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§ 1 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden utser Jens-Ove Johansson (KD) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll. 

2. Justering av protokoll sker senast måndagen 30 januari. 
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§ 2 Dnr BN 1816941- 

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av 
föredragningslista 

Beslut 

1. Den offentliga delen omfattar §§ 1-19. 

2. Eleonore Lundkvist (M) anmäler nämndinitiativ enligt § 35. 

3. Eleonore Lundkvist (M) anmäler övriga frågor enligt §§ 36-37. 

4. Föredragningslistan fastställs. 

Ärendebeskrivning 

Under sammanträdet sker en viss omdisponering av ärenden. 
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§ 3 Dnr BN 2023/00012-1.3.3 

Information - Stadsbyggnadsdirektören informerar 

Ärendebeskrivning 

Carl Arnö informerar om begreppen smartare gator, smartare hus och 
smartare platser. Dvs. hur vi kan använda gator, byggnader och platser på ett 
bättre sätt för att skapa attraktiva och funktionella områden. Han visar 
exempel från Köpenhamn och Stockholm. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 4 Dnr BN 2022/00689-1.3.3 

Information - Utbildning - presentation av Kommunala 
lantmäteriet 

Ärendebeskrivning 

Helena Lindholm ger en presentation av kommunala lantmäterimyndigheten, 
KLM. Deras uppdrag är att arbeta med myndighetsutövning inom 
fastighetsbildning samt bistår med karttjänster för plan- och 
bygglovsprocess. KLM är en självständig myndighet men är organisatorisk 
placerad under byggnadsnämnden. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 5 Dnr BN 2023/00015-3.1.2 

Information - Utbildning - pågående stadsbyggnadsprojekt, 
Finnslätten 

Ärendebeskrivning 

Henric Nilsson, Emma Lilja och Afroditi Mankou informerar om 
utvecklingen av Finnslätten och de stadsbyggnadsprojekt som pågår samt 
vilka utmaningar som finns i utvecklingsarbetet.  

Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 6 Dnr BN 2023/00026-3.0.1 

Information - Arkitekturprogrammet - Redogörelse för inkomna 
remissyttranden 

Ärendebeskrivning 

Nora Kvassman informerar om arbetet med att ta fram ett arkitekturprogram. 
Förslag till arkitekturprogram har varit ute på remiss maj-september 2022 
och hon redovisar inkomna remissyttranden. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 7 Dnr BN 2023/00001-1.4.2 

Verksamhetsberättelse 2022 

Beslut 

Verksamhetsberättelse 2022 för byggnadsnämnden godkänns och 
överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med anvisningarna för årsbokslut 2022 har årets verksamhet 
sammanställts i en verksamhetsberättelse innehållandes redogörelse över 
viktiga händelser och verksamhetens utveckling, uppföljning av: mål och 
nyckeltal (styrkort och följekort), strategiska utvecklingsområden, risk- och 
internkontrollplan, synpunktshantering samt ekonomi. 

Byggnadsnämndens tilldelade ram för 2022 var 29,2 mnkr och utfallet 20,7 
mnkr, avvikelse +8,5 mnkr. Det är framför allt intäkter för detaljplaner och 
kommunala lantmäteriet samt minskade kostnader för arbetskraft som står 
för det positiva utfallet.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Verksamhetsberättelse 2022 för byggnadsnämnden godkänns och 
överlämnas till kommunstyrelsen. 

Proposition 

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

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 8 Dnr BN 2022/00007-1.4.1 

Verksamhetsplan för byggnadsnämnden 2023 

Nämnden ajournerar sig under behandlingen av ärendet. 

Beslut 

1. Byggnadsnämndens verksamhetsplan 2023 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

2. Verksamhetsplanen kompletteras med nytt mål, Andel bygglovsbeslut 
levererade inom 10 veckor ska vara 100 procent. 

Reservation 

Eleonore Lundkvist (M) och Frank Pettersson (M) reserverar sig mot 
beslutet. 

Elias Norgren (SD) och Hannes Elfving (SD) reserverar sig mot beslutet 
med följande motivering: "Oppositionen yrkade på ändringsförslag, varav en 
del avslogs. Dessa förslag skulle bidra till en positiv påverkan på 
kundnöjdhet, näringsliv, effektiv hantering av bygglov och målsättning. 
Skälen som uppgavs till avslaget anses av Sverigedemokraterna som 
otillräckliga. Dessutom saknade den beslutade verksamhetsplanen åtgärder 
för att säkra god arkitektur vid nybyggnation och renovation i kommunen, 
och det omnämnda så kallade arkitekturprogrammet erkände inte stadens 
befintliga estetiska problem." 

Särskilt yttrande 

Anna Nordanberg (L) lämnar följande särskilda yttrande: "Liberalerna ställer 
sig bakom moderaternas yrkande avseende punkt 1-3 samt 6 & 7. För 
Liberalerna är det viktig att värna om skattemedel och vara restriktiva 
gällande antalet styrdokument som tas fram. Men att göra stadsdelsanalyser 
och på det sättet involvera berörda västeråsare och näringsidkare i 
utvecklingen av deras närområde är även det en viktig fråga för Liberalerna. 
Vi kan därför inte ställa oss bakom punkt 5 så som det är formulerat. Just för 
att dialog och att involvera berörda är så viktigt kan vi heller inte ställa oss 
bakom punkt 4. Det är viktigt med effektiva processer och 
handläggningstiderna behöver kortas i Västerås. Men exempelvis 
detaljplaner med stort allmänt intresse bedrivs inte mest effektivt för att det 
går snabbt." 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsplanen utgör underlag för planering av verksamhetsåret och 
följs upp under 2023 i månadsrapporter, två delårsrapporter och i 
årsuppföljning.  

Verksamhetsplanen innehåller beskrivning av nämndens uppdrag och 
utmaningar och hur nämndens verksamheter bidrar till de av fullmäktige 
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beslutade strategiska utvecklingsområdena. Verksamhetsplanen innehåller 
vidare mål och nyckeltal för hur nämnden ska fullfölja sitt uppdrag 
(styrkort), ekonomisk analys inklusive budget och en sammanfattning av 
nämndens internkontrollplan. Internkontrollplanen i sin helhet biläggs. Som 
bilaga i verksamhetsplanen finns nämndens följekort med väsentliga 
nyckeltal för verksamheten. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämndens verksamhetsplan 2023 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Eleonore Lundkvist (M) yrkar på följande ändring och tillägg i 
verksamhetsplanen: 
1. NKI för Bygglov företag ska vara minst 80% 2023. 

2. Nytt mål: Nämnden ska ta fram förslag på hur man kan arbeta mer 
företagsvänligt i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i november 2022.  

3. Nytt mål: Andel bygglovsbeslut levererade inom 10 veckor ska vara 100 
procent. 

4. Nytt mål: Västerås ska sträva efter att uppnå samma effektivitet när det 
gäller framdrift av detaljplaner och bygglov som de kommuner med kortast 
handläggningstid inom dessa områden i Sverige 

5. Nytt mål: Att färdigställa detaljplaner och handlägga bygglov ska 
prioriteras före framtagande av nya stadsdelsanalyser, program och 
allehanda styrdokument, undantaget de dokument som krävs enligt lag 

6. Nytt mål: Aktivt bidra till att stadens interna samarbetsklimat mellan 
förvaltningar förbättras så att exempelvis detaljplaner och byggprojekt inte 
fastnar  

7. Förvaltningen ska inom befintlig ram anställa en stadsarkitekt 

Elias Norgren (SD) yrkar bifall till Eleonore Lundkvists (M) yrkanden. 

