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§ 211 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 
1. Arbetsutskottet utser Jonas Cronert (S) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 
2. Justering av protokoll sker senast tisdag veckan efter sammanträdet. 
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§ 212 Dnr BN 1825865- 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan fastställs. 
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§ 213 Dnr BN 2020/01057-3.1.1 

Information på beredning - Grönstrukturplan 

Ärendebeskrivning 
Kristoffer Jasinski informerar om arbetet med grönstrukturplanen och vart i 
processen den befinner sig. Planen har varit ute på samråd och nu behandlas 
de inkomna synpunkterna. Bland annat inkom synpunkter om att beskrivning 
av äldres tillgång till grönområden saknades. Det finns även ett behov av att 
inventera friluftslivet i Västerås, samt att kunna uppdatera 
grönstrukturplanen löpande när ändringar sker i samband med till exempel 
detaljplanering. Den nya grönstrukturplanen ska vara tillgänglig digitalt med 
en interaktiv karta. Det förs en diskussion om hur man ska arbeta med 
grönstrukturplanen i framtiden. 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 214 Dnr BN 2020/01151-3.1.2 

Information på beredning - Prioritering av detaljplaner 2021 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Strand Hübinette informerar om arbetet med att prioritera 
detaljplaner för 2021 och om de projekt som lyfts fram från olika delar av 
staden. Det förs en diskussion kring en del specifika projekt samt vilka 
utmaningar och möjligheter som finns med dessa. 
Arbetsutskottet tackar för informationen.  
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§ 215 Dnr BN 2020/01142-3.1.2 

Information på beredning - Dp 1924 Polishuset trafikstruktur 

Ärendebeskrivning 
Ida Blank informerar om befintlig och planerad trafikstruktur runt området 
för det planerade polishuset och vad det betyder för arbetet med den nya 
detaljplanen. Det förs en diskussion kring parkeringsmöjligheterna i och runt 
planområdet. 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 216 Dnr BN 2020/01143-3.1.2 

Information på beredning - Dp 1890 Kokpunkten 

Ärendebeskrivning 
Susanne Shahoud Malo informerar om dp 1890 för Kokpunkten och om de 
synpunkter som inkommit under samrådet. Bland annat har det kommit in 
synpunkter gällande kulturmiljön och byggnadsminnet, samt om 
förskolegårdens storlek. Det förs en diskussion kring Ångkraftsvägen som 
kommer vara en viktig länk mellan Öster Mälarstrand och 
Mälarportsområdet och som förvaltningen anser bör planläggas som allmän 
platsmark. Arbetsutskottet delar förvaltningens bedömning. 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 217 Dnr BN 2020/01145-3.1.2 

Information på beredning - Planuppdrag Hubbo-Sörby 9:43, 
Tillberga och Tönsta 4:1, Hacksta 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Strand Hübinette informerar om planuppdragen som var med i 
prioriteringen av detaljplaner för 2020 men som inte har kommit upp till 
beslut ännu. Det förs en diskussion om hur planläggningen bör ske i 
Tillberga, och om planen bör prioritera förskola eller bostäder samt om det 
ska bli en helt ny plan eller en ändring i befintlig plan. Innan 
byggnadsnämnden beslutar om ett planuppdrag ska förvaltningen undersöka 
hur fastighetsnämnden ser på behovet av förskolelokaler i Tillberga 
framöver, då byggnadsnämnden bedömer att den aktuella tomten är 
synnerligen lämplig för förskoleverksamhet.  
Det förs även en diskussion kring hur planläggningen på fastigheten Tönsta 
4:1 kan se ut, om fastigheten enbart ska planläggas för verksamhet eller om 
planen även ska möjliggöra ett avloppsreningsverk. Om det blir aktuellt med 
planläggning för avloppsreningsverk krävs ett större utredningsarbete.  
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 218 Dnr BN 2020/01080-3.5.1 

Yttrande till Länsstyrelsen om upphävande av strandskydd inom 
fastigheten Fullerö 1:1 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden antar stadsbyggnadsförvaltningens förslag på yttrande 
som sitt eget och överlämnar det till Länsstyrelsen i Västmanlands län. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Västmanlands län har ombett byggnadsnämnden att yttra sig 
över en ansökan om upphävande av strandskydd. Det strandskyddade 
området är inom fastigheten Fullerö 1:1. Stadsbyggnadsförvaltningen har 
tagit fram ett förslag på yttrande som byggnadsnämnden kan anta. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden antar stadsbyggnadsförvaltningens förslag på yttrande 
som sitt eget och överlämnar det till Länsstyrelsen i Västmanlands län. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Länsstyrelsen 
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§ 219 Dnr BN 2020/01146-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st. enbostadshus på 
fastigheten X 

