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§ 128 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 

Byggnadsnämnden utser Håkan Wretljung (MP) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll.  
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§ 129 Dnr BN 1816941- 

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av 
föredragningslista 

Beslut 

1. Den offentliga delen omfattar §§ 128-145. 

2. Ärende 16 i föredragningslistan flyttas till den slutna delen av 
sammanträdet. 

3. Ärende 20 i föredragningslistan utgår som beslutsärende och ges istället 
som information under slutna delen av sammanträdet. 

4. Ärende 29 i föredragningslistan utgår. 

5. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 130 Dnr BN 2018/00426-1.3.3 

Information på öppna delen - Stadsbyggnadsdirektören 
informerar 

Ärendebeskrivning 

Carl Arnö informerar och reflekterar kring stadsplanering utifrån 
barnperspektivet.  

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

8 (43) 
Byggnadsnämnden 2018-06-14 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 131 Dnr BN 2018/00247-1.7.1 

Remiss - Motion från (V) om feministisk stadsplanering 

Beslut 

Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande överlämnas till kommunstyrelsen som 
nämndens eget.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har remitterat en motion från (V) om feministisk 
stadsplanering. I motionen föreslår Vänsterpartiet att kommunstyrelsen ska 
fatta beslut om följande punkter: 

- Att berörda nämnder får i uppdrag att utvärdera tidigare arbeten och 
studier i syfte att ta fram en modell för feministisk stadsplanering. 

- Att berörda nämnder tar fram en checklista med tydliga 
jämställdhetsmål. 

- Att berörda nämnder utgår från ett jämställdhetsperspektiv vid 
namnsättning av nya torg, platser, gator och områden. 

- Att kulturnämnden utgår från ett jämställdhetsperspektiv vid offentlig 
konstärlig utsmyckning.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 132 Dnr BN 2018/00337-1.7.1 

Remiss - Revisionsrapport 2017:9 - Granskning av nämnders 
och styrelsers protokoll   

Beslut 

1. Yttrandet över revisionsrapporten godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen och Västerås stads revisorer.  

2. Stadsbyggnadsförvaltningen uppdras att följa stadsledningskontorets 
bestämmelser och vägledningar, efter bearbetning utifrån 
revisionsrapportens rekommendationer, i styrdokument för ärendeprocessen.  

Ärendebeskrivning 

Västerås stads revisorer har fastställt revisionsrapporten Gransking av 
nämnders och styrelsers protokoll - 2017:9 - där samtliga nämnder och 
styrelser, utom överförmyndarnämnden, granskats utifrån ett 
medborgarperspektiv. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
nämnders och styrelsers protokoll ger kommuninvånarna en tillfredsställande 
möjlighet till insyn och information. Granskningen baseras på 
dokumentstudier av protokoll från sammanträden under år 2017. EY har på 
uppdrag genomfört granskningen.   

Revisionen har följande synpunkter på byggnadsnämndens protokoll: 
1. Det redovisas inte tillräckligt tydligt vilka ersättare tjänstgör för. 
2. Med utgångspunkt i att protokollen innehåller personuppgifter har 
justerade originalprotokoll inte publicerats. 
3. Redovisningen av delegationsbeslut är knapphändig. 

Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande 
1. Det har i byggnadsnämndens protokoll inte framgått för vilken ledamot 
ersättare tjänstgjort för. Vi tar till oss revisionens synpunkt och justerar i 
framtida protokoll. 

2. Vi anser att vi inte kan publicera originalprotokoll på stadens webbplats 
då de innehåller personuppgifter och med hänvisning till nya GDPR. 
Protokollen publiceras men i maskerad version. Det sker i enlighet med 
stadens riktlinjer för ärendeprocessen. 

3. Hanteringen av mängden delegeringsbeslut som byggnadsnämnden 
hanterar är av den omfattning att den redovisas som en förteckning. 
Förteckningen finns registrerad på mötesärendet där de återrapporterats. Det 
sker i enlighet med stadens riktlinjer för ärendeprocessen. Vi kommer 
däremot förtydliga med datum i protokollet under punkten Anmälan om 
handlingar och delegeringsbeslut.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 133 Dnr BN 2018/00430-1.2.3 

Nämndinitiativ från Claes Kugelberg (M) om framtagande av ett 
arkitekturprogram 

Beslut 

Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en 
uppdragsbeskrivning för arbetet med att ta fram ett Arkitekturprogram för 
Västerås.  

Ärendebeskrivning 

I Översiktsplan 2026, antagen av kommunfullmäktige december 2017, anges 
som ett fortsatt arbete att staden ska arbeta vidare med ett stadsbyggnads- 
och arkitekturprogram. Kommunstyrelsen har i mars 2018 godkänt den 
prioriteringslista där detta arbete anges starta år 2019.  

Byggnadsnämnden beslutade i januari 2018 att ge 
stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram kriterier för 
spetskompetensen/funktionen som stadsarkitekt(er). Bakgrunden var en 
remiss angående en motion från Eleonore Lundqvist (m) att skapa en tjänst 
som stadsarkitekt. 

Claes Kugelberg (m) har i ett nämndinitiativ, april 2018 till 
byggnadsnämnden föreslagit att ett arkitekturprogram ska tas fram i 
Västerås. 

