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§ 32 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 

Byggnadsnämnden utser Henrik Östman (L) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll.  
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§ 33 Dnr BN 1816941- 

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av 
föredragningslista 

Beslut 

1. Den offentliga delen omfattar §§ 32-53. 

2. Ärende 5 i föredragningslistan ”Information på öppna delen – Information 
om översiktsplanen” utgår. Ärende 32 i föredragningslistan ”Information på 
slutna delen – Redovisning av beviljade bygglov” utgår på grund av tidsbrist. 

3. Claes Kugelberg (M) anmäler ärende under övriga frågor. 

4. Majoriteten anmäler nämndinitiativ under övriga frågor. 

5. Föredragningslistan fastställs.  

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

7 (42) 
Byggnadsnämnden 2019-02-14 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 34 Dnr BN 2018/01118-1.3.3 

Information på öppna delen - Stadsbyggnadsdirektören 
informerar 

Ärendebeskrivning 

Carl Arnö informerar om sin omvärldsspaning kring hälsoperspektiv i 
stadsplanering och hållbar landsbygdsutveckling och visar upp exempel från 
Köpenhamn och Umeå. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  
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§ 35 Dnr BN 2019/00117-3.5.4 

Information på öppna delen - Utbildning tillsyn 

Ärendebeskrivning 

Lars Eriksson informerar om hur nämnden och stadsbyggnadsförvaltningen 
arbetar med tillsynsärenden och vilka lagar som reglerar detta. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  
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§ 36 Dnr BN 2019/00118-3.12.1 

Information på öppna delen - Kraftsamling Västerås City 

Ärendebeskrivning 

Anders Lerner och Maria Fors informerar om projektet kraftsamling 
Västerås City för utveckling av centrala Västerås där visionen är att det ska 
bli ett city som knyter ihop ett expanderande Västerås och bli Sveriges bästa 
city 2021. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  
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§ 37 Dnr BN 2019/00064-1.4.2 

Årsredovisning 2018 för byggnadsnämnden 

Beslut 

Årsredovisning 2018 för byggnadsnämnden innehållande 
Verksamhetsberättelse 2018 samt bilagorna ekonomisk analys, 
sammanfattningsrapport och uppföljning av styrkort godkänns och 
överlämnas till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

Under 2018 har noterats en något lägre takt i byggnationen jämfört med 
rekordåret 2017. Exempel på intressanta projekt under året är 
marknadsföringen av reviderad ÖP 2026, avstyckning av tomtplatser på 
Ridön, FÖP Erikslund, FÖP Sätra, Ortsdialoger samt digitaliseringen av 
bygglovprocessen. Fokus har också varit på teknikutveckling och 
kvalitetshöjande insatser inom verksamhetsstyrning och uppföljning. Det 
ekonomiska resultatet för 2018 landade på 300 tkr över budget. Se 
verksamhetsberättelse 2018 för mer information.  

Relaterade dokument till årsredovisningen är Redovisning av 
synpunktshantering och Rapportering av internkontroll. Dessa hanteras som 
separata ärenden i byggnadsnämnden.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 38 Dnr BN 2019/00005-1.4.2 

Årsuppföljning av risk- och internkontrollplan 2018 för 
byggnadsnämnden 

Beslut 

Årsuppföljning av risk- och internkontrollplan 2018 för byggnadsnämnden 
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Enligt Västerås stads riktlinje för intern kontroll skall den interna kontrollen 
följas upp i samband med bokslutet. Återrapporteringen utgör underlag för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, styrelser, bolag, 
kommunalförbundens interna kontroll. Fokus i uppföljningen är genomförda 
kontroller/ åtgärder under året utifrån den risk- och internkontrollplan som 
fastställts för 2018.  

De fyra största riskerna som verksamheten hanterat under året är;  
- Icke hållbar samhällsutveckling 
- Långa leverans och handläggningstider 
- Bristande samarbete med andra aktörer 
- Förvaltningen klarar ej budget 
Dessa och övriga risker finns beskrivna i rapporten.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 39 Dnr BN 2019/00115-1.3.2 

Ändring av delegationsordning 

Beslut 

1. Att Byggnadsnämnden antar förslag till ändring av delegationsordningen.  

2. Ny delegationsordning föreslås börja gälla från och med 1 mars 2019.  

Ärendebeskrivning 

En ny arbetsordning för byggnadsnämndens arbetsutskott har tagits fram. 
För att arbetsordningen ska kunna verkställas krävs motsvarande ändringar i 
delegationsordningen. Delegationsordningen stadgar idag att 
byggnadsnämndens utskott utgörs av byggnadsnämndens ordförande samt 
dess förste och andre vice ordförande. I detta förslag föreslås införandet av 
ett förtydligande om att utskottets ordinarie ledamöter vid frånvaro kan 
ersättas av nämndledamot.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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§ 40 Dnr BN 2018/01154-1.2.3 

Arbetsordning för byggnadsnämndens arbetsutskott under 
mandatperioden 2018-2022  

Beslut 

Byggnadsnämnden fastställer arbetsordningen för arbetsutskottet.  

