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§ 96  Dnr BN 2020/00314-1.2.3 
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åtgärd gällande säkerhetstänk vid byggnationer kopplat till brandrisk 
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§ 55 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 

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

2. Justering av protokoll sker senast tisdag veckan efter sammanträdet.  
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§ 56 Dnr BN 1816941- 

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av 
föredragningslista 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs. 

Ärendebeskrivning 

Extraärende "Tillfällig ändring av byggnadsnämndens sammanträdesrutiner" 
anmäls enligt § 95. 

Jens-Ove Johansson (SD) anmäler nämndinitiativ enligt § 96. 

Ärende 21 i föredragningslistan "Information på slutna delen - 
Arbetsmiljöfrågor" utgår och föredras på byggnadsnämndens sammanträde i 
april.  
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§ 57 Dnr BN 2020/00213-1.5.1 

Information på öppna delen - Utbildning, del 1 

Ärendebeskrivning 

Hans Larsson visar utbildningsfilm från Boverket om vad PBL, plan- och 
bygglagen, är och vilka andra lagar och regler som styr hur vi bygger i 
Sverige. Nämnden ställer frågor och för en diskussion kring filmens innehåll. 

Lars Eriksson informerar allmänt om jäv och vilket ansvar 
byggnadsnämndens ledamöter och ersättare har vid olika jävsituationer. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  
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§ 58 Dnr BN 2020/00244-1.4.2 

Information på öppna delen - Uppföljning bostadsbyggande 2019 

Ärendebeskrivning 

Helena Felldin informerar om program för bostadsförsörjning 2018-2021 
och uppföljning av bostadsbyggande 2019. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  
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§ 59 Dnr BN 2020/00280-1.3.2 

Information på öppna delen - Dialog om planeringsunderlag 

Ärendebeskrivning 

Carl Arnö informerar om planeringsinriktningen och planeringsunderlaget 
för 2021-2024 och det förs en diskussion kring det. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  
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§ 60 Dnr BN 2020/00201-1.4.2 

Månadsrapport för byggnadsnämnden februari 2020 

Beslut 

Byggnadsnämnden godkänner månadsrapport februari 2020 och överlämnar 
den till kommunstyrelsen.               

Ärendebeskrivning 

Resultaträkningen för februari 2020 visar en budgetavvikelse på -4,4 mnkr 
som beror på lägre intäkter än budgeterat. Kostnaderna ligger nära budget. 
Ingen förändring i helårsprognosen. Till delårsrapport per 20 april ska 
intäktsutfall- och prognos säkras. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden godkänner månadsrapport februari 2020och överlämnar 
den till kommunstyrelsen.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen              

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

12 (62) 
Byggnadsnämnden 2020-03-26 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 61 Dnr BN 2020/00202-1.3.2 

Ändring av delegationsordning 2020 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden antar förslag till ändring av delegationsordning. 

2. Ny delegationsordning ska börja gälla från och med den 1 april 2020.         

Ärendebeskrivning 

Vid en genomgång av gällande delegationsordning har det upptäckts att ett 
flertal bestämmelser däri har upphävts eller ersatts. Vidare har det upptäckts 
att nya bestämmelser tillkommit som bör regleras i delegationsordningen. 
Med hänsyn till detta har stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag 
till ändring av gällande delegationsordning. 

I samband med att delegationsordningen har setts över har det 
uppmärksammats att det finns ett behov av att utöka viss delegat till att gälla 
ytterligare yrkeskategorier och att utöka delegationen i sak i vissa delar. 
Förslaget innehåller därför även ändringar i detta avseende. Vidare 
innehåller förslaget vissa strukturella och språkliga ändringar samt 
förtydliganden.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden antar förslag till ändring av delegationsordning. 

2. Ny delegationsordning ska börja gälla från och med den 1 april 2020.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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§ 62 Dnr BN 2019/01200-1.7.1 

Remiss - Policy för trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbete i Västerås stad 2020-2025 

Beslut 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande daterad 2020-03-09 
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.        

Ärendebeskrivning 

Stadsledningskontoret har upprättat förslag till ”Policy för 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete” Nämnderna ges via 
remissen möjlighet att komma med synpunkter på policyn.  

Stadsbyggnadsförvaltningens synpunkter i korthet 
Stadsbyggnadsförvaltningen konstaterar att policy för brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbete är välskriven, har en bra struktur, ger en bra 
kunskapsbas och visar på mål och tankar om riktning framåt. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att kopplingen mellan 
samhällsplaneringsprocessen och det brottsförebyggande arbetet behöver 
tydliggöras i policyn.  

SBF anser även att fler av målen behöver utvecklas för att bli tydligare och 
att ansvar, uppföljning och fortsatt arbete behöver förtydligas. För det mål 
som handlar om fysisk planering och drift av densamma är det t.ex. otydligt 
hur målet ska brytas ner samt hur uppföljning ska ske. 

Förvaltningen anser att stadsplaneringen är ett lämpligt verktyg för 
brottsförebyggande arbete.  Stadsbyggnadsförvaltningen ser fram emot 
fortsatt gemensamt arbete kring brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbete kopplat till den fysiska miljön.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande daterad 2020-03-09 
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.       

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen              
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§ 63 Dnr BN 2020/00153-1.7.1 

Remiss - Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås, 2020-
2023 

Beslut 

Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande godkänns som nämndens eget och 
överlämnas till kommunstyrelsen.          

Ärendebeskrivning 

Stadsledningskontoret har remitterat planen för yttrande och synpunkter ska 
lämnas senast 6 april. Alla synpunkter som kommer in under remisstiden 
kommer att sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse. Beslutet att 
anta planen tas av kommunfullmäktige. 

Handlingar som remitterats är Handlingsplanen, bilaga - PM om metod och 
genomförande för klimat och sårbarhetsanalys, bilaga - Klimatfaktorernas 
påverkan på systemtyper för Västerås samt en Excel fil med 
sammanställning av konsekvenser och åtgärder. 

Planen redovisar i inledande kapitel, fyra systemområden; 

 Tekniska försörjningssystem, infrastruktur och kommunikation 

 Bebyggelse, byggnader och kulturmiljö, 

 Naturmiljö, areella näringar och turism 

 Människors hälsa, säkerhet och trygghet 

Till dessa kopplas klimatfaktorer (höga vattenstånd, höga flöden, skyfall, 
ökad nederbörd, värmebölja/höga temperaturer, ökad fuktighet, kraftig vind, 
storm, torka, minskad grundvattenbildning och åska). En beskrivning ges 
kring vilka delar av systemområdena som påverkas av respektive 
klimatfaktor.  

I kapitel därefter presenteras genomförda, pågående och förslag till åtgärder 
för att motverka konsekvenserna.  

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

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen              
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§ 64 Dnr BN 2020/00197-3.1.2 

Planprogram för Stadsutveckling Finnslätten 

Beslut 

1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta Planprogram för 
Stadsutveckling Finnslätten, Västerås, i enlighet med förvaltningens 
skrivelse, daterad 2020-03-17. 

2. En miljöbedömning, med tillhörande strategisk miljöbedömning, bedöms 
inte behöva upprättas, enligt kraven i plan- och bygglagen 4 kap 34 §.        

Ärendebeskrivning 

Planprogrammet syfte är att övergripande klarlägga hur Finnslätten kan 
utvecklas till en attraktiv plats för världsledande högteknologiska företag och 
deras medarbetare. 

Under hösten 2018 tog Kungsleden och ABB initiativ till att skapa en Vision 
för Finnslätten, i samverkan med Västerås stad och Mälardalens högskola; 

”Finnslätten blir en ny stadsdel som attraherar högteknologiska företag, 
utbildning och forskning i världsklass med en intressant och framtidsbetonad 
mix av verksamheter, bostäder och service. Finnslätten skapar ökade flöden 
av besökare och ett internationellt intresse samt höjer attraktiviteten i 
området och i Västerås stad som helhet”. 

Grunderna i planprogrammet är framtagna under hösten 2019 av en 
projektgrupp, med förankring inom Västerås stad i samverkan med 
fastighetsägarna Kungsleden och ABB. Genom fem workshops med olika 
teman, arbetades en plan för Stadsutveckling Finnslätten fram. 