Beslut 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av fem enbostadshus kan tillåtas inom 
angiven del av fastigheten X. 
2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 0 kr. 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det ansökta 
förhandsbeskedet är förenlig med intentionerna i översiktsplan ÖP 2026. 
Den föreslagna nybyggnaden bedöms utgöra en lämplig komplettering av 
den på platsen befintliga bebyggelsen. Om sökande beaktar de yttranden som 
remissinstanserna har lämnat och uppfyller de villkor som ställts i 
beslutsbilagan kan bygglov beviljas. 
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 2020-04-23. 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. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av fem enbostadshus kan tillåtas inom 
angiven del av fastigheten X. 
2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 0 kr. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande, delges fastighetsägare för fastigheten X, X, X och X 
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§ 220 Dnr BN 2020/01147-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
X 

Beslut 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av ett enbostadshus kan tillåtas inom 
angiven del av fastigheten X. 
2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 0 kr. 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det ansökta 
förhandsbeskedet är förenlig med intentionerna i översiktsplan ÖP 2026. 
Den föreslagna nybyggnaden bedöms utgöra en lämplig komplettering av 
den på platsen befintliga bebyggelsen. Om sökande beaktar de yttranden som 
remissinstanserna har lämnat och uppfyller de villkor som ställts i 
beslutsbilagan kan bygglov beviljas. 
Reducerad granskningsavgift  
Enligt 9 kap. 27 § PBL ska en ansökan och 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 2020-06-08. 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. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av ett enbostadshus kan tillåtas inom 
angiven del av fastigheten X. 
2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 0 kr. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande, delges fastighetsägare för X, X, X och X 
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§ 221 Dnr BN 2020/01148-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av gruppbostad och daglig verksamhet 
på fastigheten Skästa 1:14 

Beslut 
1. Bygglov för gruppbostad och tillhörande byggnader på fastigheten Skästa 
1:14 beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 83 864 kronor  
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 
I Lillhärad har det kommit in en ansökan om gruppbostad med tillhörande 
daglig verksamhet, förråd och växthus.  
Fastigheten ligger utom detaljplan, utom områdesbestämmelser och utom 
sammanhållen bebyggelse. Det finns inga riksintressen, inga 
kulturmiljöutpekanden eller några kända fornminnen på fastigheten.  
Fastigheten ligger utom beräknat maxbuller för väg 66. 
Åtgärden innebär att ett gruppboende om 6 st. lägenheter med tillhörande 
daglig verksamhet och två komplementbyggnader uppförs runt en mindre 
kulle på fastigheten. Totalt 943 kvm byggnadsarea varav 20 kvm öppenarea 
på förrådet. Fasader utförs faluröda med tak i svarta betongpannor och 
övriga detaljer i vit kulör. 
Fastigheten berörs av strandskydd för en intilliggande bäck, för att 
möjliggöra säkerheten för de boende planeras det sättas upp ett staket vid 25-
metersgränsen och området kommer lämnas orört vilket innebär att 
strandskyddet bedöms inte beröras.  
Den föreslagna bebyggelsen bedöms väl anpassad till terrängen, 
landskapsbilden, kulturmiljön på landsbygden, kända naturvärden samt det 
allmänna friluftslivet i enlighet med ÖP 2026’s intentioner. Litslunda är ett 
utbyggnadsområde mellan Västerås tätort och Surahammar där ett flertal 
bostäder uppförts under de senaste åren.  
Sammantaget bedöms åtgärden uppfylla de krav som ställs i 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen och de intentioner som finns i ÖP 2026.   
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för gruppbostad och tillhörande byggnader på fastigheten Skästa 
1:14 beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 83 864 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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§ 222 Dnr BN 2020/00833-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt 
komplementbyggnad på fastigheterna Vedbo 59 och 62 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden beslutar att ändra byggnadsarean i BN 2018/00918-
3.5.1 till 2906 kvadratmeter. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden beviljade 2020-10-22, 279 § BN 2020/00833-3.5.1, 
bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnader på 
fastigheterna Vedbo 59 och Vedbo 62, Västerås. Av bygglovet framgår det 
att den tillkommande byggnadsarean är 3189 kvadratmeter. Efter att 
bygglovet beviljades har det uppmärksammats att den tillkommande 
byggnadsarean inte är 3189 kvadratmeter. Efter en omräkning kan det 
konstateras att den sammanlagda byggnadsarean är 2906 kvadratmeter. Den 
nya beräkningen av byggnadsarean är baserad på att det byggs sex 
huvudbyggnader med en byggnadsarea på 476 kvadratmeter vardera och två 
komplementbyggnader som tillsammans har en byggnadsarea på 50 
kvadratmeter. 
Ändringen sker med stöd av 36 och 37 §§ förvaltningslagen (2017:900). 
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 har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden beslutar att ändra byggnadsarean i BN 2018/00918-
3.5.1 till 2906 kvadratmeter. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 
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