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§ 58 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 

Byggnadsnämnden utser Claes Kugelberg (M) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll.  
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§ 59 Dnr BN 1816941- 

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av 
föredragningslista 

Beslut 

1. Den offentliga delen omfattar §§ 58-68. 

2. Ärende 4 i föredragningslistan flyttas till den slutna delen av 
sammanträdet. 

3. Ärende 23 i föredragningslistan, Information-uppföljning i utveckling av 
bygglots och NKI för bygglov, utgår. 

4. Örjan Rosell (L) och Tomas Östling (S) anmäler ärende under övriga 
frågor. 

5. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 60 Dnr BN 2018/00179-1.4.2 

Information - Uppföljning av bostadsbyggandet 2017 

Ärendebeskrivning 

Helena Felldin informerar om bostadsbyggandet 2017, indikatorer i 
bostadsförsörjningsprogrammet 2014-2017 och prognoser för 
bostadsbyggandet 2018-2021. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  
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§ 61 Dnr BN 2017/01530-1.7.1 

Remiss - Motion från (L) om att förändringar av betydelse i 
stadens centrala historiska delar ska tas upp i 
kommunfullmäktige för beslut 

Beslut 

Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande godkänns som nämndens eget.  

Särskilt yttrande 

Henrik Östman (L) och Örjan Rosell (L) lämnar följande särskilda yttrande: 
Vi tackar för svaret och accepterar att det är Byggnadsnämnden som är 
myndighet och därmed äger frågan om bygglov och liknande ärenden. 
Däremot vill vi understryka att den process som sker rörande bygglov kräver 
att hela nämnden bereds tid för kontroll och informationsinhämtning innan 
beslut fattas. Känsliga ärenden ska alltid lyftas till och beslutas i 
Byggnadsnämnden.  

Ärendebeskrivning 

Liberalerna har genom Jesper Brandberg lagt en motion om ”att fullmäktige 
uttalar att alla beslut om förändringar av betydelse i stadens centrala 
historiska delar ska anses vara fråga av ”större vikt och därmed tas upp i 
fullmäktige för beslut”.  

Bakgrunden till detta är enligt motionen att det under det senaste året har 
varit en rad byggnationer och förändringar i centrala Västerås som upprört 
allmänheten. Man skriver att kommunens beredvillighet att riva och förändra 
i historiska miljöer har varit en källa till förargelse. Västeråsarna har i färskt 
minne hur kommunen under 1960-1970-talet rev nästan hela centrala 
Västerås. Även mycket kända byggnader som Stadshotellet och Proban 
hotades då av rivning, men räddades då till slut av uppretade folkopinioner.  

Liberalerna skriver vidare att kommunallagens stadgar att alla kommunala 
frågor av principiell betydelse eller större vikt ska tas upp och avgöras i 
fullmäktige. Vidare skriver man att byggnadsnämnden den senaste tiden 
funnit det för gott att på egen hand avgöra känsliga frågor gällande rivningar 
och förändringar i stadens historiska delar.  

Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande: 
Förvaltningen anser att det är bra att frågan om det höga värdet av Västerås 
kulturhistoriska miljöer lyfts. De kulturhistoriska miljöerna, både de äldre 
historiska miljöerna men även de efterföljande modernistiska 
bebyggelsemiljöerna i centrum, bidrar på många sätt till staden Västerås och 
västeråsarna. De skapar förståelse för stadens historia och framväxt. De 
skapar identitet och stolthet samt bidrar även till turismen i kommunen.  
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När det gäller arbetet med detaljplaner finns stöd i PBL för att utreda och 
kartlägga vilka kulturvärden som finns i ett område för att sedan kunna 
förhålla sig till dem och göra avvägningar i planprocessen. Beslut om 
antagande av en detaljplan av mer principiell karaktär tas alltid av 
kommunfullmäktige och det gäller även planer i kulturhistoriska miljöer. 

Enligt 9 kap 20§ ska ansökningar om bygglov, rivningslov, marklov och 
förhandsbesked prövas av byggnadsnämnden. Det omfattar även ärendena 
om bygglov i kulturhistoriska miljöer. Med stöd av 6 kap 33 och 34 §§ 
kommunallagen, KL samt 12 kap 6 § plan- och bygglagen, PBL har 
byggnadsnämnden  beslutat att delegera beslutanderätten till angivna 
delegater, tjänstemän. Delegeringen avser inte befogenhet att avslå en 
framställning eller ansökan eller att avgöra ärende som är av stor vikt eller 
har principiell betydelse. Det vill säga att alla känsliga ärenden eller avslag 
lyfts till byggnadsnämnden för beslut.   