Markanvändningen inom Finnslätten har stöd i ÖP 2026. 

Den vidare bearbetningen till Planprogram Stadsutveckling Finnslätten sker i 
samverkan mellan stadsbyggnadsförvaltningen och fastighetsägarna. 

Ett förslag till planprogram bedöms kunna sändas ut för samråd innan 
sommaren 2020. Tidplanen är att byggnadsnämnden kan ställa sig bakom ett 
färdigt planprogram under hösten 2020.   

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta Planprogram för 
Stadsutveckling Finnslätten, Västerås, i enlighet med förvaltningens 
skrivelse, daterad 2020-03-17. 
2. En miljöbedömning, med tillhörande strategisk miljöbedömning, bedöms 
inte behöva upprättas, enligt kraven i plan- och bygglagen 4 kap 34 §.    

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

16 (62) 
Byggnadsnämnden 2020-03-26 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

Kopia till 

Stadsledningskontoret 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Kungsleden AB 
ABB Fastigheter AB                
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§ 65 Dnr BN 2019/01198-3.1.2 

Detaljplan för Ångpannan 10 och 12, Kungsängen 

Beslut 

1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Ångpannan 10, 12 och del av 9, Kungsängen, Västerås, enligt 
stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2020-03-17. 
 
2. Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan 
som avses i MB 6 kap 3 §. En strategisk miljöbedömning, behöver därför 
inte upprättats enligt kraven i PBL 4 kap 34 §. 
 
3. Planavtal ska upprättas mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och Slaggborn 
Västerås AB.  

4. Detaljplanen får prioriet 1.        

Särskilt yttrande 

Frank Andersson (M), Alexandra Andersson (M) och Solveig Nygren (M) 
lämnar följande särskilda yttrande: "Det finns flera olösta trafikfrågor i 
anslutning till planområdet som måste studeras. Järnvägen Sthlm-Oslo är en 
ny förutsättning som inte fanns med i den fördjupade översiktsplanen. 
Björnövägen kommer ev. att behöva höjas och det påverkar och komplicerar 
t.ex. Röda Torget och passagen under järnvägen. Lämplig dragning av 
cykelvägar är en annan fråga."  

Ärendebeskrivning 

Planen syftar till att pröva möjligheten att uppföra ett nytt polishus med 
häkte. Syftet innefattar också att skapa en god trafikmiljö med 
parkeringsmöjligheter inom planområdet.   

Flera frågor behöver studeras vidare i detaljplanearbetet: ställverket, 
trafiksituationen inklusive parkering, dagvatten, buller där hänsyn behöver 
tas för sovdel inom häktet, risker (strålning, farligt gods, avstånd till 
reningsverket, explosionsrisk från rötgasanläggningen), utformning med 
hänsyn till stadsbilden, befintlig byggnad med byggnadshistoriskt värde och 
miljöskapande värde, luftkvalitet, markföroreningar. Detaljplanen föreslås få 
prioritet 1. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Ångpannan 10, 12 och del av 9, Kungsängen, Västerås, enligt 
stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2020-03-17. 
2. Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan 
som avses i MB 6 kap 3 §. En strategisk miljöbedömning, behöver därför 
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inte upprättats enligt kraven i PBL 4 kap 34 §. 
3. Planavtal ska upprättas mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och Slaggborn 
Västerås AB.        

Yrkanden 

Yngve Wernersson (S) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag 
till beslut. 

Monica Stolpe Nordin (C) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens 
förslag till beslut med tillägg av beslutspunkt 4. 

Byggnadsnämnden finner att det finns ett förslag till beslut.  

Kopia till 

TFF, Slaggborn Västerås AB              
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§ 66 Dnr BN 2020/00140-3.1.2 

Detaljplan för Herta 6 och 7, Bryggargården, Västerås 

Beslut 

1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Herta 
6-7, enligt stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad den 2020-03-17. 

 
2. Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan 
som avses i MB 6 kap 11 §. En miljöbedömning, med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning, behöver/har därför inte upprättats enligt kraven 
i PBL 4 kap 34 §.           

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra en ny högstadieskola 
inom området. Planen syftar vidare till att ta hänsyn till de 
kulturmiljövärdena i den befintliga byggnaden för Bryggargården samt den 
allmänna kulturmiljö som finns längs med Svartån. Vidare är planens syfte 
att utifrån markens lämplighet pröva hur parkering fortsättningsvis kan 
anordnas i området. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Herta 
6-7, enligt stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad den 2020-03-17. 
2. Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan 
som avses i MB 6 kap 11 §. En miljöbedömning, med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning, behöver/har därför inte upprättats enligt kraven 
i PBL 4 kap 34 §.       

Yrkanden 

Yngve Wernersson (S) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag 
till beslut. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.   

Kopia till 

Fastighetsnämnden              
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§ 67 Dnr BN 2015/00027-213 

Detaljplan för del av Nyckelön 1:1 och Nyckelön 1:26, Dp 1840 

Beslut 

1. Detaljplan för del av Nyckelön 1:1 och Nyckelön 1:26, Kvicksund, 
Västerås, Dp 1840, daterad 2020-03-17, ska skickas ut för granskning.         

Ärendebeskrivning 

Planförslaget möjliggör att en mindre del av Nyckelön 1:1 överförs till 
Nyckelön 1:26 genom fastighetsreglering. Det aktuella området används 
redan idag som infart till fastigheten Nyckelön 1:26 men tillhör Nyckelön 
1:1.  

Planen var utsänd på samråd 12 juni – 11 augusti 2017. Under samrådet 
inkom 17 yttranden varav 15 utan erinran.  

Under samrådstiden inkom synpunkter från Länsstyrelsen (LST) som inte 
delade Västerås stads bedömning gällande strandskydd inom planområdet.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Detaljplan för del av Nyckelön 1:1 och Nyckelön 1:26, Kvicksund, 
Västerås, Dp 1840, daterad 2020-03-17, ska skickas ut för granskning.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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§ 68 Dnr BN 2016/01032-3.1.2 

Detaljplan för Effekten 8 och del av Västerås 3:69, Finnslätten, 
Västerås, dp 1893 

Beslut 

1. Detaljplanen för Effekten 8 och del av Västerås 3:69, Finnslätten; 
Västerås, Dp1893, daterad 2019-12-03, reviderad 2020-03-17, ska skickas ut 
för ny granskning. 

2. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2019-11-21, ska skickas ut för ny 
granskning.        

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten att detaljplanelägga för 
industri, kontor och handel. Syftet med detaljplanen är även att skapa en 
grönkorridor genom planområdet som förbinder grönområdena som finns 
söder och norr om området med varandra. Planen möjliggör också en 
cirkulationsplats vid korsningen Österleden - Tillbergaleden. Byggnader ska 
ha en omsorgsfull gestaltning och får inte vara störande för omgivningen. 

Efter granskningen har planen ändrats enligt följande; 

Planområdet har utökats 10 meter mot Österleden, för att skapa ett större 
verksamhetskvarter. Den gröna remsan mot Österleden minskar därmed från 
20 till 10 meter. 

I planområdets södra gräns mot Österleden har tillförts ett utfartsförbud. 

Planens utformningsbestämmelser för blivande bebyggelse har förtydligats. 

Planbeskrivningen har kompletterats under rubriken Teknisk försörjning/El. 

Revideringarna av planförslaget efter granskningen bedöms vara av sådan 
art, att detaljplanen ska skickas ut på ny granskning – granskning 2. 

Ändringen av planen innebär att ett ca 3500 kvm stort område omvandlas 
från allmän platsmark (natur) till kvartersmark (verksamheter). 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Detaljplanen för Effekten 8 och del av Västerås 3:69, Finnslätten; 
Västerås, Dp1893, daterad 2019-12-03, reviderad 2020-03-17, ska skickas ut 
för ny granskning. 
2. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2019-11-21, ska skickas ut för ny 
granskning.       

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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Kopia till 

ABB Real Estate AB 
Teknik- och fastighetsförvaltningen              
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§ 69 Dnr BN 2015/00170-213 

Detaljplan för Gunnar 19, Herrgärdet, Västerås, Dp 1875 

Beslut 

Detaljplan för Gunnar 19. Herrgärdet, Västerås, Dp 1875, daterad den 2020-
03-17, ska skickas ut för granskning.     