Förvaltningen bedömer att ett arkitekturprogram är angeläget och att arbetet 
bör inledas med omvärldsspaning och diskussion om programmets syfte. 
Exempelvis bör erfarenheter dras från framtagna Arkitekturprogram i 
kommuner såsom Uppsala och Linköping. Vidare finns värdefulla inspel 
från det omfattande dialogarbetet inom västeråsprojektet Tyck om din 
innerstad.  

Det uppdrag förvaltningen har angående kriterier för 
spetskompetensen/funktionen stadsarkitekt bör utföras parallellt och 
eventuellt vara en del av projektet att ta fram ett Arkitekturprogram. 

Förvaltningen bedömer att uppdragsbeskrivningen kan tas fram under hösten 
2018.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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§ 134 Dnr BN 2018/00542-2.2.2 

Ny redovisningsplan för allmänna handlingar för 
stadsbyggnadsförvaltningen 

Beslut 

Byggnadsnämnden antar stadsbyggnadsförvaltningens förslag till ny 
redovisningsplan för allmänna handlingar. Planen gäller från 2018-06-14 
men med retroaktivitet från 2018-01-01.  

Ärendebeskrivning 

Enligt arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen ska varje 
beslutsmyndighet upprätta en plan som beskriver hur arkiven är organiserade 
samt hanteringen, bevarandet och gallrandet av allmänna handlingar. Den 
nya redovisningsplanen för byggnadsnämnden ersätter redovisningsplanerna 
”Byggnadsnämnden – Lantmäteri 2007- rev 2010” samt ”Byggnadsnämnden 
– stadsbyggnadskontoret, 2012-” och har upprättats i enlighet med stadens 
”Riktlinje för hantering av arkiv”(Beslutad av kommunfullmäktige 2017-12-
07).  

I arbetet med den nya redovisningsplanen har registratorer och administrativ 
chef samarbetat med ansvariga för kärnprocesserna inom verksamheten samt 
representanter från stadsarkivet. Utöver att slå ihop två planer till en har 
uppdateringar gjorts. Vi har t.ex. kunnat identifiera överflödiga 
arbetsmoment, beskrivit nya hanteringar kopplat till digitalisering och 
identifierat en del inaktuell information som strukits. Under arbetets gång 
har vikten av regelbunden översyn framgått tydligt och förvaltningen avser 
att prova årlig översyn, med start höst 2018, med tillhörande beslut i nämnd 
vid justeringar.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Stadsarkivet 
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§ 135 Dnr BN 2018/00543-3.5.1 

Skyltprogram - uppdragsbeskrivning 

Beslut 

Byggnadsnämnden beslutar om att ge Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att under 2018-2019 upprätta ett skyltprogram för Västerås.  

Ärendebeskrivning 

Skyltar är självklara och nödvändiga inslag i en stad. Blinkande och lysande, 
oftast med kommersiella budskap som pockar på vår uppmärksamhet, 
förstärker den urbana identiteten och bidrar till att skapa levande och 
pulserande stadsmiljöer.  

Plan- och bygglagen, PBL, ger kommunerna stort inflytande över stadens 
miljö. Bygglov krävs i de flesta fall för skyltar och skyltanordningar. I 
bedömningen om skyltens lämplighet tas hänsyn till omständigheterna i det 
enskilda fallet men det gynnar alla parter att likartade ärenden bedöms efter 
samma principer.  Detta ger kontinuitet i handläggningen och klara besked 
till sökanden om vad som gäller. I skyltprogrammet ges riktlinjer för 
enhetliga principer för skyltning i Västerås stad. Programmet är tänkt att 
gälla i första hand Västerås stadskärna och tätorter. 
 
Skyltprogrammet är inte juridiskt bindande utan tänkt som ett stöd för såväl 
sökanden som för Stadsbyggnadsförvaltningen vid hanteringen av 
lovärenden. Sökanden har alltid rätt att få sin ansökan prövad i nämnden, 
även om den strider mot skyltprogrammets intentioner. 

Det saknas riktlinjer i Västerås för hur skyltar ska utformas och placeras, 
vilket ökar risken att likartade skyltärenden hanteras olika beroende på 
bygglovhandläggare. Det saknas även ett stöd för handläggaren i 
kommunikationen med den sökande och med byggnadsnämnd.  

Skyltprogrammet är avsett som råd och anvisningar för utformning och 
placering av skyltar samt att fungera som underlag för hantering av beslut 
gällande skyltärenden. Programmet ska lägga grund för en dialog mellan 
näringsliv, fastighetsägare, skylttillverkare och byggnadsnämnd.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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§ 136 Dnr BN 2018/00204-3.1.2 

Detaljplan för X 

Beslut 

1. Negativt planbesked lämnas för del av fastigheten X, Västerås, enligt 
stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2018-06-05.     

2. Avgift för planbesked för en medelstor åtgärd, fastställs till 13 650 kr.  

Ärendebeskrivning 

NN har den 6:e mars 2018, ansökt om planbesked för del av fastigheten X, 
under arbetsnamnet X. Marken ägs av NN.  