Ärendebeskrivning 

Inom byggnadsnämnden finns ett arbetsutskott som på delegation från 
nämnden har beslutanderätt enligt delegationsordning och i övriga ärenden 
som nämnden delegerar till arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottet utgör även nämndens beredningsorgan i ärenden som rör 
verksamhetsplanering, budget och administration. 
 
Deltagare i arbetsutskottet är nämndens presidium (ordförande, 1:e vice 
ordförande, 2:e vice ordförande) samt en adjungerad ledamot. Den 
adjungerade ledamoten kallas efter en rullande lista för att både ledamöter 
och ersättare ska få en inblick i arbetsutskottets verksamhet.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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§ 41 Dnr BN 2018/01138-1.7.1 

Remiss - Motion från (M), Gynna nyföretagande genom sänkta 
avgifter 

Beslut 

Byggnadsnämnden ställer sig bakom stadsbyggnadsförvaltningens yttrande 
som sitt eget yttrande.  

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har genom Enes Bilalovic och Stefan Lindh kommit med 
förslag att kommunfullmäktige beslutar att utreda vilka kommunala avgifter 
som är mest hämmande och skadliga för nystartade företag, att 
administration och kostnader för dessa avgifter ses över så att dessa kan 
sänkas och att förslag tas fram på hur företagen själva kan bidra att minska 
de kommunala avgifterna. 

Stadsledningskonturet har tagit fram en rapport, bilaga 1, som redovisades på 
kommunstyrelsens sammanträde den 11 november 2018. Ärende 
återremitterades för att kompletteras med bland annat utredningen hur 
taxekonstruktionen ser ut i andra kommuner och hur företagen upplever 
avgifterna.   

 
Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande 
Plan och bygglagen ger möjlighet för byggnadsnämnden att ta ut en avgift i 
ärende om, bland annat, lov, förhandsbesked och anmälan. 

För byggnadsnämndens verksamhet reglerar 12 kap. 10§, PBL att en avgift 
inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, 
beslut eller handläggning som avgiften avser. För all kommunallverksamhet 
gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen.  

Självkostnadsprincipen syftar på den totala avgiftsuttaget för en verksamhet 
och kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för 
tillämpningen av självkostnadsprincipen. 

Plan och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas 
storlek i det enskilda fallet ska bestämmas. 

Det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om grunderna hur avgifterna 
ska beräknas, enligt 12 kap 10§ plan och bygglagen. Rätten att besluta om 
taxa kan inte delegeras till nämnden. Tillämpning av taxan och debiteringen i 
enskilda fall ankommer den nämnd som ansvara för uppgiften i fråga och i 
Västerås är det byggnadsnämnde. 

Den nu gällande taxa är antagen av kommunfullmäktige 2011 och reviderat i 
mars 2015. Flertal av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som 
utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp samt ärendeberoende faktorer 
som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggnigen av 
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respektive ärendetyp kräver.  Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning 
enligt fastställd timtaxa.  Storlek på avgiften beror även på om åtgärden är 
planenlig eller inte då bygglovsavgiften justeras med faktor 1,2 för prövning 
av avvikelse. Den påverkas inte av sökandes prestation att leverera rätta 
handlingar eller om ansökan är komplett.  

I den årliga NKI undersökningen som görs av SKL ställs det frågan om 
upplevelsen av avgiftens rimlighet och i det senaste resultatet visar att hela 
78 % av de som svarat anser at avgiften är ganska rimlig.  

Förvaltningen anser att dagens taxekonstruktion i sin grund är bra samtidigt 
som den i vissa fall kan uppfattas som svårläst av sökande och det kan ge 
upphov till en del frågor.  

För att överväga en ändrad taxekonstruktion kommer förvaltningen att 2019 
genomföra en översyn där vi bland annat kommer att ytterligare samla 
erfarenheter från kommuner som har en annan taxekonstruktion.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 42 Dnr BN 2018/01184-1.7.1 

Remiss - Beredskapsplan för livsmedelsförsörjning Västerås 
kommun 

Beslut 

Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande, daterad 2019-01-24, godkänns som 
nämndens eget och överlämnas till Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

Stadsledningskontoret har tagit fram en plan med tillhörande handlingsplan 
för livsmedelsförsörjning. Syftet med arbetet är att klargöra ansvarsområden 
och arbetsfördelning mellan de olika aktörerna vid en eventuell bristsituation 
vad gäller livsmedel, att fungera som en översiktlig handbok som redogör för 
de frågeställningar som kan uppstå vid en störning i livsmedelsförsörjning 
och som föreslår generella åtgärder.  

