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§ 108 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden utser Iréne Englund (S) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll. 
2. Justering av protokoll sker senast tisdag veckan efter sammanträdet. 
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§ 109 Dnr BN 1816941- 

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av 
föredragningslista 

Beslut 
1. Ärende 1 till och med 25 i föredragningslistan är offentliga. 
2. Föredragningslistan fastställs. 
3. Byggnadsnämnden beslutar att Karin Nordström får närvara under ärende 
4 i föredragningslistan, Information - Återrapportering av nytt 
kulturmiljöunderlag för Västerås innerstad samt kommande 
riksintressefördjupning och innerstadsstrategi. 

Ärendebeskrivning 
Ärende 11 i föredragningslistan, Planbesked för Gryta 1:15 och 1:30, 
Västerås, utgår från dagens sammanträde och lyfts till sammanträdet i maj. 
Ärende 14 i föredragningslistan 12:1, 12:6-12:8 samt Skultuna Prästgård 1:1, 
Prästgärdet, Skultuna, Dp1976, utgår från dagens sammanträde och lyfts till 
sammanträdet i maj. 
Övrig fråga anmäls enligt § 141 
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§ 110 Dnr BN 2022/00017-1.3.3 

Information - Stadsbyggnadsdirektören informerar  

Ärendebeskrivning 
Carl Arnö och Nora Kvassman informerar om arkitekturdagarna som går av 
stapeln 11-13 maj. Information om evenemanget och program finns stadens 
hemsida. Det är första gången som arkitekturdagar organiseras i Västerås så 
det är en stor bredd på de olika punkterna på programmet. Bland annat 
kommer det bli olika föreläsningar, workshops om arkitekturprogrammet, 
och stadsvandringar på temat Modernismen. Ledorden för arkitekturdagarna 
är kunskap, stolthet och engagemang. Dagarna avslutas med utdelning av 
årets Arkitekturpris. 
Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 111 Dnr BN 2022/00288-3.1.3 

Information - Återrapportering av nytt kulturmiljöunderlag för 
Västerås innerstad samt kommande riksintressefördjupning och 
innerstadsstrategi  

Ärendebeskrivning 
Linda Wångdahl och Karin Nordström informerar om det nya 
kulturmiljöunderlaget som är under framtagande. Projektet är en stor 
bebyggelseinventering i stora delar av Västerås innerstad, Skallberget, 
Viksäng och Hammarby och är ett samarbete med länsstyrelsen och 
Västmanlands läns museum. Underlaget består av flera geografiskt indelade 
rapporter som så småningom ska läggas ut på Västerås Stads hemsida. Det 
görs även ett fördjupningsarbete på temat Modernismen, bland annat har 
man genomfört flera stadsvandringar och en fördjupad analys av 
modernismen i innerstaden ska göras av ett konsultbolag. Rapporten ska 
ligga till grund för bland annat arbetet med översiktsplanen. Under projektet 
har man haft kunskapshöjande seminarium med olika fastighetsägare, 
arkitekter och entreprenörer. Arbetet har uppmärksammats av media och 
man har tagit fram två filmer om stadsbiblioteket och stadshuset som finns 
på YouTube. Framöver kommer arbetet fortgå med kulturmiljöprogram på 
hemsidan, arkitekturdagarna, pedagogiska och kunskapshöjande insatser och 
stadsvandringar. 
Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 112 Dnr BN 2022/00018-1.4.2 

Information - Redovisning av antal beviljade bygglov för 
bostäder 

Ärendebeskrivning 
Vesna Kranjec informerar om kort om antalet beviljade bygglov för 
bostäder. Det är ett stort inflöde av ärenden och det byggs fortfarande 
mycket bostäder. Hon visar stapeldiagram över antal beslut tagna under årets 
första kvartal, jämfört med samma period tidigare år.  
Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 113 Dnr BN 2022/00289-3.1.2 

Information - Prioriterade detaljplaner 2022  

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Strand Hübinette informerar om några planer som beräknas 
komma upp under året. Tre planer beräknas ges planuppdrag innan valet; 
Hubbo-Kvisberga, Kv. Loke och Kopparlunden öst. Förvaltningen vet att det 
kommer att komma in ansökningar som rör prioriterade frågor som måste 
hanteras skyndsamt, och därför kan förvaltningen inte låsa upp resurser 
genom att påbörja planer med lägre prioritet. 
Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 114 Dnr BN 2022/00157-1.7.1 

Remiss - Handlingsplan dagvatten i Västerås och 
Dagvattenpolicy i Västerås 

Beslut 
1. Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som nämndens eget och 
överlämnas till kommunstyrelsen. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet och svar ska lämnas senast 28 april. 
Dagvattenpolicyn ska följa och bidra till att ambitionerna i Västerås stads 
Program för ekologisk hållbarhet och Handlingsplan för yt- och grundvatten 
uppfylls. Den redogör för att frågan blir allt viktigare med hänsyn till att 
högre krav ställs på våra vatten samtidigt som klimatförändringarna 
förväntas ge kraftigare skyfall och längre perioder med ihållande regn som vi 
måste klara av att hantera. Policyn redovisar 10 riktlinjer med lite olika 
karaktär och redogör för riktvärden för halter av olika ämnen i vattenutsläpp 
till tre skilda recipientkategorier. 
Handlingsplanen beskriver lagstiftning och stadens aktuella styrande 
dokument, liksom ansvarsfördelning mellan koncernens förvaltningar och 
bolag.  Den innehåller också en uppföljning av åtgärder i den föregående 
handlingsplanen och förslag till nya åtgärder för den kommande perioden. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som nämndens eget och 
överlämnas till kommunstyrelsen. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 
beslutar enligt detta. 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
12 (47) 

Byggnadsnämnden 2022-04-28 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 115 Dnr BN 2022/00175-1.4.2 

Uppföljning av program för skydd och beredskap 

Beslut 
Byggnadsnämnden godkänner stadsbyggnadsförvaltningens uppföljning och 
överlämnar det kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska årligen följa upp program för skydd och beredskap 
som antogs av kommunfullmäktige 1 oktober 2020. Det här är den första 
uppföljningen som görs. 
Stadsbyggnadsförvaltningens verksamheter berörs i förhållandevis liten 
utsträckning av programmet men följer det i den mån det är tillämpligt. 
Framför allt är det geografisk information som räknas som samhällsviktig i 
våra verksamheter. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden godkänner stadsbyggnadsförvaltningens uppföljning och 
överlämnar det kommunstyrelsen. 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 
beslutar enligt detta. 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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§ 116 Dnr BN 2022/00240-1.2.3 

Nämndinitiativ - Förteckning över överklagade eller överprövade 
ärenden  

Beslut 
1. Nämndinitiativ bifalls. 