Markområdet är beläget söder om bron över till X och öster om X. Det 
består i huvudsak av vassområden och vatten, ligger mycket lågt och därmed 
i riskområde för översvämning. Delar av området omfattas idag av 
strandskydd och vid ny planläggning återinträder strandskyddet och ska 
prövas mot miljöbalkens regler. Det bedöms inte finns några särskilda skäl 
för att upphäva strandskyddet inom det berörda området. 

Det bedöms inte finnas förutsättningar för att pröva en planläggning inom 
området för ca 60 lägenheter, marina med småbåtshamn mm, eftersom det 
helt är beläget inom område för strandskydd och inom område med påtaglig 
översvämningsrisk. 

Ny bostadsbebyggelse bedöms därmed som olämplig. Bebyggelse ska 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till (PBL 3§); 
de boendes och övrigas hälsa och säkerhetjord, berg- och vattenförhållanden, 
risken för olyckor, översvämning och erosion.  

Yrkanden 

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

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  

Kopia till 

NN 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

15 (43) 
Byggnadsnämnden 2018-06-14 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 137 Dnr BN 2017/00206-3.1.2 

Detaljplan för del av Barkarö By 15:1, Barkarö, Västerås 

Beslut 

1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Barkaröby 15:1, enligt stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad den 
2018-06-05. 

2. Planens genomförande bedöms ge en sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i Miljöbalken (MB) 6 kap 3 § miljöbalken. En strategisk 
miljöbedömning behöver därför upp rättats enligt kraven i plan- och 
bygglagen (PBL) 4 kap 34 §.  

3. Planavtal ska upprättas mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och Aros 
Kronan i Västerås AB 

Ärendebeskrivning 

En ny ansökan har inkommit från Aros Kronan i Västerås AB med begäran 
om planläggning av fastigheten Barkaröby 15:1. Syftet med 
detaljplaneläggning är att pröva möjligheten att utveckla marken för att 
tillskapa bostäder i varierande form samt en förskola väster om planområdet. 
Detaljplanen handläggs med utökad planförfarande. I samband med 
detaljplanen ska dagvatten, buller, mark-och miljö föroreningar utredas. 
Samtidigt en strategisk miljöbedömning och en naturinventering ska tas 
fram.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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§ 138 Dnr BN 2017/00451-3.1.2 

Detaljplan för Östra Vildrosen 1, Önsta gryta, Västerås 

Beslut 

1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Östra 
Vildrosen 1, Önsta Gryta, Västerås, enligt stadsbyggnadsförvaltningens 
skrivelse, daterad den 2018-05-28. 

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 Neprat 
Ab c/o BÅ Konsult.  

Ärendebeskrivning 

Neprat Ab c/o BÅ Konsult ansökte 2017-03-31 om planläggning för Östra 
Vildrosen 1 med syftet att utöka befintlig byggrätt samt bredda befintlig 
verksamhet till att även innefatta handel och bostäder i (cirka 100 bostäder). 

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att bygga en ny vårdcentral och 
komplettera med handel och bostadsbebyggelse för att utveckla Önsta Grytas 
centrum.   

Planens genomförande kommer att innebära en påverkan på miljön då 
trafikmängden och andelen hårdgjord mark ökar med den föreslagna 
exploateringen. Planens genomförande bedöms dock inte ge en sådan 
betydande miljöpåverkan som avses i Miljöbalken (MB) 6 kap 3 § 
miljöbalken. En strategisk miljöbedömning ska därför inte upprättats enligt 
kraven i plan- och bygglagen (PBL) 4 kap 34 §. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Neprat Ab c/o BÅ Konsult 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

17 (43) 
Byggnadsnämnden 2018-06-14 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 139 Dnr BN 2016/01278-3.1.2 

Detaljplan för del av Barkaröby 8:6 m.fl., Västerås, Dp 1884 

Beslut 

Detaljplanen för del av Barkaröby 8:6 m.fl., Barkarö, Västerås, Dp 1884, 
daterad 2018-06-05, ska skickas ut på samråd.  

Ärendebeskrivning 

Planen syftar till att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse som är 
anpassad till platsen. Planen syftar även till att möjliggöra för anläggandet av 
en gång- och cykelväg längs delar av Gotövägen.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Mälarvillan Projektutveckling AB 
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§ 140 Dnr BN 2017/00718-3.1.2 

Detaljplan för del av Västerås 3:69 m.fl., Finnslätten, Västerås, 
Dp 1877 

Beslut 

1. Detaljplan för del av Västerås 3:69 m.fl. Finnslätten, Västerås, Dp 1877, 
daterad 2018-06-05, ska ställas ut för granskning. 

2. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2018-05-23, ska ställas ut för 
granskning.  

Ärendebeskrivning 

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

Detaljplanen medför att det i verksamhetskvarteret kan bildas mellan 1–3 
industrifastigheter. Befintlig skogsmark omvandlas till industrimark som till 
stor del kan hårdgöras. Del av området ligger inom den tertiära zonen för 
grundvatten, det vill säga den yttre skyddszonen för Västerås 
dricksvattentäkt. Detaljplanen har särskilda bestämmelser för att detta. 
Markanvändningen har stöd i gällande översiktsplan. 

Efter samrådet har planförslaget bearbetats, med följande större ändringar: 
- Detaljplanen upphäver inte längre strandskyddet. Bestämmelsen har 
således tagits bort. Planbeskrivning och MKB har därmed ändrats. 