Thomas Karlsson (S) yrkar avslag till Eleonore Lundkvists (M) ändrings- 
och tilläggsyrkande 1, 2, 4, 5, 6 och 7 och bifall till tilläggsyrkande 3. 

Proposition 

Ordföranden föreslår en propositionsordning där nämnden först tar ställning 
till Eleonore Lundkvists (M) yrkanden och Thomas Karlssons (S) yrkanden 
och därefter till liggande förslag till beslut. 

Föreslagen propositionsordning godkänns och genomförs. 

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt Thomas Karlssons (S) 
yrkanden och bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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§ 9 Dnr BN 2023/00033-3.0.1 

Tillsynsplan för byggnadsnämndens tillsynsverksamhet enligt 
plan- och bygglagen år 2023 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden antar stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
Tillsynsplan för byggnadsnämndens tillsynsverksamhet enligt plan- och 
bygglagen år 2023.  

2. Byggnadsnämnden ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att arbeta i 
enlighet med Tillsynsplan för byggnadsnämndens tillsynsverksamhet enligt 
plan- och bygglagen år 2023.  

3. I tillsynsplanens prioriteringsordning ska tillsyn av lekplatser läggas till i 
prioriteringsgrupp 2. 

Reservation 

Eleonore Lundkvist (M), Frank Pettersson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 

Tillsynsarbetet som byggnadsnämnden ska utföra enligt plan- och bygglagen 
ska enligt 8 kap. 8 § plan- och byggförordning regelbundet följas upp och 
utvärderas. Mot bakgrund av detta har stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram 
ett förslag på tillsynsplan för 2023 års tillsyn enligt plan- och bygglagen. I 
tillsynsplanen framgår det vilka tillsynsområden som byggnadsnämnden har, 
vilka resurser som läggs på tillsyn, hur ärendebalansen ser ut, vilken 
målsättning byggnadsnämnden har för tillsynsverksamheten år 2023, 
prioritetsordning av ärenden och hur tillsynsarbetet ska följas upp.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden antar stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
Tillsynsplan för byggnadsnämndens tillsynsverksamhet enligt plan- och 
bygglagen år 2023.  
2. Byggnadsnämnden ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att arbeta i 
enlighet med Tillsynsplan för byggnadsnämndens tillsynsverksamhet enligt 
plan- och bygglagen år 2023. 

Yrkanden 

Eleonore Lundkvist (M) yrkar att i prioritetsgrupp 2 ska tillsyn av lekplatser 
ingå och att målsättningen höjs till minst 220 avslutade ärenden. 

Thomas Karlsson (S) yrkar bifall till Eleonore Lundkvists (M) 
tilläggsyrkande om att lekplatser ska ingå i prioritetsgrupp 2 och avslag till 
ändringayrkandet om höjd målsättning för antal avslutade ärenden. 
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Proposition 

Ordföranden föreslår en propositionsordning där nämnden först tar ställning 
till Eleonore Lundkvists (M) yrkanden och Thomas Karlssons (S) yrkanden 
och därefter till liggande förslag till beslut. 

Föreslagen propositionsordning godkänns och genomförs. 

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt Thomas Karlssons (S) 
yrkanden och bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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§ 10 Dnr BN 2023/00034-3.0.1 

Behovsutredning och tillsynsplan för byggnadsnämndens 
tillsynsverksamhet enligt miljöbalken år 2023 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden antar stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
Tillsynsplan för byggnadsnämndens tillsynsverksamhet enligt miljöbalken år 
2023.  

2. Byggnadsnämnden ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att arbeta i 
enlighet med Tillsynsplan för byggnadsnämndens tillsynsverksamhet enligt 
miljöbalken år 2023. 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden är, i egenskap av tillsynsmyndighet, skyldiga att utreda 
tillsynsbehovet avseende strandskydd och stängselgenombrott. En 
behovsutredning ska därför göras. Behovsutredningen ska avse en tid om tre 
år och ses över vid behov samt minst en gång varje år (1 kap. 6 § 
miljötillsynsförordningen (2011:13), MTF).  

Byggnadsnämnden är vidare skyldiga att för varje verksamhetsår upprätta en 
samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt 
miljöbalken. Planen ska grundas på behovsutredningen (1 kap. 8 § MTF).  

Mot bakgrund av det anförda har en behovsutredning och en tillsynsplan för 
byggnadsnämndens tillsynsverksamhet enligt miljöbalken tagits fram. 
Dokumentet består av två delar, en behovsutredning som löper på tre år 
(2022 – 2024) och en tillsynsplan som löper på ett år (2023).  

Behovsutredningen består av en kartläggning och en uppskattning av 
tillsynsbehovet. Tillsynsplanen består av en lägesbild, redogörelse av 
resurser som planeras för miljöbalkstillsynen och en prioritering samt 
målsättning för år 2023. Avslutningsvis stadgas riktlinjer för hur 
behovsutredningen och tillsynsplanen ska följas upp.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden antar stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
Tillsynsplan för byggnadsnämndens tillsynsverksamhet enligt miljöbalken år 
2023.  
2. Byggnadsnämnden ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att arbeta i 
enlighet med Tillsynsplan för byggnadsnämndens tillsynsverksamhet enligt 
miljöbalken år 2023. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 
beslutar enligt detta. 
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§ 11 Dnr BN 2022/00673-3.4.2 

Namnsättning - Esbjörn Svenssons plats, Skultuna 

Beslut 

Byggnadsnämnden fastställer ortnamnet Esbjörn Svenssons plats. 

Ärendebeskrivning 

Skultuna kommundelsförvaltning har namnsatt en del av Skultuna torg till 
Esbjörn Svenssons plats. Torget byggdes om under pandemin 2020 och 
invigning av Esbjörn Svenssons plats hölls 23 september 2022.  

Byggnadsnämnden beslutar om ortnamn på allmän platsmark inom tätort och 
detaljplanerade områden inom Västerås kommun. Eftersom Esbjörn 
Svenssons plats saknar officiellt ortnamnbeslut taget av Byggnadsnämnden 
tas detta ärende upp i Byggnadsnämnden för beslut. 

I samband med fråga om byte av gatunamn i Skultuna 2012 från Skultuna 
kommundelsnämnd bedömde dåvarande Lantmäteriförvaltningen att Esbjörn 
Svensson är lämpligt namn för del av torget i Skultuna.  

Esbjörn Svensson som var pianist och kompositör inom jazzmusik var född 
och uppvuxen i Skultuna. Esbjörn vann flera priser och utmärkelser för sin 
musik och fick stora framgångar med trion Esbjörn Svensson Trio, även 
känd som e.s.t. 2003 var han sommarpratare i Sveriges radios P1. Esbjörn 
dog 2008. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden fastställer ortnamnet Esbjörn Svenssons plats. 