I första hand handlar det om att kunna försörja de av kommunens invånare 
som befinner sig i en omsorgssituation, d.v.s. inom vård, skola och omsorg. I 
dagsläget rör det sig om cirka 40 000 personer.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 43 Dnr BN 2018/01179-1.2.3 

Nämndinitiativ från majoriteten - Fler bostäder genom 
påbyggnad 

Beslut 

Byggnadsnämnden ställer sig bakom stadsbyggnadsförvaltningens yttrande 
som sitt eget yttrande.  

Ärendebeskrivning 

Vid byggnadsnämndens sammanträde i januari lämnade majoriteten följande 
nämndinitiativ: ”Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att inventera 
vilka bostadshus och områden som vore möjliga för påbyggnad och där 
befintlig detaljplan förhindrar detta.” 

Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande 
Stadsbyggnadsförvaltningen instämmer med initiativtagarna att för att uppnå 
målet med 5000 bostäder under mandatperioden är det nödvändigt att bygga 
i hela kommunen. I dagslägget finns det en planreserv för ca 5000 i 
lägenheter i de antagna detaljplanerna och att förvaltningen jobbar med att ta 
fram detaljplaner som ger möjlighet att bygga ytterligare över 9000 
lägenheter fördelade över hela kommunen.  

Stadsbyggnadsförvaltningen tycker också att påbyggnad på befintliga 
bostadshus skulle kunna vara ett tillskott för fler bostäder. I våra möten med 
byggherrar är förvaltningen alltid positiv inställd till idéer som leder till att 
det skapas flera bostäder  

I Västerås stad finns det hundratals gällande detaljplaner. Alla reglerar 
byggnadernas volym, avtryck på marken och höjden. De flesta byggrätter, 
framförallt detaljplaner som anger bostadsändamål, är helt utnyttjade. Det 
vill säga byggherrar har byggt så mycket som planen tillåter och oftast på ett 
sätt som rent tekniskt omöjliggör någon påbyggnad.  

Förvaltningen har de senaste åren varit med och tagit fram flera detaljplaner 
som möjliggör påbyggnad av de befintliga husen, bland annat på fastigheter 
Vargens Vret 1, Daniel 3, Guttorm 13 och Kol 13. Det har mellanåt visat sig 
att de projekten tenderar att bli mera komplicerade än man kunde förutse och 
att kostnaderna i vissa fall beräknas bli så höga att fastighetsägarna avstår av 
att utnyttja planen.  

Med tanke på uppdragets omfattning ser inte förvaltningen som ett rimligt 
uppdrag att använda sina redan ansträngda resurser för att inventera vilka 
bostadshus och områden som vore möjliga för påbyggnad och där befintlig 
detaljplan förhindrar detta 

Samtidigt kommer förvaltningen i sitt jobb med förtätningsstrategierna, 
arkitekturprogramet, stadsdelsanalyser och ortsanalyser att lyfta fråga om 
påbyggnad som ett exempel på bra sätt att komplettera den befintliga 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

18 (42) 
Byggnadsnämnden 2019-02-14 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

bebyggelsen och uppmuntra byggherrar att inventera sitt fastighetsbestånd 
och komma med förslag på ändring av detaljplaner där det behövs.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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§ 44 Dnr BN 2017/00688-3.1.2 

Detaljplan för Urberget 1, Pettersberg, Dp 1874 
Mötet ajournerades kl. 15:34-15:46 

Beslut 

Detaljplanen för Urberget 1, Pettersberg, ska ställas ut på granskning.  

Reservation 

Claes Kugelberg (M), Frank Pettersson (M) och Solveig Nygren (M) 
reserverar sig mot beslutet att inte återremittera ärendet och beslutet att ställa 
ut detaljplanen på granskning. 

Särskilt yttrande 
Majoriteten lämnar följande särskilda yttrande: Ärendet skickas ut på 
granskning och Stadsbyggnadsförvaltningen och byggnadsnämnd måste 
noga beakta de synpunkter som inkommer, innan planen antas.  

Jens-Ove Johansson (SD) lämnar följande särskilda yttrande: 
Sverigedemokraterna motsätter sig oaktsam förtätning. Vi anser att 
detaljplanen inte är lämplig i sin nuvarande form. Vi anser att den 
nordligaste byggnaden helt bör utelämnas. Detaljplanen kan då tolkas som 
expanderande istället för att ha ett tydligt förtätningsfokus. 

Alexandra Andersson (M) lämnar följande särskilda yttrande: Jag instämmer 
i reservationen. 

Eric Söderberg (KD) lämnar följande särskilda yttrande: Planen har 
bearbetats på ett förtjänstfullt sätt men med hänvisning till yttranden och 
synpunkter från länsstyrelsen och länsmuseet samt en protestlista med 428 
namnunderskrifter anser Kristdemokraterna att huset i hörnet av 
Pettersbergsgatan och Jakobsbergsgatan ska tas bort. Jag håller med om 
Moderaternas yrkande om att ärendet återremitteras så att ovan nämnda hus 
kan tas bort.  