Den kulturhistoriska bebyggelsen i staden är i vissa delar skyddade med 
skydds- eller varsamhetshetsbestämmelser i gällande detaljplaner. När den 
äldre bebyggelsen inte är skyddade genom detaljplaner och frågorna ska 
prövas i ett enskilt bygglovärende finns det stöd i Plan- och bygglagen för att 
särskilt värdefull bebyggelse eller bebyggelseområden inte ska förvanskas.  

I Plan- och bygglagen finns även paragrafer som ska säkerställa varsamheten 
vid ändring av byggnader, även icke lovpliktiga byggnader och åtgärder. 
Som fastighetsägare är man skyldig, enligt PBL, att underhålla sin byggnad 
så att de särskilda värdena som finns bevaras. När det gäller rivning finns 
möjlighet att neka rivning om byggnaden har höga kulturhistoriska värden.  

Där det inte finns tillräckligt med detaljplaner som skyddar 
bebyggelsemiljöerna är det av betydande vikt att ha uppdaterade 
kunskapsunderlag för att kunna hantera och göra rättssäkra bedömningar av 
ärenden med kulturvärden. För att kunna göra rättssäkra bedömningar är det 
viktigt att ha ett uppdaterat kunskapsunderlag om de kulturhistoriska värden 
som finns i vårt byggnadsbestånd. Om inte detta existerar kan underlag eller 
utlåtanden tas fram i samband med ett särskilt ärende.  

När det gäller bygglov finns också möjlighet att skicka en remiss eller 
samråda med Västerås stadsantikvarie och med Västmanlands läns museum 
som är en remissinstans i ärenden angående kulturmiljöer. Vidare har 
förvaltningen 2018 inrättat en tjänst som stadsbyggnadsantikvarie med 
ansvar för att arbeta med kulturmiljöfrågor i hela stadsbyggnadsprocessen- 
från översiktsplanering till slutsamråd.   

 Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med att ta fram nya 
kunskapsunderlag för våra bebyggelsemiljöer med huvudsakligt syfte att ta 
hand om utpekade kulturvärden vid bygglov och planering.  Hittills har hela 
Skultuna och Kvicksunds bebyggelsemiljöer uppdaterats med avseende på 
kulturhistoriska värden. Det pågår även ett samarbetsprojekt mellan Västerås 
stad, Länsstyrelsen och Västmanlands läns museum för att uppdatera 
ytterligare kunskapsunderlag. Skallberget (med Tunby, Vega och Nordanby) 
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och Viksäng har fått nya kunskapsunderlag under hösten 2017. Under 2018 
kommer ett nytt kunskapsunderlag utarbetas för de centrala delarna av 
staden.  

Yrkanden 

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

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

11 (37) 
Byggnadsnämnden 2018-03-27 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 62 Dnr BN 2018/00190-1.4.2 

Verksamhetsberättelse 2017 

Beslut 

Verksamhetsberättelse 2017 för byggnadsnämnden godkänns och 
överlämnas till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

I enlighet med anvisningarna för årsbokslut 2017 har årets verksamhet 
sammanställts i en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen omfattar 
även tidigare redovisad information i form av styrkortsuppföljning, 
ekonomisk analys, internkontroll och sammanfattningsrapport.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 63 Dnr BN 2018/00126-3.1.2 

Detaljplan för Kristiansborgsbadet 1 och del av Västerås 1:36, 
Kristiansborg 

Beslut 

1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Kristiansborgsbadet 1, enligt stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 
den 2018-02-13. 

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

Särskilt yttrande 

Henrik Östman (L) och Örjan Rosell (L) lämnar följande särskilda yttrande: 
Vi önskar att man tar stor hänsyn till naturvärden och befintlig parkmark i 
det fortsatta detaljplanearbetet.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan om detaljplaneläggning inkom från teknik- och 
fastighetsförvaltningen 2018-01-25. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en framtida utveckling av badhuset 
och dess närmiljö samtidigt som kulturmiljövärdena ska bevaras. 
Detaljplanen ska utreda möjligheten att bygga till det befintliga badhuset 
samt komplettera med bostäder i kanten av parken utan att förvanska 
befintliga kulturmiljövärden.  

I det framtida detaljplanearbetet kommer planförslagets påverkan på kultur- 
och naturmiljön studeras vidare. Därutöver behöver även dagvattenutredning 
och trafikbullerutredning upprättas.  

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande och får prioritet 1.  

Yrkanden 

Staffan Jansson (S), Claes Kugelberg (M) och Håkan Wretljung (MP) yrkar 
bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. Henrik Östman (L) 
tillstyrker yrkandet och lämnar ett särskilt yttrande. Claes Kugelberg (M) 
biträder särskilda yttrandet. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  

Kopia till 

Fastighetsnämnden 
Reiton 
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§ 64 Dnr BN 2017/01582-3.1.2 

Detaljplan för del av Västerås 3:12, 3:25 och 3:28, Skiljebo, 
Västerås 

Beslut 

1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av 
Västerås 3:12, 3:25 och 3:28, Skiljebo, Västerås, enligt 
stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad den 2018-03-13. 