Proposition 

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

Kopia till 

Skultuna kommundelsnämnd 
Krister Sikström, TFF 
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§ 12 Dnr BN 2022/00637-1.7.1 

Remiss - Handlingsplan med riktlinjer för masshantering 

Beslut 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande daterad 2022-12-08, 
godkännes som Byggnadsnämndens eget och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 

Eleonore Lundkvist (M), Frank Pettersson (M) och Pontus Nähr (M) lämnar 
följande särskilda yttrande: "Västerås stad har alldeles för många planer, 
policys, program och styrdokument. Ingen kan längre förmå att varken 
överblicka eller implementera dem. Ofta finns redan liknande, överlappande 
eller motstridiga dokument. Fram till dess att en rensning genomförts ska 
stor restriktivitet råda avseende framtagande av nya styrdokument. Därför 
kan detta dokuments nödvändighet ifrågasättas." 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har upprättat förslag till handlingsplan med riktlinjer för 
masshantering inklusive bilaga 1 och 2. Byggnadsnämnden ges via remissen 
möjlighet att komma med synpunkter på handlingsplanen.  

Stadsbyggnadsförvaltningen tackar för möjligheten att få komma med 
synpunkter på dokumentet. Masshanteringsplanen föreslår flera konkreta 
åtgärder som kommer att underlätta återanvändning av massor och därmed 
bidra till en mer cirkulär ekonomi. Åtgärderna kommer minska både 
ekonomiska och miljömässiga kostnader när massor kan omhändertas i 
närområdet och inte transporteras till platser i andra kommuner. 

Strukturen mellan mål och åtgärder bör dock förtydligas i handlingsplanen 
exempelvis enligt upplägget i Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
yttrande.  

Handlingsplanen bör kompletteras med målsatta indikatorer eftersom detta 
omnämns i texten som ett viktigt verktyg för uppföljning. 

Handlingsplanen bör också peka ut ansvarig nämnd eller förvaltning som ska 
genomföra åtgärderna. Detta är önskvärt för att möjliggöra uppföljning. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande daterad 2022-12-08, 
godkännes som Byggnadsnämndens eget och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Proposition 

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

Kommunstyrelsen 
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§ 13 Dnr BN 2022/00591-1.7.1 

Internremiss - Motion från (MP) om en kommunövergripande 
cykelstrategi 

Beslut 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande daterat 10 januari 2023 
godkänns som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Reservation 

Elias Norgren (SD) och Hannes Elfving (SD) reserverar sig mot beslutet 
med följande motivering: "Reservation mot bifall av första att-satsen. Vad en 
“övergripande” cykelstrategi ska innebära är otydligt, och vad man väntar 
sig för resultat förblir osagt. Sverigedemokraterna upplever inga särskilda 
problem för cykelfarandet i kommunen som helhet, som inte kan lösas utan 
att en löst definierad “strategi” tas fram. Med betoning på att förslaget 
innebär en “kommunövergripande” ambition, så anser vi även att det finns 
risk för delar av kommunen som är direkt bilberoende kommer att få sina 
behov förbisedda, och bli ämne för cykelfrämjande åtgärder som ingen 
efterfrågat och som inte kommer någon till gagn." 

Särskilt yttrande 
Eleonore Lundkvist (M), Frank Pettersson (M) och Pontus Nähr (M) lämnar 
följande särskilda yttrande: "Västerås stad har alldeles för många planer, 
policys, program och styrdokument. Ingen kan längre förmå att varken 
överblicka eller implementera dem. Ofta finns redan liknande, överlappande 
eller motstridiga dokument. Fram till dess att en rensning genomförts ska 
stor restriktivitet råda avseende framtagande av nya styrdokument. Därför 
kan detta dokuments nödvändighet ifrågasättas." 

Ärendebeskrivning 

Miljöpartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om att 
staden ska prioritera cykeln i högre grad i utvecklingen av stadens 
infrastruktur. För att göra detta föreslår motionären att en 
kommunövergripande cykelstrategi tas fram, att staden utreder 
cykelinfrastrukturens underhållsskuld samt presenterar förslag till 
finansiering för att minska denna samt att det frigörs budgetutrymme för 
drift- och investeringsekonomiska konsekvenser av den föreslagna 
kommunövergripande cykelstrategin. 

Med anledning av detta yrkar motionären: 

* Att en kommunövergripande cykelstrategi tas fram 

* Att den totala kostnaden för underhållsskulden och föreslagna 
cykelsatsningar utreds och att föreslag för finansiering, medelst kommunala 
och sökbara statliga medel, av detta presenteras. 
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* Att budgetutrymme i kommande årsplaner skapas för att omhänderta 
kommande drift- och investeringsekonomiska konsekvenser av den 
kommunövergripande cykelstrategin 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till byggnadsnämnden och 
tekniska nämnden med begäran om yttrande senast 31 januari 2023. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande daterat 10 januari 2023 
godkänns som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Proposition 

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

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 14 Dnr BN 2022/00588-1.7.1 

Internremiss - Motion från (MP) om möjliggörande av 
konvertering av lokaler till bostäder 

Beslut 

1. Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande daterad 2023-01-12 godkänns som 
nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Miljöpartiet de gröna i Västerås har genom Anna Thunell och Kristofer 
Åberg lagt en motion om ”Att kommunen utreder förutsättningarna för att ge 
bygglov till bostäder med mindre avvikelser från boverkets 240 cm i takhöjd, 
vid ändringar av användningsområde för lokaler till bostäder”. 

Bakgrunden till detta är enligt motionen att det den billigaste, snabbaste, 
hållbaraste och resurseffektivaste bostaden att bygga är den där det mesta 
redan är byggt. De skriver att dag finns ett stort antal lokaler i Västerås 
befintliga bebyggelse som fastighetsägare skulle vilja konvertera till 
bostäder, förutsatt att möjligheten gavs och att en konverterad bostad kräver 
en bråkdel av materialet, kräver mindre energi, tar inte någon ytterligare 
mark i anspråk och har på grund av allt detta en betydligt lägre 
produktionskostnad. 

De framhåller att en av anledningar därför konverteringen inte sker är att de 
kräver bygglov och att kommunens syn på boverkets riktlinjer om takhöjd på 
2,4 meter möjliggör inte omvandlingen.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut:  
1. Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande daterad 2023-01-12 godkänns som 
nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Proposition 

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

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 15 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 2022-12-
06—2023-01-16 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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§ 16 Dnr BN 1816945- 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Redovisad förteckning läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Delegeringsbeslut registrerade under perioden 2022-12-06—2023-01-16 
redovisas för byggnadsnämnden i form av en lista. 

Delegationsbeslut registrerat i Ciceron under perioden 2022-12-06—2023-
01-16 redovisas för byggnadsnämnden i form av en lista. 
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§ 17 Dnr BN 1816947- 

Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Återrapportering av ordförandebeslut: 
- Beslut om bygglov, Bygglov för tillbyggnad av affär på fastigheten 
Traversbanan 1, BY 2022-002150. 

