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VÄSTERÅS STAD   
Anslagsbevis   
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Protokoll från  Byggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2011-12-15 
Justeringsdatum  2011-12-20 
Anslagsdatum  2011-12-20 
Datum för nedtagande   
Förvaringsplats  Stadshuset rum A 410 

 
 
 
Underskrift   

 

 
Byggnadsnämnden   
  
Sammanträdesprotokoll  §§ 843 - 862   
 

 
 
Sammanträdesdatum 15 december 2011 
 
Plats och tid Stadshuset, rum A 491, kl 13:00-16:10 
 
Tjänstgörande ledamöter Ordförande Magnus Edström (MP) 
 1:e vice ordförande Solveig Nilsson (S) 
 2:e vice ordförande Claes Kugelberg (M) 
 Glenn Kvarnryd (S) 
 Johan Lindahl (V) 
 Henrik Östman (FP) 
 Eric Söderberg (KD) 
 
 
 
 
Vid protokollet Edith Aadland 
 
 
 
Justeras Magnus Edström (MP) Claes Kugelberg (M) 
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Justeringssignaturer 
   

 

 
Frånvarande ledamöter 
 
 
Närvarande ersättare 
Irené Englund (S) 
Jonathan Avebo (MP) 
Ulf Jansson (C) 
Alexandra Hellman (V) 
Johan Ståhl (M) 
 
 
Övriga närvarande 
Lotta Lindstam, stadsbyggnadsdirektör 
Lennart Gustafsson, biträdande stadsbyggnadsdirektör 
Hans Larsson, planchef 
Tomas Persson, lantmäteridirektör 
Vesna Kranjec, bygglovschef 
Elinora Johansson, administrativ chef 
Sofie Andersson Rosell, planarkitekt, §§ 843-857 
Torkel Lindgren, planarkitekt, §§ 843-857 
Barbro Sollén, planarkitekt, §§ 843-857 
Nora Kvassman, bygglovarkitekt, §§ 858-859 
Natasa Ribic, bygglovarkitekt, §§ 858-862 
Mona Fors (fastighetskontoret ), projektledare, §§ 843-857 
Edith Aadland, nämndsekreterare 
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BN § 843  
Beslut om offentliga ärenden 
 
Beslut 
Den offentliga delen omfattar §§ 843-857. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden beslutar vilka ärenden som ska vara öppna för allmänheten. 
 
 
BN § 844  
Val av protokollsjusterare 
 
Beslut 
Claes Kugelberg (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens proto-
koll. 
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Justeringssignaturer 
   

 

 
BN § 845 Dnr 2011/115-BN-010   
Remiss - Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 
 
Beslut 
Stadsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat 6 december 2011 överlämnas 
till kommunstyrelsen som nämndens eget yttrande. 
 
Claes Kugelberg (M) anmäler att Västeråsalliansen avstår från att delta i beslutet 
och hänvisar till yttranden från respektive parti. 
 
Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadskontoret och lantmäteriförvaltningen är remissinstans för översikts-
plan 2026 med utblick mot 2050. Lantmäteriförvaltningen har valt att lämna ett 
eget myndighetsyttrande direkt till ÖP-projektet.   
 
Stadsbyggnadskontoret anser att översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 ger ett 
bra stöd för arbetet inom stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden. Stads-
byggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtandet att planen förtydligas inom några om-
råden. Det är bra att planen visar på möjligheter för samhället att växa hållbart. 
Översiktsplanen ger inte svar på alla frågeställningar och det är viktigt med resur-
ser för fortsatt utredande av många frågor. Översiktsplanen är ett styrande doku-
ment som ska tillämpas i samklang med bland annat strategisk plan, vattenplan, 
klimatprogram och kommunalt bostadsstrategiskt program. 
 
Stadsbyggnadskontoret har, i skrivelse den 6 december 2011, lagt fram förslag till 
beslut. 
 