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

3. Planavtal ska upprättas mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och Västerås 
stad Teknik-och fastighetsförvaltningen. 

4. Lekplats och aktivitetsyta ska beaktas med tillräcklig yta och ska prövas i 
syftet med detaljplaneläggningen 

Särskilt yttrande 

Eric Söderberg (KD) lämnar följande särskilda yttrande: Jag vill att det ska 
finnas en tillräcklig stor yta för spontanidrott och lekplats samt att det skrivs 
in i detaljplanen.  

Ärendebeskrivning 

En ny ansökan har inkommit från Teknik-och fastighetsförvaltningen med 
begäran om planläggning av delar av fastigheter Västerås 3:25, 3:28 och 
3:12. Fastighetsnämnden har genomfört en markanvisningsprocess där 
marknadens aktörer har inlämnat bebyggelseförslag för bostäder på ett 
markområde på Skiljebo. Fastighetsnämnden beslutade om tilldelning av 
markanvisningen 2017-12-15. Syftet med detaljplaneläggning är att pröva 
möjligheten att komplettera stadsdelen Skiljebo med huvudsakligen bostäder 
med närhet till natur, centrumverksamheter och handel. 
Markanvisningsområdet är en avvecklad fotbollsplan. 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut: 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av 
Västerås 3:12, 3:25 och 3:28, Skiljebo, Västerås, enligt 
stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad den 2018-03-13. 

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

3. Planavtal ska upprättas mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och Västerås 
stad Teknik-och fastighetsförvaltningen.  
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Yrkanden 

Håkan Wretljung (MP) yrkar på följande tillägg: lekplats och aktivitetsyta 
ska beaktas med tillräcklig yta och ska prövas i syftet med 
detaljplaneläggningen.  

Byggnadsnämnden yrkar bifall till tilläggsyrkandet. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  

Kopia till 

Teknik-och fastighetsförvaltningen 
John Pedersen 
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§ 65 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 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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§ 66 Dnr BN 1816946- 

Anmälan av laga kraftvunna detaljplaner 

Ärendebeskrivning 

Följande detaljplan har vunnit laga kraft: 

– Detaljplan för del av Gotö 3:1 och del av Barkaröby 8:4, Västerås, Dp 
1831 
Laga kraft 2018-02-20. 

– Detaljplan för Kofotsgatan, Erikslund, Dp 1829 
Laga kraft 2018-02-21. 

– Detaljplan för Förseglet 1, Öster Mälarstrand, Västerås, Dp 1843 
Laga kraft 2018-03-09.  
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§ 67 Dnr BN 1816945- 

Anmälan av delegationsbeslut 

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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§ 68 Dnr BN 1816949- 

Protokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 

Beslut 

Sammanträdesprotokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 6 februari 
2018 och 27 februari 2018 läggs till handlingarna.  
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§ 69 Dnr BN 2018/00191-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st. enbostadshus på 
fastigheten X 

Beslut 

Ärendet återremitteras för att pröva annan placering på fastighetsägarens 
mark.  

Ärendebeskrivning 

NN har ansökt om förhandsbesked för fyra enbostadshus med tomter om 
vardera ca 2000 kvadratmeter på del av fastigheten X i Västerås.  
Fastigheten X väster om Hacksta verksamhetsområde och söder om 
Mälarbanan, järnvägen från Västerås mot Dingtuna. Arbetet med en 
fördjupning av översiktsplanen för Västerås hamn och Hacksta pågår 
(FÖP 67) och handlingen har varit ute på samråd under sommaren/hösten 
2017. FÖP:en (samrådshandlingen) föreslår att en fortsatt utveckling av 
mark för verksamheter väster ut mot Tönsta ska utredas.  

Västerås stad Teknik- och fastighetsförvaltningen har tillfrågats om den 
planerade bostadsbyggnationen och har i ett svar 2017-11-28 bedömt denna 
som olämpligt.   

Vidare skapar tågtrafiken på Mälarbanan norr om platsen höga bullervärden, 
både maxvärden och ekvivalenta värden. I direkt anslutning till platsen finns 
också en omfattande hästverksamhet och det finns många fornlämningar i 
området.    

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att förhandsbesked enligt ansökan inte 
ska tillåtas. Fastigheten X ligger inom påverkan från stadens planerade 
utbyggnadsområde som anges i FÖP 67. Vidare är den sammantagna 
bedömningen utifrån buller samt befintlig hästverksamhet på platsen att 
ansökt plats inte är lämplig för nybyggnation för bostäder.   

