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§ 220 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 

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

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av 
föredragningslista 

Beslut 

1. Den offentliga delen omfattar §§ 220-235. 

2. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 222 Dnr BN 2018/00947-1.4.2 

Information på öppna delen - Ordförande sammanfattar 
mandatperiodend 

Ärendebeskrivning 

Lars Kallsäby (C) sammanfattar vad som åstadkommits under denna 
mandatperiod.  
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§ 223 Dnr BN 2018/00429-1.3.3 

Information på öppna delen - Stadsbyggnadsdirektören 
informerar 

Ärendebeskrivning 

Carl Arnö informerar om Post Car(d) Urbanism trovärdiga förutsägelser om 
framtiden där han tog upp tre framtidscenarier för stadens utveckling.  

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

9 (39) 
Byggnadsnämnden 2018-10-11 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 224 Dnr BN 2018/00925-3.1.1 

Information på öppna delen - Lägesrapport ortsdialoger i 
Västerås serviceorter 

Ärendebeskrivning 

Eva Widergren och Sandra Vindelstam ger en lägesrapport om ortsdialoger i 
Västerås serviceorter.  
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§ 225 Dnr BN 2018/00844-1.4.2 

Internkontrollplan för byggnadsnämnden 2019 

Beslut 

Interkontrollplan för byggnadsnämnden 2019 samt bilagor godkänns och 
överlämnas till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Riskanalys och internkontroll är en del av styrsystemet i Västerås stad och 
2015 togs nya riktlinjer och anvisningar för arbetet. Interkontroll finns 
beskrivet i kommunallagen och ställer krav på att kommunen systematiskt 
ska arbeta med internkontroll dokumenterad och beslutad i en 
internkontrollplan. Interkontrollplanen täcker även kraven på riskanalys 
utifrån ett antal andra områden i lagstiftningen (ex lag om skydd mot 
olyckor, arbetsmiljölagen, lag om extraordinära händelser). 

Internkontrollplanen för 2019 har förvaltningens ledningsgrupp tagit fram i 
samband med verksamhetsplanering för 2019. En ny risk har identifierats 
inom området kommunikation och media och en risk kopplat till 
egendomsskador har lagts till. Flera risker och behandlingsplaner har 
kompletterats/uppdaterats. Till internkontrollplanen biläggs enligt 
anvisningarna risklista, krisplan, kontinuitetsanalys, säkerhetsanalys och 
försäkringsplan. Årscykeln för internkontrollplanen anger redovisning och 
beslut i nämnd samt rapport till stadsledningen under oktober.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 226 Dnr BN 2017/01140-3.1.2 

Detaljplan för Isolatorn 3, Gideonsberg 

Beslut 

1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av 
Isolatorn 3, Gideonsberg, Västerås, enligt stadsbyggnadsförvaltningens 
skrivelse, daterad den 2018-10-02. 

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

3. Planavtal ska upprättas mellan stadsbyggnadsförvaltningen och 
Kungsleden Melker AB.  

Ärendebeskrivning 

Ett önskemål om planläggning för nya lägenheter på fastigheten Isolatorn 3 
på Gideonsberg har inkommit från Kungsleden Melker AB. Planbesked gavs 
den 5 december 2017 för standardförfarande. Planen gavs prioritet 3 och 
planarbete uppskattades inledas under hösten 2018, vilket följaktligen har 
skett. Efterhand har planen även kommit att pröva möjligheten för ny 
förskola och handelsverksamhet. 

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att bebygga området med nya 
bostäder, handelslokaler och förskola med hänsyn till områdets befintliga 
egenskaper. 

Planen ligger nära flera forskningsanläggningar och riskerna med dessa 
verksamheter och deras transporter behöver utredas ytterligare. Det krävs 
även att områdets trafik och parkeringsmöjligheter utreds, speciellt med 
anledning av att handelsverksamhet prövas i planen. Vidare behöver buller, 
dagvatten och markföroreningar utredas. Det finns också två mistlar i 
området som kan beröras av ny exploatering. Planområdet används för 
närvarande främst för småindustri. Flera industribyggnader är byggda under 
första hälften av 1900-talet och deras kulturmiljövärde bör utredas vidare. 