Yrkande 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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BN § 846 Dnr 2011/110-BN-010   
Remiss - Vattenplan för Västerås stad 
 
Beslut 
Stadsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat den 6 december 2011 över-
lämnas till kommunstyrelsen som nämndens eget yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
I EU:s ramdirektiv för vatten ställs högre och tydligare krav på vattenkvaliteten. 
Vattenmyndigheten har beslutat om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram, där 
flera är direkt ställda till kommunen. Västerås stad har ansvar för en rad olika 
verksamheter som påverkar vår vattenkvalitet och vårt dricksvatten. Enligt Vat-
tenmyndigheten har grundvattenförekomsterna bedömts ha god status medan sjöar 
och vattendrag har sämre status. Övergödning, miljögifter och fysisk påverkan, 
som vandringshinder för fisk, är huvudskälen till att statusen inte är tillräckligt bra. 
I vattenplanen finns 56 åtgärder för att nå god status till 2021. Några övergripande 
är:  
- Reningskapaciteten i Kungsängsverket måste förbättras. 
- Förslagen i VA-utbyggnadsplanen bör genomföras. 
- Tillförseln av miljöfarliga ämnen till Mälaren behöver minska. 
- Belastningen från dagvattnet och från jordbruksmarken måste minska. 
- Vandringshinder för fisk m m behöver byggas bort för att nå god  
 status. 
 
Vår viktigaste tillgång är dricksvatten av god kvalitet. Det är därför viktigt att 
skydda Badelundaåsen, där möjligheten till infiltration finns kvar. Staden bör 
också ha en plan för reservvattenförsörjning. Samverkan kring vattenfrågorna är en 
förutsättning för att nå uppsatta mål och i planförslaget förslås att en förvalt-
ningsövergripande arbetsgrupp bildas. Västerås och berörda kommuner behöver ta 
ett gemensamt ansvar för bildandet och driften av Sagåns och Svartåns vatten-
vårdsförbund. 
I förteckningen över förslag till åtgärder kan noteras att byggnadsnämnden är hu-
vudansvarig för en åtgärd, nämligen ”Principer ska tas fram för hur kompensation 
ska ske i samband med exploatering och etablering av verksamheter som bidrar 
med miljögifter och näringsämnen”. Nämnden är dessutom medansvarig i ett 10-
tal andra åtgärder. Det är tekniska nämnden som föreslås få ett stort ansvar för ge-
nomförandet av Vattenplanen. Kontoret anser att förslaget till Vattenplan för Väs-
terås är väl genomarbetad och innehåller ett omfattande batteri med åtgärder, som 
om det genomförs kan leda till god status för våra vattendrag och sjöar.  
 
Stadsbyggnadskontoret har, i skrivelse den 6 december 2011, lagt fram förslag till 
beslut 
 
Yrkande 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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BN § 847 Dnr 2011/105-BN-010   
Remiss - Klimatprogram 2012 
 
Beslut 
Stadsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat den 6 december 2011 över-
lämnas till kommunstyrelsen som nämndens eget yttrande. 
 
Claes Kugelberg (M) anmäler att Västeråsalliansen avstår från att delta i beslutet 
och hänvisar till yttranden från respektive parti. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslaget till Klimatprogram för Västerås Stad har tagits fram för att visa på tillvä-
gagångssätt som kan bidra till att stabilisera växthusgaserna i atmosfären på en 
nivå som inte har en farlig inverkan på människor och natur. Visionen är att staden 
ska bidra till att tvågradersmålet uppfylls genom att utsläppen av växthusgaser 
inom Västerås geografiska område år 2050 ska understiga ett ton per invånare och 
år. Det motsvarar en minskning av koldioxidbelastningen med nära 90 procent per 
invånare jämfört med 1990.  
Klimatprogrammet omfattar utsläpp av växthusgaser inom sektorerna energi, trafik 
och jordbruk. Åtgärdspaketens syfte är att minska klimatbelastningen. Det ska gö-
ras genom att bryta den nuvarande trenden i våra levnadsvanor och framför allt 
genom nya tekniska lösningar och fysiska förutsättningar som ska underlätta att 
leva klimatsmart. 
Några områden som är speciellt viktiga är: 
- Utfasning av kol och torv i kraftvärmeproduktionen. 
- Energieffektivisering i befintlig bebyggelse. 
- Minska bilåkandet till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik. 
 