- Beslut om att överklaga Länsstyrelsens beslut, Förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Klavsta 1:4, BY 2022-000850 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

26 (57) 
Byggnadsnämnden 2023-01-26 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 18 Dnr BN 1816946- 

Anmälan av laga kraftvunna detaljplaner 

Ärendebeskrivning 

Följande detaljplan har vunnit laga kraft: 
- Detaljplan för del av Västerås 4:20, Hovdestalund, Ob 1951  
Laga kraft 2022-12-15. 

- Detaljplan för Östjädra 1:196, Dingtuna, Dp 1964  
Laga kraft 2023-01-11. 
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§ 19 Dnr BN 1816949- 

Protokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 

Beslut 

Sammanträdesprotokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 6 december 
2022 läggs till handlingarna. 
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§ 20 Dnr BN 2020/00910-3.1.2 

Planprogram för stadsdelarna Kungsängen och Ängsgärdet 
inom ramen för projekt Mälarporten, Pp 38 

Beslut 

1. Planområdet för planprogrammet Mälarporten utökas till att omfatta 
området intill Steam och Färjekajen enligt föreslagen geografisk 
avgränsning. 

Särskilt yttrande 

Elias Norgren (SD) och Hannes Elfving (SD) lämnar följande särskilda 
yttrande: "Beslutet innebär expansion av planområdesavgränsningen för 
planområdet Mälarporten till Ångkraftverket med omgivning. Detta ställer 
sig Sverigedemokraterna bakom enbart efter försäkran att Ångkraftverkets 
omgivning med tillhörande bebyggelse från samma period och 
arkitektoniska stil ej undergår nyutveckling likt den planerad för övriga 
planområdet Mälarporten. Information om att området enligt domstol är 
skyddat från inskränkningar från nybyggnation är betryggande, och vårt 
bifall är avhängigt detta." 

Ärendebeskrivning 

Planprogrammet för Mälarporten är ett cirka 90 hektar stort område i 
centrala Västerås som omfattar stadsdelarna Kungsängen och Ängsgärdet, 
men även delar av Östra hamnen, Lillåudden och Öster Mälarstrand. 
Mälarporten blir en ny, levande stadsdel med ett nytt resecentrum som blir 
en naturlig brygga mellan city, Mälaren och intilliggande områden. Området 
som tidigare präglats av industri ska omvandlas med hållbarhet, innovation 
och nytänkande i fokus. 

Kommunfullmäktige beslutade hösten 2020 att ta fram ett planprogram för 
hela Mälarporten. Planprogrammet ska säkerställa hållbara lösningar för 
bland annat: 

* Trafik, infrastruktur och mobilitet 

* Grönska, offentliga rum och vatten 

* Samhällsfastigheter i form av exempelvis förskolor, skolor, äldreboenden 
och platser eller lokaler för idrott och kultur 

* Kulturmiljö, gestaltning och arkitektur 

* Miljö och risker 

* Teknisk försörjning 

* Bostäder, verksamheter och handel 

* Exploateringsekonomi och totalekonomi 
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Under processens gång har förutsättningar och behov framkommit som 
motiverar en utökning av planområdet. Det är Byggnadsnämnden som tar 
beslut om en sådan utökning. Bifogad karta visar nuvarande 
planområdesavgränsning och de områden som planområdet föreslås utökas 
med, Färjekajen och intill Steam. 

Motiven till varför området vid Färjekajen ska tas med i planområdet är: 

* Viktig plats och knutpunkt i staden.  

* Platsen är en viktig länk mellan stadsutvecklingsprojekten för Lögarängen 
och Mälarporten, men ingår i nuläget inte i något av projekten.  

* Finns önskemål om förändring från verksamheterna som finns på plats.  

* Stora kvalitéer och potential för utveckling av området.  

* En del av uppdraget i Mälarporten är att öka tillgängligheten till Mälaren, 
Färjekajen är en sådan viktig plats.  

Motiven till varför området intill Steam ska tas med i planområdet är: 

* Finns behov av ställningstaganden som påverkar en större helhet. Den 
fördjupade översiktsplanen för Öster Mälarstrand är inte längre aktuell, 
varför vägledning saknas. 

* Skyddsområdet kring byggnadsminnet Ångkraftverket hindrar önskad 
utveckling.  

* Ångkraftsvägen utgör en saknad länk i sammankopplingen av Öster 
Mälarstrand och Mälarporten och är ett viktigt framtida stråk. 

* Steam hotell är en strategiskt viktig målpunkt i Västerås. Ytan framför 
Steam och planerad bebyggelse kommer utgöra en viktig plats och knutpunkt 
i Mälarporten. 

* Knyter ihop Mälarporten med Öster Mälarstrand. 

* En del av uppdraget i Mälarporten är att öka tillgängligheten till Mälaren, 
området intill Steam är en sådan viktig plats.  

Konsekvenserna blir en något större tidsåtgång. Dock finns redan en del 
material framtaget för området intill Steam i samband med pågående 
detaljplanearbete för dp 1890, Ångkraftverket 1 m.fl. Det bedöms inte 
påverka tidplanen för planprogrammet för Mälarporten som helhet eller 
planerat beslut om samråd. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Planområdet för planprogrammet Mälarporten utökas till att omfatta 
området intill Steam och Färjekajen enligt föreslagen geografisk 
avgränsning. 
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Proposition 

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

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 21 Dnr BN 2022/00534-3.1.2 

Planbesked för Hubbo-Mälby 3:6 

Beslut 

1. Positivt planbesked lämnas för del av Hubbo-Mälby 3:6, Tillberga, 
Västerås enligt Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2023-01-17. 

2. Avgift för planbesked för en stor åtgärd, fastställs till 21 000 kr enligt 
gällande taxa. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med planansökan är enligt sökande att ändra tillåten byggnadshöjd 
inom planområdet så det går att fortsätta bedriva befintlig verksamhet vidare. 

Tågen som underhålls inom området har blivit större och därför krävs större 
servicebyggnader.  

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömning är att det är möjligt att pröva den 
föreslagna förändringen i en detaljplaneprocess.  

Projektet föreslås tilldelas prioritet 5 enligt Byggnadsnämndens 
prioriteringsordning 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Positivt planbesked lämnas för del av Hubbo-Mälby 3:6, Tillberga, 
Västerås enligt Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2023-01-17. 
2. Avgift för planbesked för en stor åtgärd, fastställs till 21 000 kr enligt 
gällande taxa. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 
beslutar enligt detta. 
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§ 22 Dnr BN 2019/00172-3.4.2 

Detaljplan för fastigheten X, dp 1988 

Beslut 

1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för 
fastigheten X, Västerås. 

2. Planavtal ska upprättas mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och NN. 

Ärendebeskrivning 

NN inkom den 14 februari 2019 med en ansökan om detaljplan för 
fastigheterna. Byggnadsnämnden gav positivt planbesked den 7 september 
2021. 

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra ny 
bostadsbebyggelse i form av 5 friliggande villor inom fastigheten X m.fl. 
Vid planläggning kommer även 5 friliggande villor som tidigare fått positivt 
förhandsbesked ingå. 

Den aktuella platsen är inte planlagd sedan tidigare. 