Planområdet är inte specifikt utmarkerat i Västerås översiktsplan 2026 men 
förslagets syfte stämmer väl överens med inriktningen om kompletterande 
bebyggelse i hela staden och strategin balanserad komplettering där bl.a. 
äldre industriområden omnämns som lämpliga omvandlingsområden för ny 
bebyggelse.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
med följande medskick att i planuppdraget sidan 3 ändra från ”bör 
riskanalysen uppdateras” till ”ska riskanalysen uppdateras”.  
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Kopia till 

Sökande 
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§ 227 Dnr BN 2016/00659-3.1.2 

Detaljplan för Karlslund 1, Norrmalm, Västerås, Dp 1869 

Beslut 

1.  Detaljplan för Karlslund 1, mfl., Norrmalm, Västerås, Dp 1869, daterad 
2018-10-02, ska skickas ut på samråd.  

2.  Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2017-09-22, ska skickas ut på 
samråd. 

3. Arbetsutskottet får i uppdrag att besluta om kommunikationsplan kring 
samråd. 

4. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att uppmana Teknik- och 
fastighetsförvaltningen att skyndsamt ta sig an upprustningen av åstråket.  

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att pröva en komplettering av ett befintligt vård- och 
omsorgsboende samt möjliggöra bostäder för äldre. Kompletteringen ska 
förhålla sig till och förstärka den kulturhistoriska miljön kring herrgården 
och kvarnen. Det befintliga gröna stråket längs Svartån ska göras mer 
attraktivt, tryggt och tillgängligt för allmänheten.  

Planen ger utrymme för cirka 150 bostäder varav 100 lägenheter i den västra 
delen ska vara vård- och omsorgsboende. Området omfattas idag av ett vård- 
och omsorgsboende, en herrgård som innehåller hyresrätter, kvarnen som 
inhyser restaurang och kontor, gatumark och parkering samt ett vatten- och 
parkområde längs Svartån. Området har ett högt kulturhistoriskt värde. Den 
nya bebyggelsen blir ett tillägg som kompletterar befintliga byggnaderna 
med uttryck för vår tids arkitektur i samspel med den befintliga kulturmiljön. 

Strandskydd för området finns inte idag men omprövas i detaljplanen. 
Planförslaget medför ej någon negativ påverkan på allmänhetens 
tillgänglighet till strandområdet. Staden avser att upphäva strandskyddet 
genom laga kraftvunnen detaljplan enligt de särskilda skäl som anges i punkt 
1 och 4 i Miljöbalken 7 kap, 18 c §.  

En miljökonsekvensbeskrivning med inriktning på kulturmiljö har upprättas.  

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut: 
1.  Detaljplan för Karlslund 1, mfl., Norrmalm, Västerås, Dp 1869, daterad 
2018-10-02, ska skickas ut på samråd.  

2.  Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2017-09-22, ska skickas ut på 
samråd.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
med tillägg av beslutspunkt 3 och 4.  
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Kopia till 

Sökande 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
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§ 228 Dnr BN 2016/00603-3.1.2 

Detaljplan för del av Västerås 2:111, Hacksta, Västerås, dp 1817 

Beslut 

1. Detaljplan för del av Västerås 2:111, Hacksta, dp 1817, daterad 2018-10-
02, ska skickas ut för granskning. 

2. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2017-06-01, ska skickas ut för 
granskning.  

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att planlägga området för 
verksamheter med behov av närhet till Västerås hamn.   

Förslaget till detaljplan har varit utsänt på samråd under tiden 26 juni – 27 
augusti 2017. Samrådsförslaget har under samma tid varit utställt i 
Stadshuset, på Stadsbiblioteket samt på stadens hemsida.  

Under samrådstiden inkom 19 yttranden, varav 9 utan erinran. Synpunkterna 
som kom in rörde flera olika frågor och planförslaget har till viss del 
reviderats utifrån dessa. De största ändringarna i planförslaget rör 
revideringen av trafikutredningen som gjorts vilket resulterat i att 
planområdet utökats något åt sydöst samt tillägg av begränsning för höjd på 
ny bebyggelse inom planområdet p.g.a. inflygningszon till Johannisbergs 
flygfält.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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§ 229 Dnr BN 2016/01278-3.1.2 

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

Beslut 

Detaljplan för del av Barkaröby 8:6 m.fl., Barkarö, Västerås, Dp 1884, 
daterad 2018-10-02, ska skickas ut för granskning.  