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut: 
1. Som förhandsbesked enligt 8 kap 34 § PBL; förklarar byggnadsnämnden 
att nybyggnad av fyra enbostadshus inte kan tillåtas på ansökt plats inom 
fastigheten X då åtgärden inte bedöms uppfylla kraven i 2 kap PBL.   

2. Granskningsavgiften fastställs till 3 150 kronor enligt fastställd taxa.  

Yrkanden 

Staffan Jansson (S) yrkar på återremiss för att pröva annan placering på 
fastighetsägarens mark. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande  
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§ 70 Dnr BN 2018/00160-3.5.1 

Bygglov för ändring av fasad, fönsterbyte på fastigheten 
Gasklockan 10 

Beslut 

1. Bygglov lämnas för fasadändring, byte av 455 fönster, på fastigheten 
Gasklockan 10 enligt PBL 9 kap 30 §.   

2. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.  

3. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 4 815 kronor.  

Ärendebeskrivning 

Bostads AB Mimer ansöker om att få utföra fönsterbyte på 455 fönster på 
fastigheten Gasklockan 10.  Fönsterbytet innebär att befintliga träfönster byts 
till fönster med aluminiumprofiler exteriört samt trä interiört.  Den sökande 
avser att med nya fönster uppfylla gällande buller- och energikrav.  

Byggnaden har en stram arkitektur med öppna tegelfasader med ett stort 
antal fönster. Byggnaden har skydds- och varsamhetsbestämmelser i 
gällande detaljplan 1773 K. 

Under hösten 2017 har Stadsbyggnadsförvaltningen fört diskussioner med 
sökande om byte av fönster. Stadsbyggnadsförvaltningen informerade tidigt 
om de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena av att behålla och 
renovera befintliga fönster alternativt byta fönster till träfönster lika 
befintligt. 

Sökanden ansåg på grund av buller och energikrav att det inte var möjligt att 
behålla befintliga fönster. 

Det ursprungliga förslaget omarbetades för att på en godtagbar nivå uppfylla 
de varsamhetsbestämmelser som gäller för byggnaden. 

Det omarbetade förslaget efterliknar befintliga fönsters indelning och 
proportioner och färgas in i kulören RAL 1015 HR. Fönsterbleck färgas i 
RAL 7021. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det finns möjlighet att lämna 
bygglov till det bearbetade fönsterförslaget under förutsättning att det utförs 
enligt presenterade handlingar. Vid fönsterbytet ska varsamhet ske mot 
befintlig tegelfasad.  

Yrkanden 

Staffan Jansson (S) deltar ej i beslutet på grund av jäv och lämnar rummet 
under hanteringen av ärendet. 

Irené Englund (S) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
beslut. 
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Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande 
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§ 71 Dnr BN 2018/00113-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av skola på fastigheten Irsta Kyrkby 7:2, 
Västerås 

Beslut 

1. Bygglov för nybyggnad av skola beviljas och medgivande till liten 
avvikelse från detaljplan lämnas med stöd av 9 kap. 31c § plan- och 
bygglagen, PBL.  

2. Bygglovsavgiften fastställs till 269 659 kronor. 

3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.  

Ärendebeskrivning 

Teknik och fastighetsförvaltningen söker bygglov för nybyggnad av skola på 
fastigheten Irsta Kyrkby 7:2. 

På fastigheten finns idag redan skolbyggnader som i olika etapper kommer 
att ersättas av nya skolbyggnader. 

De nya skolbyggnaderna kommer inrymma en restaurangdel, en 
administrativ del och undervisningslokaler för F-6.  

Den nya skolbyggnaden består av fem boxar där varje box rymmer en egen 
funktion samtidigt som boxarna bryter ner byggnadens skala.  

Byggnaden blir i två våningar och får fasader i tegel och träpanel. 

Detaljplanen tillåter en byggnadshöjd på maximalt 7 meter. Byggnadshöjden 
i förslaget överskrider denna höjd med 1,5–3,5 meter. 

Förslaget överskrider byggnadshöjden då fläktrum inryms i takvolymen 
samtidigt som man valt att ha ett uttrycksfullt taklandskap med en samtida 
identitet som är en kvalité för byggnaden.  

Yrkanden 

Staffan Jansson (S), Claes Kugelberg (M) och Henrik Östman (L) yrkar 
bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökanden 
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§ 72 Dnr BN 2018/00105-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av skola på fastigheten Betesmarken 40 

Beslut 

1. Bygglov för nybyggnad av skola beviljas och medgivande till liten 
avvikelse från detaljplan lämnas med stöd av 9 kap. 31b § plan- och 
bygglagen, PBL.  

