom planområdet idag. Stor del av 
denna yta bevaras i planförslaget och en ny lekplats tillkommer även i 
planområdets sydvästra del. 
Byggnadsnämnden fattade 2019-04-11 beslut om att ge 
Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för 
området. Utöver webdialog med närboende har även frågor gällande trafik, 
dagvatten, buller, geoteknik och risker med anledning områdets närhet 
Skultunavägen utretts. Planförslaget har anpassats efter inkomna synpunkter 
i dialogarbetet och efter de förutsättningar på platsen som uppkommit i 
utredningsarbetet fram till samrådsskedet. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Detaljplan för del av Västerås 4:79, Billsta, Västerås, dp 1915, daterad 
2020-11-10 ska skickas ut för samråd. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
SHH Bostad AB 
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§ 296 Dnr BN 2017/01140-3.1.2 

Detaljplan för Isolatorn 3 och 12, Gideonsberg, Dp 1910 

Beslut 
Ärendet återremitteras för att omarbeta granskningshandlingarna så att 
planbestämmelser och illustrationer säkerställer ett varierat taklandskap. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med planen är att pröva möjligheten att bebygga området med nya 
bostäder, förskola och möjliggöra för viss kommersiell verksamhet. Vidare 
är syftet att se till att ny bebyggelse tar hänsyn till områdets befintliga 
egenskaper och anpassas efter dess kulturmiljö. Planen syftar också till att 
möjliggöra för nya gång- och cykelförbindelser längs planens östra sida. 
Planen möjliggör bostadsbebyggelse med möjlighet till centrumverksamhet i 
bottenplan i form av ca. 400 nya lägenheter i flerbostadshus med mellan fem 
och åtta våningar. Planen innebär även att två kulturhistoriska intressanta 
industribyggnader bevaras. 
Byggnadsnämnden fattade 2018-10-02 beslut om att ge 
Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för 
området och planen var ute på samråd i mars 2020. Under samrådet kom 30 
yttranden in, varav 8 utan erinran. Fem yttranden kom in från närboende och 
BRF: er, som i huvudsak ställde sig positiva till förslaget, men hade vissa 
synpunkter kring trafik, byggnadernas volymer och placering samt friytor på 
förskolan. Efter samråd har flertalet dialogmöten hållits med närboende 
utomhus och via videolänk.  
Till följd av dialogarbetet har planförslaget korrigerats till granskning och 
kvarteren har fått en något mer öppen karaktär för att förbättra närboendes 
utsikt och upplevda miljö. Förändringar av volymerna har skett där bland 
annat högre byggnader flyttats och koncentrerats mot planområdets östra och 
nordvästra sidor. Inriktningen på föreslagen förskola har sänkts från åtta till 
sex avdelningar för att öka friytan per barn, men slutgiltig utformning och 
storlek fastställs i bygglovsskedet efter behov och förutsättningar. Även 
frågor kring trafik och säkerhet har utretts vidare och förtydligats för att 
tillmötesgå bland annat länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Detaljplan för del av Isolatorn 3 m.fl., Gideonsberg, Västerås, Dp 1910, 
daterad 2020-11-10 ska skickas ut för granskning. 

Yrkanden 
Jonas Cronert (S) yrkar på återremiss med följande medskick: Detaljplanen 
ska utformas på ett sätt som ger ett varierat taklandskap. Förvaltningen 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
21 (43) 

Byggnadsnämnden 2020-11-19 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

uppdras justera granskningshandlingen med planbestämmelser och 
illustrationer som säkerställer detta. 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. 

Kopia till 
Kungsleden Melker AB 
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§ 297 Dnr BN 2019/00186-3.1.2 