I yttrandet kommenteras endast de åtgärder, som kontoret bedömer var relevanta 
för sin verksamhet. 
Förslagen i Klimatprogram 2012 är väl i överensstämmelse med de strategier och 
utbyggnadsidéer, som föreslås i översiktsplan 2026. 
I översiktsplanen föreslås att staden ska planera energieffektiva och klimatsmarta 
stadsdelar, där utgångspunkten är de fyra hållbarhetsaspekterna; miljö, sociala, 
kulturella och ekonomiska. Ett arbete som bör påbörjas omgående. I planen före-
slås också att ny bebyggelse ska planeras i anslutning till kollektivtrafiklinjerna 
båda i Västerås tätort och på landsbygden. Helt i överensstämmelse med Klimat-
programmet ska vi planera enligt prioriteringen gående, cyklister, kollektivtrafik-
resenärer och bilister. 
 
Stadsbyggnadskontoret har, i skrivelse den 6 december 2011, lagt fram förslag till 
beslut 
 
Yrkande 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 



VÄSTERÅS STAD 
Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2011-12-15 

7 (17) 

  

  

 

Justeringssignaturer 
   

 

 
BN § 848 Dnr 2011/100-BN-010   
Remiss - Kommunalt bostadsstrategiskt program (KBP) 2011 - 2014 
 
Beslut 
Stadsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat den 6 december 2011 över-
lämnas till kommunstyrelsen som nämndens eget yttrande. 
 
Claes Kugelberg (M) anmäler att Västeråsalliansen avstår från att delta i beslutet 
och hänvisar till Västeråsalliansens förslag till KBP. 
 
Särskilt yttrande 
Magnus Edström (MP) och Jonathan Avebo (MP) lämnar in särskilt yttrande enligt 
följande:  
”Vi vill att följande meningar utgår: ”Bostadsplaneringen bör kommande år ha 
som mål 800 nya bostäder per år. Om denna nivå realiseras kommer det att möj-
liggöra en befolkningsökning med i storleksordningen 1600 invånare per år”.  
 
Då dessa kvantitativa mål inte bygger på någon omvärldsanalys menar vi att det är 
fel att sätta dessa i det bostadsstrategiska programmet. Då är det bättre att nume-
rära mål i så fall specificeras i den årliga handlingsplanen och att man då utgår från 
befolkningsprognoser och omvärldsanalyser som motiverar vilka mål man sätter. 
Vi menar därför att det räcker med att det i det kommunala bostadsstrategiska pro-
grammet står att nyproduktionen ska bidra till att balans råder på marknaden och 
att bostadsplaneringen i Västerås genom god framförhållning och långsiktig sam-
verkan ska ha en god planberedskap för att staden ska kunna växa utifrån den ef-
terfrågan som finns.” 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt lag ska kommunfullmäktige en gång per mandatperiod anta riktlinjer för bo-
stadsförsörjningen. I Västerås finns riktlinjerna i ett Kommunalt Bostadsstrategiskt 
Program, som uttrycker en värdegrund och ett förhållningssätt för bostadsplane-
ringen. 
KBP är ett strategiskt styrdokument för berörda förvaltningar. I KBP redovisas 
övergripande mål, strategier och indikatorer för uppföljning.  
 
Till KBP kopplas en Bostadsstrategisk Handlingsplan, KBH, som årligen tas fram 
av Fastighetsnämnden. KBH beskriver genomförandet av KBP för det kommande 
året. 
 