Ärendebeskrivning 
Claes Kugelberg (M) har i ett nämndinitiativ med rubriken Nämndinitiativ - 
Förteckning över överklagade eller överprövade ärenden föreslagit att, för att 
nämnden ska kunna följa överklagade eller överprövade ärenden, en 
förteckning i kronologisk ordning och med aktuell status för varje ärende. 
Denna bör ingå i underlaget inför varje nämnd. 
Nämndinitiativet har den 24 mars 2022 anmälts till byggnadsnämnden för 
beredning.  
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att nämndinitiativet bifalls. En 
förteckning kommer att delges varje nämnd med start i maj. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Nämndinitiativ bifalls. 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 
beslutar enligt detta. 
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§ 117 Dnr BN 2022/00009-1.4.2 

Månadsrapport för byggnadsnämnden mars 2022 

Beslut 
Byggnadsnämnden godkänner månadsrapport mars 2022 och överlämnar 
den till kommunstyrelsen.        

Ärendebeskrivning 
Resultat per 31 mars är 3,8 mnkr bättre än budget: utfall -1,6 mnkr jämfört 
med budget -5,4 mnkr. 
Intäkterna överstiger budget med +2,8 mnkr: utfall 21,0 mnkr jämfört med 
budget 18,2 mnkr. 
Kostnaderna för arbetskraft avviker med 0,1 mnkr över budget. När det 
gäller övriga kostnader är utfallet 1,0 mnkr lägre än budget. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden godkänner månadsrapport mars 2022 och överlämnar 
den till kommunstyrelsen.      

Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 
beslutar enligt detta. 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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§ 118 Dnr BN 2021/00733-3.1.2 

Planbesked för Kraka 4 och Klaudia 2, Centrum, Västerås 

Beslut 
1. Positivt planbesked lämnas för Kraka 4 och Klaudia 2, Centrum, Västerås 
enligt stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2022-04-19. 
2. Avgift för planbesked för en medelstor åtgärd, fastställs till 14 490 kr 
enligt gällande taxa. 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren har den 8 december 2021 ansökt om planbesked för Kraka 
4, Centrum, Västerås.  
Syftet med planansökan är enligt sökande att bevara och renovera byggnader 
inom kvarteret som har höga kulturvärden. Byggnader i dåligt skick rivs och 
ersätts med nya bostäder. Syftet är att modernisera och utveckla kvarteret till 
en attraktiv plats att vara och bo på, något som dagens detaljplan inte 
medger. Förutom bostäder vill sökande även skapa lokaler för restauranger 
och hotell. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Positivt planbesked lämnas för Kraka 4 och Klaudia 2, Centrum, Västerås 
enligt stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2022-04-19. 
2. Avgift för planbesked för en medelstor åtgärd, fastställs till 14 490 kr 
enligt gällande taxa. 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 
beslutar enligt detta. 

Kopia till 
Fastighetsnämnden 
Aroseken 
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§ 119 Dnr BN 2020/01049-3.1.2 

Detaljplan för Klaudia 1, Centrala staden, Västerås, Dp 1966 

Beslut 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Kraka 
4 och Klaudia 2, Centrum, enligt stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 
daterad den 2022-04-19. 
2. Planavtal ska upprättas mellan stadsbyggnadsförvaltningen och 
byggaktören Aroseken. 
3. Fastigheten blir del av redan pågående detaljplanen dp 1966, Klaudia 1. 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren, Aroseken ansökte 8 december 2021 om planbesked för 
Kraka 4. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår få utökat uppdrag i dp1966, 
Klaudia 1 även få planlägga för Kraka 4 och Klaudia 2. Klaudia 2 föreslås 
ingå i planuppdraget för att inte restplan ska uppstå. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har sedan tidigare uppdrag att upprätta ny 
detaljplan för Klaudia 1, byggnadsnämnden den 2021-05-27, §158. De båda 
fastigheterna gränsar till varandra och har därmed många gemensamma 
frågor, Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att de båda fastigheterna 
ska ingå i samma detaljplan.  
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att utöka befintlig 
parkeringsplats med parkering i en våning på fastigheten Klaudia 1. Under 
planarbetet ska även allmänna ytor inom och runt fastigheten studeras, samt 
förutsättningarna för att utveckla platsen med bebyggelse. Syftet är även att 
bevara och renovera byggnader inom Kraka 4. Byggnader i dåligt skick rivs 
och ersätts med nya bostäder. Syftet är att modernisera och utveckla 
kvarteret till en attraktiv plats att vara och bo på, något som dagens 
detaljplan inte medger. Förutom bostäder vill sökande även skapa lokaler för 
restauranger och hotell. 
Detaljplanen planläggs med standardförfarande och föreslås få prioritet 2. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Kraka 
4 och Klaudia 2, Centrum, enligt stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 
daterad den 2022-04-19. 
2. Planavtal ska upprättas mellan stadsbyggnadsförvaltningen och 
byggaktören Aroseken. 
3. Fastigheten blir del av redan pågående detaljplanen dp 1966, Klaudia 1. 
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Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 
beslutar enligt detta. 