Detaljplan för Sätra etapp 1, Västerås, Dp 1913 

Beslut 
1. Detaljplan för Sätra etapp 1, Västerås, Dp 1913, daterad 2020-11-10, ska 
skickas ut för granskning. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten för byggandet av en ny hållbar 
stadsdel i Västerås där tyngdpunkten ligger på bostäder med tillhörande 
service såsom skolor, äldreboende, mötesplatser och lokaler för 
centrumändmål.  
En blandning av olika bostadstyper och verksamheter prövas i detaljplanen 
med utgångspunkt i att det ska vara tryggt, tillgängligt och lätt att leva 
hållbart i Sätra.  
Detaljplanen syftar även till att säkerställa och utveckla en stor del av 
områdets höga natur- och rekreationsvärden samt trygga goda trafiklösningar 
inom planområdet. 
Detaljplanen möjliggör för byggandet av en ny stadsdel med cirka 1100 
bostäder i flerbostadshus, kedjehus, radhus, parhus och ett mindre antal 
styckebyggartomter som kompletterar den bebyggelse som finns i de 
omgivande stadsdelar. 
Det möjliggörs även för uppförandet av en fullstor F-6 skola, två förskolor, 
ett äldreboende, en idrottshall, ett mobilitetshus samt anläggandet av flera 
parker, torg och andra typer av mötesplatser som även är till nytta för boende 
i andra delar av Västerås. Inom planen finns utrymmen för både kultur och 
idrott.  
Samtidigt bevaras en stor del av den befintliga naturen i området som 
innehåller höga natur- och rekreationsvärden.  
Detaljplanen möjliggör för byggandet av en ny stadsdel med cirka 1100 
bostäder i flerbostadshus, kedjehus, radhus, parhus och ett mindre antal 
styckebyggartomter som kompletterar den bebyggelse som finns i de 
omgivande stadsdelar. 
Det möjliggörs även för uppförandet av en fullstor F-6 skola, två förskolor, 
ett äldreboende, en idrottshall, ett mobilitetshus samt anläggandet av flera 
parker, torg och andra typer av mötesplatser som även är till nytta för boende 
i andra delar av Västerås. Inom planen finns utrymmen för både kultur och 
idrott.  
Samtidigt bevaras en stor del av den befintliga naturen i området som 
innehåller höga natur- och rekreationsvärden.  
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Detaljplanen var ute för samråd 26 juni – 7 september 2020. Under samrådet 
inkom 21 yttranden varav 6 utan erinran. 7 yttranden inkom från 
privatpersoner.  
 
Sedan samrådet har det, utöver några mindre redaktionella ändringar, gjorts 
ett antal förändringar och förtydliganden i planhandlingarna. De största 
skillnaderna beskrivs nedan:  
I bostadskvarteren mot den befintliga grusvägen har några ytterligare radhus 
tillkommit och minst ett utrymme för sophantering reserverats i plankartan.  
I bostadskvarteren mot naturen har åtta friliggande en- och tvåbostadshus 
tillkommit. Flerbostadshus och radhus har givits nya lägen. Gatustrukturen i 
kvarteret har samtidigt förändrats. Utrymmen för kvartersgator och 
sophantering har reserverats i plankartan.  
Äldreboendets utformning har studerats närmare och en lägre byggnad 
regleras nu i planhandlingarna.  
Plats för ett LSS-boende har tillkommit i ett bostadskvarter och möjliggörs 
inom användningen BD vilket har gett ett förändrat bebyggelseförslag i 
bostadskvarteret.  
Planområdet har utvidgats något norr om Norrleden för att inrymma ett 
större skyddsområde för vägslänter, diken och utrymmen för nytt 
ledningsstråk samt plats en ny nätstation (E). 
Bestämmelser för skydd mot störningar har gjorts tydligare i 
planhandlingarna. Skyddsanalysen har även kompletterats med några 
förtydliganden.  
Det har gjorts några förtydliganden i genomförandebeskrivningen, bland 
annat till följd av nya ägoförhållanden inom planområdet. 
Plankartan har kompletterats med bestämmelser kring utformning och 
gestaltning. Det kvalitetsprogram som påbörjades under FÖP-arbetet har 
färdigställts som ett kompletterande underlag till detaljplanen och 
kommande markanvisningar.  
Avsnittet om riksintresse för kulturmiljövården har utvecklats. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Detaljplan för Sätra etapp 1, Västerås, Dp 1913, daterad 2020-11-10, ska 
skickas ut för granskning. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Fastighetsnämnden 
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§ 298 Dnr BN 2018/00502-3.1.2 

Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för 
Tjärblomstret 1 och Vallmon 13, ÄDp 1929 

Beslut 
Byggnadsnämnden antar ändring av detaljplanen avseende upphävande av 
fastighetsindelningsbestämmelser för Tjärblomstret 1 och Vallmon 13, 
Gideonsberg, ÄDp 1929. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva fastighetsindelnings-
bestämmelser (tomtindelning) för fastigheterna Tjärblomstret 1 och Vallmon 
13. En mindre del av fastigheten 4:90 ingår också i planområdet.  
Åtgärden möjliggör en ändrad fastighetsindelning inom planområdet. 
Inga synpunkter har kommit in på planförslaget under samrådstiden. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden antar ändring av detaljplanen avseende upphävande av 
fastighetsindelningsbestämmelser för Tjärblomstret 1 och Vallmon 13, 
Gideonsberg, ÄDp 1929. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Länsstyrelsen 
Lantmäterimyndigheten 
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§ 299 Dnr BN 2018/01134-3.1.2 

Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för Rödbetan 
1, ÄDp 1930 

Beslut 
Byggnadsnämnden antar ändring av detaljplanen avseende upphävande av 
fastighetsindelningsbestämmelser för Rödbetan 1, Hammarby, ÄDp 1930. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva fastighetsindelnings-
bestämmelser (tomtindelning) för fastigheterna Rödbetan 1. 
Åtgärden möjliggör en ändrad fastighetsindelning inom planområdet. 
Inga synpunkter har kommit in på planförslaget under samrådstiden. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden antar ändring av detaljplanen avseende upphävande av 
fastighetsindelningsbestämmelser för Rödbetan, Hammarby, ÄDp 1930. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Länsstyrelsen 
Lantmäterimyndigheten 
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§ 300 Dnr BN 2019/00341-3.1.2 

Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för Stövaren 
1-16, Skallberget, Västerås, ÄDp 1931 

Beslut 
Byggnadsnämnden antar ändring av detaljplanen avseende upphävande av 
fastighetsindelningsbestämmelser Skallberget 1-16, Skallberget, ÄDp 1931. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva fastighetsindelnings-
bestämmelser (tomtindelning) för fastigheterna Skallberget 1-16. Därmed 
möjliggörs ändring av fastigheterna genom fastighetsbildning som 
exempelvis avstyckning eller fastighetsreglering. 
Inga synpunkter har kommit in på planförslaget under samrådstiden. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden antar ändring av detaljplanen avseende upphävande av 
fastighetsindelningsbestämmelser för Skallberget 1-16, Skallberget, ÄDp 
1931. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Länsstyrelsen 
Lantmäterimyndigheten 
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§ 301 Dnr BN 2020/00099-3.1.2 

Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för Märta 26, 
Centrum, ÄDp 1932 

Beslut 
Byggnadsnämnden antar ändring av detaljplanen avseende upphävande av 
fastighetsindelningsbestämmelser Märta 26, Centrum, ÄDp 1932. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva fastighetsindelnings-
bestämmelser (tomtindelning) för fastigheten Märta 26. Åtgärden möjliggör 
en ändrad fastighetsindelning inom planområdet. 
Inga synpunkter har kommit in på planförslaget under samrådstiden. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden antar ändring av detaljplanen avseende upphävande av 
fastighetsindelningsbestämmelser för Märta 26, Centrum, ÄDp 1932. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Länsstyrelsen 
Lantmäterimyndigheten 
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§ 302 Dnr BN 1816946- 

Anmälan av laga kraftvunna detaljplaner 

Ärendebeskrivning 
Följande detaljplan har vunnit laga kraft: 
- Detaljplan för Oxbackens centrum, (Sandstenen 11 m.fl.), Almelund, Dp 
1870. Laga kraft 2020-10-29. 
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§ 303 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 2020-10-13 
-- 2020-11-09 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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§ 304 Dnr BN 1816945- 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisad förteckning läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Delegeringsbeslut registrerade under perioden 2020-10-13--2020-11-09 
redovisas för byggnadsnämnden i form av en lista. 
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§ 305 Dnr BN 1816949- 

Protokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 

Beslut 
Sammanträdesprotokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 13 oktober 
2020 läggs till handlingarna. 
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§ 306 Dnr BN 2020/01052-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten 
Nautilus 1 

Beslut 
1. Bygglov för nybyggnad av fyra flerbostadshus på fastigheten Nautilus 1 
beviljas och medgivande till liten avvikelse från detaljplanen lämnas med 
stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 442 191 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 
JM AB ansöker om bygglov för nybyggnad av fyra flerbostadshus samt 
garage på fastigheten Nautilus 1.  
Fastigheten är belägen i södra delen av Öster mälarstrand i nära anslutning 
till notuddsparken.  
Förslaget består av fyra stycken flerbostadshus på mellan tre till femton 
våningar samt ett underliggande garage som är gemensamt för alla fyra 
byggnaderna. Ovanpå garaget finns en upphöjd innergårdgård med 
utrymmen för lek och samvaro. 
För fastigheten finns detaljplan, Dp 1842, antagen 2017-02-21. 
Förslaget innebär avvikelse från detaljplanen. Byggnadens balkonger utgör 
beräkningsgrundande area vilket leder till att byggrätten överskrids. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av fyra flerbostadshus på fastigheten Nautilus 1 
beviljas om medgivande till liten avvikelse från detaljplanen lämnas med 
stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 442 191 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Yrkanden 
Claes Kugelberg (M) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
beslut, med den redaktionella ändringen att "om" ändras till "och" i 
beslutspunkt 1. 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 
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§ 307 Dnr BN 2020/01053-3.5.1 