I förslag till översiktsplan 2026 är planeringsinriktningen en befolkningstillväxt 
med ca 1 600 personer per år, vilket innebär att staden behöver bygga 800 lägen-
heter per år. Under de senaste åren har bostadsbyggandet legat på knappt 400 lä-
genheter per år och befolkningsökningen har varit drygt 1 200 personer. 
För att klara det övergripande målet om minst två års planberedskap krävs en god 
framförhållning och ett kontinuerligt planarbete i samverkan med marknadens ak-
törer. Planberedskapen är för närvarande relativt bra för både flerfamiljshus och 
småhus i olika lägen i staden. Dessutom pågår planering för flera större projekt, 
som kommer att bidra till att bibehålla planberedskapen. 
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Stadsbyggnadskontoret har, i skrivelse den 6 december 2011, lagt fram förslag till 
beslut 
 
Yrkande 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
 
 
BN § 849 Dnr 2011/34-BN-209   
Utredning: Gröna tak, ett kunskapsunderlag 
 
Beslut 
Utredningen godkänns som kunskapsunderlag för fortsatt arbete. 
 
Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadskontoret fick 2011-03-24 i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag 
om användningen av gröna tak, för att byggnadsnämnden i ett andra skede ska 
kunna ta ställning till ett eventuellt upprättande av en policy för gröna tak. 
Utredningen konstaterar att gröna tak och väggar har en viktig roll i framtidens 
städer. De har positiva konsekvenser för bland annat dagvattenhantering, klimat 
och folkhälsa. De har dock oftast störst effekt som del i ett helhetssystem av eko-
logiska tjänster och miljöteknik.  
Generellt är taken i staden en underutnyttjad resurs som bör ses som en yta som på 
ett betydligt bättre sätt kan bidra till byggandet av ett hållbart och klimatsmart 
Västerås. 
 
Stadsbyggnadskontoret har, i skrivelse den 6 december 2011, lagt fram förslag till 
beslut. 
 
Yrkande 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. 
 
Kopia till 
Enligt separat lista på planexpeditionen 
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BN § 850 Dnr 2011/104-BN-213   
Detaljplan för del av Västerås 4:86, Vallby, Västerås 
 
Beslut 
1.  Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av  
 Västerås 4:86, enligt stadsbyggnadskontorets skrivelse, daterad  
 2011-12-06. 
2.  Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpå- 
 verkan som avses i miljöbalken 6 kap 11 §. En miljöbedömning, med  
 tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, behöver därför inte upprättas  
 enligt kraven i plan- och bygglagen 4 kap 34 §. 
3.  Förslag till detaljplan ska skickas ut på samrådsremiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att förbättra för kollektivtrafiken på Härbregatan och 
Vallby skolgata. Befintliga körvägar ska ändras och Härbregatan och Vallby skol-
gata ska länkas samman. Detta innebär att allmän platsmark, park, tas i anspråk. 
 
För planområdet gäller översiktsplan för Västerås stad, Öp 54. I Öp 54 är planom-
rådet dels utpekat som övrig mark, där ny bebyggelse är möjlig att pröva, dels är 
planområdet utpekat som värdefullt grönt område, där ny bebyggelse är möjlig att 
pröva, men särskild hänsyn gäller. 
 
Stadsbyggnadskontoret har, i skrivelse den 6 december 2011, lagt fram förslag till 
beslut. 
 
Yrkande 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. 
 
Kopia till 
Enligt separat lista på planexpeditionen 
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BN § 851 Dnr 07:10116-BN 540, 08:10067-BN 540   
Detaljplan för del av kv Isolatorn, Gideonsberg, Dp 1732 
 
Beslut 
Detaljplan för del av kvarteret Isolatorn, Gideonsberg, ska ställas ut för gransk-
ning. 
 
Ärendebeskrivning 
Planen syftar till att omvandla delar av ett område som idag används för verksam-
heter till ett bostadskvarter samt begränsa användandet av övriga delar av området 
till icke störande verksamheter (begränsad yta), kontor (inkluderar konferensloka-
ler, ej hotell, laboratorier/forskning som inte medför störning av betydelse för om-
givningen) och handel (begränsad yta). Planförslaget innehåller cirka 280 lägen-
heter.  
 