Kopia till 
Fastighetsnämnden 
Aroseken 
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§ 120 Dnr BN 2022/00241-3.1.2 

Upphävande av detaljplan dp 486 för fastigheterna Oppgårda 5:1 
- 11:1 samt del av Oppgårda 12:1, Dingtuna 

Beslut 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upphäva detaljplan dp 486 
för Oppgårda 5:1- 11:1 samt del av Oppgårda 12:1, Dingtuna, Västerås, 
enligt stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2022-04-19. 
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. Upphävande av detaljplan för Oppgårda 5:1- 11:1 samt del av Oppgårda 
12:1, Dingtuna, Västerås, ska skickas ut för samråd. 

Reservation 
Anna Nordanberg (L) reserverar sig mot beslutet. 

Särskilt yttrande 
Anna Nordanberg (L) och Henrik Östman (L) lämnar följande särskilda 
yttrande: ”Tusentals familjer står i kö i Västerås för att få möjlighet att köpa 
en tomt och bygga sitt eget hus. Under många år har den kommunala 
tomtkön gapat tom. Liberalerna har arbetat hårt under den senaste 
mandatperioden för att komma till rätta med detta. Många nya 
styckebyggartomter har tagits fram och den strykande åtgång som har varit 
på framtagna tomter visar verkligen på hur stort behovet är. Att i detta läge 
ta bort befintliga tomter är inget vi ställer oss bakom. Det behövs fler 
styckebyggartomter, inte färre!” 

Ärendebeskrivning 
Syftet är att upphäva del av gällande detaljplan dp 486.  
För fastigheterna Oppgårda 5:1 – 11:1 samt del av Oppgårda 12:1 anger 
gällande detaljplan dp 486 (antagen 31 maj 1961) bostadsändamål samt 
allmän plats; väg eller torg. Genomförandetiden för gällande detaljplan har 
gått ut och detaljplanen är inte genomförd. Samtliga fastigheter ägs av 
Västerås stad. 
Frågan om att upphäva detaljplanen för aktuella fastigheter har kommit upp 
ett flertal gånger under årens lopp. Marken bedöms inte vara lämplig att 
exploatera på grund av höga natur- och kulturvärden. Intilliggande detaljplan 
dp 1846 möjliggör en kraftig expansion av Dingtuna med flera hundra 
bostäder. Det bedöms därför inte ge någon negativ konsekvens för Dingtunas 
framtida utveckling att sju bostadstomter tas bort.  
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
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1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upphäva detaljplan dp 486 
för Oppgårda 5:1- 11:1 samt del av Oppgårda 12:1, Dingtuna, Västerås, 
enligt stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2022-04-19. 
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. Upphävande av detaljplan för Oppgårda 5:1- 11:1 samt del av Oppgårda 
12:1, Dingtuna, Västerås, ska skickas ut för samråd. 

Yrkanden 
Anna Nordanberg (L) yrkar avslag till stadsbyggnadsförvaltningens förslag 
till beslut. 
Jonas Cronert (S) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
beslut. 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Anna Nordanbergs (L) 
förslag till avslag och Jonas Cronerts (S) bifall till 
stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 
Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 
varandra. Föreslagen propositionsordning godkänns och genomförs. 
Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar enligt Jonas Cronerts (S) 
bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Fastighetsnämnden 
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§ 121 Dnr BN 2020/00676-3.1.2 

Detaljplan för del av Västerås 4:86 och Norra Vallbyskolan 9, 
Vallby, Dp 1940 

Beslut 
1. Detaljplan för del av Västerås 4:86 och Norra Vallbyskolan 9, Vallby, 
Västerås, Dp 1940, daterad 2022-04-19, ska skickas ut för granskning. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att uppföra en ny skola intill 
Härbregatan och Vallby Skolgata. Detaljplanen syftar även till att säkerställa 
befintlig förskola och möjliggöra för anläggande av ny park inom Norra 
Vallbyskolan 9. Befintliga gator som berörs, samt angränsande del av 
Vallbyleden som inte är planlagd sedan tidigare, säkerställs i detaljplanen.  
Detaljplanen möjliggör för en ny skolbyggnad med tillhörande idrottshall på 
11 500 kvadratmeter BTA i området mellan Vallbyleden, Vallby Skolgata 
och Härbregatan. Byggnaden placeras mot Vallbyleden och detaljplanen 
möjliggör att den byggs med trästomme i tre våningar. Den befintliga 
förskolan inom fastigheten Norra Vallbyskolan 9 säkerställs genom att den 
planläggs för skoländamål. Den norra delen av Norra Vallbyskolan 9 
planläggs för parkändamål. Befintliga gator säkerställs i planen.    
Under samrådstiden skickades 62 yttranden till byggnadsnämnden. Tre av de 
inskickade yttrandena innehöll inga synpunkter på planförslaget. De 
inkomna synpunkterna gällde bland annat:  
• Önskemål om att inte planlägga för bostäder. 
• Viktigt att säkerställa tillräcklig storlek för skola, idrottshall och friyta. 
• Önskemål och behov av komplettering av utredningar, bland annat 
verksamhetsbuller och salamandrar i området med bostadsändamål. 
• Önskemål om att bevara grönytor. 
• Utöka skyddsavstånd från skolbyggnaden till kraftledningen. 
Inför granskningen har planområdet och detaljplanens syfte ändrats så att 
planförslaget inte längre innehåller nya bostäder. Byggrätten för nya skolan 
har utökats något för att säkerställa att den räcker till skola, idrottshall, 
skyddsrum och komplementbyggnader. Korsmarken har utökats så att 
skolbyggnaden placeras minst 80 meter från kraftledningen, i enlighet med 
Svenska kraftnäts rekommendationer.  
Planbestämmelserna har kompletterats med bestämmelser som ska 
säkerställa en god dagvattenhantering, och en bestämmelse om att byggnader 
inom 80 meter från kraftledningen inte får användas för stadigvarande 
vistelse. 
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Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Detaljplan för del av Västerås 4:86 och Norra Vallbyskolan 9, Vallby, 
Västerås, Dp 1940, daterad 2022-04-19, ska skickas ut för granskning. 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 
beslutar enligt detta. 

