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§ 60 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 

1. Arbetsutskottet utser Jonas Cronert (S) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 

2. Justering av protokoll sker senast tisdag veckan efter sammanträdet.  
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§ 61 Dnr BN 1825865- 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Föredragningslistan fastställs.  

Ärendebeskrivning 

– Ärende 3 i föredragningslistan, "Information på beredning - Redovisning 
av beviljade bygglov för bostäder" utgår då inget underlag finns att redovisa. 

– Extraärende "Allmänhetens frågstund" anmäls enligt § 67. 

– Extraärende "Nämndsammanträdets öppna del" anmäls enligt § 68. 

– Extraärende "Mötesrutiner för byggnadsnämndens sammanträde" anmäls 
enligt § 69. 

– Övriga frågor anmäls enligt §§ 70-71.  
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§ 62 Dnr BN 2020/00241-3.1.4 

Information på beredning - Flaskhalsanalys detaljplanprocessen 

Ärendebeskrivning 

Carl Arnö informerar om flaskhalsanalysen för detaljplaneprocessen och 
arbetsutskottet ställer frågor kring det. 

Arbetsutskottet tackar för informationen.   
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§ 63 Dnr BN 2020/00248-3.1.2 

Information på beredning - Återkoppling samråd och fortsatt 
inriktning, dp 1900 Barkaröby 15:1 

Ärendebeskrivning 

Viktor Brandt Johnson informerar om inkomna synpunkter efter samråd och 
ger förslag på hur de går vidare i arbetet med detaljplanen. Arbetsutskottet 
för en diskussion kring det. 

Arbetsutskottet tackar för informationen.  
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§ 64 Dnr BN 2020/00226-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st. enbostadshus på 
fastigheten X 

Beslut 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av 3 enbostadshus kan tillåtas inom 
fastigheten X. 
 
2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
 

3. Granskningsavgiften fastställs till 13 701 kr.          

Ärendebeskrivning 

NN söker förhandsbesked för nybyggnad av tre bostadshus med avsikt att 
bilda 3 nya fastigheter. 

Platsen för ansökan ligger i kanten till skogsparti som i söder möts av öppen 
åkermark. Placeringen kommer bli synlig i lanskapet dock följer man 
traditionell byggnadsplacering genom att lägga tomterna i kant till 
skogspartiet. 

Platsen för ansökan har reviderats i samråd med länsstyrelsen då det finns 
fornlämningar på området. En tomt har tagits bort och de tre södra tomterna 
har flyttats, reviderad situationsplan inkom 2020-02-17. 

Sökanden avser ansluta till befintligt kommunalt VA. 

Närmaste kollektivtrafik finns vid Stolpbo.  

Ärendet komplett 2020-02-17. 

Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det ansökta 
förhandsbeskedet är förenlig med intentionerna i översiktsplan ÖP 2026. 

Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det är olämpligt med tanke 
på att bebyggelsen blir synlig i landskapet att husen målas i vitt. Vit kulör i 
ett öppnare landskap av lantlig karaktär smälter ofta inte in i 
landskapsbilden. Vit kulör kan få byggnader att uppfattas som mycket större 
än vad de är samt ge ett självlysande intryck. Traditionellt målades endast 
kyrkor och vissa herrgårdar vita för att signalera status, rikedom och makt. 

Den föreslagna nybyggnaden bedöms utgöra en lämplig komplettering av 
den på platsen befintliga bebyggelsen. Om sökande beaktar de yttranden som 
remissinstanserna har lämnat och uppfyller de villkor som ställts i 
beslutsbilagan kan bygglov beviljas. 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

9 (20) 
AU Byggnadsnämnden 2020-03-17 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av 3 enbostadshus kan tillåtas inom 
fastigheten X. 
2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 13 701 kr.         

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande              
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§ 65 Dnr BN 2020/00206-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av 2 st. flerbostadshus, miljöbod och 
cykelförråd, samt marklov på fastigheten Älgen 1 

Beslut 

1. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med komplementbyggnader 
beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
 
2. Marklov för trädfällning beviljas med stöd av 9 kap. 35 § plan- och 
bygglagen. 
 
3. Avgift för bygglov och marklov fastställs till 212 823 kronor. 
 
4. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.         

Ärendebeskrivning 

NCC Sverige ansöker om bygglov för två flerbostadshus i sex våningar på 
fastigheten Älgen 1. Mimer kommer att äga och förvalta byggnaderna. 
Fastigheten är belägen på Skallberget, mitt i ett befintligt bostadsområde 
mellan Emausgatan och Skallbergsgatan. 

För fastigheten gäller detaljplan Dp 1853 som vann laga kraft i april 2019. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning med bostäder utan att göra så 
stora ingrepp i befintlig grönstruktur och kulturmiljö. Ansökan redovisar ett 
förslag som överensstämmer med detaljplanens syfte och intentioner. En 
befintlig lekplats som försvinner i och med byggnationen ersätts med en 
större i norra delen av fastigheten. Markparkering redovisas i söder. 
Uppställningsplatser för räddningsfordon utförs med armerat gräs. 

Några träd fälls inom det område där marklov krävs. Fällningen har 
motiverats av närhet till byggnaderna och konflikt med uppställningsplatser 
för räddningsfordon. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med komplementbyggnader 
beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Marklov för trädfällning beviljas med stöd av 9 kap. 35 § plan- och 
bygglagen. 
3. Avgift för bygglov och marklov fastställs till 212 823 kronor. 
4. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.        

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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Kopia till 

Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig              
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§ 66 Dnr BN 2020/00239-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på 
fastigheten X 

Beslut 

1. Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 

2. För åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå "N". 
Byggherrens förslag till kontrollansvarig godtas. 
Kontrollansvarig är: NN. 
 