Ärendebeskrivning 

Planens syfte är att komplettera den befintliga fastigheten med nybyggnation 
av bostäder. Syftet innefattar också att ge möjlighet till nuvarande 
verksamheter i området att bevaras och utvecklas. Utformningen av gång- 
och cykelvägar i området ändras så att trafiksäkerheten ökar.  

Kvarteret ingår i ett område som är utpekat som mycket värdefull 
bebyggelsemiljö. Det innebär att förändringar och kompletteringar av 
bebyggelsen ska utföras med särskilt stor hänsyn till miljöns karaktärsdrag så 
att områdets karaktär bevaras. 

I förslaget placeras två nya byggnader längs Pettersbergsgatan samt ett högre 
punkthus mot skogen i väst, totalt 150 – 200 lägenheter. Innegårdarna 
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behålls men utformningen och innehållet utvecklas så att det blir en större 
variation och högre kvalitet. 

Planförslaget var utsänt på granskning mellan 13 juni – 31 augusti 2018. 

Under granskningstiden inkom 19 yttranden, varav 1 utan erinran. En 
protestlista mot byggnation på Urberget med 428 namnunderskrifter inkom 
också.  

Utifrån inkomna synpunkter dras slutsatsen att planförslaget behöver 
förtydligas och kompletteras i flera avseenden. Grundförslaget är dock 
oförändrat. Med anledning av detta görs bedömningen att förslaget behöver 
ställas ut för granskning en gång till.  

Yrkanden 

Claes Kugelberg (M) yrkar på återremiss med motiveringen att huset i hörnet 
Pettersbergsgatan och Jakobsgatan ska tas bort med hänvisning till yttranden 
och synpunkter från länsstyrelsen och länsmuseet samt en protestlista med 
428 namnunderskrifter. 

Jens-Ove Johansson (SD) biträder Claes Kugelbergs yrkande. 

Jonas Cronert (S) yrkar på att ärendet ska avgöras idag samt yrkar bifall till 
stadsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut.  

Proposition 

Ordföranden föreslår en propositionsordning där nämnden först tar ställning 
till om ärendet ska avgöras idag och därefter till 
stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. Föreslagen 
propositionsordning godkänns och genomförs.  

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag samt att nämnden beslutar 
enligt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Rikshem AB 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
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§ 45 Dnr BN 2015/00653-213 

Detaljplan för del av Västerås 2:67, Bäckby, Västerås, Dp 1848 

Beslut 

Detaljplanen för del av Västerås 2:67, Bäckby, ska skickas ut på granskning.  

Särskilt yttrande 

Majoriteten lämnar följande särskilda yttrande: Ärendet skickas ut på 
granskning och Stadsbyggnadsförvaltningen och byggnadsnämnd måste 
noga beakta de synpunkter som inkommer, innan planen antas.  

Ärendebeskrivning 

Sedan byggnadsnämndens beslut om planuppdrag (17 mars 2016) har 
omfattningen av denna detaljplan minskat, från att omfatta ett större område 
längs med Lisjögatan och Köpingsvägen till att omfatta ett mindre område 
på ca 7500 kvm i korsningen Lisjögatan/Stålverksgatan. Huvudsakligen 
beror det på att det eventuellt finns planer på att dra om järnvägen i och med 
utveckling av snabbjärnväg mellan Stockholm och Oslo, vilket gjort att 
planer på exploatering längre söderut mot järnvägen försvårades. 

Syftet med detaljplanen är därför att undersöka möjligheten att planlägga för 
centrumändamål på del av Västerås 2:67. Centrumändamål innefattar 
exempelvis butiker, service, föreningslokaler, eller som i den inkomna 
förfrågan en kyrka och eventuellt en samlingslokal. Idag består området av 
en öppen gräsyta samt några träd och buskar. Grönytan nyttjas idag mycket 
lite av allmänheten och bedöms ha begränsade biologiska värden.  

Förslaget innebär således att en ny kyrka, med tillhörande samlingslokal, 
eller annan typ av centrumbebyggelse kan tillföras till området.  

Inkomna synpunkter under samrådet: 
Förslaget var utsänt på samråd mellan 4 maj – 5 juni 2018. Under 
samrådstiden inkom 28 yttranden, varav 9 utan erinran. Även en protestlista 
med 33 namnunderskrifter inkom under samrådstiden.  12 inkomna 
synpunkter kom från privatpersoner och handlar främst om: 

- Kritik mot att bygga på grönyta. 

- Trafikfrågor. 

- Förändrad utsikt från närmsta bostäderna. 

- Ökat buller. 

- Ökad otrygghet i området. 

- Utformning av byggnadernas höjd och volym. 