Ett förslag till detaljplan var utsänt på samråd under tiden 4 mars till och med 1 
april 2011. Under samrådstiden inkom 27 yttranden varav 20 med synpunkter. De 
inkomna yttrandena innehåller främst synpunkter på trafik, parkering, bebyggelsen 
(våningsantal), störningar i form av buller, grönskan i området samt plangränsen. 
 
Stadsbyggnadskontoret har, i skrivelse den 6 december 2011, lagt fram förslag till 
beslut. 
 
Yrkande 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. 
 
Kopia till 
Enligt separat lista på planexpeditionen 
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BN § 852 Dnr 2010/7-BN-213   
Detaljplan för Morkullan 1, Råby, Dp 1746 
 
Beslut 
Detaljplanen för Morkullan 1 ska ställas ut för granskning. 
 
Ärendebeskrivning 
Planens syfte är att möjliggöra en tillbyggnad och utökning av förskolan Emilia 
Väst, som ligger inom fastigheten. Planområdet utgörs av den norra delen av fas-
tigheten Morkullan 1 i stadsdelen Råby, ca 2 km från Västerås centrum. Planom-
rådet inrymmer flerbostadshuset Morkullegatan 4-14 och den med denna byggnad 
sammanbyggda befintliga förskolebyggnaden med adress Morkullegatan 2 samt 
parkeringsytor och naturmark i anslutning till dessa byggnader. 
Planområdets areal är ca 7 000 m². 
 
Stadsbyggnadskontoret har, i skrivelse den 6 december 2011, lagt fram förslag till 
beslut. 
 
Yrkande 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. 
 
Kopia till 
Enligt separat lista på planexpeditionen 
 
 
BN § 853 Dnr 2010/62-BN-213   
Detaljplan för kv Nella, Vasastaden, Västerås, Dp 1768 
 
Beslut 
Detaljplan för kv Nella, Dp 1768, ska ställas ut för granskning. 
 
Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätter för befintlig bebyggelse i kvarteret 
Nella samt att reglera framtida bebyggelse. I detaljplanen utreds också om nya av-
styckningar kan tillåtas inom kvarteret samt hur områdets kulturhistoriska värden 
kan tas tillvara. 
Ett förslag till detaljplan var utsänt på samråd under tiden 28 september till och 
med 28 oktober 2011. Under remisstiden inkom 25 yttranden, varav 12 med syn-
punkter. Planhandlingarna har reviderats utifrån inkomna synpunkter. 
 
Stadsbyggnadskontoret har, i skrivelse den 6 december 2011, lagt fram förslag till 
beslut. 
 
Yrkande 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. 
 
Kopia till 
Enligt separat lista på planexpeditionen 
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BN § 854 Dnr 2010/138-BN-213   
Detaljplan för Tullhuset 1, Östra hamnen, Västerås, Dp 1770 
 
Beslut 
1.  Med stöd av kommunfullmäktiges bemyndigande den 27 augusti 1992,  
 § 136, antar byggnadsnämnden detaljplan för fastigheten Tullhuset 1,  
 daterad 2011-10-11. 
2.  Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan och är fören- 
 lig med kraven på en god användning av mark- och vattenområden  
 enligt miljöbalken 3 kap. 
3.  Tillgängligheten ska ägnas stor uppmärksamhet under bygglovskedet. 
4.  Västeråsalliansens särskilda yttrande vid mötet i oktober § 811 ska tas  
 med och behandlas i redogörelsen över inkomna granskningskommen- 
 tarer och om möjligt tas i beaktande under bygglovsskedet. 
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att utöka byggrätten inom fastigheten 
Tullhuset 1, för att möjliggöra restaurangverksamhet. 
 
Stadsbyggnadskontoret har, i skrivelse den 6 december 2011, lagt fram förslag till 
beslut. 
 
Yrkande 
Claes Kugelberg (M) yrkar bifall till förslag till beslut och att det kompletteras 
med att tillgängligheten ska ägnas stor uppmärksamhet under bygglovskedet. 
Claes Kugelberg yrkar vidare att Västeråsalliansens särskilda yttrande vid mötet i 
oktober § 811 ska tas med och behandlas i redogörelsen över inkomna gransk-
ningskommentarer och om möjligt tas i beaktande under bygglovsskedet. 
 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. 
 
