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§ 160 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 
Beslut 
Byggnadsnämnden utser Jonas Cronert (S) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll.  
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§ 161 Dnr BN 2018/01029-3.1.2 

Information på beredning - Dp 1873, Fältmössan/Vapenrocken, 
återkoppling från Balder 
Ärendebeskrivning 
Felix Blomstergren informerar om detaljplan för Fältmössan/Vapenrocken.  
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§ 162 Dnr BN 2018/01030-1.3.6 

Information på beredning - Detaljplaneguiden 
Ärendebeskrivning 
Viktor Brandt Johnson informerar om Detaljplaneguiden - Hur du läser och 
förstår en plankarta. Guiden kommer att skickas med inför samråd och 
granskning av detaljplaner för att göra utskicken mer informativa och 
tydliga. 
 
Arbetsutskottet tackar för informationen.    
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§ 163 Dnr BN 2018/01031-3.1.2 

Information på beredning - Planläget  
Ärendebeskrivning 
Hans Larsson informerar om planläget. Planreserv (1/8 2018) 4 600 
lägenheter, pågående planer (bostäder 49 st) 9 640 lägenheter, kommande 
planer (26 st planansökningar) 1 760 lägenheter. Totalt 16 490 lägenheter. 

Arbetsutskottet tackar för informationen.  
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§ 164 Dnr BN 2018/01048-1.3.6 

Information på beredning - Nämndadministration 
förbättringsförslag  
Ärendebeskrivning 
Carl Arnö informerar om förvaltningens förslag till förbättringar i 
nämndadministrationen: 

- Förvaltningen föreslår en helt digital hantering av nämndhandlingar. 
Arbetsutskottet tycker att det är ok med digital hantering om plankartan 
skickas som fysisk handling till de som så önskar.  

- Justering av protokoll. Nämndsekreterare skickar en kalenderbokning i 
Outlook för justering av protokoll.  

- Påminna på byggnadsnämndens sammanträde om nytt turordningsschema 
2019 för adjungerade till AU.  
 

Arbetsutskottet tackar för informationen.  
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§ 165 Dnr BN 2016/00659-3.1.2 

Detaljplan för Karlslund 1, Norrmalm, Västerås, Dp 1869 
Beslut 
Kommunikationsplan inför samråd för detaljplan för Karlslund 1, m.fl., 
Norrmalm, Västerås, Dp 1869, daterad 2018-11-13, godkänns av 
arbetsutskottet.  

Ärendebeskrivning 
Med bakgrund till beslut §227, 2018-10-11 i byggnadsnämnden, ska en 
kommunikationsplan tas fram och godkännas i arbetsutskottet. 
Kommunikationsplanen syftar till att redogöra hur 
stadsbyggnadsförvaltningen ska kommunicera ut detaljplanen i samband 
med detaljplanens samråd. Anledningen till beslutet är att planområdet är 
utav en värdefull kulturmiljö och utgör ett betydande intresse för 
allmänheten. Kommunikationsplanen ska särskilt redovisa hur vi ska 
kommunicera ut och visualisera hur planförslaget avser att förbättra å-stråket 
samt kvarnmiljön med den Falkenbergska kvarnen påverkas.   

Med kommunikationsplanen medföljer ett följebrev, faktaunderlag, 
informationsblad samt en fysisk modell. Handlingarna och den fysiska 
modellen tillgodoser syftet och målet med kommunikationsplanen. 
Följebrevet skickas ut till sakägare enligt fastighetsförteckningen 
tillsammans med samrådsmötesinbjudan. Boende på servicehuset får även ett 
enklare informationsblad. Faktaunderlaget används av tjänstemän och 
politiker vid inkomna frågor. Den fysiska modellen ska ställas ut i samband 
med samrådsmöte och i stadshusets entré.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Sökande 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
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§ 166 Dnr BN 2018/01032-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus på 
fastigheten Öster Råby 2:1 
Beslut 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av 3 enbostadshus kan tillåtas inom 
fastigheten Öster Råby 2:1. 

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

3. Granskningsavgiften fastställs till 10 920 kr.  

Ärendebeskrivning 
NN söker förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus inom del av 
fastigheten Öster Råby 2:1 med avsikt att bilda tre nya fastigheter. De 
planerade tomterna beräknas få en area om ca 2000 kvm vardera. För 
fastigheten finns ingen detaljplan. 

Platsen är belägen ca 18 km nordöst om centrala Västerås. Strax söder om de 
planerade tomterna finns Fycklingevägen där tillgång till kollektivtrafik 
finns inom promenadavstånd.  

Den ansökta platsen ligger i ett relativt öppet åkerlandskap, de planerade 
tomterna ligger uppdraget i skogskanten, likt övrig bebyggelse i området 
med enstaka hus och mindre gårdar.  

Enligt uppgift från sökande ska de planerade fastigheterna anslutas till 
kommunalt vatten- och avlopp.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Sökanden 
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§ 167 Dnr BN 2018/01033-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus på 
fastigheten Hedensberg 7:5 
Beslut 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av 5 enbostadshus kan tillåtas inom 
fastigheten Hedensberg 7:5. 

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

3. Granskningsavgiften fastställs till 10 920 kr.  

Ärendebeskrivning 
NN söker förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus inom del av 
fastigheten Hedensberg 7:5 med avsikt att bilda 5 nya fastigheter. De 
planerade tomterna beräknas få en area om minst ca 1700 kvm upp till ca 
2500 kvm. För fastigheten finns ingen detaljplan. 