- Oro för minskat värde för närliggande hus. 

- Oro för sättningar för befintliga hus i området.  
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Yttranden från andra aktörer handlar främst om:  
- Ta hänsyn till alléträd och eventuella mistelbärande träd 

- Befintliga ledningar ska tas hänsyn till 

- Bebyggelsetyp B2 passar bättre in i planen än bebyggelsetyp C1 vad gäller 
framkörningstiden och brandvattenkapacitet för räddningstjänsten 

Ändring efter samrådet: 
Efter samrådet har planen ändrats utifrån de synpunkter som kommit in. Det 
har inneburit justeringar på plankartan och i planbeskrivningen: 

- Utformningsförslaget har omarbetats och exploateringen minskat. Detta 
möjliggör att bilparkeringsplatserna istället föreslås placeras i mitten av ytan, 
och byggnader både norr och söder om parkeringsytan.  Detta ger ett större 
mellanrum mellan den nya exploateringen och befintliga bostäder väster om 
planområdet.  

- Justerad volymstudie och solstudie efter det omarbetade förslaget.  

- Uppdaterad beskrivning för hur bilparkerings löses.  

- Alléträd och ett mistelbärande träd har tagits hänsyn till. Ett alléträd 
bedöms behöva tas ned, medan resterande träd bedöms kunna bevaras och 
säkerställs i plankartan.  

- Ändrat till bebyggelsetyp B2 för framkörningstider och 
brandvattenkapacitet för räddningstjänsten.  

- Redaktionella ändringar i planbeskrivningen.   

Yrkanden 

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

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.   
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§ 46 Dnr BN 2018/00377-3.1.2 

Detaljplan för del av Västerås 4:86 och del Skerike-Tibble 3:21, 
Vallby, Västerås, Dp 1899 

Beslut 

Detaljplanen Dp1899 antas.  

Ärendebeskrivning 

Planens syfte är att komplettera och avsluta bebyggelsestrukturen längs 
Skerikesvägen i anslutning mot Norrleden. Området kompletteras med 
radhus och radhusliknande lägenheter, i likhet med tidigare etapper på 
Älvkullen. Planen medger även att kvarteret närmast Norrleden kan bebyggs 
med småhus istället för radhus. Anslutningar för gång- och cykeltrafiken till 
befintligt vägnät säkerställs i planen. Planförslaget medger totalt ca 40 
bostäder. 

Inför antagande har följande ändringar gjorts: Förtydligande angående 
ledningar har gjorts i planbeskrivningen. På plankartan har ett område 
markerat som prickmark även tilldelats administrativa bestämmelsen u-
område. I legenden till plankartan har texten om buller korrigerats till rätt 
värde (55 dB(A) ekvivalent ljudnivå istället för 60 dB(A)). Ändringarna 
bedöms vara av redaktionell karaktär och påverkar inte planens syfte. 

Tekniska nämnden motsätter sig att en ny infart skapas längs Skerikesvägen.  
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är nödvändigt med två tillfarter 
då en ny infart behövs för att säkerställa tillgängligheten till markanvisad 
fastighet (Västerås 4:86). 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att detaljplanen antas.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Teknik och fastighetsförvaltningen 
Sweco Architects AB 
Hellmark Fastigheter AB 
Kadesjös Projekt AB 
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§ 47 Dnr BN 2018/00681-3.1.2 

Detaljplan för Sjövreten 1, Ädp 1902 

Beslut 

Byggnadsnämnden antar ändring av detaljplan avseende upphävande av 
fastighetsindelningsbestämmelser för Sjövreten 1, Västerås, ÄDp 1902.  

Ärendebeskrivning 

Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva fastighetsindelnings-
bestämmelser (tomtindelning) för fastigheten Sjövreten 1. Därmed 
möjliggörs ändring av fastigheten genom fastighetsbildning som exempelvis 
avstyckning eller fastighetsreglering. 

Planförslaget har varit utsänt för samråd mellan 20 november – 20 december. 

Yttrande har inkommit från Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, 
Mälarenergi AB, samt Svenska kraftnät. De har inga erinringar mot 
detaljplanen.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Länsstyrelsen 
Lantmäterimyndigheten     
Mälarenergi AB 
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§ 48 Dnr BN 2018/00682-3.1.2 

Detaljplan för Granen 4, del av Västerås 3:12 samt del av 
Poppeln 2, Ädp 1903 

Beslut 

Byggnadsnämnden antar ändring av detaljplan avseende upphävande av 
fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Granen 4, del av Västerås 
3:12, samt del av Poppeln 2, Västerås, ÄDp 1903.  

Ärendebeskrivning 

Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva fastighetsindelnings-
bestämmelser (tomtindelning) för fastigheterna Granen 4, del av Västerås 
3:12, samt del av Poppeln 2. Därmed möjliggörs ändring av fastigheterna 
genom fastighetsbildning som exempelvis avstyckning eller 
fastighetsreglering. 