- Planbestämmelsen b1 på plankartan har förtydligats och lyder nu: marken 
ska vara utformad på så vis att inget förorenat dagvatten, släckvatten eller 
spillvatten får infiltreras. 

- Planbestämmelsen n2 på plankartan har förtydligats och lyder nu: Marken 
får inte användas för parkering eller uppmuntra till stadigvarande vistelse.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 
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§ 141 Dnr BN 2017/00056-3.1.2 

Detaljplan för Södra Källtorp (Wenströmska skolan 1 m fl.), 
Västerås, Dp 1821 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden antar detaljplanen för Södra Källtorp, Wenströmska 
skolan 1 m fl., daterad 2018-01-16 och reviderad 2018-06-05, och betecknad 
Dp 1821.  

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

3. Byggnadsnämnden antar miljökonsekvensbeskrivning för Södra Källtorp, 
daterad 2018-01-23, reviderad 2018-06-05. 

4. Beslutet om byggnadsnämndens antagande av detaljplanen, överlämnas 
till stadsledningskontoret för vidare information i kommunfullmäktige.  

Ärendebeskrivning 

Enligt beslut i byggnadsnämnden 2015-01-22 § 12 fick 
Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Wenströmska skolan 1 m fl., samt möjlighet att upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt kraven i PBL f kap 18 §, med tillägget att 
en social konsekvensanalys ska upprättas och att det ska stå i planuppdraget 
ska vara en blandad bebyggelse i enlighet med riktlinjerna i ÖP. 

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt PBL 2010:900. 

Planens syfte är att pröva möjligheten att skapa en ny stadsdel med 
huvudsakligen bostäder i närhet till natur, rekreationsområden, centrum och 
handel. Bostadsbebyggelsen i stadsdelen är varierad och av hög kvalitet och 
attraherar en blandad målgrupp av människor. 

Planförslaget var utsänt för granskning mellan 6 februari – 1 mars, 2018. 
Länsstyrelsen och Trafikverket ansökte om förlängd granskningstid och 
inkom efter samordning med sina yttranden den 6 april 2018. 

Under granskningstiden inkom åtta yttranden varav tre utan erinran.  
Synpunkter har inkommit från Trafikverket, länsstyrelsen, Mälarenergi, 
miljö- och hälsskyddsförvaltningen samt Västerås Villaföreningars Central 
Organisation. Synpunkterna berör främst frågor om trafikbuller-
problematiken och åtgärder för dessa. Inga synpunkter har inkommit på 
miljökonsekvensbeskrivningen.  

Detaljplanen lämnas till antagande med kvarstående synpunkter från 
Västerås Villaföreningars Central Organisation. Övriga synpunkter från 
samrådet och granskningen bedömer vi som tillgodosedda.  
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Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Enligt remisslista 
Enligt fastighetsförteckning 
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§ 142 Dnr BN 2017/00705-3.1.2 

Detaljplan för del av Västerås 1:128, Öster Mälarstrand, Västerås, 
Dp 1876 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden antar detaljplanen för Del av Västerås 1:128, daterad 
2018-03-13, och betecknad Dp 1876. 
 
2. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig 
med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 
miljöbalken 3 kap. 
 

3. Byggnadsnämnden antar miljökonsekvensbeskrivning för Del av Västerås 
1:128, daterad 2015-09-28, rev. 2017-11-29     

 
4. Beslutet om byggnadsnämndens antagande av detaljplanen, överlämnas 
till stadsledningskontoret för vidare information i kommunfullmäktige.  

Ärendebeskrivning 

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

Förslaget till detaljplan har varit utsänt på samråd under tiden 12 januari – 2 
februari 2018. Förslaget till detaljplan har sedan varit utsänt på granskning 
mellan 22 mars – 13 april 2018. Under granskningstiden inkom 11 yttranden, 
varav 6 utan erinran. De inkomna synpunkterna gäller främst: 

• Trafik 

• Natur- och parkmarken 

• Skolgårdens storlek  

Endast mindre, redaktionella ändringar har gjorts efter granskningen.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Fastighetsnämnden, TFF, BUF 
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§ 143 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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§ 144 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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§ 145 Dnr BN 1816949- 

Protokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 

Beslut 

Sammanträdesprotokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 8 maj 2018 
läggs till handlingarna.  
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§ 146 Dnr BN 2017/00057-3.1.2 

Detaljplan för del av Bäckby Centrum, Västerås, Dp 1824 

Beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att ge arbetsutskottet delegation att överlämna 
detaljplanen för del av Bäckby centrum, dp 1824, för antagande i 
Kommunfullmäktige.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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§ 147 Dnr BN 2016/00389-213 

Information på slutna delen - Detaljplan för Lugnet 1 och 2 samt 
Höskrindan 1 m.fl., Hammarby, Västerås, Dp 1858 

Ärendebeskrivning 

Alexander Ögren och Åsa Rudhage informerar om dialogmötena och 
redovisar inkomna synpunkter. Byggnadsnämnden för en diskussion kring 
det fortsatta arbetet med detaljplanen.  
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§ 148 Dnr BN 2018/00536-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
X 

Beslut 

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL förklarar byggnadsnämnden att 
ett förhandsbesked för enbostadshus inte kan beviljas.  