Ärendebeskrivning 

Planens syfte är att möjliggöra en tillbyggnad på fyra våningar längs 
Knutsgatan och en påbyggnad med en våning för östra delen av befintlig 
vårdcentral på Herrgärdet. Detta för att säkerställa framtida lokalbehov för 
vårdverksamheten. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Detaljplan för Gunnar 19. Herrgärdet, Västerås, Dp 1875, daterad den 2020-
03-17, ska skickas ut för granskning.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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§ 70 Dnr BN 2017/00091-3.1.2 

Detaljplan för Oxbackens centrum (Sandstenen 11 m.fl.), 
Almelund, Västerås, Dp 1870 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden antar detaljplanen för Oxbacken centrum (Sandstenen 
11 m.fl.), Almelund, Västerås, daterad 2020-03-17, och betecknad Dp 1870.  

 
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 

Byggnadsnämnden lämnar följande särskilda yttrande: "Byggnadsnämnden 
(både majoritet och opposition) är i grunden positiva till en utveckling av 
Oxbacken centrum. Det är en behövlig och bra förändring och där denna 
detaljplan löser många frågor. Däremot är byggnadsnämnden kritiska till 
bristen på tillgänglighetslösningar i den så kallade portiken. De försök vi 
gjort att hitta tillgänglighetslösningar har ej varit möjliga att genomföra. Vi 
hade önskat att projektet även hade innefattat cykel- och gångpassagen vid 
korsningen Stora Gatan/Jakobsbergsgatan. Då hade den nya planen kunnat 
tagit höjd för en ny, mer tillgänglig och trafiksäker, lösning för gång- och 
cykeltrafiken och det i sin tur hade lett till att tillgänglighetslösningar för 
portiken hade gått att ordna."  

Ärendebeskrivning 

Planen syftar till att pröva möjligheten att uppföra ny bebyggelse och bygga 
till befintlig bebyggelse, samtidigt som en god trafikmiljö säkerställs. 
Möjlighet till bostäder, parkeringshus samt centrumverksamhet, så som 
handel, vård, samlingslokal och kontor, prövas i planen. Syftet innefattar 
även att den föreslagna bebyggelsen ska ha en omsorgsfull gestaltning med 
ett varierat uttryck. Den föreslagna bebyggelsen ska också tydliggöra entrén 
till Västerås stadsbebyggelse från Köpingsvägen.  

Synpunkter som inkommit under granskningen har till viss del beaktats med 
förtydliganden i planbeskrivning och plankarta. Den vanligast 
återkommande synpunkten berör främst gestaltningsspråket för den nya 
bostadsbebyggelsen.  

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att de ändringar som skedde mellan 
samråd och granskning – med bland annat mindre exploatering, samt 
öppning av kvarter med portik med ökad genhet samt överblickbarhet – 
tillgodosåg stora delar av de vanligast återkommande synpunkterna i 
samrådet. Trots ändringar som gjorts under detaljplaneprocessen finns det 
kvarstående synpunkter, främst rörande gestaltning. 
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Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden antar detaljplanen för Oxbacken centrum (Sandstenen 
11 m.fl.), Almelund, Västerås, daterad 2020-03-17, och betecknad Dp 1870.  

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

Yrkanden 

Yngve Wernersson (S) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag 
till beslut. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.   

Kopia till 

Länsstyrelsen, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Imperia Invest AB, 
Region Västmanland, Pingstförsamlingen Västerås              
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§ 71 Dnr BN 2016/00720-3.1.2 

Detaljplan för del av Västerås 4:85 och 4:86, Vedbobacken, 
Västerås, Dp 1888 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att 
kommunfullmäktige antar detaljplanen för Del av Västerås 4:85 och 4:86, 
Vedbo, Västerås, daterad 2019-12-03 rev. 2020-03-17, och betecknad Dp 
1888. 
  

2. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2019-11-25, godkänns. 
 

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

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att planlägga för en höjning 
av Vedbobacken med 15 meter. Detta för att kunna förlänga pister, skapa en 
ytterligare nedfart och få högre fallhöjd. Även en ny servicebyggnad med 
restaurang, fler parkeringsplatser och en ny dagvattendamm föreslås.      

Under granskningstiden inkom 20 yttranden, varav 10 utan erinran. De 
synpunkter som inkommit från privatpersoner handlar främst om: 
trafiksituationen, positivt att backen och verksamheten utvecklas, buller från 
verksamheten, påverkan på grundvattennivåerna samt påverkan på natur och 
djurliv. Länsstyrelsen hade synpunkter på bullerutredningen och 
Naturskyddsföreningen hade synpunkter gällande skyddade arter och 
kommunens ställningstaganden. 

Ändringar efter granskningen 
En komplettering har gjorts för bullerutredningen som besvarar de 
frågeställningar Länsstyrelsen tar upp. I övrigt har endast förtydliganden och 
justeringar av redaktionell karaktär gjorts i planhandlingarna. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att 
kommunfullmäktige antar detaljplanen för Del av Västerås 4:85 och 4:86, 
Vedbo, Västerås, daterad 2019-12-03 rev. 2020-03-17, och betecknad Dp 
1888. 
2. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2019-11-25, godkänns. 
3. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig 
med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 
miljöbalken 3 kap.         
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Yrkanden 

Solveig Nygren (M) och Yngve Wernersson (S) yrkar bifall till 
stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.   

Kopia till 

TFF              
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§ 72 Dnr BN 1816949- 

Protokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 

Beslut 

Sammanträdesprotokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 11 februari 
2020 och 3 mars 2020 läggs till handlingarna.  
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§ 73 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 2020-02-11 
– 2020-03-16 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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§ 74 Dnr BN 1816945- 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Redovisad förteckning läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Delegeringsbeslut registrerade under perioden 2020-02-11 – 2020-03-16 
redovisas för byggnadsnämnden i form av en lista.   
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§ 75 Dnr BN 2020/00147-3.1.2 

Information på slutna delen - Detaljplan för Västerås 
Resecentrum 

Ärendebeskrivning 

Åsa Rudhage informerar om vad som gjorts, nuläget och vad som händer 
framöver i arbetet med detaljplanen för Västerås Resecentrum. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  
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§ 76 Dnr BN 2020/00174-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus på 
fastigheten X 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden avslår begäran om förhandsbesked för nybyggnad av 4 
enbostadshus inom fastigheten X. 

2. Granskningsavgiften fastställs till 0 kronor.        

Ärendebeskrivning 

NN söker förhandsbesked för nybyggnation av fyra enbostadshus med avsikt 
att bilda fyra nya fastigheter inom del av fastigheten X. För fastigheten finns 
ingen detaljplan. Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det 
ansökta förhandsbeskedet inte är förenlig med intentionerna i översiktsplan 
ÖP 2026. Den föreslagna exploateringen bedöms innebära en så pass 
omfattande bebyggelse på platsen att den skulle anses vara en ny 
sammanhållen bebyggelse. Kravet på detaljplaneläggning av ny 
sammanhållen bebyggelse framgår av 4 kap. 2 § PBL. 
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en utbyggnad av den 
omfattning som ansökan avser, de fyra här sökta tillsammans med de sex 
redan befintliga, kräver detaljplanering enligt 4 kap. 2 § PBL. Ett positivt 
förhandsbesked skulle dessutom förekomma byggnadsnämndens prövning 
av förfrågan om detaljplanering av den aktuella marken. 

Reducerad bygglovavgift  
Enligt 9 kap. 27 § PBL ska en bygglovansökan 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 bygglovavgiften reduceras med en 
femtedel för varje påbörjad vecka som tidsfristen överskrids. Ansökan kom 
in till nämnden 2019-12-23. Det innebär att tidsfristen på 10 veckor 
överskrids med mer än 5 veckor vilket leder till att bygglovavgiften ska 
reduceras till 0 kronor.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden avslår begäran om förhandsbesked för nybyggnad av 4 
enbostadshus inom fastigheten X. 
2. Granskningsavgiften fastställs till 0 kronor.            