Ärendebeskrivning 

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

Detaljplanen var ute på samråd 2 juli – 31 augusti. Sedan samrådet har det, 
utöver några mindre redaktionella ändringar, gjorts ett förtydligande i 
planbeskrivningen kring vilken vattenförekomst som berörs vid 
genomförandet av planförslaget. Det har också tillkommit en bestämmelse i 
plankartan som säkerställer att bullerriktvärden för uteplats klaras.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Mälarvillan Projektutveckling AB 
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§ 230 Dnr BN 2015/00347-213 

Detaljplan för Älgen 1, Skallberget, Västerås, Dp 1853 

Beslut 

Detaljplanen för Älgen 1, Skallberget, ska ställas ut för granskning.  

Särskillt yttrande 

Liberalerna lämnar följande särskilda yttrande: Liberalerna har tidigare yrkat 
avslag för detta projekt. Att projektet nu har modifierats förändrar inte något 
i sak: Grönytor och park tas i anspråk för byggnation, vilket inte bör göras. 
Grönytor och parkområden bör sparas. Liberalerna anser att staden bör 
byggas mer utåt än inåt. Liberalerna kommer att ställas sig avvisande till 
detta projekt, när detaljplan och bygglov skall behandlas.  

Ärendebeskrivning 

Planen skapar förutsättningar för att tillskapa ytterligare bostäder. Planen 
bidrar till intentionerna i Västerås översiktsplan 2026 genom att drygt 70 
bostäder tillförs på fastigheten. Samtidigt värnas befintliga grönområden. 
Ytor för lek och samvaro flyttas för att ge möjlighet till fler att nyttja dem. 

Med anledning av inkomna synpunkter har mindre förändringar och 
förtydliganden gjorts som komplettering med sektion och tydligare 
parkeringsredovisning. Övriga ändringar beror på byggherrens byte av 
hustyp som även innebär att antalet lägenheter minskat från 80-90 till drygt 
70. Parkeringsutredning och trafikbullerutredning har i samband med det 
uppdaterats.  

Yrkanden 

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

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande 
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§ 231 Dnr BN 2017/00718-3.1.2 

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

Beslut 

1. Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att 
kommunfullmäktige antar detaljplanen för Västerås 3:69 m.fl., Finnslätten, 
Västerås, daterad 2017-11-24, reviderad 2018-09-21 och betecknad Dp 
1877. 

2. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2018-05-23, godkänns. 

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

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att utöka Finnslättens industriområde och anpassa 
det efter dagens förutsättningar och förfrågningar om etablering. 

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.  

Planen har varit utsänd för granskning under tiden 21 juni - 31 augusti. Efter 
granskningen har förtydliganden gjorts i planbeskrivningen kring häckning 
av duvhök och kring åtgärder för att hantera kraftiga skyfall. 

Detaljplanen lämnas till antagande med kvarstående synpunkter.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 
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§ 232 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 2018-09-
19--2018-10-01 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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§ 233 Dnr BN 1816945- 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Redovisad förteckning läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Delegeringsbeslut registrerade under perioden 2018-09-19--2018-10-01 
redovisas för byggnadsnämnden i form av en lista.  
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§ 234 Dnr BN 1816946- 

Anmälan av laga kraftvunna detaljplaner 

Ärendebeskrivning 

Följande detaljplan har vunnit laga kraft: 
- Detaljplan för Gotö etapp 2 och del av Barkarövägen mm, Barkarö, 
Västerås, Dp 1867. Laga kraft 2017-09-27.  
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§ 235 Dnr BN 1816949- 

Protokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 

Beslut 

Sammanträdesprotokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 18 september 
2018 läggs till handlingarna.  
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§ 236 Dnr BN 2018/00892-3.5.1 

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

Beslut 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av två enbostadshus kan tillåtas inom del 
av fastigheten X. 

