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§ 60 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 
Arbetsutskottet utser Claes Kugelberg (M) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 
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§ 61 Dnr BN 2019/00287-3.1.2 

Information på beredning - Antagna detaljplaner som ska 
anmälas till kommunfullmäktige för information 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet bedömer att inga nyligen antagna detaljplaner ska anmälas 
till kommunfullmäktige. 
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§ 62 Dnr BN 2019/00202-3.5.1 

Information på beredning - Redovisning av beviljade bygglov för 
bostäder, diskussion 

Ärendebeskrivning 
Vesna Kranjec informerar om antalet beviljade bygglov, startbesked och 
slutbesked för bostäder under årets första kvartal och arbetsutskottet ställer 
frågor kring det. 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 63 Dnr BN 2019/00288-3.1.2 

Information på beredning - Detaljplan för Tångsta, Harkie-
Kärrbo, Dp 1812, information inför samråd. 

Ärendebeskrivning 
Viktor Brandt informerar om arbetet med detaljplanen och vilka utmaningar 
som uppkommit under arbetets gång. Planen ska skickas ut på samråd i april 
enligt tidigare beslut. 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 64 Dnr BN 2019/00290-3.1.2 

Information på beredning - Hantering av pausade planer: Dp 
1838 Jakobsbergsplatsen och Dp Kronhjorten 5, Skallberget 

Ärendebeskrivning 
Carl Arnö informerar om detaljplaner där arbetet har pausats, och det förs en 
diskussion om hur dessa ska hanteras framöver. 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 65 Dnr BN 2019/00289-3.5.1 

Information på beredning - information om beviljat bygglov på 
fastigheten X 

Ärendebeskrivning 
Vesna Kranjec informerar om bygglovsärendet på fastigheten X. 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 66 Dnr BN 2019/00312-3.5.1 

Information på beredning - Atmosfären 1 

Ärendebeskrivning 
Vesna Kranjec informerar om bygglovsärendet för nybyggnation av en kyrka 
på fastigheten Atmosfären 1. Arbetsutskottet ställer frågor och det förs en 
diskussion kring hanteringen av ärendet. 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 67 Dnr BN 2019/00192-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av industri-/försäljning- och kontorslokal 
på fastigheten Linblocket 2, Västerås 

Beslut 
1. Bygglov för nybyggnad av industrilokal på fastigheten Linblocket 2 
beviljas med stöd av 9 kap. 30 § PBL. 

2. Bygglovavgiften fastställs till 80 104 kronor. 

3. Sökande ska följa stadsbyggnadsförvaltningens bilagda föreskrifter. 

Ärendebeskrivning 
En ansökan om bygglov för nybyggnad av industri-/försäljning och 
kontorslokal på fastigheten Linblocket 2 har kommit in till 
Byggnadsnämnden. Verksamheten i lokalerna avses innehålla kontor, lager, 
försäljning och diverse konsultverksamheter.  

Fastigheten är belägen i Erikslund, i södra delen av kvarteret Linblocket med 
Hallsta Gårdsgata i väster och Linblocksgatan i norr. Längst Hallsta 
Gårdsgata byggs en ca 1 meter hög stödmur.  

Byggnadsytan är 714 kvm och bruttoytan 1 015 kvm. 

Fasaderna har en synlig betongsockel och kläs med grafitgrå 
sandwichelement av plåt (NCS S 7500) med portar och dörrar av aluzink. 
Ovanför de stora portarna på sydöstra fasaden finns det plats för 7 stycken 
skyltar. Fönster bli av vit lackad aluminium. Nockhöjd är 10 meter på den 
höga delen och 4,6 meter på den låga delen. Taket är ett pulpettak och kläs 
med aluzink. Takytan beläggs med solceller. Två utrymningsståltrappor 
byggs på nordvästra fasaden. 

Tomten får infart från Hallsta Gårdsgata. Parkeringar för bil och cyklar 
anordnas på tomten. 

Förslaget redovisar grönytor och planteringar vid Hallsta Gårdsgata och vid 
den nordvästra fasaden. En köryta med vändzon av stenmjöl framför 
byggnaden anordnas.  

Föreslagen byggnation bedöms överensstämma med gällande detaljplan Dp 
1564 K och vara lämpligt utformad för sitt ändamål. Tomten anordnas på ett 
godtagbart sätt av hänsyn till stadsbild. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande 
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§ 68 Dnr BN 2019/00282-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av biltvättanläggning på fastigheten 
Linblocket 4, Västerås 

Beslut 
1. Bygglov för nybyggnad av biltvättsanläggning på fastigheten Linblocket 4 
beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 

2. Avgift för bygglov och startbesked fastställs till 52 224 kronor. 

3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 
Lasini fastigheter AB ansöker om bygglov för nybyggnad av 
biltvättsanläggning på fastigheten Linblocket 4. Fastigheten är belägen på 
Erikslund sydväst om ICA Maxi. Fastigheten har infart från Linblocksgatan i 
norr och gemensam infart med möbelvaruhuset på fastigheten Linblocket 5 
mot Traversgatan. En byggvaruhandel angränsar i väster. Söder om 
fastigheten finns ett skogsområde. 
 
Ansökan avser en biltvättanläggning i form av en hallbyggnad med entré och 
infarter belägna mot gatan i norr. Fasaderna kläs med grå plåtelement. 
Entrén utförs med stora glaspartier. Placering av skyltar i form av utskurna 
profilbokstäver redovisas på fasadernas övre hörn och ingår i ansökan. 

 
Tillräckligt med planterade ytor redovisas mot gatan i norr. Där sparas även 
befintliga träd. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 
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§ 69 Dnr BN 1816948- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
- Tid för partigruppmöten inför byggnadsnämndens sammanträde 11 april: 
Majoriteten kl. 11:00. Oppositionen kl. 11:00. 

- Arbetsutskottet diskuterar det nya upplägget kring allmänhetens frågestund. 
Utvärdering kommer att ske till hösten. 

- Vesna Kranjec informerar om inkomna ärenden gällande bygglov för 
skolpaviljonger och att några av dessa redan har beviljats. En del ärenden 
kan tas beslut om på delegation, men en del ärenden kommer behövas 
beslutas om på byggnadsnämndens sammanträde. 

- Vesna Kranjec informerar om status för bygglovsärendet gällande 
tillbyggnad av inglasad uteservering på fastigheten Ångkraften 2, Steam 
Hotel. 

- Carl Arnö informerar om personalförändringar på 
stadsbyggnadsförvaltningen och redogör för vilka medarbetare som avslutar 
respektive påbörjar sin anställning den närmaste tiden. 

- Lars Kallsäby meddelar att han inte kommer att delta i den 11 april på 
grund av resa.  

- Med anledning av Lars Kallsäbys frånvaro och karaktären på ärendena 
hålls ingen pressträff före nämnden. 
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§ 70 Dnr BN 1810475- 

Beredning av ärenden inför kommande nämnd 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet bereder ärenden inför byggnadsnämndens sammanträde 11 
april. 
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