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Delges sökande              
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§ 77 Dnr BN 2020/00171-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
X 

Beslut 

Byggnadsnämnden avslår begäran om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus inom fastigheten X. 

Granskningsavgiften fastställs till 0 kr.   

Ärendebeskrivning 

NN söker förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och ett garage 
inom del av fastigheten X med avsikt att bilda en ny fastighet. För 
fastigheten finns ingen detaljplan. 

I 2 kap. 4 § PBL står det att i ärenden om bygglov eller förhandsbesked 
enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken 
från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Vad som avses med detta 
preciseras i 2 kap. 5 § första stycket PBL där det framgår att bebyggelse och 
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn 
till: 

1. människors hälsa och säkerhet,  

2. jord-, berg- och vattenförhållandena,  

3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,  

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 
bullerstörningar, och  

5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Med anledning av miljö- och hälsoskyddsförvaltningens yttrande, i vilket de 
avstyrker förhandsbesked på grund av att det inte är lämpligt att anlägga 
dricksvattentäkt i området, gör stadsbyggnadsförvaltningen bedömningen att 
det ansökta förhandsbeskedet inte är lämpligt med hänvisning till 2 kap. 4 § 
och 2 kap. 5 § första stycket 3 PBL.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut:  
1. Byggnadsnämnden avslår begäran om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus inom fastigheten X. 
2. Granskningsavgiften fastställs till 0 kr.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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Kopia till 

Delges sökande              
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§ 78 Dnr BN 2020/00203-3.5.1 

Marklov för schaktning av mark och bygglov för uppförande av 
murar på fastigheten X 

Beslut 

1. Bygglov för uppförande av murar och plank beviljas med stöd av 9 kap 30 
§ PBL. 
 

2. Marklov för schaktning och fyllnad av mark beviljas med stöd av 9 kap. 
35 § PBL. 

 
3. Startbesked för att påbörja åtgärderna lämnas med stöd av 10 kap. 23 § 
PBL. 
 

4. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 15 893 kr av NN med 
stöd av 11 kap. 5 och 51 §§ plan- och bygglagen (2010:900) för de utan 
startbesked påbörjade markåtgärderna. 
 

5. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 8 278 kr av NN med 
stöd av 11 kap. 5 och 51 §§ plan- och bygglagen (2010:900) för den utan 
startbesked påbörjade muren.          

Jäv 

Johannes Wretljung Persson (MP) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen eller beslut i ärendet.  

Ärendebeskrivning 

NN ansöker om marklov för schaktning och fyllning och om bygglov för 
murar på fastigheten X, plats X. Åtgärderna är påbörjade utan startbesked 
och därför kommer sanktionsavgifter att tas ut i samband med mark- och 
bygglov. 

Åtgärderna utförs i samband med en omgestaltning av platsen X. Platsen X 
nya skepnad ska göra platsen mer tillgänglig och trygg och innehåller bland 
annat en fast scen, en lekplats och många sittplatser och hängytor. 

Den trappa som tidigare fanns framför entrén till byggnaden X tas bort och i 
stället kommer marken att slutta fram till entrén. En mur som också har 
funktionen klättervägg placeras till vänster om entrén och omgärdar en del 
av lekplatsen. Plank i form av skärmar av plåt redovisas också. 

För fastigheten finns detaljplan, Spl 132 som anger allmänt ändamål och 
allmän plats som användning. 
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Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för uppförande av murar och plank beviljas med stöd av 9 kap 30 
§ PBL. 
2. Marklov för schaktning och fyllnad av mark beviljas med stöd av 9 kap. 
35 § PBL. 
3. Startbesked för att påbörja åtgärderna lämnas med stöd av 10 kap. 23 § 
PBL. 
4. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 15 893 kr av NN med 
stöd av 11 kap. 5 och 51 §§ plan- och bygglagen (2010:900) för de utan 
startbesked påbörjade markåtgärderna. 
5. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 8 278 kr av NN med 
stöd av 11 kap. 5 och 51 §§ plan- och bygglagen (2010:900) för den utan 
startbesked påbörjade muren.        

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Delges sökande              
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§ 79 Dnr BN 2020/00204-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av bullerplank på fastigheten Västerås 
2:70 

Beslut 

1. Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Västerås 2:70 beviljas och 
medgivande till liten avvikelse från detaljplanen lämnas med stöd av 9 kap. 
31 b §. 
 

2. Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap. 23 § plan- 
och bygglagen. 
 

3. Bygglovavgiften fastställs till 10 304 kronor. 
 

4. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.          

Jäv 

Johannes Wretljung Persson (MP) och Anna Nordanberg (L) anmäler jäv 
och deltar inte i handläggningen eller beslut i ärendet.  

Ärendebeskrivning 

PQ Projektledning söker på uppdrag av teknik- och fastighetsförvaltningen 
bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Västerås 2:70.  

Planket är placerat utmed järnvägen, intill en cykelväg söder om 
Fridnässkolan på Stallhagen. Planket är en förutsättning för att kraven på 
buller och säkerhet i närheten av järnväg ska uppfyllas i skolbyggnaderna 
och på skolgården. Den tillfälliga skolpaviljong som ska uppföras och för 
vilken bygglov beviljades av BNAU, 2020-03-03, kan inte tas i bruk om inte 
planket uppförs. Det är också en förutsättning för eventuell framtida skola i 
området. 

Planket placeras vid fastighetsgräns mot järnvägen på mark som enligt 
detaljplanen inte får bebyggas och som är avsedd för plantering. Åtgärden 
strider därför mot detaljplanen, Spl 390 J. Avvikelsen bedöms som liten och 
överensstämmande med detaljplanens syfte. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Västerås 2:70 beviljas och 
medgivande till liten avvikelse från detaljplanen lämnas med stöd av 9 kap. 
31 b §. 
2. Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap. 23 § plan- 
och bygglagen. 
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3. Bygglovavgiften fastställs till 10 304 kronor. 
4. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.       

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande och fastighetsägare 
Delges fastighetsägare för fastigheten X              
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§ 80 Dnr BN 2020/00227-3.5.2 

Rivningslov för rivning av industrilokal och bostadshus på 
fastigheten X 

Beslut 

1. Rivningslov för bostadshuset på fastigheten X avslås med stöd av Plan- 
och bygglagens 9 kap 30 § 2. 
 

2. Rivningslov lämnas för industrilokalen på fastigheten X med stöd av Plan- 
och bygglagens 9 kap 30 § 1. 
 

3. Avgift för rivningslov av industrilokal fastställs till 9 396 kr. 
 

4. Prövningsavgift för avslag av rivningslov för enbostadshus fastställs till 
4 541 kr.         

Ärendebeskrivning 

Ansökan avser rivning av samtliga byggnader på fastigheten bestående av en 
industrilokal och ett bostadshus. 

För fastigheten gäller detaljplan SPL 853 antagen 1983-04-19. 

Fastigheten betecknas med användningssätt HJ- handel och industri. 
Bostadshuset har pekats ut som kulturhistoriskt värdefullt. Enligt Plan- och 
bygglagens 9 kap 34 § kan rivningslov också nekas om byggnaden bör 
bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Eftersom bostadshuset är en av få kvarvarande byggnader från tiden 
förankrar byggnaden och dess historia Ängsgärdets historia bakåt i tiden 
vilket skapar förståelse för Ängsgärdets historia. Detta värde skulle försvinna 
om rivning av byggnaden beviljades. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Rivningslov för bostadshuset på fastigheten X avslås med stöd av Plan- 
och bygglagens 9 kap 30 § 2. 
2. Rivningslov lämnas för industrilokalen på fastigheten X med stöd av Plan- 
och bygglagens 9 kap 30 § 1. 
3. Avgift för rivningslov av industrilokal fastställs till 9 396 kr. 
4. Prövningsavgift för avslag av rivningslov för enbostadshus fastställs till 
4 541 kr.        
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Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Delges sökande och fastighetsägare              
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§ 81 Dnr BN 2020/00237-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av 2 st. flerbostadshus (24 lägenheter) 
på fastigheten Stenåldern 3 

Beslut 

1. Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus med parkeringar beviljas 
med stöd av 9 kap. § 30 plan- och bygglagen. 
 