2. Bygglovsavgiften fastställs till 110 318 kronor. 

3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.  

Ärendebeskrivning 

Teknik och fastighetsförvaltningen söker bygglov för nybyggnad av skola på 
fastigheten Betesmarken 40. 

Tillkommande byggnadsarea är 944m2, tillkommande bruttoarea är 1763m2.  

Yrkanden 

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

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökanden, kontrollansvarig 
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§ 73 Dnr BN 2018/00186-3.5.1 

Bygglov för tillbyggnad av uteservering på fastigheten Lovisa 3 

Beslut 

1. Bygglov för tillbyggnad av uteservering på fastigheten Lovisa 3 beviljas 
och medgivande till liten avvikelse från detaljplanen lämnas med stöd av 9 
kap. 31 § plan och - bygglagen, PBL. 

2. Bygglov avgiften fastställs till 8 684 kronor. 

3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.  

Särskilt yttrande 

Claes Kugelberg (M) och Anna Hård af Segerstad (M) lämnar följande 
särskilda yttrande: Vi förutsätter att serveringen utformas och möbleras så att 
inverkan på vyn över Svartån från Storbron minimeras.  

Ärendebeskrivning 

Sundinska Fastighets AB har ansökt om bygglov för tillbyggnad av 
uteservering på fastigheten Lovisa 3, Sundinska huset. Fastigheten är 
placerad med Svartån i öster och Stora gatan i söder. Uteserveringen ska 
nyttjas av restaurang i källarplan.  

Sundinska huset uppfördes 1850 av tobaksfabrikör Axel Teodard Sundin, en 
byggnad i nyklassicistisk stil. Byggnaden är byggnadsminnesförklarad vilket 
innebär att ingrepp kräver tillstånd från Länsstyrelsen enligt 3 kap. 
Kulturmiljölagen, KML. Länsstyrelsen har i beslut daterat 2018-02-09 
(bilaga) godkänt de ändringar av gårdsmiljön och i Sundinska husets fasad 
som åtgärden innebär.  

Ansökan avser tillbyggnad av befintlig terrass vilket innebär att den byggs ut 
en meter i norr och rätas ut för att fästa i samma läge i Storbron. Sammanlagt 
innebär det en utökning av terrassen med 16,5 m². Åtgärden innebär att 
uteserveringen blir mer användbar och att fler restauranggäster kan nyttja 
den. I och med ombyggnationen vidtas åtgärder för att förbättra 
tillgängligheten till restaurangen och uteserveringen, en ramp anordnas och 
en plattformslift monteras i trappan på byggnadens baksida.  

För fastigheten finns detaljplan Spl, 587 J och Ädp 587. Åtgärden strider mot 
gällande detaljplan eftersom den innebär ytterligare överbyggnad av 
vattenområdet. Uteserveringens placering i årummet, intill Storbron, innebär 
ett ingrepp i kulturmiljön och påverkar den ikoniska vyn från Apotekarbron 
mot stadshuset och från Storbron norrut.  

Yrkanden 

Staffan Jansson (S) och Henrik Östman (L) yrkar bifall till 
stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 
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Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande 
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§ 74 Dnr BN 2018/00161-3.5.1 

Bygglov för ändrat användningssätt från skola till 59 lägenheter 
samt en förskola samt rivningslov på fastigheten Kungsljuset 2 

Beslut 

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. § 31b plan- och bygglagen. 

2. Bygglovavgift fastställs till 143 073 kronor. 

3. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.  

Ärendebeskrivning 

Imperia Kungsljuset 2 AB har ansökt om bygglov för ändrat användningssätt 
från skola till förskola och bostäder. Ansökan om bygglov innebär även 
utvändig ändring av byggnaden då nya balkonger och entrépartier tillförs 
byggnaden samt nybyggnad av 4 st. cykelförråd. Utöver det kommer 
förskolan att kompletteras med en fristående miljöbod samt en mindre 
tillbyggnad som är avsedd för inlastning.  

För fastigheten gäller detaljplan DP 1828. Ansökan om bygglov strider mot 
gällande detaljplan eftersom bilparkeringsplatserna samt cykelförråden 
placeras på mark som inte får bebyggas. Lagfarna fastighetsägare till 
angränsande fastighter samt boende på Aspvretsgatan 3-9 har därför fått 
möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Ärendet har remitterats till Miljö- 
och hälsoskyddsförvaltningen, Teknik- och fastighetsförvaltningen samt till 
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund. Synpunkter har lämnats in från 
alla remissinstanser samt från en av boenden i området. Sökanden har fått ta 
del av alla inkomna synpunkter.  