Planförslaget har varit utsänt för samråd mellan 20 november – 20 december. 

Yttrande har lämnats in av Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten och 
Mälarenergi AB. Det finns inga erinringar mot detaljplanen.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Länsstyrelsen 
Lantmäterimyndigheten 
Mälarenergi AB 
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§ 49 Dnr BN 2018/00683-3.1.2 

Detaljplan för Välljärnet 1-4, samt Martinprocessen 1-4 samt del 
av Martinprocessen 6, ÄDp 1904 

Beslut 

Byggnadsnämnden antar ändring av detaljplan avseende upphävande av 
fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Välljärnet 1-4, 
Martinprocessen 1-4, samt del av Martinprocessen 6.  

Ärendebeskrivning 

Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva fastighetsindelnings-
bestämmelser (tomtindelning) för fastigheterna Välljärnet 1-4, 
Martinprocessen 1-4, samt del av Martinprocessen 6. Därmed möjliggörs 
ändring av fastigheterna genom fastighetsbildning som exempelvis 
avstyckning eller fastighetsreglering. 

Planförslaget har varit utsänt för samråd mellan 20 november – 20 december. 

Yttrande har lämnats in av Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten och 
Mälarenergi AB. Det finns inga erinringar mot detaljplanen.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Länsstyrelsen 
Lantmäterimyndigheten 
Mälarenergi AB 
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§ 50 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 2019-01-15 
-- 2019-02-04 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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§ 51 Dnr BN 1816945- 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Redovisad förteckning läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Delegeringsbeslut registrerade under perioden 2019-01-15 -- 2019-02-04 
redovisas för byggnadsnämnden i form av en lista.  
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§ 52 Dnr BN 1816947- 

Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Återrapportering av ordförandebeslut: 
Personuppgiftsincident via dialogverktyg, Dnr. 2019/00150-BN 
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§ 53 Dnr BN 1816949- 

Protokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 

Beslut 

Sammanträdesprotokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 15 och 29 
januari 2019 läggs till handlingarna.  

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

31 (42) 
Byggnadsnämnden 2019-02-14 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 54 Dnr BN 2019/00092-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på 
fastigheten X, Västerås 

Beslut 

Ärendet återemitteras för att ge sökande en chans att hitta en ny plats.  

Reservation 

Claes Kugelberg (M), Frank Pettersson (M) och Solveig Nygren (M) 
reserverar sig mot beslutet att återremittera ärendet då det är färdigberett för 
beslut. En prövning i ett annat läge är ett nytt ärende och kan inte ingå i en 
återremiss. 

Särskilt yttrande 
Alexandra Andersson (M) lämnar följande särskilda yttrande: Jag instämmer 
i reservationen.  

Ärendebeskrivning 

NN söker förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus på fastigheten X 
med avsikt att bilda 5 nya fastigheter. Platsen för ansökan ligger inom 
riksintresseområde för kulturmiljövård samt kulturmiljöhänsynsområde. 
Området är rikt på fornlämningar. Platsen för ansökan ligger i öppet 
åkerlandskap där större del av tomterna hamnar på åkermark, i den södra 
delen av de planerade tomterna ligger ett skogsparti. Väster om 
lokaliseringen angränsar väg 693 där ett relativt högt trafikflöde löper. I den 
prövning av ansökan som föregåtts har det framkommit att delar av 
lokaliseringen är utsatt för höga bullervärden. Detta innebär att 
bullerdämpande åtgärder skulle kunna behövas på platsen för att kraven på 
bullernivå. Platsen ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövård och är 
känslig för åtgärder som kan påverka landskapsbilden negativt. 

Stadsbyggnadsförvaltningens sammantagna bedömning är att kraven på 
lokaliseringen inte uppfylls och att ansökan om förhandsbesked ska avslås. 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut: 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL förklarar byggnadsnämnden 
att nybyggnad av 5 enbostadshus inte kan tillåtas inom fastigheten X. 

2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 

3. Granskningsavgiften fastställs till 10 920 kr.  

Yrkanden 

Majoriteten yrkar på återremiss för att ge sökande en chans att hitta en ny 
plats. 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

32 (42) 
Byggnadsnämnden 2019-02-14 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

Claes Kugelberg (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag samt yrkar bifall till 
stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 

Ordföranden föreslår en propositionsordning där nämnden först tar ställning 
till om ärendet ska avgöras idag och därefter till 
stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. Föreslagen 
propositionsordning godkänns och genomförs. 

Ordföranden finner att ärendet återremitteras.  

Kopia till 

Sökande 
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§ 55 Dnr BN 2019/00093-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på 
fastigheten X, Västerås 

Beslut 

Ärendet återemitteras för att föra en diskussion med sökande om att ansöka 
om en detaljplan.  