Ärendebeskrivning 

NN ansökte den 2015-04-23 om förhandsbesked inom detaljplanelagt 
område med avsikt att stycka av fastigheten X för att uppföra nytt 
enbostadshus.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande 
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§ 149 Dnr BN 2018/00548-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st. enbostadshus på 
fastigheten X, Västerås 

Beslut 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL förklarar byggnadsnämnden 
att nybyggnad av två enbostadshus inte kan tillåtas på den i ansökan angivna 
delen av fastigheten X. 

2. Granskningsavgiften fastställs till 10 632 kr.  

Ärendebeskrivning 

NN söker förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus inom del av 
fastigheten X med avsikt att bilda två nya fastigheter. Ansökan inkom 2016-
09-26. Ansökan ändrades av sökanden, 2017-08-07, från 5 enbostadshus till 
2 enbostadshus.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande 
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§ 150 Dnr BN 2018/00549-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus på 
fastigheten X, Västerås 

Beslut 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL förklarar byggnadsnämnden 
att nybyggnad av fyra enbostadshus inte kan tillåtas på föreslagen plats inom 
fastigheten X. 

2. Prövningsavgiften fastställs till 5 633 kr.  

Ärendebeskrivning 

NN söker förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus inom del av 
fastighet X, med avsikt att bilda fyra nya fastigheter. 

Föreslagen byggnadsplats ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och en 
nybyggnation skulle medföra en påtaglig förvanskning av den 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljön vid X på ett sätt som inte 
bedöms vara förenligt med riksintressets syfte.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

sökande 
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§ 151 Dnr BN 2018/00332-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten 
Isolatorn 4 

Beslut 

1. Bygglov för nybyggnad av 2 st. flerbostadshus på fastigheten Isolatorn 4 
beviljas med stöd av 9 kap § 31 b PBL. 

2. Bygglovavgiften fastställs till 201 803 kronor. 

3. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter och 
anvisningar.  

Ärendebeskrivning 

Peab Bostad AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus 
på fastigheten Isolatorn 4. De två bostadshusen kommer att ingå i två nya 
bebyggelser med 23 st. och 46 st. flerbostadshus. 

Peab Bostad AB kommer att bygga totalt 69 st. bostadsrättslägenheter som 
fördelas på 56 st. 2:or och 13 st. 3:or. 

Bostadshusen kommer att uppföras i 6 våningar samt vindsvåning där förråd 
samt fläktrum anordnas i. Det finns ingen källare våning. 

Fasadmaterial är vit och svart puts samt klarglas på balkongerna. 
Takmaterial är falsad silvergrå plåt. 

Enligt markplaneringsritningen finns en gård med växter, gräsmattor och 
lekplats mellan byggnaderna i södra delen. 

Sökanden har redovisat 40 st. bilparkeringsplatser, av vilka 17 st. ligger i 
markplan och 23 st. i ett garage 40 m nära byggnaderna. Total har 182 
cykelparkeringsplatser redovisats, av vilka 102 st. ligger utomhus nära 
byggnaderna och 80 st. ligger i garaget.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande och kontrollansvaring 
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§ 152 Dnr BN 2018/00558-3.5.1 

Bygglov för uppställning av tält samt personalbod på fastigheten 
X, Västerås 

Beslut 

1. Bygglov för uppställning av tält samt personalbod på fastigheten X, 
Västerås beviljas. 

2. Bygglovsavgiften fastställs till 10 632 kronor.  

Ärendebeskrivning 

Sökanden är NN. Ansökan avser permanent lov för isolerad PVC-hall som 
tidigare haft tidsbegränsat lov daterat 2013-12-12 som gäller fram till 2018-
12-12. 

Anläggningen är enligt sökande en både dyr och viktig investering som är 
viktig i företagets verksamhet med underhåll av tåg. 

Byggnaden överensstämmer med detaljplanen men strider mot 
byggnadsnämndens policy om permanent lov för tält. 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut: 
1. Förslag om avslag på bygglovansökan om permanent lov med hänvisning 
till Västerås Stads policy om tält. 

2. Granskningsavgift fastställs till 10 632 kronor.  

Yrkanden 

Byggnadsnämnden yrkar att permanent bygglov för uppställning av tält samt 
personalbod på fastigheten X, Västerås beviljas med motiveringen att 
sökanden har fått beskedet att byggnadsnämnden i Västerås Stad inte lämnar 
permanenta bygglov för så kallade ”tält” med stöd av praxis men väljer ändå 
att stå fast vid sin ansökan om permanent lov för den befintliga PVC-hallen 
för avisning och tågunderhåll. Ett byggnadsverk ska utformas med hänsyn 
till stads- och landskapsbilden samt ha en god form-, färg- och 
materialverkan. Platsen är ett spårområde avsett för ”järnvägstrafik och 
därmed samhörigt ändamål”, byggnaden en grå PVC-hall med vitt tak, röda 
plåtportar och för ändamålet specialbyggd betonggrundläggning. Varje 
ansökan är unik och kan inte generellt avslås med stöd av utfall av tidigare 
bygglovbeslut. Byggnadsnämnden bedömer att det saknas skäl för att avslå 
ansökan och beviljar ansökan om permanent bygglov.  