Bygglov för förlängning av tidsbegränsat lov Dnr 2016-136 
(uppställning av 65 moduler) på fastigheten X 

Beslut 
1. Förlängning av bygglov 2016-000136 avslås med stöd av 9kap 33§ plan 
och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 0 kronor då ärendets 
handläggning har passerat tidsfristen med mer än 15 veckor. 

Ärendebeskrivning 
NN ansöker om förlängning av tidsbegränsat bygglov (2016-000136) för 
uppställning av 50 moduler för boende på fastigheten X. 
För fastigheten gäller detaljplan 1013 J. Detaljplanen tillåter att småindustri 
uppförs på fastigheten. Den föreslagna användningen boende som beviljades 
tidsbegränsat bygglov strider mot detaljplanens markanvändning samt är 
placerad på mark som inte får bebyggas. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Förlängning av bygglov 2016-000136 avslås med stöd av 9kap 33§ plan 
och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 0 kronor då ärendets 
handläggning har passerat tidsfristen med mer än 15 veckor. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande 
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§ 308 Dnr BN 2020/01055-3.5.1 

Förhandsbesked för ändrat användningssätt från kontor till bed 
& breakfast på fastigheten Hässlö gård 1 

Beslut 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39§§ plan- och bygglagen 
förklarar byggnadsnämnden att Bed and Breakfast på fastigheten Hässlö 
Gård 1 kan tillåtas. 
2. De i bilaga angivna villkoren utgår förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 10 977 kr. 

Ärendebeskrivning 
Tomträttsinnehavaren ansöker om förhandsbesked för ändrat 
användningssätt från kontor till bed and breakfast på fastigheten Hässlö Gård 
1 i Västerås. 
Fastigheten är belägen på Hässlö i närheten av Björnö. 
För fastigheten finns detaljplan, DP 1259, antagen 1994-11-04.  
För byggnaderna anges användningsbestämmelsen K1 Kontor, ej hotell.  
Förhandsbeskedet innebär en avvikelse från användningen som Bed and 
Breakfast, vilket är hotellverksamhet. 
En förutsättning för att kunna förvalta och tillvarata gårdens kulturhistoriska 
värden är att gården används, utvecklas och bevaras. Sökandes avsikt att 
bedriva bed- and breakfast samt konferens med byggnadsvårdande inslag 
överensstämmer med intentionerna i detaljplanen syfte att bevara Hässlö 
gård.  
Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att avvikelsen från 
detaljplanen är godtagbar med hänvisning till att det endast gäller en tillfällig 
vistelse med ett bed and breakfast.   
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39§§ plan- och bygglagen 
förklarar byggnadsnämnden att Bed and Breakfast på fastigheten Hässlö 
Gård 1 kan tillåtas. 
2. De i bilaga angivna villkoren utgår förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 10 977 kr. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 
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Kopia till 
Sökande 
Delges Flygfastigheter AB 
Delges Teknik- och fastighetsförvaltningen, Mark och exploatering 
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§ 309 Dnr BN 2020/01056-3.5.1 

Förhandsbesked för ändring av stall/orangeri till 
korttidsövernattning, kontor, butik, hantverkslokal och café på 
fastigheten Hässlö 5:8 

Beslut 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att förhandsbesked för ändrad användning kan tillåtas 
inom angiven del av fastigheten Hässlö 5:8 
2. De i bilaga angivna villkoren utgår förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 11 469 kronor. 