Reservation 

Claes Kugelberg (M), Frank Pettersson (M) och Solveig Nygren (M) 
reserverar sig mot beslutet att återremittera ärendet då det är färdigberett för 
beslut. I ärendebeskrivningen står att ”Förslaget bedöms lämpligare att pröva 
med en detaljplan” varför det är upp till sökande att avgöra om planläggning 
ska begäras eller inte.    

Särskilt yttrande 
Alexandra Andersson (M) lämnar följande särskilda yttrande: Jag instämmer 
i reservationen.  

Ärendebeskrivning 

NN söker förhandsbesked för nybyggnation av 5 enbostadshus med avsikt att 
stycka av inom fastigheten X. Platsen för ansökan ligger Svartådalens 
riksintresseområde för kulturmiljövård, ca 18 km nordväst om Västerås stad. 
Lokaliseringen ligger ca 1 km väster om Skultuna. Befintligt på platsen idag 
finns en spannmålstork samt ekonomibyggnader, runt om lokaliseringen 
finns även enbostadshus. Platsen ligger i öppet åkerlandskap.   

Den föreslagna åtgärden bedöms kräva detaljplaneläggning för att säkerställa 
en lämplig komplettering av den på platsen befintliga bebyggelsen. 
Föreslagen byggnadsplats ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och en 
ej väl anpassad byggnation kan inte anses uppfylla översiktplanens 
intentioner avseende att skydda kulturmiljövärden. Detaljplan krävs även för 
att utreda huruvida de gemensamma behoven för den nya och befintliga 
bebyggelsen ska lösas.   

Avslaget för ansökt ärende rör inte möjligheten att bebygga platsen utan är 
ett beslut som avser den formella hanteringen av en eventuell 
bebyggelseexploatering. Förslaget bedöms lämpligare att pröva med en 
detaljplan.    

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut: 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL förklarar byggnadsnämnden 
att nybyggnad av 5 enbostadshus inte kan tillåtas inom fastigheten X. 

2. Prövningsavgiften fastställs till 10 920 kr.  
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Yrkanden 

Majoriteten yrkar på återremiss för att föra en diskussion med sökande om 
att ansöka om en detaljplan. 

Claes Kugelberg (M) yrkar på att ärendet ska avgöras idag samt bifall till 
stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 

Ordföranden föreslår en propositionsordning där nämnden först tar ställning 
till om ärendet ska avgöras idag och därefter till 
stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. Föreslagen 
propositionsordning godkänns och genomförs. 

Ordföranden finner att ärendet återremitteras.  

Kopia till 

Sökande 
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§ 56 Dnr BN 2019/00106-3.5.4 

Anmälan om olovligt byggande (påbörjat byggnation utan 
startbesked) på fastigheten X, Västerås 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 707 077 kr av NN och 
avslutar ärendet med stöd av 11 kap. 5 § och 51 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 

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

Ärendebeskrivning 

Bygglov beviljades 2018-03-08 för flera olika åtgärder på fastigheten X. 
Bygglovet gällde ändrat användningssätt från sportbutik till livsmedelsbutik, 
byggande av ett entresolbjälklag, tillbyggnad av skrämtak och 
fasadändringar i form av nya fönster och dörrpartier. Det kom 
Stadsbyggnadsförvaltningen tillkänna att de bygglovspliktiga åtgärderna 
hade påbörjats innan startbesked hade getts. Med anledning av det gjordes ett 
arbetsplatsbesök där Stadsbyggnadsförvaltningen kunde konstatera att de 
bygglovspliktiga åtgärderna var påbörjade och nästan färdigställda.  

Sammantaget är byggsanktionsavgifterna för de fyra överträdelserna 707 077 
kr. Stadsbyggnadsförvaltningen konstaterar att NN är fastighetsägare. 
Byggsanktionsavgift riktas därför mot NN.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Fastighetsägaren 
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§ 57 Dnr BN 2019/00108-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och 
komplementsbyggnader på fastigheten Skerike-Tibble 3:21, 
Västerås 

Beslut 

1. Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus på del av fastigheten 
Skerike-Tibble 3:21 beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, 
PBL. 

2. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat startbesked 
enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen, PBL och detaljplanen vunnit laga 
kraft enligt 9 kap 36 § PBL. 
 
3. Avgiften för bygglov och startbesked fastställs till 136 369 kronor.  
 

4. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.  

Ärendebeskrivning 

NN, ansöker om bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus i radhusform 
på del av fastigheten Skerike-Tibble 3:21. Kvarteret utgör tillsammans med 
ytterligare ett kvarter närmast Norrleden en tredje etapp bostadsbebyggelse 
norr om golfbanan, öster om Skerikesvägen och söder om Norrleden i det 
som kallas Älvkullen. För denna etapp finns detaljplan, Dp 1899, som tagits 
upp för antagande vid denna nämnd. 