Både bil- och cykelparkeringsnormen kommer att uppfyllas. Utvändig 
ändring av byggnaden bedöms uppfylla varsamhetskraven. Ansökan om 
bygglov innebär avvikelsen från detaljplanen då cykelförråd och 
bilparkeringsplatser placeras på mark som enligt detaljplanen inte får 
bebyggas.  

Avvikelsen kan ses som liten avvikelse som är förenlig med planens syfte.  

Yrkanden 

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

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökanden, Kontrollansvarig, berörd sakägare 
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§ 75 Dnr BN 2018/00196-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnader, om- och tillbyggnad 
av gjuteri m.m. på fastigheterna X och X  

Beslut 

1. Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnader, om- och tillbyggnad av gjuteri 

samt uppförande av plank beviljas med stöd av 8 kap. 11 § ÄPBL. 

2. Bygglovsavgiften bestäms till 17 670 kronor. 

3. Sökande ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter. 

4. NN ska enligt 11 kap. 51 § PBL och 9 kap. 7 § punkt 4 PBF betala 
byggsanktionsavgift med ett belopp på 138 775 kronor för att ha påbörjat 
bygglovpliktiga tillbyggnader av lager respektive industri innan 
byggnadsnämnden gett startbesked. Avgiften ska betalas inom två månader 
från den dag detta beslut vunnit laga kraft.  

Ärendebeskrivning 

NN har genom NN sökt bygglov för de rubricerade byggnadsåtgärderna. 
Ansökan inkom 2007-05-10, och omfattade ett 400 m2 stort kallager, en 240 
m2 stor förrådsbyggnad, en tillbyggnad på 354 m2 i gjuteriets södra del och 
en 87 m2 stor tillbyggnad i den norra delen, samt ett 3,6 m högt plåtplank i 
enlighet med gällande detaljplan. Ärendet kompletterades 2009-02-03 med 
nybyggnadskarta. 

Byggnationen har härefter påbörjats utan att bygglov beviljats och är nu i 
huvudsak färdigställd. 

En prövning av bygglovansökan i efterhand har förhindrats av att det byggda 
inte överensstämmer med de ursprungligen inlämnade ritningarna. 
Relationsritningar har begärts men har inte lämnats in till byggnadsnämnden. 

För att klarlägga de utförda byggnadsåtgärdernas omfattning och läge på 
tomten utförde stadsbyggnadsförvaltningen under hösten 2015 en 
kontrollmätning av det utförda.  

Ansökan har inkommit före 2011-05-02, då nya plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, trädde i kraft. Enligt övergångsbestämmelserna till den nya 
lagen ska den äldre plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL, fortfarande gälla 
för ärenden som påbörjats före 2011-05-02.  

Enligt 8 kap. 20 § ÄPBL, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att 
avhjälpa brister i ansökan inom en viss tid. Följs inte föreläggandet får 
ärendet avgöras i befintligt skick eller ansökningen avvisas. 

 

Med stöd av 8 kap. 20 § ÄPBL förelades sökanden att till senast 2017-08-31 
komplettera ansökan med relationsritningar för de redan utförda 
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byggnadsåtgärderna. Begärda ritningar inkom 2017-09-06 och handlingarna 
var kompletta 2017-12-05. 

De nya ritningarna utvisar flera ändringar i förhållande till den ursprungliga 
ansökan och i två väsentliga avseenden även i förhållande till den av 
förvaltningen år 2015 år utförda inmätningen; den större lagerbyggnaden 
som vid inmätningen var 444 m2 stor har nu utökats till 704 m2 genom att 
en 106 m2 stor tillbyggnad utfördes sommaren 2016 och att en planerad 
tillbyggnad på 154 m2 mot söder också lagts till på ritningen och en 29,8 m2 
stor tillbyggnad vid gjuteriets innergård utfördes under sommaren 2017. 

För de berörda fastigheterna gäller detaljplan Dp 1380 med lagakraftdatum 
2005-06-30. 

Båda lagerbyggnaderna och den södra tillbyggnaden av gjuteriet är delvis 
placerade på mark som inte får bebyggas, prickmark. Det buller och 
insynsskyddande planket har i den del som ligger mellan lagerbyggnaderna 
placerats ca 1 m in på prickmark mot Aspelundsstigen, planket är också i den 
delen 0,6-1,0 m högre än tillåten max höjd på 3,6 m. Industriföretaget äger 
flera av de närliggande bostadsfastigheterna. Fastigheterna X, X och X har 
andra ägare som har givits tillfälle att yttra sig. Några ytranden har inte 
inkommit inom angiven tid.  

Avvikelserna från gällande detaljplan bedöms som små och förenliga med 
planens syfte. Byggnader och plank bedöms i sin helhet vara lämpligt 
utformade och anpassade till förutsättningarna på platsen. 