Kopia till 
Fastighetsnämnden 
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§ 122 Dnr BN 2016/00999-3.1.2 

Detaljplan för Vapenrocken 1, Västerås, Dp 1873 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden antar detaljplanen för del av Vapenrocken 1 m.fl., 
Viksäng, Västerås, daterad 2022-04-16, och betecknad Dp 1873. 
2. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig 
med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 
miljöbalken 3 kap. 

Särskilt yttrande 
Anna Nordanberg (L) och Henrik Östman (L) lämnar följande särskilda 
yttrande: "Västerås höga byggtakt ställer krav på en god dialog med 
västeråsarna. Det är viktigt att berörda får vara delaktiga i utvecklingen av 
sin närmiljö. Det är allt för vanligt att berörda grannar inte nås av 
informationen kring pågående detaljplaner och det här projektet är tyvärr ett 
exempel på när det har blivit just så. Det är inte rimligt att västeråsarna ska 
kunna och förstå kommunens processer eller exempelvis aktivt behöva söka 
information på stadens hemsida för att få information om vad som planeras i 
deras närområde. Behovet av bostäder i Västerås är stort och det är hög tid 
att ta dessa frågor på allvar om staden ska kunna tillmötesgå det." 

Ärendebeskrivning 
Syftet med planen är att möjliggöra komplettering av den befintliga 
bostadsbebyggelsen inom fastigheten Vapenrocken 1 med cirka 170 nya 
lägenheter i flerbostadshus.  
Byggnadsnämnden beslutade 2017-04-06 att ge Stadsbyggnadsförvaltningen 
i uppdrag att upprätta en detaljplan för området Fältmössan 1, Vapenrocken 
1 och del av Västerås 1:128 (allmän gata). Planområdet har under arbetets 
gång minskat i omfattning och innefattar nu endast Vapenrocken 1, samt 
Västerås 1:128 (yta för teknisk anläggning).     
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden antar detaljplanen för del av Vapenrocken 1 m.fl., 
Viksäng, Västerås, daterad 2022-04-16, och betecknad Dp 1873. 
2. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig 
med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 
miljöbalken 3 kap. 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 
beslutar enligt detta. 
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Kopia till 
Sökande 
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§ 123 Dnr BN 2021/00201-3.1.2 

Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser avseende 
fastigheten Klara 16, ÄDp 1967 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden antar ändring av detaljplanen avseende upphävande av 
fastighetsindelningsbestämmelser för Klara 11 och 16, Centrum, ÄDp 1967.  

Ärendebeskrivning 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva fastighetsindelnings-
bestämmelser (tomtindelning) för fastigheterna Klara 11 och 16. 
Åtgärden möjliggör en ändrad fastighetsindelning inom planområdet. 
Inga synpunkter har kommit in på planförslaget under samrådstiden. 
Fastighetsägaren till Klara 11 framförde ett önskemål som inte föranledde 
någon ändring då inga gränser eller rättigheter ändras för Klara 11 i och med 
planändringen. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden antar ändring av detaljplanen avseende upphävande av 
fastighetsindelningsbestämmelser för Klara 11 och 16, Centrum, ÄDp 1967. 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 
beslutar enligt detta. 

Kopia till 
Sökande 
Länsstyrelsen 
Lantmäterimyndigheten 
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§ 124 Dnr BN 2021/00210-3.1.2 

Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser avseende 
fastigheten Fredriksberg 1 och 3 samt Tornsvalan 1, ÄDp 1968 

Beslut 
Byggnadsnämnden antar ändring av detaljplanen avseende upphävande av 
fastighetsindelningsbestämmelser för Fredriksberg 1 och 3 samt Tornsvalan 
1, Råby, ÄDp 1968.  

Ärendebeskrivning 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva fastighetsindelnings-
bestämmelser (tomtindelning) för fastigheterna Fredriksberg 1 och 3 samt 
Tornsvalan 1.  
Åtgärden möjliggör en ändrad fastighetsindelning inom planområdet. 
Inga synpunkter har kommit in på planförslaget under samrådstiden. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden antar ändring av detaljplanen avseende upphävande av 
fastighetsindelningsbestämmelser för Fredriksberg 1 och 3 samt Tornsvalan 
1, Råby, ÄDp 1968.  

Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 
beslutar enligt detta. 

Kopia till 
Sökande 
Länsstyrelsen 
Lantmäterimyndigheten 
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§ 125 Dnr BN 2020/00702-3.1.2 

Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för Inge 8, 
Västerås, ÄDp 1969 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden antar ändring av detaljplanen avseende upphävande av 
fastighetsindelningsbestämmelser för Inge 8, Centrum, ÄDp 1969.  

Ärendebeskrivning 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva fastighetsindelnings-
bestämmelser (tomtindelning) för fastigheten Inge 8. 
Åtgärden möjliggör en ändrad fastighetsindelning inom planområdet. 
Inga synpunkter har kommit in på planförslaget under samrådstiden. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden antar ändring av detaljplanen avseende upphävande av 
fastighetsindelningsbestämmelser för Inge 8, Centrum, ÄDp 1969. 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 
beslutar enligt detta. 

Kopia till 
Sökande 
Länsstyrelsen 
Lantmäterimyndigheten 
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§ 126 Dnr BN 2021/00565-3.1.2 

Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för 
fastigheten Flygkroppen 2, ÄDp 1970 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden antar ändring av detaljplanen avseende upphävande av 
fastighetsindelningsbestämmelser för Flygkroppen 2, Berghamra, ÄDp 1970.  

Ärendebeskrivning 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva fastighetsindelnings-
bestämmelser (tomtindelning) för fastigheten Flygkroppen 2. 
Åtgärden möjliggör en ändrad fastighetsindelning inom planområdet. 
Inga synpunkter har kommit in på planförslaget under samrådstiden. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden antar ändring av detaljplanen avseende upphävande av 
fastighetsindelningsbestämmelser för Flygkroppen 2, Berghamra, ÄDp 1970. 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 
beslutar enligt detta. 