Det aktuella området ligger lantligt i anslutning till en mindre grupp med 
samlad bostadsbebyggelse ca 10 km från centrala Västerås och utgörs i 
dagsläget av delvis obebyggd jordbruksmark. 

Övergripande konsekvenser 
Området saknar i dagsläget kollektivtrafikförbindelser samt anslutning till 
gång- och cykelvägnät. Närmaste förskola och grundskola finns i Dingtuna 
ca 5 km från området. Då det är jordbruksmark kan det finnas en/flera 
åkerholmar och diken som omfattas av biotopskyddsförordningen. En 
naturvärdesinventering behöver göras för att undersöka om planerad 
bebyggelse påverkar biotopskyddsförordningen. Planområdet är utsatt för 
trafikbuller från väg 555 och 622. I planarbetet ska det säkerställas att 
gällande riktvärden bör trafikbuller vid fasad och uteplats inte överskrids. En 
trafikbullerutredning kommer att behöva tas fram för att kartlägga 
bullernivåer. Om anslutning inte kan ske till kommunalt vatten- och avlopp 
behöver en lokal VA-anläggning planeras. VA-anläggningen behöver 
samordnas med VA-lösning för de fyra befintliga avstyckade tomterna i 
området. Det bör utredas om VA-anläggningen kan kretsloppsanpassad enl. 
Västerås stads VA-policy. Mark utanför tomtmark kan behöva avsättas för 
VA-anläggning. 

Detaljplanen föreslås få prioritet 4 och handläggs med utökat planförfarande. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för 
fastigheten X, Västerås. 
2. Planavtal ska upprättas mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och NN. 
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Proposition 

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

Kopia till 

NN 
Fastighetsnämnden 
Tekniska nämnden 
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§ 23 Dnr BN 2019/00254-3.1.2 

Detaljplan för fastigheten X, Västerås, Dp 1980 

Beslut 

1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för 
fastigheten X, Västerås, enligt stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 
daterad den 2023-01-17. 

2. Planavtal ska upprättas mellan stadsbyggnadsförvaltningen och 
fastighetsägaren. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att kunna komplettera 
stadsdelen Annedal längs med Köpingsvägen med bostadsbebyggelse i form 
av radhus. 

Detaljplanen omfattar fastigheten X. Sökanden är NN. 

Förslaget stödjer stadens ambitioner att öka stadens attraktivitet och stadsliv 
genom fler bostäder. planområdet är utpekat som möjligt utvecklingsområde 
för bostäder. En byggnation av bostäder i området bedöms vara i enlighet 
med översiktsplanens ÖP 2026 rev 2017 intentioner. Övriga frågor som 
kommer behöva utredas särskilt är bland annat buller från intilliggande 
vägar, dagvattenhantering, geoteknik och tillgången till parkeringsplatser, 
samt hänsyn till befintlig bebyggelse. 

Detaljplanen handläggs med standard planförfarande. Detaljplanen föreslås 
få prioritet 4. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för 
fastigheten X, Västerås, enligt stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 
daterad den 2023-01-17. 
2. Planavtal ska upprättas mellan stadsbyggnadsförvaltningen och 
fastighetsägaren. 

Proposition 

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

Kopia till 

Sökande 
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§ 24 Dnr BN 2020/00250-3.1.2 

Detaljplan för del av Västerås 2:4 m.fl., Hamnen, Västerås, Dp 
1956 

Beslut 

1. Detaljplan för del av Västerås 2:4 m fl, Sjöhagen, Västerås, Dp 1956, 
daterad 2023-01-17, ska skickas ut för samråd. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya verksamheter i 
hamnområdet och säkerställa vattnets användbarhet för hamnen. Syftet är 
även att reglera markanvändningen i hamnområdet för att stämma överens 
med nuvarande bebyggelse och användning. Genom att möjliggöra en 
utveckling av hamnområdet möjliggörs även att klimatpåverkande utsläpp 
från transportsektorn kan minskas. Hamnområdet är synligt från flera håll 
inom kommunen och Sjöhagsvägen som finns i direkt anslutning till 
planområdet utgör en entré till Västerås centrum. Därför är också ett syfte 
med detaljplanen att möjliggöra för en god gestaltning inom området. 

Detaljplanens huvudsakliga användningar är hamn och industri samt hamn 
för vattenområde. Användningarna uppfyller detaljplanens syfte. Inom 
hamnområdet utökas byggrätter genom ökad nockhöjd och inom särskilda 
delar av området tillåts ännu högre nockhöjd för silos. Inom området finns 
även användning för tekniska anläggningar och markreservat för 
underjordiska ledningar för att säkra åtkomst av teknisk infrastruktur. 

Västerås stad bedömer att de största konsekvenserna av planen är påverkan 
på olycksrisker och stadsbilden. Möjliga olycksrisker med planförslaget 
minskas genom att åtgärder regleras i planen. Påverkan på stadsbilden är 
ofrånkomlig då hamnverksamheten av sin natur behöver lokaliseras nära 
vattnet; ett läge som blir synligt från flera vypunkter inom staden. 
Avvägningen som gjorts av staden är att de negativa konsekvenser som kan 
uppstå av planen, så som påverkan på stadsbilden, är mindre än de positiva 
konsekvenser det innebär att hamnverksamheterna kan utvecklas. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Detaljplan för del av Västerås 2:4 m fl, Sjöhagen, Västerås, Dp 1956, 
daterad 2023-01-17, ska skickas ut för samråd. 

Proposition 

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

TFF 
Fastighetsnämnden 
Tekniska nämnden 
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§ 25 Dnr BN 2023/00040-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus på 
fastigheten X 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden lämnar negativt förhandsbesked för åtgärden. 

2. Granskningsavgiften fastställs till 16 259 kr. 

Reservation 

Eleonore Lundkvist (M) och Frank Petterson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 

Förslaget innebär bildande av 5 nya fastigheter inom fastigheten X. Enligt 
förslaget från sökanden får den nya fastigheterna en area om ca 2100-2800 
kvm och ska bebyggas med ett enbostadshus per tomt. 

Sökanden avser anordna egen lösning för vatten och avlopp genom 
gemensam anläggning. 

För fastigheten finns ingen detaljplan. 

Tidigare har det beviljats förhandsbesked för 5 tomter angränsande till 
ansökt plats med BY 2019-000792. Där har bygglov beviljats och 4 
enbostadshus uppförts. Dessa hus har fått vita fasader och röda tegeltak. 

Vid ansökan med by 2019-000792 uppgav sökanden: 
”Avstyckningsområdet planeras för fem stycken fastigheter för enbostadshus 
enligt situationsplanen i Bilaga 

Fyra av fastigheterna ämnas avstyckas till 2000 kvm vardera. För att 
möjliggöra mindre djurhållning på den femte fastigheten föreslås den 
avstyckas till 1,2 ha.” 

Område har idag ingen cykelbana och tillgänglighet till kollektivtrafik finns 
en linje med två avgångar (se nedan karta)  

Avståndet från ansökt plats är ca 650-700 meter i gång avstånd. 