De bedöms inte heller medföra någon betydande olägenhet för omgivningen. 

Eftersom de flesta av de i ärendet aktuella byggnadsåtgärderna har utförts 
utan såväl bygglov som starbesked ska uttag av byggsanktionsavgift prövas 
enligt 11 kap. 51-63 §§ plan- och bygglagen, PBL, och 9 kap. plan- och 
byggförordningen, PBF. 

Av den utredning som redovisas i stadsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteskrivelse framgår att sanktionsavgift endast kan tas ut för två av de 
olovligt utförda åtgärderna då de övriga har utförts för mer än 5 år sedan och 
därmed är att betrakta som ”preskriberade” i detta avseende. Två 
tillbyggnader har dock bevisligen utförts för mindre än fem år sedan, del en 
106 m2 stor tillbyggnad på den stora lagerbyggnaden och del en 29,8 m2 stor 
tillbyggnad vid gjuteriets innergård. Enligt 9 kap. 7 § punkt 4 PBF har 
byggsanktionsavgiften för att ha påbörjat de två tillbyggnaderna innan 
startbesked getts, beräknats till 86 905 kr respektive 51 870 kr, totalt 138 775 
kr. Det saknas skäl att sätta ner eller efterge avgiften enligt 11 kap. 53 eller 
53 a §§ PBL. 

Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över den beräknade 
sanktionsavgiften. Något yttrande har inte inkommit inom föreskriven tid.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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Kopia till 

Delges: NN 
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§ 76 Dnr BN 2017/01456-3.5.1 

Anmälan om olovligt byggande på fastigheten X 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 26 162 kr av NN med 
stöd av 10 kap. 5 § och 51 § plan- och bygglag, PBL (SFS 2010:900). 

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

Ärendebeskrivning 

Fastigheten X har flertalet lokaler och hyresgäster verksamma i olika 
branscher. Nu aktuellt ärende avser en restaurang och krog i två våningar 
med verksamhet på entréplan och i källare. 

Stadsbyggnadsförvaltningen gjorde 2017-10-10 ett besök på fastigheten X 
där det uppmärksammades att det påbörjats ändringar av bärande 
konstruktioner och brandskydd utan startbesked. 

Överträdelsen att påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan 
byggnadsnämnden gett startbesked är enligt PBF förenad med 
byggsanktionsavgift. Den sammanlagda bruttoarean som berörs av 
ändringarna är 41 m2. Sanktionsarean är 26 m2.  

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL påbörja en 
sådan ändring av en byggnad som kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § 1 st. 3 p. 
PBF och som berör de bärande delarna eller påverkar planlösningen innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked för en handelsbyggnad är 0,25 
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0125 prisbasbelopp per kvadratmeter av 
den sanktionsarea som berörs av ändringen (9 kap. 11 § 3 p. PBF). 
Sanktionsarean är 26 m2 och prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. 
Sanktionsavgiften enligt denna beräkning (0,25 x 45 500)+(0,0125 x 45 500 
x 26) = 26 162 kr. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte finns förutsättning för att 
avgiften ska sättas ned. Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt 
nämndyttrandet till NN och därmed berett dem tillfälle att yttra sig. Några 
synpunkter har inte lämnats.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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§ 77 Dnr BN 2018/00195-3.5.1 

Anmälan om installation av eldstad på fastigheten X 

Beslut 

1. Eldstaden får tas i bruk enligt 10 kap 34 § PBL. 

2. Avgiften för hantering av anmälan fastställs till 1 365 kronor. 

3. NN och NN ska enligt 11 kap 51 och 60 §§ PBL och 9 kap 13 § punkt 2 
PBF solidariskt betala byggsanktionsavgift med ett belopp på   
2 275 kronor för att ha påbörjat installation av en eldstad innan 
byggnadsnämnden gett startbesked. Avgiften ska betalas inom två månader 
från den dag detta beslut delgetts.  

Ärendebeskrivning 

NN & NN har inkommit med en anmälan om installation av eldstad 2018-
01-31. 

Från Sot-och Ventilationstjänst AB inkom 2018-01-23 ett 
besiktningsprotokoll till byggnadsnämnden. I protokollet godkändes en 
utförd installation av braskassett i öppen spis på rubricerad fastighet. 
Installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal är enligt 6 kap 5 § 
4 punkten plan-och byggförordnigen, PBF, en anmälningspliktig åtgärd. Den 
får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett startbesked och får inte tas 
i bruk förrän nämnden gett slutbesked. 

Eftersom eldstaden har installerats utan att det funnits startbesked, ska 
byggsanktionsavgift tas ut enligt 11 kap 51 § plan-och bygglagen, PBL. 