Kopia till 
Sökande 
Länsstyrelsen 
Lantmäterimyndigheten 
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§ 127 Dnr BN 2019/00245-3.1.2 

Detaljplan för del av Alvesta 3:270 och del av Lycksta 1:4, 
Västerås, Dp 1953 

Beslut 
Detaljplan för del av Alvesta 3:270 och del av Lycksta 1:4, Hökåsen, 
Västerås, Dp 1953, avskrivs eftersom den inte längre bedöms vara aktuell för 
fortsatt handläggning. 

Ärendebeskrivning 
Pågående planarbete föreslås skrivas av från fortsatt handläggning. 
Syftet med detaljplanen var att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av 
par- och radhus samt förskola inom fastigheterna Alvesta 3:270 och Lycksta 
1:4. En förutsättning för ny bebyggelse var att en skogsremsa med träd 
skulle bevaras längs Bergslagsvägen. Det var även viktigt att förslaget skulle 
ta hänsyn till bullernivåerna för både ny och befintlig bebyggelse.  
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Detaljplan för del av Alvesta 3:270 och del av Lycksta 1:4, Hökåsen, 
Västerås, Dp 1953, avskrivs eftersom den inte längre bedöms vara aktuell för 
fortsatt handläggning. 

Yrkanden 
Anna Nordanberg (L), Claes Kugelberg (M), Monica Stolpe Nordin (C), 
Jonas Cronert (S) och Jens-Ove Johansson (-) yrkar bifall till 
stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
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§ 128 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 2022-03-
15--2022-04-18 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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§ 129 Dnr BN 1816945- 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisad förteckning läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Delegeringsbeslut registrerade under perioden 2022-03-15--2022-04-18 
redovisas för byggnadsnämnden i form av en lista. 
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§ 130 Dnr BN 1816949- 

Protokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 

Beslut 
Sammanträdesprotokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 15 mars 2022 
och 5 april 2022 läggs till handlingarna. 
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§ 131 Dnr BN 2022/00307-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
X 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden lämnar negativt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus inom fastigheten X. 
2. Granskningsavgiften fastställs till 0 kr. 

Ärendebeskrivning 
Det begärda förhandsbeskedet föreslås placeras på gammal, svagt sluttande, 
betesmark i gränsen mellan en öppen jordbruksmark och ett slutnare 
blandskogsområde. Inom den gamla betesmarken finns bevarade stora 
solitära ekar och rödlistad ask. Flera av askarna har enligt sökande drabbats 
av asktoppssjuka. Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövård och 
kommunalt utpekat kulturmiljöhänsynsområde. I nära anslutning finns 
riksintresse för rörligt friluftsliv, Mälaren med öar och strandområden. I 
närheten av föreslagen placering finns en medeltida kyrkoruin och andra 
större fornlämningsytor. Utöver kyrkoruinen är den befintliga bebyggelsen i 
området småskalig och av lantlig karaktär. Den befintliga bebyggelsen är på 
grund av landskapets sluttande och något småkuperade topografi liksom 
befintlig uppvuxen vegetation delvis dold sett från söder och väg 527. 
Motiv till förslag 
Av 2 kap. 2 § plan och bygglagen (2010:900) PBL framgår det att 
prövningen i ärenden om förhandsbesked ska syfta till att mark- och 
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges 
åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.  
Av 2 kap. 3 § punkt 1 PBL framgår att planläggning ska ske med hänsyn till 
natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala 
och regionala förhållanden för att främja en ändamålsenlig struktur och en 
estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och 
kommunikationsleder. 
Enligt 2 kap. 4 § PBL får, vid förhandsbesked, mark tas i anspråk för att 
bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.  
Av 3 kap. 6 § Miljöbalk framgår att Mark- och vattenområden samt fysisk 
miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras 
naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt 
möjligt skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller 
kulturmiljön.  
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller 
friluftslivet skall även skyddas mot åtgärder som avses i ovanstående stycke. 
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Enligt 4 kap. 2 § MB skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets intressen, särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön inom område Mälaren med 
öar och strandområden.  
Med anledning av den placering som föreslås för förhandsbeskedet, vilken 
innebär; att förslaget förläggs i ett exponerat läge inom riksintresse för 
kulturmiljövård, inom utpekat kulturmiljöhänsynsområde, i närheten av 
kyrkoruin och i anslutning till riksintresse för rörligt friluftsliv - Mälaren 
med öar och strandområden - bedöms exploateringen kunna medföra negativ 
påverkan för områdets kulturvärden och också innebära negativ påverkan för 
det närbelägna friluftsområdet. Exploateringen kan även komma att medföra 
negativa konsekvenser för befintliga naturvärden så som skyddsvärda ekar 
och rödlistad ask, vilka finns i anslutning till föreslagen placering. 
Stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att den mark som 
förhandsbeskedet omfattar, från allmän synpunkt, inte är lämplig att 
bebygga. Ett positivt förhandsbesked är därmed inte förenligt med 2 kap. 3 § 
punkt 1 PBL och inte heller 2 kap. 4 § PBL.  
Reducerad handläggningsavgift  
Enligt 9 kap. 27 § PBL ska en begäran om förhandsbesked handläggas 
skyndsamt och som huvudregel gäller att byggnadsnämnden ska fatta sitt 
beslut inom 10 veckor från den dag ansökan kom in till nämnden. Om den 
tidsfristen överskrids ska enligt 12 kap. 8a § PBL handläggningsavgiften 
reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som tidsfristen 
överskrids.  
Ansökan kom in till nämnden 2021-08-26. Det innebär att tidsfristen på 10 
veckor överskrids med mer än 5 veckor vilket leder till att 
handläggningsavgiften ska reduceras till 0 kronor. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden lämnar negativt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus inom fastigheten X. 
2. Granskningsavgiften fastställs till 0 kr. 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 
beslutar enligt detta. 