Utdrag från Trafikverkets erinran:  
”Trafikverket ser att området i fråga riskerar att bli bilberoende eftersom 
området idag endast trafikeras av en busslinje två gånger per dag (en resa i 
vardera riktningen). Närmsta hållplats är belägen cirka 500 meter från 
planerad exploatering utmed väg 527, en smal och krokig väg som inte är 
anpassad för en ökad mängd oskyddade trafikanter. Kommunen bör därmed 
se över möjligheterna för kollektivtrafik, skolskjuts samt gång- och 
cykelvägar till och från området vid en utbyggnad.” 

Komplett ansökan kom in 2022-11-01. 
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Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det ansökta 
förhandsbeskedet inte är förenlig med intentionerna i översiktsplan ÖP 2026.  

Bedömning görs att det utgör en ny sammanhållen bebyggelse som bör 
prövas med detaljplan, då det ställer krav på service och samordning. 

Av 2 kap 4 § Plan- och bygglag (2010:900) framgår att mark får tas i 
anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig 
för ändamålet.  

Av 2 kap § 2 PBL (2010:900) framgår att planläggning och 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. 
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 
4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska därför tillämpas. 

Av 4 kap 2 § Plan och- bygglagen ska kommunen med en detaljplan pröva 
ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk 
samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

   1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, 
om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller 
inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena 
i övrigt. 

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 2022-11-01, den bedömdes komplett 2022-11-
01. Det innebär att tidsfristen på 10 veckor överskrids med mer än 1 vecka 
vilket leder till att handläggningsavgiften ska reduceras till 16 259 kronor. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden lämnar negativt förhandsbesked för åtgärden. 
2. Granskningsavgiften fastställs till 16 259 kr. 

Yrkanden 

Eleonore Lundkvist (M) yrkar att byggnadsnämnden lämnar positivt 
förhandsbesked. 

Thomas Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och 
avslag till Eleonore Lundkvists (M) förslag till beslut. 
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Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Eleonore 
Lundkvists (M) förslag till beslut, dels Thomas Karlssons (S) bifall till 
förvaltningens förslag till beslut och avslag till Eleonore Lundkvists (M) 
förslag till beslut. 

Ordföranden föreslår en propositionsordning där det två förslagen ställs mot 
varandra. Föreslagen propositionsordning godkänns och genomförs.  

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt Thomas Karlssons (S) bifall 
till förvaltningens förslag till beslut och avslag till Eleonore Lundkvists (M) 
förslag till beslut. 

Kopia till 

Delges sökande 
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§ 26 Dnr BN 2023/00028-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (99 lgh) på fastigheten 
Ran 1 

Beslut 

1. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Ran 1 beviljas 
med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 

2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 377 060 kronor. 

3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Särskilt yttrande 

Eleonore Lundkvist (M), Frank Pettersson (M) och Pontus Nähr (M) lämnar 
följande särskilda yttrande: "Det är beklagligt att 15-våningshuset inte har 
sadeltak vilket hade höjt den arkitektoniska kvaliteten och bidragit till en 
mindre stram och brutalistisk gestaltning." 

Ärendebeskrivning 

JM AB ansöker om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten 
Ran 1. Fastigheten är belägen på Öster Mälarstrand ett kvarter norr om 
Notuddsparken. Kvarteret är ett av de sista att bebyggas inom planområdet.   

För fastigheten finns detaljplan, Dp 1842, antagen i juni 2017. 

Kvarteret Ran består av fyra hus kring en gemensam upphöjd gård. Ett 
punkthus med 15 våningar, platt tak och indragna balkonger i hörn. Övriga 
hus är tre respektive fem våningar med sadeltak och utanpåliggande 
balkonger. Två av byggnaderna är hopbyggda. Byggnaderna har gemensam 
källare som rymmer förråd och parkering för cykel och bil. Övrigt 
bilparkeringsbehov tillgodoses i det närbelägna parkeringshuset. 

Cykelparkering anordnas förutom i garage även på förgårdsmark och på 
gården. 

Totalt rymmer byggnaderna 99 lägenheter.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Ran 1 beviljas 
med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 377 060 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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§ 27 Dnr BN 2023/00017-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad samt marklov samt 
komplementbyggnad på fastigheten Slättberga 1, 2 och 4 

Beslut 

1. Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad samt komplementbyggnader på 
fastigheten Slättberga 1, Slättberga 2 och Slättberga 4 beviljas med stöd av 9 
kap. 30 § plan- och bygglagen. 

2. Marklov beviljas med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen, PBL. 

3. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 708 591 kronor. 

4. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 

Logivist Estate AB ansöker om bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, 
marklov samt komplementbyggnad på fastigheten Slättberga 1, Slättberga 4 
och del av Slättberga 2. 

Fastigheten ligger i Hacksta industriområde som är beläget strax söder om 
järnvägen i den sydvästra delen av Västerås. Området har ett storskaligt 
uttryck och karaktär, det domineras av stora industri- och lagerbyggnader i 
ett öppet och flackt landskapsrum. 

Byggnaden kommer att rymma kontor och lager för Västeråsföretaget 
Twistshake som bland annat tillverkar barnprodukter som nappflaskor och 
barnvagnar. Delar av byggnaden kommer preliminärt att bestå av 
uthyrningsbara lager och kontor.  

Ärendets handläggning 
För fastigheten finns detaljplan, nr 1835 antagen 12 juli 2016. Planen syftar 
till att anordna ett välbeläget industriområde med behov av att goda 
transportvägar kan etableras. 

Sökande är civilrättslig ägare till Slättberga 1, Slättberga 4 och del av 
Slättberga 2. 

Detaljplanen anger för fastigheten användningen J1, vilket är industri och 
lager med skyddsavstånd 200 meter. Inom området som betecknas med J1 är 
kontorslokaler tillhörande respektive verksamhet tillåtna.  

Byggnaden utformas som en cirka 16 meter hög horisontell volym. Den 240 
m långa huvudfasaden bryter sin längd i tre delar. Två svarta delar på 
kanterna inrymmer entréer som är också markerade med vertikala träribbor. 
Höga fönsterpartier med vita balkonglådor visar kontor delar och gör att 
antalet våningar räknas i fasaden och därmed gör skalan påtaglig. Flera 
fordonportar öppnas på fasaden.  
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Svarta och vita kulörer har valts för att visa att enheten är ett storskaligt 
logistiklager. Byggnadens naturliga täthet ska inte döljas utan ses som en 
kvalitet som bibehålls och förstärks av materialet.  

Det är därför enkla färger har valts; ett samspel mellan svart och vitt som 
förstärker dynamiken i skalet utan att skada det snäva fasadspelet. Precis 
som ljus och skugga går hand i hand, kompletterar svarta och vita ytor 
varandra, förstärker varandra. På detta sätt kan byggnadens monotona fasad 
brytas utan att skada ovanstående enkelhet. Det beslutades att ta de två 
kulörerna tillsammans i ett dynamiskt spel: snarare än en rytmisk upprepning 
bearbetas konvergens inom flyglinjen så att planspelet manifesterar sig 
särskilt starkt i ögonhöjd. 

Förutom det storskaliga, konvergerande spelet ovan görs ett annat "mjukt 
tillägg": trä och gräs ger fasaden är mjuk, något mänskligt och är 
representanter för den mänskliga skalan i den övergripande byggnaden. 
Samtidigt står de också för byggnadens utformning: hållbar, kvalitativ och 
landskapskorrekt. 