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

3. Granskningsavgiften fastställs till 10 920 kr.  

Ärendebeskrivning 

NN och NN ansöker om förhandsbesked för två enbostadshus inom del av 
fastigheten X, Västerås kommun med avsikt att bilda två nya fastigheter om 
ca 2500 kvadratmeter per tomt. Stadsbyggnadsförvaltningen gör 
bedömningen att det ansökta förhandsbeskedet är förenligt med 
översiktsplan ÖP 2026 intentioner för bygganden på landsbygden. Den 
föreslagna nybyggnationen ligger i hagmark. Stadsbyggnadsförvaltningen 
bedömer att endast en mindre del av hagmarken tas i anspråk för ändamålet. 
En stor del av hagmarken kommer att finnas kvar på platsen och detta kan 
därför vara godtagbart. För att de nya tomterna och bebyggelsen ska utgöra 
ett lämpligt tillägg på platsen ska de nya tomternas utformning och de nya 
byggnadernas placering och utformning anpassas väl till de värden som finns 
i hagmarkslandskapet samt till den intill liggande bebyggelsen. Om sökande 
beaktar de yttranden som remissinstanserna har lämnat och uppfyller de 
villkor som ställts i beslutsbilagan kan bygglov beviljas.  

Yrkanden 

Lars Kallsäby (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller beslut i 
ärendet. 

Håkan Wretljung (MP) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag 
till beslut. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande  
Delges fastighetsägare X, X, X, X  
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§ 237 Dnr BN 2018/00906-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av camping på fastigheten X, 
Västerås 

Beslut 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att anläggande av campingplats inom redovisad yta på 
fastigheten X kan tillåtas.  

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

3. Granskningsavgiften fastställs till 10 752 kr.  

Ärendebeskrivning 

NN och NN ansöker om förhandsbesked för att anordna en camping på 
fastigheten X, Västerås.  

Campingen är tänkt att innehålla en servicebyggnad, ca 15 stugor och platser 
för husvagnar. Ytan som är berörd för camping är enligt sökande ca 8700 
kvadratmeter.  Enligt sökande är campingen tänkt som ett komplement till 
den verksamhet som de redan driver idag på fastigheten. De vill erbjuda 
långväga gäster möjlighet att övernatta vid events, kurser, danstillställningar 
och konferenser.  Ansökan bedömdes komplett 2018-08-13.   

I förhandsbeskedet har lämpligheten av ändamålet camping och dess 
preliminära omfattning prövats. Detaljutformning när det gäller placering av 
byggnader, uppställningsplatser, servicebyggnad, parkering samt 
byggnadernas utformning har inte prövats i ärendet. Dessa frågor prövas i 
det efterföljande bygglovet.   

Fastigheten X ligger i jordbrukslandskapet på västra sidan av Svartåns 
dalgång i jämnhöjd med norra Skultuna. På platsen finns idag verksamhet 
och ansökt camping är tänkt att utgöra ett komplement till den befintliga 
verksamheten.  

Med stöd i inkomna remissvar, yttrandet från Västerås stadsledning samt 
intentionen i den kommuntäckande ÖP 2026 om att turism, rekreation och 
friluftsliv med bevarande av natur- och kulturmiljövärden bedöms ansökan 
om en camping kunna godtas på platsen. Att anlägga en camping med 
stugor, servicebyggnad och plats för husvagnar påverkar platsen som ligger i 
ett öppet kulturlandskap. För att ansökt camping ska bli ett lämpligt tillägg 
på platsen ska åtgärden i största möjligaste mån ta hänsyn till de utpekade 
kultur- och landskapsvärden samt att bevara siktlinjer som finns på platsen. 
Detta görs genom att sökande tar kontakt med Västmanlands läns museum 
för råd om placering och utformning av byggnader på platsen.   

Om sökande beaktar de yttranden som remissinstanserna har lämnat och 
uppfyller de villkor som ställts i beslutsbilagan kan bygglov beviljas.  
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Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande 
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§ 238 Dnr BN 2018/00915-3.5.1 

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

Beslut 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av 5 enbostadshus kan tillåtas inom 
fastigheten X. 

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

3. Granskningsavgiften fastställs till 10 920 kr.  

Ärendebeskrivning 

NN söker förhandsbesked med avsikt att stycka av fyra nya tomter samt för 
nybyggnad av ytterligare ett enbostadshus på fastigheten X.  