2. Bygglovsavgift fastställs till 142 895 kronor. 
 

3. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.           

Ärendebeskrivning 

Carpenter fastigheter Stenåldern AB har 2020-02-18 ansökt om bygglov för 
nybyggnad av 2 st. flerbostadshus och parkeringsplatser på fastigheten 
Stenåldern 3.  
 
För fastigheten gäller detaljplan DP 1785 J som vann laga kraft 2015-12-22. 
På detaljplanens illustration redovisas radhus. Men detaljplanen tillåter 
flerbostadshus som har en byggrätt som motsvarar 40 % av tomtarean 
exklusive carport och skärmtal om max 25 kvadratmeter. Byggnaderna får 
uppföras i tre våningar 

På fastigheten tillkommer 24 st. nya lägenheter a 2 ROK. Den föreslagna 
byggnationen strider inte mot gällande detaljplan. Detaljplanens illustration 
visar radhus, men tillåter flerbostadshus i tre våningar. 

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Föreslagen ny bebyggelse bedöms som lämpligt utformad av hänsyn till 
ändamål och omgivning.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus med parkeringar beviljas 
med stöd av 9 kap. § 30 plan- och bygglagen. 
2. Bygglovsavgift fastställs till 142 895 kronor. 
3. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.         

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande 
Kontrollansvarig                 
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§ 82 Dnr BN 2020/00207-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av 12 st kedjehus och 4 st parhus på 
fastigheten Salamandern 11-21 

Beslut 

1. Ansökan om bygglov för uppförande av kedje- och parhus beviljas med 
stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Motivering: Den 
minskade tomtytan bedöms vara en liten avvikelse och nödvändig för att 
området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Detta 
för att kunna lösa behovet av lastning och lossning.  

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

 
3. Avgiften för bygglovet är 265247 kr i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2020-02-28 och beslut fattades 
2020-03-26 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har 
hållits. Avgiften har därmed 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 

För fastigheten finns en detaljplan, nr 1747 som vann laga kraft 2015-04-21, 
som anger bland annat att området är till för bostäder som kan utföras 
antingen som parhus i grupp, kedjehus eller flerbostadshus. Vid parhus ska 
minsta tomtstorlek vara 600 kvm och vid kedjehus ska minsta tomtstorlek 
vara 400 kvm. Detta uppfylls inte för samtliga kedjehus-tomter samt för en 
av parhus-tomterna.  
 
Fastigheterna har ursprungligen styckats av för att möjliggöra byggnation av 
kedjehus och flerbostadhus. När det nu är bara aktuellt med kedjehus och 
parhus skapar det vissa praktiska problem för att kunna lösa behovet av 
lastning och lossning. I och med det så har en gemensam väg lagts mellan de 
olika fastigheterna vilken inskränker tomtytan. Den ena parhustomten som 
underskrider 600 kvm har avstyckats till 598 kvm. 

Sammantaget bedöms den minskade tomtytan vara en liten avvikelse och av 
begränsad omfattning och behövas för att området ska kunna användas eller 
bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Det bedöms vara förenligt med 
detaljplanens syfte. Avvikelsen bedöms inte medföra en betydande 
miljöpåverkan eller en begränsning av rättighet eller av en pågående 
verksamhet i omgivningen. I övrigt innebär inte ärendet några andra 
avvikelser utan uppfyller de krav som ställs i PBL 9 kap 30 §. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

43 (62) 
Byggnadsnämnden 2020-03-26 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

förslag till beslut: 
1. Ansökan om bygglov för uppförande av kedje- och parhus beviljas med 
stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Motivering: Den 
minskade tomtytan bedöms vara en liten avvikelse och nödvändig för att 
området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Detta 
för att kunna lösa behovet av lastning och lossning.  
2. För åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå K. 
Byggherrens förslag till kontrollansvarig godtas. Kontrollansvarig är: NN. 
3. Avgiften för bygglovet är 265247 kr i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2020-02-28 och beslut fattades 
2020-03-26 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har 
hållits. Avgiften har därmed 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, fastighetsägare och kontrollansvarig              
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§ 83 Dnr BN 2020/00208-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av skola på fastigheten Irsta Kyrkby 7:2 

Beslut 

1. Ansökan om bygglov för uppförande av skola beviljas med stöd av 9 kap. 
31b § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Motivering: Åtgärden bedöms 
vara en liten avvikelse från detaljplanens bestämmelser och nödvändig för att 
området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Detta 
för att kunna rymmas med nödvändiga fläktutrymmen som krävs för 
skolverksamhet utan att påverka barnens friyta för lek och pedagogik.  
 

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

3. Avgiften för bygglovet är 265 247 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2020-01-24 och beslut fattades 
2020-03-26 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har 
hållits. Avgiften har därmed 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.        

Särskilt yttrande 

Byggnadsnämnden lämnar följande särskilda yttrande: "Vi anser att det med 
tanke på hur stor skolan är bör det finnas mer än en hiss. En hiss kan 
dessutom krångla och bli oanvändbar i flera dagar. Även ur 
utrymningssynpunkt verkar det behövas mer än en hiss."  

Ärendebeskrivning 

För fastigheten gäller detaljplan 1313 lagakraft vunnen 1996-04-18. Den 
anger att på marken ska skola uppföras med en byggnadshöjd om 7 m. 
Befintlig ansökan avviker från detaljplanen då byggnadshöjden är högre (11 
m) för att lösa behovet av fläktutrymmen samtidigt som så mycket som 
möjligt av skolgården bibehålls till barnen.  
 
Att uppföra en skola med en byggnadshöjd på 11 m för att kunna lösa 
fläktrum utan att mer skolgård tas i anspråk bedöms vara en avvikelse av 
begränsad omfattning och behövas för att området ska kunna användas eller 
bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Det bedöms vara förenligt med 
detaljplanens syfte. Avvikelsen bedöms inte medföra en betydande 
miljöpåverkan eller en begränsning av rättighet eller av en pågående 
verksamhet i omgivningen. I övrigt innebär inte ärendet några andra 
avvikelser utan uppfyller de krav som ställs i PBL 9 kap 30 §. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
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1. Ansökan om bygglov för uppförande av skola beviljas med stöd av 9 kap. 
31b § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Motivering: Åtgärden bedöms 
vara en liten avvikelse från detaljplanens bestämmelser och nödvändig för att 
området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Detta 
för att kunna rymmas med nödvändiga fläktutrymmen som krävs för 
skolverksamhet utan att påverka barnens friyta för lek och pedagogik.  
2. För åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå K. 
Byggherrens förslag till kontrollansvarig godtas. Kontrollansvarig är: NN. 
Avgiften för bygglovet är 265 247 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2020-01-24 och beslut fattades 
2020-03-26 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har 
hållits. Avgiften har därmed 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 och kontrollansvarig              
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§ 84 Dnr BN 2020/00209-3.5.1 

Bygglov för ändrat användningssätt från lokal till samlingslokal 
och klosterverksamhet samt ändring av VA på fastigheten 
Klövern 2 

Beslut 

1. Ansökan om bygglov för ändrad användning beviljas med stöd av 9 kap. 
31b punkt 1 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Motivering: Åtgärden 
bedöms vara en liten avvikelse från detaljplanens bestämmelser då den är 
jämförlig med det användningssätt som detaljplanen anger.  
 

2. Avgiften för bygglovet är 8 203 kr i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2019-02-28 och beslut fattas 
2020-03-26, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har 
överskridits. Avgiften för beslut om lov, expediering och kungörelse och 
andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har reducerats till fullo med stöd 
av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften är fastställd 
framgår under rubriken ärendets handläggning i tjänsteskrivelsen.           

Ärendebeskrivning 

Ansökan avser ändrad användning från förskola till samlingslokal med 
klosterverksamhet för 2- 3 st Buddistiska munkar. Åtgärden innebär inga 
fasadändringar utan ändras endast inomhus där badrum och duschrum ställs i 
ordning. En tillgänglig RWC tillskapas i samlingslokalens utrymme.  

Fastigheten omfattas av detaljplan 168, fastställd 1952-05-12. Den anger att 
aktuell plats omfattas av bestämmelsen Ds. ”Med Ds betecknat område får 
användas endast för barnstuga och därmed jämförligt eller samhörigt 
ändamål.”  