Ärendebeskrivning 
Hässlö gård AB, söker förhandsbesked för ändrad användning från stall till 
korttidsövernattning, kontor, butik och café inom del av fastigheten Hässlö 
5:8 
För fastigheten finns ingen detaljplan. Fastigheten ligger intill Hässlö gård 1. 
Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det ansökta 
förhandsbeskedet är förenlig med intentionerna i översiktsplan ÖP 2026. 
Den föreslagna användningen bedöms utgöra en lämplig komplettering till 
den verksamhet som föreslås på Hässlö gård 1. Om sökande beaktar de 
yttranden som remissinstanserna har lämnat och uppfyller de villkor som 
ställts i beslutsbilagan kan bygglov beviljas. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att förhandsbesked för ändrad användning kan tillåtas 
inom angiven del av fastigheten Hässlö 5:8 
2. De i bilaga angivna villkoren utgår förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 11 469 kronor. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande 
Delges Flygfastigheter AB 
Delges Västerås nya flygplats AB 
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§ 310 Dnr BN 2020/01066-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus på 
fastigheten X 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden avslår begäran om förhandsbesked för nybyggnad av 5 
enbostadshus inom fastigheten X 
2. Granskningsavgiften fastställs till 0 kr. 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av sitt exponerade läge, på en höjd, inom ett utpekad 
kulturmiljöhänsynsområde anser Stadsbyggnadsförvaltningen att marken 
som förhandsbeskedet omfattar, från allmän synpunkt, inte är lämplig att 
bebygga. Ett positivt förhandsbesked är därför inte förenligt med 2 kap. 3 § 
punkt 1 PBL samt 2 kap. 4 § PBL. Planläggning enligt denna lag ska med 
hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt 
mellankommunala och regionala förhållanden främja en ändamålsenlig 
struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder, 
Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som 
anges i första stycket 1-5. Lag (2013:867). 2 kap 3 § PBL. Vid planläggning 
och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas 
i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är 
lämplig för ändamålet. 2 kap 4 § PBL  
Reducerad granskningsavgift 
Enligt 9 kap. 27 § PBL ska en ansökan om förhandsbesked handläggas 
skyndsamt och som huvudregel gäller att byggnadsnämnden ska fatta sitt 
beslut inom 10 veckor från den dag ansökan kom in till nämnden. Om den 
tidsfristen överskrids ska enligt 12 kap. 8a § PBL granskningsavgiften 
reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som tidsfristen 
överskrids. Ansökan kom in till nämnden 2020-05-12. Det innebär att 
tidsfristen på 10 veckor överskrids med mer än 5 veckor vilket leder till att 
granskningsavgiften ska reduceras till 0 kronor.  
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden avslår begäran om förhandsbesked för nybyggnad av 5 
enbostadshus inom fastigheten X 
2. Granskningsavgiften fastställs till 0 kr. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 
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Kopia till 
Sökande 
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§ 311 Dnr BN 2020/01083-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (52 lgh) på fastigheten 
Wenströmska skolan 1 

Beslut 
1. Bygglov för flerbostadshus och komplementbyggnader på fastigheten 
Wenströmska skolan 1 beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 260 047 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Jäv 
Jens-Ove Johansson (SD) anmäler jäv och deltar inte i föredragning och 
beslut i ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan har inkommit avseende nybyggnad av tio mindre flerbostadshus 
med totalt 52 lägenheter på fastigheten Wenströmska skolan 1. 
Fastigheten är belägen i den norra delen av den nya stadsdelen Södra 
Källtorp. 
Marken har anvisats till byggaktören av Västerås stad efter att ha utvärderats 
som det bästa av flera förslag. 
För fastigheten finns detaljplan, 1821, antagen 2018-06-14. 
Planens syfte är att skapa en ny stadsdel med blandad bebyggelse. I den ska 
det till största del finnas bostäder i närhet till natur. Andra ändamål blir idrott 
och parkering samt en park med lekplats. Planen är flexibel och möjliggör en 
relativt tät bebyggelse med upp till tre våningar och med upp till 6 lägenheter 
per byggnad. 
Sökanden vill med förslaget skapa ett område med stark karaktär och en grön 
boendemiljö. På de gemensamma ytorna finns aktivitetsytor, odlingslotter, 
växthus och lekplats. Byggnaderna är delvis placerade utmed en liten knäckt 
kvartersgata som är bilfri men körbar för angöring och utmed den något mer 
trafikerade Jordgubbsvägen.  
Byggnaderna är redovisade i tre olika varianter i två-tre våningar och 
rymmer 5–6 lägenheter/byggnad. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för flerbostadshus och komplementbyggnader på fastigheten 
Wenströmska skolan 1 beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 260 047 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 
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Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 
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§ 312 Dnr BN 2020/01084-3.5.1 