För fastigheten finns ingen detaljplan. Platsen för ansökan är belägen ca 19 
km öster om centrala Västerås. Närhet till skolskjuts och busshållsplats finns 
inom gångavstånd. Platsen för ansökan och antalet tomter reviderades 2018-
08-05.  

På platsen finns fornlämningar och efter platsbesök av länsstyrelsen 2018-
09-03 bedömdes det möjligt med nybyggnad om skyddszon från 
fornlämning och de nya tomterna upprättas, annars krävs en arkeologisk 
utredning.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande 
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§ 239 Dnr BN 2018/00893-3.5.1 

Bygglov för ändring fasad samt tillbyggnad på fastigheten X, 
Västerås 

Beslut 

1. Bygglov för fasadändring och tillbyggnad med takkupa samt anordnande 
av gästrum på vind beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, 
PBL. 

2. Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap. 23 § 
PBL. 

3. Avgift för bygglov och startbesked fastställs till 5 108 kronor. 

4. NN ska enligt 11 kap 51 § PBL och 9 kap. 7 § PBF betala 
byggsanktionsavgift med ett belopp på 2 844 kronor för att ha påbörjat 
tillbyggnaden innan byggnadsnämnden gett startbesked. Avgiften ska betalas 
inom två månader från den dag detta beslut delgetts.  

Ärendebeskrivning 

NN har ansökt om bygglov för ändring av fasad samt tillbyggnad med 
takkupa och inredning av vind till gästrum på fastigheten X. Bygglov har 
tidigare sökts för åtgärderna. Då avsåg ansökan i stället inredning av vind till 
utökning av befintliga lägenheter. Den ansökan återkallades på sökandens 
begäran 2017-08-31. Vid platsbesök 2017-09-03 konstateras att åtgärderna 
avseende fasadändring och tillbyggnad av takkupa redan är utförda. 

Efter uppmaning från stadsbyggnadsförvaltningen lämnas en ny ansökan om 
bygglov in, 2018-04-25. Ansökan har då åtgärderna redan är utförda inte 
prioriterats varför beslutet dröjt.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Delges: Sökanden 
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§ 240 Dnr BN 2018/00894-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av 2 st. flerbostadshus på fastigheten 
Smugglaren 1, Västerås 

Beslut 

1. Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus på fastigheten Smugglaren 1 
beviljas och medgivande till liten avvikelse från detaljplanen lämnas med 
stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen. 

2. Avgift för bygglov och startbesked fastställs till 254 154 kronor. 

3. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.  

Ärendebeskrivning 

Bonava Sverige AB Ansöker om bygglov för nybyggnad av två 
flerbostadshus med sammanlagt 74 lägenheter, på fastigheten Smugglaren 1. 
Fastigheten är belägen på Öster Mälarstrand, längst söderut i den tredje 
etappen, med Notuddsparken i söder, intill Peabs nästan färdigbyggda 
kvarter, Kaparen och med Havsfrugatan i norr. 

Kvarteret rymmer ett lamellhus i fem plan i norr mot Havfrugatan och ett 
punkthus i fyra plan i söder, mot parken. Dessutom byggs en 
komplementbyggnad som rymmer cykelparkering och förråd på det 
upphöjda bjälklaget som gården utgörs av. I källaren finns parkering med 
nedfart från Poseidongatan, tvättstuga och lägenhetsförråd. Den upphöjda 
gården resulterar i stödmurar runt om. 

Byggnadernas fasader putsas i två grå nyanser. De asymmetriska sadeltaken 
kläs med mörkgrå betongpannor. Vid balkongerna kläs fasaderna med 
liggande gråmålad träpanel. Även stödmurar putsas grå i samma kulör som 
bottevåningen. 

Åtgärden strider mot gällande detaljplan då delar av balkongerna kragar ut 
över mark som endast får byggas under (över) med planterbart bjälklag.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökanden och kontrollansvarig 
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§ 241 Dnr BN 2018/00897-3.5.1 

Bygglov för uppförande av mur på fastigheten X 

Beslut 

1. Bygglov för uppförande av mur avslås med stöd av 9 kap. 30 § PBL   

2. Prövningsavgiften fastställs till 3 150 kr. 

3. Områdesrekommendationer ska tas fram i samspel med 
samfällighetsföreningar för att ge möjlighet för en enklare och mer generell 
bygglovshantering. 