Kopia till 

Sökanden 
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§ 153 Dnr BN 2018/00481-3.5.1 

Bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten X, Västerås 

Beslut 

1. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten X, avslås 
med stöd av 8 kap 12 § ÄPBL.  

2. Med stöd av 10 kap 27 § ÄPBL beslutar byggnadsnämnden att inte 
förelägga om rättelse. 

3. Prövningsavgiften fastsälls till 5 250 kronor 

Ärendebeskrivning 

NN och NN söker bygglov i efterhand för en olovligt utförd tillbyggnad av 
fritidshuset. 
 
NN beviljades bygglov 2000-11-30, D 1768 för tillbyggnad av fritidshus, 
nybyggnad av uthus samt ombyggnad av garage till carport. Det befintliga 
fritidshusets våningsyta var 53,0 m² och tillbyggnaden var 17,5 m², totalt 
70.5 m². Det nya uthuset 29.9 m² och carporten 28,2 m². 
 
Vid ett tillsynsbesök i området 2010-12-16 kunde 
Stadsbyggnadsförvaltningen konstatera att bygglovet från år 2000 inte följts. 
Det nya uthuset var placerat närmare fritidshuset och sammanbyggt med det 
så att det blivit 133 m² stort i stället för 70,5 m².  
 
Fastigheten X ligger inom områdesbestämmelser, Ob 936. Enligt 
områdesbestämmelserna får på varje tomt ”endast en huvudbyggnad och ett 
uthus uppföras. Huvudbyggnaden får icke uppföras med större våningsyta än 
70 m² och uthus icke med större våningsyta än 30 m². Källare och inredd 
vind får icke anordnas” 
 
Efter en skriftlig begäran om förklaring till de olovligt utförda 
byggnadsåtgärderna inkom den nu aktuella bygglovansökan 2011-04-11.  
Ansökan avser tillbyggnad av fritidshuset genom att uthuset byggts 3,3 m 
från fritidshuset och byggts samman med det genom en 16 m² stor 
byggnadsdel. 
 
Den olovligt utförda tillbyggnaden är oförenlig med 
områdesbestämmelserna. Åtgärden utfördes år 2007. 
 
NN och NN har getts möjlighet att vidta rättelse för att undgå såväl 
sanktionsavgift som vitesföreläggande. De sökande medgavs förlängning av 
tiden för att åtgärda det olovligt byggda till 2012-10-31.  
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Ägaren av fastigheten X, NN, inkom 2012-05-02 med en ansökan om 
detaljplan för fritidshusområdena X och X. Ansökan avsåg dels utökad 
byggrätt för de 17 befintliga tomterna, dels 18 nya tomter för enbostadshus. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömde att det endast fanns förutsättningar att 
pröva en utökning av byggrätterna för de befintliga tomterna. NN återkallade 
ansökan 2013-04-18 då de nya tomterna var ett villkor för projektet.  

En ny ansökan om detaljplan med utökad byggrätt till 200m² inkom 2013-
07-17 från NN för endast tomten X. Byggnadsnämnden beslutade 2013-10-
24, BN § 207, att förklara sig inte vara beredd att pröva utökad byggrätt för 
enbart X.  

En tredje ansökan om planläggning inkom 2014-02-27 från NN, nu avseende 
utökad byggrätt till 200 m² för de 17 befintliga fritidstomterna inom X och 
X. Förvaltningen fick planuppdrag, 2016-04-21, BN § 68. Efter 
samrådsmöte med NN återkallades ansökan om planläggning 2018-03-18.  

Under den tid som de tre olika framställningarna om planläggning har 
hanterats har bygglovsansökan tillåtits vila då en ny detaljplan med större 
byggrätt sannolikt skulle möjliggöra att bygglov för det redan utförda kunde 
beviljas. 

Både tillsyns- och bygglovärendena är påbörjade före den 2 maj 2011 då den 
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. 
 
Förutsättningarna för att planlägga området med större byggrätter är nu 
slutligt utredda. Någon ny plan kommer inte att tas fram. 
Områdesbestämmelserna kommer därmed fortsätta att gälla oförändrade. 
Enligt 8 kap 12 § ÄPBL får bygglov lämnas till åtgärder som innebär mindre 
avvikelser från områdesbestämmelser, om de är förenliga med syftet. Den 
utförda tillbyggnaden kan inte anses utgöra en mindre avvikelse och är inte 
heller förenlig med bestämmelsernas syfte.  
 

Enligt 10 kap 1 § ÄPBL ska byggnadsnämnden i fall då lov inte kan 
meddelas i efterhand se till att det som har utförts blir undanröjt. Enligt 10 
kap 4 § ska byggnadsnämnden också pröva frågan om ”sanktionsavgift” i 
form av byggnadsavgift, särskild avgift och tilläggsavgift.  
 

Av 10 kap 27 § framgår att om det gått mer än 10 år sedan åtgärden 
vidtogs/förseelsen begicks får inte ”sanktionsavgifter” tas ut och inte heller 
får ansökas om handräckning eller beslutas om föreläggande enligt 14 §.  