Kopia till 
Enligt separat lista på planexpeditionen 
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BN § 855 Dnr 06:10159-BN 540   
Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås, Dp 1738 
 
Beslut 
1.  Med stöd av kommunfullmäktiges bemyndigande den 27 augusti 1992,  
 § 136, antar byggnadsnämnden detaljplan för Fröholmen, Dp1738,  
 daterad 2011-10-11, reviderad 2011-12-06. 
2.  Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan och är fören- 
 lig med kraven på en god användning av mark- och vattenområden  
 enligt miljöbalken 3 kap. 
 
Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att skapa större byggrätter inom befintligt fritidshusom-
råde samt att säkerställa allmänhetens tillgång till stranden. 
 
Stadsbyggnadskontoret har, i skrivelse den 6 december 2011, lagt fram förslag till 
beslut. 
 
Yrkande 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. 
 
Kopia till 
Enligt separat lista på planexpeditionen 
 
 
BN § 856  
Anmälan av handlingar 
 
Beslut 
Förteckningen läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Förteckning över inkomna handlingar anmäls. 
 
 
BN § 857  
Anmälan av delegeringsbeslut 
 
Beslut 
Förteckningen läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Förteckning över beslut meddelade av delegerade enligt byggnadsnämndens dele-
gation anmäls. 
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BN § 858 Dnr LOV 11:857-BN 60   
Bygglov för nybyggnad av fritidshus, gästhus och carport på fastig-
heten Vikhus 3:22, Västerås 
 
Beslut 
1.  Bygglov samt medgivande av liten avvikelse från detaljplanebestäm- 
 melserna beviljas enligt 9 kap 31b § plan- och bygglagen (PBL), för  
 nybyggnad av fritidshus med gästhus och carport. 
2.  Som kontrollansvarig godtas NN. 
3.  Avgiften för bygglovet fastställs till 9 710 kronor. 
4.  Sökanden ska följa stadsbyggnadskontorets föreskrifter. 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet gäller bygglovsansökan för nybyggnad av fritidshus med gästhus och car-
port på fastigheten Vikhus 3:22. I byggnadsförslaget har bostaden och gästhuset en 
våning med loft. Fastigheten är idag obebyggd och ligger inom ett mindre fritids-
husområde. Fastigheten är avsedd för bostadsändamål. Tillåten byggnadsarea är 
100 m² varav högst 70 m² för huvudbyggnad. Tillåten byggnadshöjd är 4 m. 
 
Byggnadsförslaget avviker från detaljplanen vad gäller överskriden byggnadshöjd 
och byggnadsarea. Kända sakägare har därför getts tillfälle att yttra sig över för-
slaget. En sakägare har inkommit med ett yttrande som motsätter sig förslaget.  
Sammantaget bedöms avstegen i byggnadsarea och byggnadshöjd som en liten av-
vikelse och förenlig med planens syfte. Byggnadsförslaget bedöms inte orsaka 
Vikhus 3:19 sådan betydande olägenhet som avses i 2 kap 9 § PBL. 
 
Stadsbyggnadskontoret har, i skrivelse den 6 december 2011, lagt fram förslag till 
beslut. 
 
Yrkande 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. 
 
Kopia till 
Sökanden 
Vikhus 3:19 (Rek.mb.) 
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BN § 859 Dnr LOV 10:1093-BN 60   
Ansökan om inglasning av terrasser på fastigheten Hedvig 1, Väs-
terås 
 
Beslut 
1.  Ansökan om bygglov för inglasning av uteplatser på fastigheten  
 Hedvig 1, avslås med stöd av 8 kap 11 § plan- och bygglagen. 
2.  Prövningsavgiften fastslås till 840 kronor. 
 