 

Ärendebeskrivning 

NN och NN har inkommit med en ansökan om bygglov gällande uppförande 
av mur på fastigheten X i stadsdelen Gryta. 

Den föreslagna muren är 75 cm hög med 1 meter höga stolpar. På de stolpar 
som vetter mot gatan placeras lampor för belysning.  Muren blir sammanlagt 
27,5 meter lång med placering i tomtgräns mot gata och grannfastigheten.  

För fastigheten finns stadsplan 671 J. Planen vann laga kraft den 31 mars 
1977. En del av tomten berörs av prickad mark som ej får bebyggas. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har efter en inledande granskning av ansökan 
och besök på platsen konstaterat att den norra delen av muren berör 
punktprickad mark och därmed strider mot detaljplanen. Förvaltningen har 
bedömt att muren i sin helhet inte uppfyller Plan- och bygglagens, PBL, 
lämplighetskrav i fråga om utformning och anpassning till platsens 
förutsättningar. 

Fastigheten X ingår i en mycket enhetlig och välsammanhållen 
gruppbebyggelse uppförd år 1977. Bebyggelsegruppen har en traditionell, 
tidstypisk arkitektur med ett harmoniskt formspråk som präglar upplevelsen 
av områdets stadsmiljö i sin helhet. 

Bebyggelsen är i stort sett opåverkad av tillkommande ändringar av såväl 
byggnader som tomter och ger därför ett genuint intryck. Till- och 
ombyggnader eller andra ändringar av byggnadernas yttre utseende liksom 
nya anläggningar på tomterna måste därför utföras med varsamhet och krav 
på god anpassning till områdets karaktär för att inte förvanskas. 

Enligt Plan- och byggförordningen (2011:338) 3 kap. 2och 3§§,  ska andra 
anläggningar än byggnader vara lämpliga för sitt ändamål samt ha en god 
form-, färg- och materialverkan. Enligt 2 kap. 6§ PBL ska byggnadsverk 
utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan.  
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Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att vid en prövning av om 
muren är förenlig med kraven på utformning och anpassning enligt de 
redovisade lagparagraferna måste särskilt beaktas den samlade effekten på 
områdets stadsbild av en upprepning av åtgärden då förhållandena är 
likartade på övriga tomter i området och ett bygglov därför skulle bli 
prejudicerande. 

Förvaltningens samlade bedömning blir därför att den föreslagna muren som 
den redovisas i bygglovsansökan inte uppfyller de utformnings- och 
anpassningskrav som enligt 9 kap. 30 § 4 PBL utgör förutsättningar för 
bygglov. Ansökan kan därför inte tillstyrkas. Prövning av planavvikelsen för 
den del av muren som berör prickmark saknar därmed betydelse. 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut: 
1. Bygglov för uppförande av mur avslås med stöd av 9 kap. 30 § PBL   

2. Prövningsavgiften fastställs till 3 150 kr.  

Yrkanden 

Staffan Jansson (S) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
beslut med följande tilläggsyrkande: Områdesrekommendationer ska tas 
fram i samspel med samfällighetsföreningar för att ge möjlighet för en 
enklare och mer generell bygglovshantering. 

Lars Kallsäby (C) yrkar på att bevilja bygglov.  

Proposition 

Ordföranden föreslår en beslutsordning där nämnden tar ställning till Staffan 
Janssons och Lars Kallsäbys yrkande och därefter Staffan Janssons 
tilläggsyrkande. 

Ordföranden finner att nämnden godkänner beslutsordningen varvid den 
genomförs. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt Staffan Janssons 
bifallsyrkande och tilläggsyrkande.  

Kopia till 

Delges: Sökande 
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§ 242 Dnr BN 2018/00917-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av 2 st flerbostadshus på fastigheten 
Hydran 2, Västerås 

Beslut 

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

2. Bygglovavgiften fastställs till 59 623 kronor. 

3. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter och 
anvisningar.  

Ärendebeskrivning 

Svea Fastigheter AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av två 
flerbostadshusen på fastigheten Hydran 2. De bostadshusen kommer att ha 6 
och 5 våningar på 24 m, 22 m, 19 m och 16 m på en bebyggelse i form av L. 