Den olovliga tillbyggnaden utfördes under år 2007. Det innebär att det nu 
gått mer än 10 år sedan den olovliga åtgärden vidtogs.  
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Det saknas förutsättningar att bevilja bygglov enligt 8 kap 12 § ÄPBL för 
den uppförda tillbyggnaden. Enligt 10 kap 27 § ÄPBL saknas också 
möjligheten att besluta om såväl rättelse som sanktionsavgift.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Delges: Sökande 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

35 (43) 
Byggnadsnämnden 2018-06-14 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 154 Dnr BN 2018/00482-3.5.1 

Bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten X, Västerås 

Beslut 

1. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten X, avslås 
med stöd av 8 kap 12 § ÄPBL.  

2. Med stöd av 10 kap 27 § ÄPBL beslutar byggnadsnämnden att inte 
förelägga om rättelse. 

3. Prövningsavgiften fastställs till 5 250 kronor.  

Ärendebeskrivning 

NN söker bygglov i efterhand för olovligt utförda tillbyggnader av 
fritidshuset på den rubricerade tomten. 

NN beviljades bygglov 2005-06-03, D 848 för nybyggnad av ett fritidshus på 
75 m², en gäststuga på 30,5 m² och en carport på 20 m². 

Byggherren NN godkändes som kvalitetansvarig enligt den då gällanden 
äldre plan- och bygglagen (1987:10) ÄPBL. Bygglovets giltighetstid gick ut 
2010-06-03. Sedan byggherren tillika kvalitetsansvarig intygat att det utförda 
överensstämde med bygglovet utfärdades slutbevis 2010-08-13.  

Vid ett tillsynsbesök i området 2010-12-16 kunde 
Stadsbyggnadsförvaltningen konstatera att bygglovet från år 2005 inte följts. 
Fritidshuset var 78 m² stort och gäststugan 39,1 m², de var dessutom 
sammanbyggda med en mellanliggande byggnadsdel på 27,5 m². Ett 12 m² 
stort vidbyggt uterum hade också tillkommit.  

Stället för ett fritidshus på 75 m² och en gäststuga på 30,5 m² finns nu ett 
156,6 m² stort bostadshus på tomten. 
 
Fastigheten X ligger inom område med områdesbestämmelser, Ob 936. 
Enligt områdesbestämmelserna får på varje tomt ”endast en huvudbyggnad 
och ett uthus uppföras. Huvudbyggnaden får icke uppföras med större 
våningsyta än 70 m² och uthus icke med större våningsyta än 30 m². Källare 
och inredd vind får icke anordnas” 

Efter en skriftlig begäran om förklaring till de olovligt utförda 
byggnadsåtgärderna inkom den nu aktuella bygglovansökan 2011-03-31. 
Ansökan avser tillbyggnaden av fritidshuset med de ovan beskrivna olovligt 
utförda byggnadsdelarna.  
 
De olovligt utförda tillbyggnaderna är oförenliga med 
områdesbestämmelserna. De har utförts under åren 2006 till och med 2007. 
 
NN har getts möjlighet att vidta rättelse. Förlängning av tiden för att åtgärda 
det olovligt byggda medgavs till 2012-10-31.  
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Ägaren av fastigheten X, NN, inkom 2012-05-02 med en ansökan om 
detaljplan för fritidshusområdena X och X. Ansökan avsåg dels utökad 
byggrätt för de 17 befintliga tomterna, dels 18 nya tomter för enbostadshus. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömde att det endast fanns förutsättningar att 
pröva en utökning av byggrätterna för de befintliga tomterna. NN återkallade 
ansökan 2013-04-18 då de nya tomterna var ett villkor för projektet.  

En ny ansökan om detaljplan med utökad byggrätt till 200m² inkom 2013-
08-20 från NN för endast tomten X. Byggnadsnämnden beslutade 2013-10-
24, BN § 208, att förklara sig inte vara beredd att pröva utökad byggrätt för 
enbart X.  

En tredje ansökan om planläggning inkom 2014-02-27 från NN, nu avseende 
utökad byggrätt till 200 m² för de 17 befintliga fritidstomterna inom X och 
X. Förvaltningen fick planuppdrag, 2016-04-21, BN § 68. Efter 
samrådsmöte med NN återkallades ansökan om planläggning 2018-03-18.  

Under den tid som de tre olika framställningarna om planläggning har 
hanterats har bygglovsansökan tillåtits vila då en ny detaljplan med större 
byggrätt sannolikt skulle möjliggöra att bygglov för det redan utförda kunde 
beviljas. 

Både tillsyns- och bygglovärendena är påbörjade före den 2 maj 2011 då den 
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. 
 
Förutsättningarna för att planlägga området med större byggrätter är nu 
slutligt utredda. Någon ny plan kommer inte att tas fram. 
Områdesbestämmelserna kommer därmed fortsätta att gälla oförändrade. 
Enligt 8 kap 12 § ÄPBL får bygglov lämnas till åtgärder som innebär mindre 
avvikelser från områdesbestämmelser, om de är förenliga med syftet. De 
utförda tillbyggnaderna kan inte anses utgöra mindre avvikelser och är inte 
heller förenliga med bestämmelsernas syfte.  
 