Eftersom besiktningsprotokoll från sakkunnig lämnats in utan anmodan har 
installationen uppenbarligen utförts på ett korrekt sätt. 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer därför förbiseendet att lämna in 
anmälan i tid som en ringa och inte uppsåtlig förseelse. 
Byggsanktionsavgiften föreslås nedsättas till hälften, motsvarande 2 275 
kronor.  

Inlämnat besiktningsprotokoll bedöms utgöra tillräcklig kontroll för 
utfärdande av slutbesked.  

Yrkanden 

Lars Kallsäby (C) deltar ej i beslutet på grund av jäv och lämnar rummet 
under hantering av ärendet.  

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

NN & NN 
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§ 78 Dnr BN 2018/00194-3.5.1 

Anmälan om attefallåtgärd för nybyggnad av 
komplementbyggnad på fastigheten X 

Beslut 

1. Startbesked för komplementbyggnad ges med stöd av 10 kap. 23 § PBL. 

2. Komplementbyggnaden får tas i bruk enligt 10 kap. 34 § PBL. 

3. Prövningsavgiften för anmälan av Attefallkomplementbyggnad fastställs 
till 2 903 kronor. 

4. NN och NN ska enligt 11 kap 51 och 60 §§ PBL och 9 kap. 6 § PBF 
solidariskt betala byggsanktionsavgift med ett belopp på 6 028 kronor för att 
påbörjat komplementbyggnaden  innan byggnadsnämnden gett startbesked. 
Avgiften skall betalas inom två månader från den dag detta beslut delgetts.  

Ärendebeskrivning 

NN och NN har lämnat in anmälan om attefallåtgärd för nybyggnad av 
komplementbyggnad (fristående uterum) 2017-07-19.  Åtgärden redan är 
utförd. Anmälan avser en ca 18 m2 stor komplementbyggnad till ett 
befintligt enbostadshus. 

Ett attefallhus på maximalt 25 m2 för ett en- eller tvåbostadshus får uppföras 
om det inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 m utan grannens medgivande 
och om tomten inte ingår i värdefull kulturmiljö.  

Av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL, framgår att om någon bryter mot 
en bestämmelse i 8-10 kap. PBL ska byggnadsnämnden ta ut en 
byggsanktionsavgift enligt vad som närmare anges i plan- och 
byggförordningen, PBF. 

I det här aktuella fallet består förseelsen i att komplementbyggnaden har 
byggts innan startbesked har getts. 

Vid beräkning av sanktionsavgift ska det prisbasbelopp tillämpas som gäller 
för det år då avgiftsbeslutet fattas. Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. 

Avgiften blir därmed (45 500 x 0,25) + (45 500 x 3.0 x 0,005) = 12 057 kr. 

Enligt 11 kap. 53a § kan byggsanktionsavgiften, om den ”inte står i rimlig 
proportion till den överträdelse som har begåtts”, sättas ner till hälften eller 
en fjärdedel. På grund av uterummets enkla art och begränsade storlek 
bedöms sanktionsavgiften kunna sättas till hälften, vilket innebär 0,5x12 057 
= 6 028 kronor. 

Byggnadens utformning är anpassade till omgivande bebyggelse. 
Byggherren har redovisat de kontroller som behövs för att ge slutbesked.  
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Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

NN och NN 
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§ 79 Dnr BN 2018/00180-3.1.2 

Information - Lägesrapport för dp 1811, Resecentrum 

Ärendebeskrivning 

Åsa Rudhage och Sanna Edling informerar om arbetet med detaljplanen för 
Resecentrum inför samrådsbeslut. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  
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§ 80 Dnr BN 2018/00199-1.3.6 

Information - status digitalisering av bygglovprocessen. Nu 
digital. 

Ärendebeskrivning 

Björn Anderfjäll informerar om att bygglovsprocessen är digitaliserad. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  
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§ 81 Dnr BN 2018/00200-1.3.6 

Information - status arbetet med dataskyddsförordningen 

Ärendebeskrivning 

Björn Anderfjäll informerar om status i arbetet med nya 
dataskyddsförordningen. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  
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§ 82 Dnr BN 1816948- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

– Örjan Rosell (L) vill ha tillgång till karta för lokalisering av fastigheter 
som ska behandlas av byggnadsnämnden. Denna karta bör finnas i Ciceron 
Assistenten redan vid första distributionen. Kartan uppdateras efterhand det 
tillkommer nya fastighetsärenden. 

– Tomas Östling (S) vill ha information om Sätra. 

– Lars Kallsäby (C) meddelar att byggnadsnämndens sammanträde i maj 
flyttas från 31 till 30 maj och att det blir en heldag, med bussutflykt på 
förmiddagen och sammanträde på eftermiddagen.  

 

 