Cykelrum, bilparkeringar samt förråd anordnas på källare våning och miljö 
bod anordnas på innegård. 

Sveafastigheter AB kommer att bygga totalt 100 st. bostadsrättslägenheter 
som fördelas på 95 st. 2 rok och 5 st. 3 rok, alla med varsin balkong. 

Bostadshusen kommer att uppföras i 6 våningar med vindsvåning, där 
fläktrum anordnas. Det finns källare våning där cykel och bilparkeringar på 
41 st. bilar anordnas i. 

Fasadmaterial är stående träpanel på olika färger och på bottenplan markeras 
sockeln på annan färg. Takmaterial är mörk grå plåt och solceller anordnas i 
hela ytan. Balkonger är på anodiserat stål. 

Sökanden har redovisat 41 st. bilparkeringsplatser på källare våning och 
resten kommer att köpas. Total har 200 cykelparkeringsplatser redovisats. 

Markplaneringsritning med planteringsförslag och placering av 
dagvattenbrunnar har lämnats in. Enligt markplaneringsritningen finns en 
gård med växter, gräsmattor och lekplats. 

Tillkommande bruttoarea 7 321 m², och byggnadsarea är 1 133 m². 

Yrkanden 

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

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  
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§ 243 Dnr BN 2018/00918-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten 
Västerås 1:128, Västerås 

Beslut 

1. Bygglov för nybyggnad av 1 st. flerbostadshus på fastigheten Västerås 
1:128 beviljas med stöd av 9 kap 30§ PBL. 

2. Bygglovavgiften fastställs till 59 623 kronor. 

3. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter och 
anvisningar.  

Ärendebeskrivning 

Tornet AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus på 
fastigheten Västerås 1:128. Det bostadshuset kommer att ha fyra olika 
takhöjder på 24 m, 22 m, 19 m och 16 m på en bebyggelse i form av L. 

Cykelrum samt miljö bod anordnas på innegård. 

Peab Bostad AB kommer att bygga totalt 81 st bostadsrättslägenheter som 
fördelas på 30 st 1 rok, 34 st 2 rok och 17 st 3 rok. 

Bostadshus kommer att uppföras i 7 våningar med vindsvåning, där fläktrum 
anordnas i, samt i 6 och 5 våningar. Det finns källare våning där parkering 
anordnas i. 

Fasadmaterial är ljusgrå puts samt terrazzo på bottenplan. Takmaterial är 
mörk grå plåt och balkonger är på anodiserat stål. 

Sökanden har redovisat 29 st bilparkeringsplatser på källare våning och 
resten kommer att köpas. Total har 124 cykelparkeringsplatser redovisats, av 
vilka 96 st ligger på källare våning och 28 st på cykelrum utomhus.  

Markplaneringsritning med planteringsförslag och placering av 
dagvattenbrunnar har lämnats in. Enligt markplaneringsritningen finns en 
gård med växter, gräsmattor och lekplats mellan byggnaderna i södra delen. 

Tillkommande bruttoarea 7 327 m², och byggnadsarea är 1052 m². 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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§ 244 Dnr BN 2018/00919-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med underliggande 
garage på fastigheten Sjöjungfrun 1, Västerås 

Beslut 

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen, för 
nybyggnad av tre flerbostadshus omfattande 96 lägenheter samt 
parkeringsgarage under mark.  

2. Bygglovsavgiften fastställs till 389 025 kronor enligt fastställd taxa. 
Räkning på avgiften kommer att översändas separat.   

3. Stadsbyggnadsförvaltningens bilaga ”föreskrifter och upplysningar” i 
ärendet ska efterföljas.  

Ärendebeskrivning 

JM AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av tre flerbostadshus om totalt 
96 lägenheter samt garage på fastigheten Sjöjungfrun 1.   

Fastigheten ligger längst gång och cykelstråket ut med Notuddskajen. De tre 
byggnaderna blir i fem våningar och fyra och ges asymmetriska sadeltak i 
obehandlad zinkplåt. Fasaderna blir i tegel för alla byggnaderna. Den norra 
byggnaden blir i svart tegel medan den södra byggnaden kontrasterar med 
vitt tegel.  