Solpanelen installeras på platta tak och formar ett monogram, M, som 
kommer att synas ovanifrån.  

Byggnaden ska användas som lager med tre kontor byggd i tre våningar. 
Mellan kontoren byggs en entresol som ska användas som last yta för att 
lagra material. Entresolen är inte tillgänglig och avsteg medges. Undantaget 
medges för att den delen av lokalen där full funktionsförmåga behövs för att 
kunna utföra arbetet.  

På fastigheten anordnas en bredd asfaltyta framför portar; men även grönska, 
gräsmattor och en lång damm som dagvattenfördröjningsmagasin kommer 
att grävas. Flera träd ska planteras runt fastigheten tillsammans med ett 
stängsel. Träd markerar också parkeringsytan. Ett omfattande markarbete ska 
höja marken för att leda dagvatten till dagvattenfördröjning. 

En sprinklertank, en pumpstation och otta cykelskydd kompletterar förslaget. 

Förslaget redovisar 150 parkeringsplatser och tre parkeringsplatser för 
rörelsehindrade. De finns 80 cykelparkeringsplatser under tak. Förslaget 
uppfyller inte stadens parkeringsriktlinjer. Enligt sökandens beräkningar 
kommer maximalt 204 personer att vistas i anläggningen, men inte samtidigt. 
Antalet redovisade parkeringsplatser uppfyller därför verksamhetens behov. 
Bedömningen är således att avsteg från parkeringsnormen kan göras i detta 
fall.  

Tillkommande bruttoarea är 38 373 m2, byggnadsarea är 34 862 m2 och 
öppenarea är 104 m2. 

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förslaget är förenlig med detaljplanens syfte.    

Byggnaderna uppfyller kraven i 8 kap. § 1 plan-och bygglagen (PBL) om 
god form, färg- och materialverkan.   
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Byggnaderna bedöms lämpligt utformad med hänsyn till ändamål och 
omgivning. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad samt komplementbyggnader på 
fastigheten Slättberga 1, Slättberga 2 och Slättberga 4 beviljas med stöd av 9 
kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Marklov beviljas med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen, PBL. 
3. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 708 591 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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§ 28 Dnr BN 2023/00019-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av gruppbostad samt 
komplementbyggnad på fastigheten Basisten 1 

Beslut 

1. Ansökan beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 

2. Byggnadsnämnden godtar sökandens förslag på kontrollansvarig. 

3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

4. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 66 393 kr. 

Ärendebeskrivning 

Västerås kommun ansöker om bygglov för gruppbostad på fastigheten 
Basisten 1. Fastigheten är belägen på Sätra.  

Ansökan innehåller ett förslag om nybyggnad av gruppbostad om 6 
lägenheter om 40 m2 vardera, gemensamhetsutrymmen och 
personalutrymmen. På tomten placeras en komplementbyggnad 
innehållandes förråd och miljörum.  

Sätra är beläget ca 5 km nordväst om Västerås centrum. Det ligger precis 
innanför Norrleden, som kan ses som en gräns för staden. Fastigheten är på 
planområdets västra sida, väster om planerad vattenpark. Tomten har sin 
angöring vänd mot Körsångsgatan och har sin norra fasad mot 
Korsbacksgatan, som är en av det nya områdets entréer.  

För fastigheten finns detaljplan dp 1913, antagen 2021-05-06. 

Markanvändningen för tomten är bestämd till bostäder och vård. Tillåten 
nockhöjd är högst 9,0 meter. Högsta BTA är 800 m2 för flerbostadshus ovan 
mark, inglasad balkong inräknas. Förgårdsmark ska finnas till en minsta 
bredd på 2 meter från fasad till gata. Färdigt golv minst 0,2 meter över 
angränsande gata. 

Tomten beskrivs i detaljplanen som odlingskvarter. För fastigheten 
illustrerar detaljplanen ca 41 lägenheter. Fastigheten inkluderar en ännu ej 
bebyggd intilliggande tomt planerad för flerbostadshus.  

Ansökan överensstämmer med detaljplanens bestämmelser och intention. 

De barn som bedöms beröras av föreslagen åtgärd är främst de som 
eventuellt kommer att besöka bostäderna. Åtgärden bedöms inte påverka 
barns bästa negativt.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Ansökan beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Byggnadsnämnden godtar sökandens förslag på kontrollansvarig. 
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3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 
4. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 66 393 kr. 

Proposition 

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

Kopia till 

Sökande och kontrollansvarig 
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§ 29 Dnr BN 2023/00030-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av hotell på fastigheten X 

Beslut 

1. Bygglov för nybyggnad av hotell på fastigheten X avslås med stöd av 9 
kap. 30 § plan- och bygglagen. 

2. NN föreläggs så som fastighetsägare med stöd av 11 kap. 20 § PBL, vid 
äventyr av vite om 500 000 kr, att ta bort den olovliga byggnaden från 
fastigheten X senast den dag som infaller sex månader efter beslutsdagen. 
NN ska även betala vite om 500 000 kr för varje period om tre månader 
därefter under vilken byggnaden står kvar. 

Ärendebeskrivning 

I april 2016 beslutade byggnadsnämnden att bevilja tidsbegränsat bygglov 
om 5 år för uppställning av boendemoduler på fastigheten X.  

Boendemodulerna var totalt 56 (varav 50 byggdes) och uppfördes i två 
våningar. Det tidsbegränsade lovet har gått ut 1 september 2021. Byggnaden 
har sedan dess varit olovlig. 

Boendemodulerna uppfördes med syfte att fungera som flyktingboende, ett 
behov som var stort då det var brist på den typen av bostäder under 2015 och 
2016. Detta var också främsta anledningen varför man valde att tillåta 
boende under en begränsad tid (5år) i strid mot detaljplanens 
markanvändning. I denna ansökan rubriceras verksamheten som hotell. 

Ärendets handläggning 
För fastigheten finns detaljplan 1013J, antagen 1988. Detaljplanen medger 
användningen småindustri eller kontor, vilket enligt 1988-års tolkning även 
tillåter hotellverksamhet.  

Förslaget strider mot detaljplanen, då den till viss del står på prickad mark 
som ej får bebyggas och på u-område som ska vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. 

Byggnaden strider mot 39 § Byggnadsstadgan om minsta avstånd till 
fastighetsgräns. 

Det finns inte någon generell rätt till avvikelser från detaljplan. Det framgår 
av 9 kap 31c PBL genom att det står att byggnadsnämnden ”får” ge bygglov 
för en åtgärd som avviker från en detaljplan. Det finns alltså ingen 
skyldighet att ge bygglov för en avvikelse. Vid avvikelser ska 
byggnadsnämnden i varje enskilt fall göra en bedömning av om det är 
lämpligt att lämna bygglov. En sådan lämplighetsbedömning förutsätter att 
avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte.  

Avvikelsen bedöms inte som liten då u- områdets tillgänglighet för 
underjordiska ledningar begränsas. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer 
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inte byggnaden förenlig med detaljplanens syfte, varför inte heller 
avvikelsen är det. 