Eftersom ärendet innebär en avvikelse från detaljplanen har grannar har hörts 
med annons i VLT mellan 2020-02-27 till 2020-03-24. 

Då detaljplanen anger att jämförliga ändamål kan accepteras på platsen har 
bedömningen gjorts att åtgärden är att jämföra med en förskola med 
nattisverksamhet (vilket hade inte inneburit en avvikelse). Sett till 
områdespåverkan bedöms åtgärden jämförbar både vad gäller antal 
människor i rörelse kring byggnaden. Åtgärden bedöms inte medföra någon 
betydande miljöpåverkan eller begränsning av pågående verksamhet eller 
rättigheter i omgivningen. Följaktligen bedöms åtgärden vara en liten 
avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Ansökan om bygglov för ändrad användning beviljas med stöd av 9 kap. 
31b punkt 1 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).  
Motivering: Åtgärden bedöms vara en liten avvikelse från detaljplanens 
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bestämmelser då den är jämförlig med det användningssätt som detaljplanen 
anger.  
2. Avgiften för bygglovet är 8 203 kr i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2019-02-28 och beslut fattas 
2020-03-26, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har 
överskridits. Avgiften för beslut om lov, expediering och kungörelse och 
andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har reducerats till fullo 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              
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§ 85 Dnr BN 2020/00272-3.5.1 

Bygglov för förlängning av tidsbegränsat lov Dnr 2016-136 
(uppställning av 65 moduler) på fastigheten X 

Beslut 

1. Förlängning av tidsbegränsat bygglov avslås med stöd av 9 kap. 33 § plan- 
och bygglagen, PBL. 
 

2. Avgiften för hantering av ärendet fastställs till 6 614 kronor enligt 
fastställd taxa.          

Ärendebeskrivning 

NN ansöker om förlängning av tidsbegränsat bygglov (2016-000136) för 
uppställning av 56 boendemoduler i två våningar på fastigheten X. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Förlängning av tidsbegränsat bygglov avslås med stöd av 9 kap. 33 § plan- 
och bygglagen, PBL. 
2. Avgiften för hantering av ärendet fastställs till 6 614 kronor enligt 
fastställd taxa.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Delges sökande              
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§ 86 Dnr BN 2020/00210-3.5.1 

Bygglov för uppförande av plank på fastigheten X 

Beslut 

1. Ansökan om bygglov för plank avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 
bygglagen.  
 

2. Avgiften för avslaget är 2 567 kr i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige.          

Ärendebeskrivning 

NN och NN har 2019-09-12 lämnat in en ansökan om bygglov för 
uppförande av plank på fastigheten X.  

Ansökan avslås med motivering att den inte är anpassad till områdets 
karaktär och detaljplanens syfte att skapa ett småskaligt bostadskvarter. 
Plankets höjd och omfattning bedöms bli alltför dominerande och 
avskärmande för den övriga bebyggelsen och anses olämpligt med hänsyn 
till stads- och landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan. För 
fastigheten gäller detaljplan 1635, Kv. Kartbladet, Västra Skälby från 2008.   

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Ansökan om bygglov för plank avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 
bygglagen.  
2. Avgiften för avslaget är 2 567 kr i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige.        

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Delges sökande              
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§ 87 Dnr BN 2020/00211-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av industrilokal på fastigheten 
Kranbalken 2 

Beslut 

1. Bygglov för nybyggnad av industrilokal på fastigheten Kranbalken 2 
beviljas med stöd av 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen (PBL). 
 

2. Bygglovsavgiften fastställs till 136 086 kronor. 
 

3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.          

Ärendebeskrivning 

Bröderna S Fastigheter AB har ansökt om bygglov för lagerbyggnad på 
fastigheten Kranbalken 2 i norra delen av Erikslund. Tomten är belägen med 
Hallsta Gårdsgata söderut, Kranbalksgatan österut och Västerleden västerut. 
Infarten till tomten sker från Kranbalksgatan. 

Lagerbyggnaden rymmer sammanlagt 3 stora delar. På övervåningen 
placeras ett fläktrum. Intill lagerbyggnaden placeras en lastkaj som 
avgränsas med en meter stödmur av naturfärgad betong. 

Byggnaden har totalt byggnadsarean 2 304 m² och bruttoarean 2 368 m². 
Fasaderna kläs med mörkgråa och vita sandwichelement (RAL 7024 och 
RAL 9010). Taket med 4 graders lutning täcks med svart papp. Byggnadens 
nockhöjd är 9,2 meter. 

Tomten anordnas med gräsytor i söder, norr och öster. Förslaget redovisar 
cykel- och bilparkeringar. Fastigheten hägnas in med staket av svartmålat 
stål. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av industrilokal på fastigheten Kranbalken 2 
beviljas med stöd av 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen (PBL). 
2. Bygglovsavgiften fastställs till 136 086 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.        

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande 
Kontrollansvarig                 
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§ 88 Dnr BN 2020/00212-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av industrilokal på fastigheten 
Krankroken 6 

Beslut 

1. Bygglov för nybyggnad av industrilokal på fastigheten Krankroken 6 
beviljas med stöd av 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen (PBL). 
 

2. Bygglovsavgiften fastställs till 106 571 kronor. 
 

3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.           

Ärendebeskrivning 

Den Sweden AB har ansökt om bygglov för lager- och förrådsbyggnader på 
fastigheten Krankroken 6 i mitten av Erikslund. Tomten är belägen med 
Hallsta Gårdsgata västerut. Infarten till tomten sker även från Hallsta 
Gårdsgata. 

Lagerbyggnaden rymmer sammanlagt 26 separata förråd/lager från 16,6 m² 
till 53 m². I nio av förråden redovisas entresolbjälklag. Byggnaden har totalt 
byggnadsarean 1 109 m² och bruttoarean 1 330 m². Fasaderna kläs med 
korrugerad silverfärgad plåt och byggnadens långsidor består av portar. 
Mellan dem monteras ljusgula (RR25) och mörkgråa (RR23) ramar av plåt. 
Byggnadens gavelfasader har även blå, ljusgula och mörkgrå ränder och 
byggnadens totala höjd är 8 meter. Skyltlägen har redovisats. 

Tomten anordnas med gräsytor i norr, väster och öster. Förslaget redovisar 
cykel- och bilparkeringar. Fastigheten hägnas in med staket av mörkgrått 
målat stål (RAL 7024) med en höjd på 1,8 meter. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av industrilokal på fastigheten Krankroken 6 
beviljas med stöd av 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen (PBL). 
2. Bygglovsavgiften fastställs till 106 571 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.                

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande och kontrollansvarig            
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§ 89 Dnr BN 2020/00176-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt marklov samt 
komplementbyggnad på fastigheten Södra Källtorp 1 

Beslut 

1. Bygglov beviljas, med stöd av 9 kap. 30§ plan-och bygglagen, för 
nybyggnad av ett trygghetsboende. 

2. Bygglovavgiften fastställs till 216 548 kronor. 

3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.        

Jäv 

Jens-Ove Johansson (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller 
beslut i ärendet.  

Ärendebeskrivning 

För fastigheten finns detaljplan DP 1821. Planen är utformad bland annat för 
bostäder, äldrevård och centrum. 

Byggnaden kommer att uppföras i 5 våningar med en ytterligare våning på 
en del av boende och innehåller 55 st. små lägenheter. 

Tillkommande bruttoarea är 3800 m² och byggnadsarea är 757m². 

Fasaderna är klädda med en del glansiga och en del mattas gröna 
fibercementskivor samt grön puts. Entré på fasad mot norr är markerat med 
liggande träpanel. Takmaterial blir bandtäktplåt svart samt ljusgrå papp. 

Balkongerna är inglasad och räcke blir mer perforerad plåt/skivor i mörkgrå.  

Förslaget är förenlig med detaljplanens syfte. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov beviljas, med stöd av 9 kap. 30§ plan-och bygglagen, för 
nybyggnad av ett trygghetsboende. 
2. Bygglovavgiften fastställs till 216 548 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.           