Platsen är belägen ca 15 km nordöst om centrala Västerås. Närmaste 
serviceorten Tillberga ligger ca 4 km bort. Avstånd till kollektivtrafik och 
skolskjuts är ca 400 meter. Den ansökta platsen ligger strax öster om 
Bergslagsvägen väg 56. Ansökt plats ligger i gräns mellan öppet 
odlingslanskap mot söder och med tätare skogsområden i norr. Mycket av 
områdets bebyggelse är uppdraget i skogsområden eller skogskanter som 
gränsar mot åkermark.  

Enligt uppgift från sökande ska gemensamhetsanläggning anordnas för att 
lösa avlopp och enskilda brunnar anordnas för vatten.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Sökanden 
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§ 168 Dnr BN 2018/01034-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus på 
fastigheten Broby 1:11 
Beslut 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av 4 enbostadshus kan tillåtas inom 
fastigheten Broby 1:11. 

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

3. Granskningsavgiften fastställs till 10 920 kr.  

Ärendebeskrivning 
NN söker förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus inom del av 
fastighet Broby 1:11 med avsikt att bilda 4 nya fastigheter. Fastigheterna 
beräknas få en area om ca 2000 kvm vardera. För fastigheten finns ingen 
detaljplan. 

Platsen är belägen ca 22 km nordöst om Västerås stad. Platsen ligger intill 
Fycklingevägen i söder, inom gångavstånd till kollektivtrafik och ca 1,5 km 
från det lilla samhället Fycklinge.   

Platsen ligger i ett relativt öppet odlingslanskap med hagar och åkermark 
runt om. I angränsning öster om platsen finns tomter bebyggda med 
enbostadshus. 

Enligt sökanden finns möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten- och 
avlopp.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Sökanden 
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§ 169 Dnr BN 2018/01040-3.5.1 

Bygglov för uppförande av mobiltorn samt nybyggnad av 
teknikbod på fastigheten Fullerö 3:1, Västerås 
Beslut 
Arbetsutskottet återremitterar ärendet för att se över alternativ placering, 
närhet till väg samt eventuell anpassning till den fördjupade översiktsplanen 
ska göras.  

Ärendebeskrivning 
Telia Sverige AB söker bygglov för att uppföra ny anläggning för 
elektronisk kommunikation för allmänt ändamål bestående av en 42 meter 
hög stagad mast samt tillhörande teknikbod samt anläggning av ny enklare 
serviceväg.     

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut: 
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL.2. Be 
i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av bygglov.3. 
Bygglovsavgiften fastställs till 13 650 kr.  

Yrkanden 
Arbetsutskottet återremitterar ärendet för att se över alternativ placering, 
närhet till väg samt eventuell anpassning till den fördjupade översiktsplanen 
ska göras. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  

Kopia till 
Sökande 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
14 (17) 

AU Byggnadsnämnden 2018-11-13 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 170 Dnr BN 2018/01036-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus (162 lägenheter) 
på fastigheten Förseglet 1 
Beslut 
Ärendet återremitteras för att byggnadernas utformning ska bearbetas för att 
överensstämma med detaljplanen.  

Ärendebeskrivning 
NN ansöker om bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus 
sammanbyggda med entrédel och garage på fastigheten Förseglet 1, Öster 
Mälarstrand. Fastigheten är en del av den fjärde etappen detaljplaner och är 
belägen närmast Björnövägen i nordost med Öster Mälarstrands allé i 
sydväst och Försegelvägen i nordväst. Detaljplanen, DP 1843, redovisar två 
ytterligare etapper med sammanlagt fyra punkthus, liknande detta förslag, 
även de planeras att byggas av NN. 

Förslaget består av två punkthus i 16 respektive 14 plan sammanbyggda med 
en gemensam entrédel och ett underbyggt garage. I källaren ryms även 
lägenhetsförråd, cykelförråd och fläktrum. Byggnaden rymmer totalt 162 
lägenheter. 

Fasaderna kläs med puts i olika nyanser i grönt, beige och gult och klinker i 
en brun kulör. Balkongerna kläs med ljusa sinuskorrugerade plåtar. Taken 
kläs med grå bandtäckt plåt. 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus på fastigheten Förseglet 1 
beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. 
2. Avgift för bygglov och startbesked fastställs till 389 328 kronor. 
3. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras för att byggnadernas utformning 
ska bearbetas för att överensstämma med detaljplanen. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  

Kopia till 
Sökanden och kontrollansvarig 
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§ 171 Dnr BN 2018/01044-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av industrilokal på fastigheten Krogen 2 
Beslut 
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. 

2. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Mattias Kjellström (N) 

3. Enligt 2018 års fastställd taxa är bygglovsavgiften 39 749 kronor. Räkning 
på avgiften kommer att översändas separat.  

Ärendebeskrivning 
Westridge Fastigheter AB ansöker om bygglov för nybyggnad av 
industrilokal på fastigheten Krogen 2. 

Hela fastigheten Krogen 2 har en yta på 4688kvm samt att 474kvm av dessa 
blir grönyta. Byggnaden ska bestå av verkstad, kontor, omklädningsrum, 
RWC toalett, pentry och el-central och tillkommande 
bruttoarea/byggnadsarea blir 448kvm.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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§ 172 Dnr BN 1816948- 

Övriga frågor 
Ärendebeskrivning 
- Tid för partigruppmöten inför byggnadsnämndens sammanträde 22 
november: 

Majoriteten kl. 09:00-10:00. Oppositionen kl. 09:00-10:00. 

- Inbjudan till pressträff. Lars Kallsäby och Carl Arnö tittar på vilka ärenden 
som ska tas upp på pressträffen.  
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§ 173 Dnr BN 1810475- 

Beredning av ärenden inför kommande nämnd 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet bereder ärenden inför byggnadsnämndens sammanträde 22 
november 2018.  
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