Kopia till 
Delges sökande 
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§ 132 Dnr BN 2022/00292-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av industrilokal på fastigheten X 

Beslut 
1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilokal på fastigheten X 
avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt taxa är granskningsavgiften 88 053 kronor. Byggnadsnämnden har 
skyldighet att meddela beslut om lov inom tio veckor. Då ärendet har tagit 
över 15 veckor att handlägga har detta inte uppfyllts. Granskningsavgiften 
har reducerats till 0 kronor. 

Ärendebeskrivning 
NN ansöker om bygglov för nybyggnad av industrilokal på fastigheten X. 
Fastigheten är belägen i område X.  
För fastigheten finns detaljplan, dp 900J, antagen 1985-04-16. 
Ärendet har följande avvikelser: 
Fastighetens användning har bestämmelsen Jmh, småindustri och handel. 
Det som föreslås bedöms vara en industribyggnad som inte når upp till de 
krav som finns för småindustri på den här platsen. 
Förslaget redovisar 2,6 meter höga plank på prickmark, det är mark som inte 
får bebyggas. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilokal på fastigheten X 
avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt taxa är granskningsavgiften 88 053 kronor. Byggnadsnämnden har 
skyldighet att meddela beslut om lov inom tio veckor. Då ärendet har tagit 
över 15 veckor att handlägga har detta inte uppfyllts. Granskningsavgiften 
har reducerats till 0 kronor. 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 
beslutar enligt detta. 

Kopia till 
Delges sökande 
Kontrollansvarig 
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§ 133 Dnr BN 2022/00293-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av idrottshall på fastigheten Västerås 
4:90 

Beslut 
1. Bygglov för nybyggnad av idrottshall på fastigheten Västerås 4:90 
beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 112 588 kronor  
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 
 

Ärendebeskrivning 
Idrottshallen kommer att byggas delvis i två plan. Byggnadsarean är 1745 
kvadratmeter. Vid entrén finns två stora omklädningsrum med plats för 18 
duschar i respektive omklädningsrum samt fyra wc varav två uppfyller 
tillgänglighetskrav. Även ett mindre omklädningsrum, pentry, personalrum 
och toaletter, förråd och trapphus med hiss placeras invid entrén. Vid den 
stora idrottshallens yta finns en läktare och under dessa placeras förråd. På 
det övre planet placeras rörelserum, fläktrum, kansli, kontor förråd och 
RWC.  
För fastigheten finns detaljplan 165 J antagen 19 september 1952. 
En mindre del av byggnaden placeras på parkmark. Idrottshallens 
byggnadsarea är 1745 kvadratmeter, varav ca 12 kvadratmeter hamnar på 
parkmark. Avvikelsen har annonserats, inga synpunkter har inkommit. 
Den nya idrottshallens gestaltning kommer att knyta ihop Emausskolans nya 
kommande byggnader och bilda en helhet. Även placeringen och 
byggnadens vinklade form kommer att skapa en tydligt avgränsad skolgård.  
Att idrottshallen kommer att kunna vara öppen även efter skolans stängning 
kommer att ge liv i stadsdelen invid cykelbanan och öka känslan av trygghet 
i området. En väldigt liten del av byggnaden (ca 12 kvm) placeras på 
parkmark, detta för att få en bra inramning av skolan och skolgården. 
Avvikelsen bedöms som liten och förenlig med planens syfte. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av idrottshall på fastigheten Västerås 4:90 
beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 112 588 kronor  
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 
beslutar enligt detta. 
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Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 
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§ 134 Dnr BN 2022/00255-3.5.1 

Bygglov för uppsättning av skylt (LED skärm) på fastigheten X 

Beslut 
1. Bygglov för uppsättning av LED-skärm på fastigheten X avslås med stöd 
av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är prövningsavgiften 3 150 kronor. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan har inkommit avseende uppsättning av bildskärm (LED) på fasad, 
fastigheten X. Fastigheten är belägen på område X och rymmer ett 
aktivitetscenter.  
Den elektroniska bildskärmen ska enligt ansökan få måtten 9 x 5 m och 
placeras på byggnadens östra fasad. Skylten ska enligt ansökan annonsera 
verksamheter i området. Skylten ska vara ljusreglerad och den ska inte vara 
tänd nattetid. Den är placerad på entréfasaden mot parkeringen. 
Områdets karaktär är storskalig och rymmer verksamheter som inte störs av 
skylten. Skylten bedöms ändå vara olämplig och uppfyller inte plan- och 
bygglagens krav på god form- färg och materialverkan, enligt 8 kap. 1 § 
plan- och bygglagen. Skylten bedöms få en för stor påverkan på stadsbilden.  
Det går inte att med villkor i bygglovet styra budskapet på skylten och 
skylten kan annonsera verksamheter och företag som inte finns på 
fastigheten eller i området.  
Vi bedömer att ett ökat antal elektroniska skyltar riskerar att leda till en 
oönskad upptrappning av skyltlandskapet med negativ påverkan på 
stadsmiljön, miljön och människors hälsa.  
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för uppsättning av LED-skärm på fastigheten X avslås med stöd 
av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är prövningsavgiften 3 150 kronor. 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 
beslutar enligt detta. 