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande och kontrollansvarig              
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§ 90 Dnr BN 2020/00253-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av kontor och restaurang på fastigheten 
X 

Beslut 

1. Bygglov för nybyggnad av kontor och restaurang på fastigheten X avslås 
med stöd av 9 kap. 30 § PBL. 
 

2. Prövningsavgiften fastställs till 10 500 kr.          

Ärendebeskrivning 

NN har ansökt om bygglov för nybyggnad av kontor och restaurang på 
rubricerad fastighet. Byggnaden föreslås inrymma restaurang med en 779 m2 
stor festlokal på entréplanet samt kontor, matsal, mötesrum och en 
samlingssal på 106 m2 på en entresolvåning. 

Den totala bruttoarean blir 1881m2 och byggnadsarean 1455 m2. 
Fasadmaterialet består av en kombination av plåtfasad i både mörk? och 
ljusgråa element samt stora glaspartier. På tomten har redovisats 29 
parkeringsplatser varav 2 handikapplatser. Enligt riktlinjer för parkering i 
Västerås är det beräknade behovet dock 54 platser. 

Fastigheten X ligger på industriområde X. Fastigheten har en area på 4364 
m2. Den omfattas av detaljplan 1185 J, med lagakraft 1992-11-20. 

Enligt detaljplanen får fastigheten X användas för industri, kontor och 
handel. Någon begränsning av tillåten byggnadsarea anges inte i planen. 

Största tillåtna byggnadshöjd är 8 m. 

I nära anslutning till fastigheten X finns en biogastankstation på 
grannfastigheten X. Stationen drivas av Vafab Miljö. Den förses med gas 
genom uppställning av mobila gaslagerflak. 

Den nya byggnaden föreslås placerad som närmast 5,62 m från gränsen mot 
grannfastigheten X. Parkeringsplatsen ligger ca 3 m från gränsen. 

Eftersom förslaget ligger i närheten av biogasstationen remitterades det till 
Räddningstjänsten MBR, 2020-01-08 och till Vafab Miljö 2020-01-21. 

MBR har lämnat ett utförligt yttrande i ärendet daterat 2020-01-17. I 
yttrandet framförs också synpunkter på den riskutredning som sökande 
lämnat in i ärendet. 

Sammanfattningsvis bedömer MBR att riskutredningen och de 
åtgärdsförslag som presenteras inte på ett tillräckligt tydligt sätt beskriver 
hur skyddsnivån blir tillräcklig för föreslagen byggnad/verksamhet. Då ska 
de enligt gällande regler, TSA 2015, avståndskraven uppfyllas, 25 m från 
gaslagret till den nya byggnaden och 10–11 m till parkeringsplatsen. De 
avstånden blir dock avsevärt kortare. 
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Vafab Miljö instämmer i de synpunkter som framförts i MBR:s yttrande med 
följande tillägg: Vafab Miljö kan inte tillstyrka byggnation närmare än vad 
gällande regelverk för drift av tankstationen medger. Vafab Miljö avser inte 
att göra några förändringar på egen befintlig anläggning eller ta 
merkostnader som uppstår på grund av rubricerat bygglov. 

Byggnadsförslaget är förenligt med detaljplanens formella bestämmelser. 
Det bedöms också uppfylla kraven på byggnadsutformning i 8 kap 1§ plan-
och bygglagen PBL. Det redovisade antalet parkeringsplatser är däremot inte 
tillräckligt. 

I 9 kap 30§ PBL anges förutsättningarna för beviljande av bygglov inom 
område med detaljplan. Av första stycket 4 framgår bl.a. att kraven i 2 kap 
9§ ska uppfyllas. Paragrafen anger bl.a. att lokalisering, placering och 
utformning av byggnadsverk, inte får ske så att den avsedda användningen 
eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på omgivningen som 
innebär fara för människors hälsa och säkerhet. 

Med stöd av MBR:s yttrande bedöms den planerade byggnaden med 
tillhörande parkeringsplats, på grund av det begränsade avståndet till 
biogasstationen på grannfastigheten X inte uppfyller plan- och bygglagens 
krav på säkerhet vid brand eller annan olyckshändelse. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av kontor och restaurang på fastigheten X avslås 
med stöd av 9 kap. 30 § PBL. 
2. Prövningsavgiften fastställs till 10 500 kr.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Delges sökande 
Kopia till MBR, VafabMiljö              
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§ 91 Dnr BN 2020/00267-3.5.4 

Anmälan om olovligt byggande av mur på fastigheten X 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift om 22 468 kr av NN 
med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Avgiften 
ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har 
delgetts tekniska nämnden enligt 11 kap. 61 § PBL.          

Jäv 

Johannes Wretljung Persson (MP) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen eller beslut i ärendet.  

Ärendebeskrivning 

Under augusti 2019 gjorde byggnadsnämnden ett platsbesök vid platsen X på 
fastigheten X. Vid platsbesöket framgick att en stödmur mellan gångbana 
och cykelbana hade uppförts under sommaren 2019 utan att bygglov och 
startbesked hade meddelats. 

Enligt 6 kap. 1 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, krävs 
bygglov för uppförande av mur. En åtgärd som kräver bygglov får enligt 10 
kap. 3 § PBL inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. 
Muren har som högst en höjd på 70 cm och har en längd på över 45 meter. 
Det är uppenbart att muren påbörjades innan startbesked hade meddelats. 
Byggnadsnämnden ska därför ta ut en byggsanktionsavgift. 

Enligt 9 kap. 12 § 8 p PBF beräknas sanktionsavgiften till 22 468 kr. 

NN ska i egenskap av vara den som begick överträdelsen betala 
byggsanktionsavgiften. 

Det har inte framkommit några skäl att sätta ned eller att underlåta att ta ut 
byggsanktionsavgiften i aktuellt fall.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift om 22 468 kr av NN 
med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Avgiften 
ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har 
delgetts tekniska nämnden enligt 11 kap. 61 § PBL.       

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Delges NN                  
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§ 92 Dnr BN 2020/00216-3.5.4 

Olovligt byggande av garage på fastigheten X 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift om 3 389 kronor av NN 
och NN med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.          

Ärendebeskrivning 

Den 2019-10-30 inkom byggherrarna NN och NN in med en ansökan om 
bygglov för ändring av garage på fastigheten X. Ansökan avser en 
fasadändring i form av att bygga till två fasader på en befintlig carport med 
väggar för att få ett garage. Byggnadsnämnden beslutade om bygglov den 2 
december 2019. 

Genom ett telefonsamtal med byggherrarnas arkitekt framkom det att 
åtgärden redan utförts innan bygglovet lämnats in. 

Den 14 januari 2020 skickade byggnadsnämnden ut en begäran om 
förklaring till NN och NN. De informerades även om att en 
byggsanktionsavgift kan tas ut om inte rättelse sker. 

Enligt 9 kap. 2 § första stycket 3c PBL krävs det bygglov för att inom 
detaljplanelagt område göra en annan ändring än tillbyggnad på en byggnad, 
om ändringen innebär att byta färg, fasadbeklädnad eller 
taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på 
annat sätt.   

En bygglovspliktig åtgärd får enligt 10 kap. 3 § PBL inte påbörjas innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en 
särskild avgift, en så kallad byggsanktionsavgift, tas ut om någon bryter mot 
en bestämmelse i 8-10 kap. PBL. Byggsanktionsavgiften ska enligt 11 kap. 
57 § PBL tas ut av den som när överträdelsen begicks var ägare till den 
fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begick 
överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen.  

Att göra om en carport till ett garage på det aktuella sättet utgör en 
fasadändring som kräver bygglov enligt PBL (se Mark- och 
miljööverdomstolens dom i mål nr P 9086-14). Eftersom denna åtgärd 
påbörjades innan ett startbesked hade meddelats ska en byggsanktionsavgift 
tas ut. Det är NN och NN i egenskap av fastighetsägare, vid tidpunkten då 
åtgärden utfördes, som ska betala avgiften. Enligt 11 kap. 60 § är de 
gemensamt ansvariga för att betala byggsanktionsavgiften. 

Byggsanktionsavgiften beräknas till 3 389 kr. Det saknas skäl att sätta ner 
eller avstå från att ta ut byggsanktionsavgift.  