Ärendebeskrivning 
Utöver den i detaljplan angivna högsta tillåtna bruttoarean, 3 200 m², har man tidi-
gare beviljats lov för 396 m² som mindre avvikelse. Föreslagen åtgärd innebär att 
man överskrider den tillåtna bruttoarean ytterligare och kan inte längre anses som 
en mindre avvikelse. 
Enligt 3 kap 10 § plan- och bygglagen, ska ändringar av en byggnad utföras var-
samt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas. Åtgärden bedöms förvanska husets 
karaktär då inglasningarna utgör tillkommande volymer som ger husen ett mer 
kompakt uttryck mot Köpingsvägen och förtar effekten av variationen i uppbygg-
naden av volymer. 
 
Stadsbyggnadskontoret har, i skrivelse den 6 december 2011, lagt fram förslag till 
beslut. 
 
Yrkande 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. 
 
Kopia till 
Sökanden 
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BN § 860 Dnr LOV 11:1064-BN 60   
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fyra flerbostadshus (trygg-
hetsboende) samt ändrat användningssätt, ombyggnad av stabs-
byggnad till bostäder och gemensamhetslokaler på fastigheten 
Översten 2, Västerås 
 
Beslut 
1.  Bygglov beviljas enligt 9 kap § 31 b plan- och bygglagen (PBL) för  
 nybyggnad av fyra flerbostadshus (trygghetsboende) samt ändrat  
 användningssätt, ombyggnad av stabsbyggnad till bostäder och  
 gemensamhetslokaler på fastigheten Översten 2. 
2.  Bygglovavgiften fastställs till 256 978 kronor. 
3.  Sökanden ska följa stadsbyggnadskontorets föreskrifter. 
4.  För att slutbesked ska kunna erhållas ska bullervall och plank mot  
 Folkparksmotet vara uppförda för att klara ljudkrav enligt gällande  
 detaljplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Peab Bostad AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av fyra flerbostadshus, en 
miljöbod och två fristående skärmtak på gården samt ändrad användning av tidi-
gare stabsbyggnad till bostäder och gemensamhetslokaler. Den sammanlagda brut-
toarean för dessa byggnader är 6 633,88 m².  
För fastigheten gäller detaljplan Dp 1633 som vunnit laga kraft den 26 februari 
2009. Detaljplanen reglerar två fastigheter, Översten 2 och Översten 3. Enligt de-
taljplanen får bruttoarean för dessa fastigheter vara högst 12 000 m². Tillsammans 
med bruttoarean för vilken bygglov beviljats på fastigheten Översten 3 kommer 
den sammanlagda bruttoaran för det aktuella planområdet att vara 12 123,68 m² 
vilket är 123,68 m² mer än detaljplanen tillåter.  
Enligt 9 kap § 31 b plan- och bygglagen (PBL) får bygglov ges till åtgärder som 
avviker från en detaljplan om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens 
syfte. Bedömningen är att den överskridna bruttoarean om 123,68 m² kan ses som 
en sådan liten avvikelse som är förenlig med planens syfte. 
 
Stadsbyggnadskontoret har, i skrivelse den 29 november 2011, lagt fram förslag 
till beslut. 
 
Yrkande 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. 
 
Kopia till 
Sökanden 
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BN § 861  
Anmälan av lagakraftvunna detaljplaner 
 
Beslut 
Byggnadsnämnden lägger lagakraftvunna detaljplaner till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Följande detaljplaner har vunnit laga kraft:  
- Detaljplan för Bjurhovda 17 m fl, Västerås, Dp 1685. Laga kraft 2011-10-13.  
- Detaljplan för del av västra Nyckelön, Kvicksund, ÄDp 1706. Laga kraft 2011-
11-03. 
- Detaljplan för Nordanby Äng, Västerås, Dp 1553. Laga kraft 2011-11-10. 
 
 
BN § 862  
Diverse information 
 
Ärendebeskrivning 
- Tänkbar Tranströmerplats 
- Fyrtornet 1 (Lillåudden) 
- Tillgänglighet Kol 
 