3. Avgiften för bygglovet är 36 023 kr i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2020-02-27 och beslut fattades 
2020-03-26, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har 
hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen(2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår under rubriken 
ärendets handläggning i tjänsteskrivelsen.          

Ärendebeskrivning 

På fastigheten har det funnits ett fritidshus med komplementbyggnader som 
har rivits i samband med hantering i ärende nr BY 2018-1669, rivningslov 
beviljat 2018-11-08. 

Åtgärden innebär att ett enplanshus samt ett kombinerat förråd/carport 
uppförs med en total BYA 224 kvm, och total BTA 198,9 kvm. Byggnaden 
uppförs med faluröd träpanel, tegelfärgat tak med betongpannor och med 
vita fönster.  

Då fastigheten ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 
sammanhållen bebyggelse har grannar hörts. Inga synpunkter har inkommit. 
 
Sett till att det är en sen tidigare bebyggd fastighet som bebyggs bedöms inte 
inriktningen i översiktsplanen innebära några förhinder för byggnationen. 
Riksintresse kulturmiljö och kulturmiljöutpekandet bedöms inte påverkas 
negativt då byggnaden tar formen av en ladubyggnad. Fastigheten är 
lokaliserad inom en mindre skogsdunge invid andra byggnader, visuellt 
bedöms den smälta in i landskapet.  

Sammantaget bedöms åtgärden uppfylla de krav som ställs i 9 kap 31§ Plan- 
och bygglagen.     

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
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2. För åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå "N". 
Byggherrens förslag till kontrollansvarig godtas. 
Kontrollansvarig är: NN. 
3. Avgiften för bygglovet är 36 023 kr i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2020-02-27 och beslut fattades 
2020-03-26, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har 
hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen(2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår under rubriken 
ärendets handläggning i tjänsteskrivelsen.        

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande 
Kontrollansvarig              
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§ 67 Dnr BN 2020/00282-1.3.7 

Allmänhetens frågestund 

Beslut 

Allmänhetens frågestund ställs tillsvidare in.  

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet diskuterar hanteringen av allmänhetens frågestund under den 
rådande situationen med Coronaviruset.  

Yrkanden 

Monica Stolpe Nordin (C) yrkar att allmänhetens frågestund ställs in 
tillsvidare. 

Jonas Cronert (S) och Claes Kugelberg (M) instämmer med Monica Stolpe 
Nordins yrkande.  
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§ 68 Dnr BN 2020/00283-1.2.3 

Nämndsammanträdets öppna del 

Beslut 

Byggnadsnämndens sammanträden är tillsvidare slutna och har ingen öppen 
del för allmänheten.  

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet diskuterar om delar av nämndsammanträdet ska vara öppen 
för allmänheten eller om hela nämndsammanträdet ska vara sluten på grund 
av den rådande situationen med Coronaviruset.  

Yrkanden 

Monica Stolpe Nordin (C) yrkar att byggnadsnämndens sammanträden 
tillsvidare är slutna och inte öppna för allmänheten. 

Jonas Cronert (S) och Claes Kugelberg (M) instämmer med Monica Stolpe 
Nordins yrkande.  

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

16 (20) 
AU Byggnadsnämnden 2020-03-17 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 69 Dnr BN 2020/00284-1.2.3 

Mötesrutiner för byggnadsnämndens sammanträde 

Beslut 

Endast tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare närvarar på 
sammanträdet. Partierna ansvarar för att man fyller sina platser och avgör om 
det är ordinarie eller ersättare som ska gå.  

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet diskuterar mötesrutiner för att säkra upp nämndens 
beslutsförhet under krisen med det nya Coronaviruset utifrån 
rekommendationer från kommunledningen.  

Yrkanden 

Monica Stolpe Nordin (C) yrkar att endast tjänstgörande ledamöter och 
tjänstgörande ersättare närvarar på sammanträdet. Partierna ansvarar för att 
man fyller sina platser och avgör om det är ordinarie eller ersättare som ska 
gå. 

Jonas Cronert (S) och Claes Kugelberg (M) instämmer med Monica Stolpe 
Nordins yrkande.  
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§ 70 Dnr BN 2020/00285-3.5.1 

Övrig fråga - Överklagat beslut för handelsträdgården på 
Gäddeholm 

Ärendebeskrivning 

Claes Kugelberg (M) ställer frågor om överklagandet av handelsträdgården 
på fastigheten Gäddeholm 2:1.  

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

18 (20) 
AU Byggnadsnämnden 2020-03-17 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 71 Dnr BN 2020/00286-1.2.3 

Övrig fråga - Överklagade ärenden generellt 

Ärendebeskrivning 

Claes Kugelberg (M) lyfter frågan om ökat antal överklagade ärenden 
generellt som rör nämndens ansvarsområde. Han efterfrågar en förteckning 
över överklagade ärenden där det bland annat framgår status för det 
överklagade ärendet, vilken instans ärendet är i. Förvaltningen får i uppdrag 
att ta fram en sådan förteckning som redovisas månadsvis för nämnden.  
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§ 72 Dnr BN 1816948- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

– Tid för partigruppsmöten inför byggnadsnämndens sammanträde 26 mars: 
Majoriteten kl.11 Biblioteket rum B 101. Oppositionen kl.11. 

– Monica Stolpe Nordin och Carl Arnö ser över vilka ärenden som ska lyftas 
på pressträffen.  
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§ 73 Dnr BN 1810475- 

Beredning av ärenden inför kommande nämnd 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet bereder ärenden inför byggnadsnämndens sammanträde 26 
mars 2020.  

 

 