En byggsanktionsavgift ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas inom två 
månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den som ska 
betala avgiften. 
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Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift om 3 389 kronor av NN 
och NN med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.            

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Delges sökande              
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§ 93 Dnr BN 2020/00245-3.5.4 

Anmälan om olovlig installation av eldstad på fastigheten X 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 2 365 kronor av  
NN med stöd av 11 kap. 51 § § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 
Avgiften ska enligt 11 kap. 61 § betalas inom två månader.        

Ärendebeskrivning 

Den 28 januari 2020 kom NN in med en anmälan om installation av eldstad 
och rökkanal. Anmälan gällde insättning av kassett i en befintlig öppen spis.  

Genom beskrivningen i anmälan är det visat att insättning av kassett redan 
var utförd och att skorstensfejaren hade varit där och gjort besiktningen, 
innan startbesked hade meddelats.  

Den 10 februari 2020 informerades NN per telefon om att 
Stadsbyggnadsförvaltningen avsåg att upprätta ett tillsynsärende och ta ut en 
sanktionsavgift.  

Enligt 6 kap. 5 § 4 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, krävs det 
anmälan för en installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller 
rökkanal i byggnader.  

Insättning av kassett i tidigare öppen eldstad är en anmälningspliktig åtgärd 
som kräver startbesked. Det har alltså gjorts en väsentlig ändring av 
eldstaden i strid med 10 kap. 3 Plan- och bygglagen. 

Byggnadsnämnden ska därför ta ut en sanktionsavgift.  

Enligt 11 kap. 53 och 55-56 §§ PBL kan byggnadsnämnden under vissa 
förutsättningar låta bli att ta ut en byggsanktionsavgift trots att överträdelsen 
har skett.   

Enligt 11 kap 53 a § PBL, får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas 
ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har 
begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte finns skäl att underlåta att 
ta ut byggsanktionsavgiften. Den aktuella överträdelsen är att betrakta som 
mindre allvarlig och avgiften ska sättas ned till hälften, dvs. till 2 365 kr. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 2 365 kronor av  
NN med stöd av 11 kap. 51 § § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 
Avgiften ska enligt 11 kap. 61 § betalas inom två månader.         

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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Kopia till 

Delges sökande              
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§ 94 Dnr BN 2020/00012-3.5.4 

Anmälan om olovligt byggande och inte följt startbesked på 
fastigheten X 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift om 10 051 kronor av NN 
och NN med stöd av 11 kap. 51 § PBL.  

 
2. Avgiften ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut 
avgiften har delgetts NN och NN enligt 11 kap. 61 § PBL.         

Ärendebeskrivning 

Den 2018-01-02 inkom bygglovsansökan för åtgärden med nybyggnation av 
enbostadshus och garage (komplementbyggnad) på fastigheten X på adress 
X. Bygglov för enbostadshus och garage gavs den 2018-05-08. Startbesked 
för enbostadshuset gavs den 2018-10-11. I det startbeskedet står bl.a. 
”Startbesked att påbörja åtgärderna med nybyggnad av enbostadshus ges 
med stöd av 10 kap. 23 § plan. För att erhålla startbesked på 
komplementbyggnaden/garaget och påbörja dessa byggåtgärder ska eget 
startbesked utfärdas först”.  

Vid slutsamrådet den 2019-04-01, som var första besöket eftersom sökande 
hade missat att boka arbetsplatsbesök tidigare, uppmärksammades att 
garaget hade färdigställts. Startbesked för garaget gavs i efterhand först den 
2019-04-23. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift om 10 051 kronor av NN 
och NN med stöd av 11 kap. 51 § PBL.  
2. Avgiften ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut 
avgiften har delgetts NN och NN enligt 11 kap. 61 § PBL.       

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Delges fastighetsägare för fastigheten X             
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§ 95 Dnr BN 2020/00313-1.2.3 

Tillfällig ändring av byggnadsnämndens sammanträdesrutiner 

Beslut 

1. Allmänhetens frågestund ställs in tills nytt beslut tas. 

2. Byggnadsnämndens sammanträden är slutna och har ingen öppen del för 
allmänheten tills nytt beslut tas. 

3. Endast tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare ska närvara på 
byggnadsnämndens sammanträden. Partierna ansvarar för att fylla sina 
platser och avgör om det är ordinarie eller ersättare som går in och tjänstgör. 
Undantag och därmed rätt att närvara för icke tjänstgörande ersättare, gäller 
för de partier som inte har någon ordinarie plats i nämnden. 

4. Byggnadsnämnden ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se över 
möjligheten att ha digitala sammanträden som uppfyller kommunallagens 
villkor. 

5. Beslutspunkt 1-3 ska omprövas löpande utifrån det aktuella läget för 
Covid-19. Omprövning av beslutet kan göras av au eller nämnd. Målet är att 
återgå till normala mötesrutiner så snart det är möjligt.  

Ärendebeskrivning 

Med hänsyn till den rådande situationen med Coronaviruset behöver 
nämnden säkra att processen fungerar och att nämnden är beslutsför.  

Yrkanden 

Monica Stolpe Nordin (C), Yngve Wernersson (S), Anna Grön (S), Anna 
Nordanberg (L), Johannes Wretljung Persson (MP), Frank Andersson (M), 
Solveig Nygren (M), Alexandra Andersson (M) och Jens-Ove Johansson 
(SD) yrkar att 
- Allmänhetens frågestund ställs in tills nytt beslut tas, 
- Byggnadsnämndens sammanträden är slutna och har ingen öppen del för 
allmänheten tills nytt beslut tas, 
- Endast tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare ska närvara på 
byggnadsnämndens sammanträden. Partierna ansvarar för att fylla sina 
platser och avgör om det är ordinarie eller ersättare som går in och tjänstgör. 
Undantag och därmed rätt att närvara för icke tjänstgörande ersättare, gäller 
för de partier som inte har någon ordinarie plats i nämnden, 
- Byggnadsnämnden ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se över 
möjligheten att ha digitala sammanträden som uppfyller kommunallagens 
villkor, 
- Punkt 1-3 ska omprövas löpande utifrån det aktuella läget för Covid-19. 
Omprövning av beslutet kan göras av au eller nämnd. Målet är att återgå till 
normala mötesrutiner så snart det är möjligt.     
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§ 96 Dnr BN 2020/00314-1.2.3 

Övrig fråga - Nämndinitiativ - Kompetens- och kunskapshöjande 
åtgärd gällande säkerhetstänk vid byggnationer kopplat till 
brandrisk och brandfara i elbilar 

Ärendebeskrivning 

Jens-Ove Johansson (SD) anmäler följande nämndinitiativ: " Västerås stad i 
allmänhet och byggnadsnämnden i synnerhet har ett ansvar vid 
byggnationer. Media har gång på gång rapporterat om allvarliga bränder 
kopplat till elbilar och dess batterier. Moment som termisk rusning i 
batterierna och utsläpp av den dödliga gasen vätefluorid ställer extra krav på 
säkerhetsanalyser vid byggnationer. 

Räddningstjänster runt om i landet har börjat intressera sig för frågan, en av 
dessa är Södertörns brandförsvarsförbund vilka förtjänstfullt ta frågan som 
mycket stort allvar. Brandmannen Tommy Carnebo vid Södertörns 
brandförsvarsförbund utbildar om riskerna och vad man kan göra för att 
minimera dem. 

Sverigedemokraterna anser att det är av stor vikt och nytta att det säkerställs 
att både förvaltning och nämnd får ta del av denna utbildning eller likvärdig 
sådan. Mälardalens brand- och räddningsförbund bör bjudas in och vara 
högst delaktiga i relevanta processer. 

Med anledning av detta yrkar jag på följande: 
Att nämnd och förvaltning erbjuds kompetens- och kunskapshöjande 
åtgärd/åtgärder kopplat till brandrisk och brandfara i elbilar och laddstolpar 
vid byggnation. Exempelvis ovan nämnda utbildning eller likvärdig sådan. 

Att Mälardalens brand och räddningsförbund erbjuds närvara och/eller ta del 
av fastslagen kompetens- och kunskapshöjande åtgärd."  

 

 