På innergården placeras det mindre flerbostadshuset i fyra våningar, detta får 
beigt fasadtegel på innergården placeras även en förrådsbyggnad i ett plan 
med blåa fasadskivor som blir ett tydligt färgtillägg till de tre ganska färglösa 
bostadshusen. Innergården utformas med plats för samvaro samt plats för lek 
i form av gräsytor samt sittplatser. Innergården nås från Notuddskajen via 
trappor och är tillgänglig via alla genomgående trapphus.  

Förslaget avviker från detaljplan, då takkuporna även kallade frontespiser, ut 
med Sjöjungfrugatan utgör del av en sjätte våning.  

Frontespiserna mot Sjöjungfrugatan tar inte upp mer än 1/3 av takets bredd 
samt utformas på ett sätt som gör att man fortfarande uppfattar byggnaden 
som en femvåningsbyggnad med dess asymmetriska sadeltak som en av dess 
främsta karaktärsdrag. Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig över 
avvikelserna, men har inte haft något att erinra.  

Yrkanden 

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

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande   
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§ 245 Dnr BN 2018/00547-3.5.1 

Anmälan om olovligt byggande av verksamhetslokal på 
fastigheten X, Västerås 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 133 542,50 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 

Vid byggnadsnämndens sammanträde 2016-11-28 beviljades NN bygglov 
för tillbyggnad av verksamhetslokal på fastigheten X. Ett arbetsplatsbesök 
hölls 2018-02-26. På plats konstateras att man gjutit platta, rest stomme och 
höll på att montera tak för den 2 263m2 stora stålhallen som byggherren 
erhållit bygglov för. Byggherren hade vid tidpunkten för arbetsplatsbesöket 
ännu inte erhållit startbesked. Enligt 10 kap. 3 § 1 p. plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, får en åtgärd som kräver bygglov inte påbörjas förrän 
byggnadsnämnden gett ett startbesked.  

Byggherren har invänt att de genom förvaltningens handlande fått intrycket 
av att ett startbesked lämnats innan de påbörjade byggnationen. Skriftligt 
startbeskedet meddelades först 2018-05-31. Stadsbyggnadsförvaltningen 
bedömer att byggherren, genom att ha påbörjat byggnationen innan 
startbesked meddelats, begått en överträdelse av 10 kap. 3 § PBL. 

Byggsanktionsavgift tas ut för att byggherren har påbörjat en åtgärd som 
kräver startbesked innan starbesked har meddelats, 10 kap. 3 § PBL. 
Byggsanktionsavgiften för denna överträdelse fastställs till 267 085 kr. Detta 
efter att byggsanktionsavgiften nedsatts till hälften. Skälen till nedsättningen 
är den utdragna handläggningstiden och bristfällig kommunikation från 
Stadsbyggnadsförvaltningen.         

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 267 085 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.  
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Yrkanden 

Staffan Jansson (S), Örjan Rosell (L) och Claes Kugelberg (M) yrkar att 
sanktionsavgiften sätts ned till en fjärdedel, 133 542,50 kr, för lagerbyggnad. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  

Kopia till 

Delges: Fastighetsägaren 
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§ 246 Dnr BN 2018/00896-1.3.7 

Information på slutna delen - Utlysning av allmän arkitekttävling 
om Vallby friluftsmuseums besökscentrum 

Ärendebeskrivning 

Carl Arnö informerar om kommande arkitekttävling om Vallby 
friluftsmuseums besökscentrum.  
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§ 247 Dnr BN 2018/00847-3.5.4 

Information på slutna delen - Arbetsplatsbesök Skytten 10 

Ärendebeskrivning 

Lars Eriksson rapporterar från arbetsplatsbesök på fastigheten Skytten 10.  
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§ 248 Dnr BN 2018/00785-3.5.1 

Information på slutna delen - Redovisning av beviljade bygglov 
för bostäder 

Ärendebeskrivning 

Carl Arnö redovisar beviljade bygglov för bostäder januari – september 
2018.  
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§ 249 Dnr BN 1816948- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Ordförande Lars Kallsäby tackar nämnden och förvaltningen för utfört 
arbete under mandatperioden.  

 

 