Kopia till 
Delges sökande 
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§ 135 Dnr BN 2022/00296-3.5.1 

Bygglov för ändring av fasad, planlösning, ventilation och 
användningssätt till gym samt rivning på fastigheten Gustavsvik 
13 

Beslut 
1. Bygglov för ändring av fasad, planlösning, ventilation och 
användningssätt till gym på fastigheten Gustavsvik 13 beviljas och 
medgivande till liten avvikelse från detaljplanen lämnas med stöd av 9 kap. 
31 b § plan- och bygglagen. 
2. Rivningslov ges enligt 9 kap. 34 § plan- och bygglagen, PBL.  
3. Enligt fastställd taxa är avgiften för bygglov och teknisk handläggning 
163 177 kronor. 
4. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan har inkommit avseende bygglov för ändring av fasad, planlösning, 
ventilation och användningssätt till gym samt rivning på fastigheten 
Gustavsvik 13. Fastigheten är belägen söder om Sjöhagsvägen, väster om 
Lögarängen och norr om Mälaren. Gustavsvik 13 med det s k Hakonshus, 
byggdes 1957 som huvudkontor för Hakonsbolaget och har ett betydande 
byggnadshistoriskt och arkitektoniskt värde. Störst kulturhistoriskt värde har 
högdelen som rymmer kontor. Ansökan avser ändringar i den låga delen som 
tidigare till största delen rymt lager.  Fastighetsägaren vill utöka 
idrottsverksamheten i byggnaden och omvandla en del av den låga 
byggnaden till gym samt riva lastkajen och gångbron mellan Hakonhuset och 
lågdelen, den s k Klövernhallen. När gångbron tagits bort blir 
bakomliggande byggnads karaktäristiska tak synligt. 
Fasaden som tidigare använts för inlastning kläs med fasadskivor i samma 
nyans som återfinns på högdelens fönsterbröstningar. En uppglasad entré 
anordnas för gymmet. Framför byggnaden byggs platsen om till en 
välkomnande entrézon med trädplantering, sittplatser, bil- och 
cykelparkering. Plattor ersätter på vissa ytor dagens asfalt.  
För fastigheten finns detaljplan, 1121 K, antagen 1999-12-20. 
Byggnadsförslaget avviker från gällande detaljplan avseende 
användningssättet då den anger kontor och industri som ändamål för 
fastigheten. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för ändring av fasad, planlösning, ventilation och 
användningssätt till gym på fastigheten Gustavsvik 13 beviljas och 
medgivande till liten avvikelse från detaljplanen lämnas med stöd av 9 kap. 
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31 b § plan- och bygglagen. 
2. Rivningslov ges enligt 9 kap. 34 § plan- och bygglagen, PBL.  
3. Enligt fastställd taxa är avgiften för bygglov och teknisk handläggning 
163 177 kronor. 
4. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 
beslutar enligt detta. 

Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 
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§ 136 Dnr BN 2022/00303-3.5.1 

Bygglov för ändring av fasad på fastigheten X 

Beslut 
1. Bygglov för ändring av fasad på fastigheten X avslås med stöd av 9 kap. 
30 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är granskningsavgiften 4 869 kronor. 

Ärendebeskrivning 
NN ansöker om bygglov för ändring av fasad på fastigheten X. Lovansökan 
avser ommålning av huset från gult till ljusgrått samt byte av fönster till 
vridfönster i svart. 
Fastigheten är belägen i centrala Västerås.  
För fastigheten finns detaljplan 1366, antagen 1998-03-17. 
De närliggande byggnaderna längs vägen har snarlik form och volym, samt 
är i huvudsak gula med viss variation i färgsättningen av detaljer som 
knutbrädor, fönsterfoder och vindskivor. Det som är karaktärsskapande i 
helheten är byggnadernas likformighet och den genomgående röda tråden av 
gulmålade fasader. 
BBR:s allmänna råd om varsamhet skriver även att ”Kravet syftar till att 
tillvarata byggnadens värden, det vill säga positiva eller på andra sätt 
bevarandevärda egenskaper, oberoende av husens ålder. I mångt och mycket 
handlar det om ett förhållningssätt där man vid varje ändring utgår ifrån den 
befintliga byggnaden och dess värden och kvaliteter.” 
Fastigheten har ett exponerat läge och är väl synligt från en större väg. Huset 
är uppfört 1939 och har genomgått olika yttre förändringar genom åren. 
Fasaden har tilläggsisolerats och fått sitt nuvarande utseende på 1980-talet. 
Entréport är troligtvis bytt på 60- eller 70-talet. Fönster bedöms möjligen 
vara original.  
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att förslaget inte är förenligt 
med kraven i 2 kap 6 § PBL, eftersom den inte kan anses ta hänsyn till stads- 
och landskapsbilden. Grått och svart tillsammans är främmande i stadsbilden 
som karaktäriseras av de likartade gula byggnadsvolymerna på rad. 
Den föreslagna färgsättningen och fönsterbytet är också främmande för 
byggnaden som sådan utifrån 8 kap 1 § 2 PBL krav på god färg-, form-, och 
materialverkan. Byggnaden är från 1939 och har sin huvudsakliga karaktär 
kvar. Fönsterna som troligtvis är från 1939 har smäckra träbågar i vitmålat 
kärnvirke och ett tydligt funktionalistiskt uttryck, som vittnar om husets 
ursprung. Att byta dessa till svarta vridfönster skulle innebära att detta 
karakteriserande särdrag och kulturhistoriska aspekt går förlorad, vilket 
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strider mot PBL  8 kap 17 §. Det är inte heller förenligt med Boverkets 
allmänna råd angående varsamhet i hänsyn till områdets karaktär. 
Byggnaden på fastigheten X har pålagts tilläggsisolering. Detta bör ses som 
en årsring i byggnadens användning, där byggnadsdetaljer från tidigare 
renoveringar och byggnadens uppförande skapar tydligt urskiljbara tidslager. 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att fasaden kan tåla en förändring, 
men att den föreslagna fasadändringen bedöms som inte varsam och alltför 
avvikande i områdets karaktär. Från den större vägen sett finns flera 
byggnadskroppar med samma volym ställda på rad, med gul fasad som 
skapar en gemensam helhet som sammantaget är karaktärsgivande för 
området.  
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för ändring av fasad på fastigheten X avslås med stöd av 9 kap. 
30 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är granskningsavgiften 4 869 kronor. 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 
beslutar enligt detta. 