Bebyggelsen består av två radhusliknande längor med lägenheter i två plan, 
sammanlagt 22 lägenheter varav 16 treor och sex fyror. Längorna är 
placerade utmed Skerikesvägen med ett öppet gårdsrum i väster och 
funktioner och infarter kopplade till en gata i öster. Ansökan avser även 
carportar samt miljöbod.  
 
Byggnaderna utformas lika tidigare etapp, Golfbanan 38-48. Gavlarna putsas 
mörkgrå, fram och baksidor kläs med ljusgrå, träpanellikande 
fibercementskivor. Runt entréerna kläs fasaderna med röda fasadskivor. De 
platta taken kläs med svart papp. Carportarna utförs med stålstomme och 
välvda translucenta plasttak. Miljöboden kläs med träpanel som målas i en 
blågrå nyans lika befintlig miljöbod på andra sidan gatan. Taket kläs med 
mörkgrå plåt. Inglasningar och carportar redovisas men kommer 
inledningsvis inte att byggas utan bygglovet för dessa åtgärder är möjligt för 
bostadsrättsföreningen att utnyttja senare.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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Kopia till 

Sökande och kontrollansvarig 
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§ 58 Dnr BN 2019/00109-3.5.1 

Bygglov för ändring av källarlokal till övernattningslägenhet på 
fastigheten X, Västerås 

Beslut 

1. Bygglov för ändrad användning från lokal i källarplan till lägenhet, 
studentlägenhet eller hotellrum avslås med stöd av plan- och bygglagen 9 
kapitel 30 paragraf och 8 kapitlet 1 paragraf, där byggnadsverkets 
utformning inte är lämplig för sitt ändamål. 

2. Prövningsavgiften fastställs till 1 529 kronor.  

Ärendebeskrivning 

Bygglovsansökan gäller ändrad användning av en lokal i källarplan till 
lägenhet på 30,8 kvadratmeter. Alla former av lägenhet på denna lokalyta 
strider mot plan och bygglagen samt boverkets byggregler. Det finns inga 
fönster på denna lokal så inget direkt eller indirekt solljus kan fås i 
källarlokalen.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande 
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§ 59 Dnr BN 2019/00080-3.11.1 

Information på slutna delen - Lägesrapport Grönstrukturplanen 

Ärendebeskrivning 

Kristoffer Jasinski ger en lägesrapport i arbetet med nya Grönstrukturplanen. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  
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§ 60 Dnr BN 2019/00085-1.3.6 

Information på slutna delen - Status digitalisering av bygglov 
samt digitala detaljplaner 

Ärendebeskrivning 

Björn Anderfjäll informerar om statusen i digitalisering av bygglov samt 
kommande projekt digitala detaljplaner. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  
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§ 61 Dnr BN 2019/00100-3.1.2 

Information på slutna delen - Kopparlunden, planläget 

Ärendebeskrivning 

Alexander Ögren, Susanne Malo och Viktor Ståhl informerar om planläget 
för detaljplanerna Kopparlunden norr, mitt och syd. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  
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§ 62 Dnr BN 1816948- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

- Byggnadsnämndens sammanträde i juni flyttas från den 13 juni till den 12 
juni på grund av krock med kommunfullmäktiges sammanträde. 

- Claes Kugelberg ställer frågor kring detaljplan Kata 22-23. Ärendet tas upp 
på ett kommande arbetsutskott. 

- Majoriteten lämnar följande nämndinitiativ: 
Seminarium om hur vi kan skapa fler trygghetsboenden 
En åldrande befolkning med en önskan om att kunna bo kvar i sitt 
bostadsområde eller sin hembygd stöter vi allt oftare på. På alla de 
ortsdialoger vi genomfört runt om i kommunen, har det på samtliga ställen 
framkommit en önskan om äldreboende och/eller trygghetsboende i 
kommundelen. Det blir en utmaning att försöka leva upp till en sådan önskan 
i alla områden. 

Att bygga behovsprövade äldreboenden är komplicerat och ofta krävs rätt 
stora enheter. Trygghetsboenden kan då vara enklare att få fram. Det kräver 
heller inga myndighetsbeslut för den enskilde att flytta in i ett sådant boende. 

Dock krävs lämplig mark, marknadsaktörer, detaljplan och bygglov för att få 
till ett trygghetsboende. Ibland krävs också samlokalisering med annan 
verksamhet. 

Därmed yrkar vi: att Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att anordna 
ett kunskapsseminarium med syftet att skapa fler trygghetsboenden i våra 
kommundelar, i samverkan med äldrenämnden, fastighetsnämnden, andra 
berörda nämnder och deras förvaltningar samt bjuda in lämpliga aktörer. 

- Byggnadsnämnden diskuterar hur allmänhetens frågestund ska genomföras 
på bästa möjliga sätt.  

 

 