Bygglov för uppförande av tält vid uteservering på fastigheten X 

Beslut 
1. Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnader av restaurang på fastigheten X 
beviljas att gälla till 2021-03-31, med stöd av 9 kap. 33 § plan- och 
bygglagen, PBL. 
2. Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap. 23 § 
PBL. 
3. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 14 391 kronor. 
4. Byggnadsnämnden tar ut en sanktionsavgift på 33 110 kronor av NN med 
stöd av 11 kap. 5 och 51 §§ plan- och bygglagen för den utan startbesked 
påbörjade åtgärden. Byggsanktionsavgifterna har satts ner till en fjärdedel 
med stöd av 11 kap. 53 a § PBL. 
5. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 
 

Särskilt yttrande 
Jonas Cronert (S), Anna Grön (S), Mikael Dimgård (S), Anna Nordanberg 
(L) och Mattias Dahlberg (C) lämnar följande särskilda yttrande: "Vi avser 
inte att förlänga bygglovet för tält runt uteserveringen på fastigheten X efter 
den 2021-03-31." 
Claes Kugelberg (M), Frank Pettersson (M), Solveig Nygren (M) och Jens-
Ove Johansson (SD) biträder yttrandet. 

Ärendebeskrivning 
NN ansöker om bygglov för uppförande av tält som en tillbyggnad till 
restaurangen med syftet att utöka sina serveringsytor under vinterhalvåret 
när uteserveringen inte används. Behovet av större serveringsytor är stort när 
pandemiläget kräver gles möblering. Ansökan har inkommit i efterhand och 
tälten har varit uppförda utan bygglov sedan början av oktober. 
Tältkonstruktionerna bedöms inte vara utformade med hänsyn till 
omgivningen utan har en förvanskande effekt på omgivningen och på 
restaurangbyggnaden. 
De bedöms inte uppfylla kraven på god form-, färg- och materialverkan 
enligt  
8 kap. 1 § plan- och bygglagen. Åtgärden strider mot detaljplanen då 
byggnaden placeras på mark som inte får bebyggas med huvudändamålet 
park. 
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Den extraordinära situationen på grund av pandemin har lett till stora 
förluster för många verksamheter. Detta motiverar att tältbyggnaderna 
godkänns tillfälligt denna vinter. Det kommer sannolikt inte att finnas 
tillräckliga skäl att bevilja bygglov för åtgärden nästa vinter. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnader av restaurang på fastigheten X 
beviljas att gälla till 2021-03-31, med stöd av 9 kap. 33 § plan- och 
bygglagen, PBL. 
2. Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap. 23 § 
PBL. 
3. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 14 391 kronor. 
4. Byggnadsnämnden tar ut en sanktionsavgift på 33 110 kronor av NN med 
stöd av 11 kap. 5 och 51 §§ plan- och bygglagen för den utan startbesked 
påbörjade åtgärden. Byggsanktionsavgifterna har satts ner till en fjärdedel 
med stöd av 11 kap. 53 a § PBL. 
5. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Delges sökanden 
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§ 313 Dnr BN 2020/01086-3.5.4 

Anmälan om olovligt byggande av stödmur på fastigheten X 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift om 14 899 kr av NN 
med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  
2. Avgiften ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut 
avgiften har delgetts NN enligt 11 kap. 61 § PBL. 

Ärendebeskrivning 
Den 10 december 2019 kom NN och NN in med en ansökan om bygglov för 
uppförande av stödmur på fastigheten X, Västerås. Bygglov gavs den 18 
februari 2020. Startbesked meddelades den 18 februari 2020.  
Vid slutsamråd för nybyggnad av 3 st. radhus på fastigheten X (ärende 
BY2016-001490) den 26 november 2019 uppmärksammades att den 
lovsökta åtgärden hade påbörjats. Av ortsfoto framgår det att stödmuren har 
uppförts under eller efter år 2017. (Se bilaga 1).  
Det krävdes bygglov för att uppföra stödmuren. Byggnadsnämnden ska 
därför ta ut en byggsanktionsavgift. 
Beräknad sanktionsavgift är 14 899 kr. De skäl som har framförts för en 
nedsättning av sanktionsavgiften eller att sanktionsavgiften inte ska tas ut 
alls bedöms inte utgöra tillräckliga skäl. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift om 14 899 kr av NN 
med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  
2. Avgiften ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut 
avgiften har delgetts NN enligt 11 kap. 61 § PBL. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Delges NN 
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