Kopia till 
Delges sökande 
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§ 137 Dnr BN 2022/00308-3.5.1 

Bygglov för ändring av mur på fastigheten X 

Beslut 
1. Bygglov för ändring av mur på fastigheten X avslås med stöd av 9 kap. 30 
§ plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är granskningsavgiften 3 150 kronor. 

Ärendebeskrivning 
NN ansöker om bygglov för ändring av mur på fastigheten X. Fastigheten är 
belägen strax öster om område X.  
Delen av muren som ska ändras är 28,6 meter lång och har en höjd som 
varierar mellan 0,8 och 1,35 meter. Ändringen av lovet innebär att muren 
höjs med 24 centimeter. Det framgår även att ett staket tillkommer som är 
0,83 meter. Nivåskillnaden mellan tomterna är mellan 1,4 och 1,7 meter. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för ändring av mur på fastigheten X avslås med stöd av 9 kap. 30 
§ plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är granskningsavgiften 3 150 kronor. 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 
beslutar enligt detta. 

Kopia till 
Delges sökande 
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§ 138 Dnr BN 2022/00294-3.5.4 

Anmälan om olovligt byggande av fläktrum på fastigheten X 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 17 629 kronor av NN 
med stöd av 11 kap. 51 § PBL för olovligt byggande av fläktrum. 
2. Ärendet avslutas med stöd av 11 kap. 5 § PBL. 
3. Byggnadsnämnden beslutar, med stöd av 11 kap. 61 § PBL, att 
byggsanktionsavgift sak betalas inom två månader från att beslutet har 
delgetts NN. 

Ärendebeskrivning 
Den 17 mars 2021 inkom en ansökan om bygglov för fläktrum på fastigheten 
X. Under handläggningstiden framkom det att byggnationen av fläktrummet 
redan hade påbörjats. I en anmälan som inkom den 22 mars 2021 visas med 
bild hur fläktrummet delvis är uppfört. Ytterligare en anmälan inkom den 7 
oktober samma år. Ett tillsynsärende för att hantera den olovliga åtgärden 
startades den 14 oktober 2021. Bygglov och startbesked för fläktrummet har 
beviljats i efterhand den 22 december 2021.  
Enligt 10 kap. 3 § får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 
gett startbesked om åtgärden kräver bygglov. Av det som framkommit i 
ärendet framgår att byggnationen av fläktrummet hade påbörjats innan 
startbesked hade meddelats. Byggnadsnämnden ska därför ta ut en 
byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 § PBL. 
Det har inte framkommit några skäl att sätta ned eller att underlåta att ta ut 
byggsanktionsavgiften.  
NN har inte inkommit med något yttrande. 
Avgiften ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut 
avgiften har delgetts NN i enlighet med 11 kap. 61 § 1 st. PBL.  
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 17 629 kronor av NN 
med stöd av 11 kap. 51 § PBL för olovligt byggande av fläktrum. 
2. Ärendet avslutas med stöd av 11 kap. 5 § PBL. 
3. Byggnadsnämnden beslutar, med stöd av 11 kap. 61 § PBL, att 
byggsanktionsavgift sak betalas inom två månader från att beslutet har 
delgetts NN. 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 
beslutar enligt detta. 
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Kopia till 
Delges fastighetsägaren 
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§ 139 Dnr BN 2022/00290-3.5.1 

Information - Stämning med anledning av förrådsbyggnad på 
fastigheten X 

Ärendebeskrivning 
Lars Eriksson informerar om stämningen mot nämnden som har prövats i 
tingsrätten. Tingsrätten kom fram till att grannen inte hade vunnit ekonomisk 
skada av att byggnaden placerats närmare tomtgränsen. Beslutet 
överklagades till hovrätten, men hovrätten gav inte prövningstillstånd. 
Tingsrättens beslut har därmed vunnit laga kraft. Även JO har lagt ner den 
anmälan som gjorts. Det har även gjorts en polisanmälan om tjänstefel mot 
några tjänstemän och byggnadsnämndens ordförande som fortfarande är 
under utredning. 
Byggnadsnämnden tackar för informationen.  
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§ 140 Dnr BN 2022/00019-1.3.3 

Information - Arbetsmiljöfrågor 

Ärendebeskrivning 
Carl Arnö informerar om läget på förvaltningen. Förvaltningen har just nu 
ingen HR-chef då vikarierande HR-chefen slutade i april och ordinarie HR-
chef är föräldraledig fram till i höst. Under de senaste två åren har 
förvaltningen vuxit med ca 35 nya medarbetare, och det har varit mycket 
arbete med att ta emot och introducera dessa. Sedan vi har kommit tillbaka 
till kontoret efter pandemin har vi arbetat med en förtätning av våra lokaler. I 
och med pandemin har även möjligheterna att arbeta på distans ökat. Det är 
fortsatt en hög arbetsbelastning på förvaltningen, antalet ärenden fortsätter 
att vara högt. Det återstår att se hur förvaltningens arbete kommer att 
påverkas av den osäkra konjunkturen framöver. 
Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 141 Dnr BN 2022/00333-3.1.2 

Övrig fråga - Status för detaljplaner 

Ärendebeskrivning 
Anna Nordanberg (L) frågar vad status är för dp 1918 avfart Irsta och dp 
1872 Hedensberg. 
Elisabeth Strand Hübinette svarar att dp 1918 kommer att tas upp för 
antagande på nämnden i maj. Anledningen till att det har dröjt att få upp 
planen för antagande är att Länsstyrelsen har dröjt med sitt yttrande. Dp 
1872 är en byggherreplan där byggherren tar fram beredningsunderlaget 
själv. Förvaltningen har fått ett bebyggelseförslag som man har gett feedback 
på, men sedan dessa har det varit tyst från byggherrens sida. Förvaltningen 
vet således inte när planen kan vara mogen för att gå ut på samråd, och kan 
inte styra över när byggherren lämnar in sina underlag. Förvaltningen kan 
dock skicka en påminnelse till byggherren om att planarbetet behöver 
komma vidare.  
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