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att byggnaden inte uppfyller de 
förutsättningar för bygglov som anges i 9 kap 30 § Plan- och bygglagen. 

Mot denna bakgrund ska ett beslut om rättelseföreläggande meddelas enligt 
11 kap. 20 § PBL för att NN ska ta bort den olovliga byggnaden. Sex 
månader bedöms som rimlig tid för borttagande. Föreläggandet ska förenas 
med vite med stöd av 11 kap. 37 § PBL. För föreläggandets effektivitet 
bedömer byggnadsnämnden att det är lämpligt med ett löpande vite, 4 § lag 
(1985:206) om viten. 

Med hänsyn till vad som är känt om NN ekonomiska förhållanden och vad 
kostnaderna för föreläggandets fullgörande kan antas uppgå till, bedöms det 
som rimligt att vitesbeloppet bestäms till 500 000 kr i enlighet med 3 § lag 
om viten. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut:  
1. Bygglov för nybyggnad av hotell på fastigheten X avslås med stöd av 9 
kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. NN föreläggs så som fastighetsägare med stöd av 11 kap. 20 § PBL, vid 
äventyr av vite om 500 000 kr, att ta bort den olovliga byggnaden från 
fastigheten X senast den dag som infaller sex månader efter beslutsdagen. 
NN ska även betala vite om 500 000 kr för varje period om tre månader 
därefter under vilken byggnaden står kvar. 

Proposition 

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

Kopia till 

Kontrollansvarig 
Delges sökande/fastighetsägare 
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§ 30 Dnr BN 2023/00038-3.5.1 

Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus på fastigheten X 

Beslut 

1. Bygglov för fasadändring på fastigheten X avslås med stöd av 9 kap. 30 § 
plan- och bygglagen. 

2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 0 kronor. 

Ärendebeskrivning 

En privatperson ansöker om att ändra sitt balkongräcke från ett täckande i 
liggande trä till ett i metall och glas.  

För fastigheten finns detaljplan nr 607, fastställd 1970-02-27 som anger att 
området är till för bostadsändamål.  

Området är utpekat som mycket värdefull bebyggelsemiljö enligt Äldre plan- 
och bygglagen (ÄPBL) 3:12 i Det byggda kulturarvet, bilaga till ÖP54.  

Ursprungligt bygglov gavs 1970-08-04. Fasaderna karaktäriseras av gavlar i 
beige tegel med en långsida där det finns återkommande tegelpilastrar 
mellan de individuella radhusen. Mellan dessa avdelande tegelväggar har 
fasaden byggts upp med en återkommande växling mellan mörkt stående 
träpanel och liggande vit träpanel. Samma utformning återkommer på både 
sidan mot entrén och mot gården där balkongen är utförd som en liggande vit 
panel i trä med ett räcke något upphöjt från panelen, direkt speglande den 
vita horisontella panelen under fönstren på entrésidan.  

Att ändra balkongräcket från en täckande horisontell träpanel till ett 
metallräcke med glas bedöms fullständigt oförenligt med områdets 
kulturhistoriska och arkitektoniska värden.   

Sammantaget bedöms ärendet inte uppfylla de krav som ställs för 
fasadändring enligt 9 kap 30 § PBL, med stöd av 2 kap 6 § punkt 1, 8 kap 
13, 14 & 17 §§. Ärendet föreslås avslås.  

Mer än 15 veckor har gått sen ansökan kom in varför hela avgiften utgår 
enligt 12 kap 8a PBL.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för fasadändring på fastigheten X avslås med stöd av 9 kap. 30 § 
plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 0 kronor. 

Proposition 

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

Delges sökande 
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§ 31 Dnr  2023/00016-3.1.1 

Information - Lägesrapport ny kommuntäckande översiktsplan 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 
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§ 32 Dnr  2023/00025-3.1.2 

Information - Tidig dialog, Dp 1976 Skädduga 12:1 mfl. 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 
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§ 33 Dnr  2023/00043-3.1.2 

Information - Detaljplan för Västerås resecentrum, Dp 1811 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 
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§ 34 Dnr BN 2023/00053-3.1.2 

Information - Planprogram för Mälarporten 

Ärendebeskrivning 

Åsa Rudhage och Freja Råberg informerar om grunderna i förslaget till 
planprogrammet för Mälarporten. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 35 Dnr BN 2023/00061-1.2.3 

Övrig fråga - Nämndinitiativ - Helhetsgrepp kring byggnation i 
Barkarö 

Ärendebeskrivning 

Eleonore Lundkvist (M), Frank Pettersson (M) och Pontus Nähr (M) anmäler 
följande nämndinitiativ: "Barkarö är ett av Västerås mest populära och 
eftersökta områden att bosätta sig i. Därför är det av stor vikt att möjliggöra 
för fler bostäder i Barkarö samt att de planer som tas fram blir så 
ändamålsenliga som möjligt. När konjunkturen vänder vore det mycket 
lämpligt att ha färdiga detaljplaner i ett område som Barkarö. 

Just nu finns en pågående detaljplan, dp 1939, Eriksbo trädgårdsstad med 
syfte att möjliggöra ör styckebyggartomter, småhus, lägenheter och 
samhällsfastigheter. 

Detaljplanen är dock pausad på grund av elförsörjningsbrist och avsaknad av 
angöringsbar fjärrvärme i området. 

I närheten finns andra fastighetsägare med ambitioner att planlägga mark för 
bostäder. Genom att ta ett helhetsgrepp och undersöka intresset hos dess att 
göra en gemensam, större plan, skulle infrastruktur- och energilösningar 
kunna klaras ut gemensamt. Det kan då bli möjligt att resursutnyttja och få 
en kostnadseffektiv infrastruktur som baseras på fjärrvärme i stället för el. 

Med anledning av ovanstående yrkas 

Att byggnadsnämnden tar ett omtag kring dp 1939 för att undersöka 
möjligheterna att utvidga detaljplaneområdet i samråd med närliggande 
fastighetsägare för att möjliggöra en för staden mer kostnadseffektiv och 
ändamålsenlig hantering av infrastruktur och energiförsörjning." 
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§ 36 Dnr BN 2023/00062-3.5.1 

Övrig fråga - Norrleden 

Ärendebeskrivning 

På byggnadsnämndens arbetsutskott togs ärendet om breddning av Norrleden 
bort som beslutsärende och gavs istället som information. Eleonore 
Lundkvist (M), Frank Pettersson (M) och Pontus Nähr (M) anser därför att 
hela nämnden bör få information om ärendet på nämndens sammanträde i 
februari. Thomas Karlsson (S) förklarar kortfattat för nämnden varför 
ärendet utgick som beslutsärende. Förvaltningen får som uppgift att 
återkomma med mer information om ärendet på nämnden i februari. 
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§ 37 Dnr BN 2023/00063-3.5.1 

Övrig fråga - Bygglov skola, Gäddeholm 

Ärendebeskrivning 

Eleonore Lundkvist (M) frågar om byggloven för skola och 
skolpaviljongerna i Gäddeholm. Vesna Kranjec svarar vilka pågående 
bygglovsärenden som finns men återkommer med mer information på 
nämndens sammanträde i februari 

 