Enligt 10 kap 1 § ÄPBL ska byggnadsnämnden i fall då lov inte kan 
meddelas i efterhand se till att det som har utförts blir undanröjt. Enligt 10 
kap 4 § ska byggnadsnämnden också pröva frågan om ”sanktionsavgift” i 
detta fall form av särskild avgift. 

Av 10 kap 27 § framgår att om det gått mer än 10 år sedan åtgärden 
vidtogs/förseelsen begicks får inte ”sanktionsavgifter” tas ut och inte heller 
får ansökas om handräckning eller beslutas om föreläggande enligt 14 §.  

De olovliga tillbyggnaderna utfördes under åren 2006 till 2007. Det innebär 
att det nu gått mer än 10 år sedan de olovliga åtgärderna vidtogs.  
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Det saknas förutsättningar att bevilja bygglov enligt 8 kap 12 § ÄPBL för de 
uppförda tillbyggnaderna. Enligt 10 kap 27 § ÄPBL saknas också 
möjligheten att besluta om såväl rättelse som sanktionsavgift.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Delges: Sökande 
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§ 155 Dnr BN 2018/00545-3.5.1 

Bygglov för anordnande av faunapassage samt fingrind med 
överbyggnad på fastigheterna Västerås 1:230, Västerås 1:201 
och Västerås 1:215 

Beslut 

Ärendet återremitteras för att få mer information i ärendet.  

Ärendebeskrivning 

Mälarenergi vattenkraft AB ansöker om bygglov för anordnande av 
faunapassage samt fingrind med överbyggnad vid Slottsbron. 

Projektet är ett samarbete mellan Mälarenergi, Västerås stad och 
Länsstyrelsen. 

Projektet ingår i EUs miljöprogram LIFE IP Rich Waters som drivs av 
Länsstyrelsen i Västmanland. 

Dammen vid Turbinhuset är det första vandringshindret i Svartån. Nästa 
etapp i projektet är att anlägga ytterligare en fiskväg vid Falkenbergska 
kvarnen. Därmed öppnas vandringsvägarna upp ända till Skultuna. 

Åtgärden bedöms som bygglovpliktigt då delar av vattenområdet vid 
Slottsbron överbyggs med en brygga. 

Åtgärden innebär ett stort ingrepp i den känsliga kulturmiljön vid 
turbinhuset, slottet och stadshuset. Svartåns vattenspegel bryts av en mur för 
att sänka dämningsnivån. Muren kommer att döljas av forsande vatten. En 
fingrind anordnas över vilken en brygga byggs vid Slottsbrons nordvästra 
fäste. Bryggan kommer att vara tillgänglig för allmänheten. 

De räcken som sätts upp för anläggningen kommer att utföras lika befintliga 
räcken utmed Svartån.  

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut: 
1. Bygglov för anordnande av faunapassage samt fingrind med överbyggnad 
beviljas och medgivande till liten avvikelse från detaljplanen lämnas med 
stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. 

2. Avgift för bygglov fastställs till 10 321 kronor. 

3. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.  

Yrkanden 

Henrik Östman (L) och Anny Bustos Teljebäck (S) yrkar på återremiss för 
att få mer information i ärendet. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  
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§ 156 Dnr BN 2018/00546-3.5.4 

Anmälan om olovlig inglasning av uteplats på fastigheten X, 
Västerås 

Beslut 

1. Stadsbyggnadsförvaltningen avslutar ärendet utan att ta ut en 
byggsanktionsavgift av NN med stöd av 11 kap. 5 § och 11 kap. 54 § plan- 
och bygglagen (2010:900), PBL.  

Ärendebeskrivning 

Ärendet gäller olovliga ändringar på byggnaden inom fastigheten X. 

De tillbyggda delarna har rivits utan ingripande från byggnadsnämnden. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att ärendet inte kräver något 
ytterligare ingripande.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Fastighetsägare 
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§ 157 Dnr BN 2018/00474-3.10.1 

Information på slutna delen - Framtidens kollektivtrafik 

Ärendebeskrivning 

Karin Widén informerar om projektet framtidens kollektivtrafik.  
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§ 158 Dnr BN 2018/00606-3.5.1 

Information på slutna delen - Rocklunda innebandyarena 

Ärendebeskrivning 

Vesna Kranjec informerar om bygglovsärendet gällande ny innebandyarena 
på Rocklunda.  
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§ 159 Dnr BN 2018/00551-3.5.1 

Information på slutna delen - Redovisning av beviljade bygglov 
för bostäder 

Ärendebeskrivning 

Vesna Kranjec redovisar en sammanställning av beviljade bygglov för 
bostäder och samtliga inkomna ärenden under perioden januari till maj 2018.  
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§ 160 Dnr BN 1816948- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

– Lars Kallsäby (C) informerar om behovet av en extra byggnadsnämnd och 
ett extra arbetsutskott. Lars föreslår nämnden att ha sammanträdet den 26 
juni kl. 11:30, partigruppmöte kl. 11:00, och arbetsutskottet den 9 juli kl. 
09:00. Byggnadsnämnden godtar förslagen.  

– Örjan Rosell (L) ger en eloge till tjänstemännen som tog fram den digitala 
ärendekartan.  

 

 


