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§ 1 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 
1. Arbetsutskottet utser Eleonore Lundkvist (M) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll. 
2. Justering av protokoll sker senast tisdag 24 januari. 
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§ 2 Dnr BN 1825865- 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
1. Ärende 23, Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus på 
fastigheten Annelund 1, och ärende 32, Marklov för breddning av Norrleden 
på fastigheten Brottberga 6:3, 6:11 och 6:12, i föredragningslistan utgår som 
beslutsärende och ges som information. 
2. Eleonore Lundkvist (M) anmäler en övrig fråga. 
3. Föredragningslistan fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Under sammanträdet sker en viss omdisponering av ärenden. 
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§ 3 Dnr BN 2023/00044-3.5.1 

Information på beredning - Bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus på Verkstaden 23 

Ärendebeskrivning 
Malin Berglund informerar om bygglovsärende gällande nybyggnad av 
flerbostadshus på fastigheten Verkstaden 23. Hon visar upp inkommet 
förslag som i nuläget inte stämmer överens med utformningsbestämmelsen 
gällande god gestaltning och arkitektur. Dialog med sökande pågår.  
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 4 Dnr BN 2023/00045-1.5.1 

Information på beredning - Studieresa 

Ärendebeskrivning 
Carl Arnö informerar om kommande studieresa 6-7 mars för 
ledningsgruppen och presidiet. 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 5 Dnr BN 2023/00051-3.5.1 

Information på beredning - Förhandsbesked för nybyggnad av 4 
enbostadshus på fastigheten Annelund 1 

Ärendebeskrivning 
Nora Kvassman informerar om ärendet förhandsbesked för nybyggnad av 4 
enbostadshus på fastigheten Annelund 1. Arbetsutskottet ställer frågor kring 
ärendet och det förs en diskussion om hur ärendet ska handläggas vidare. 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 6 Dnr BN 2023/00052-3.5.3 

Information på beredning - Marklov för breddning av Norrleden 
på fastigheten Brottberga 6:3, 6:11 och 6:12 

Särskilt yttrande 
Eleonore Lundkvist (M) lämnar följande särskilda yttrande: "AU fick 
information om att ärendet legat i frysboxen i över ett halvår på grund av vad 
det verkar stora svårigheter att nå fram mellan kommunens egna 
förvaltningar. 
Breddningen av Norrleden är ett politiskt prioriterat projekt och det är högst 
beklagligt att så lång tid har gått utan att man rört sig framåt. Nu måste 
förändring ske." 

Ärendebeskrivning 
Vesna Kranjec informerar om ärendet marklov för breddning av Norrleden 
och visar upp sökandes förslag. Diskussion förs kring ärendet och 
arbetsutskottet ger förslag på vidare hantering av ärendet. 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 7 Dnr BN 2023/00027-3.5.1 

Tidsbegränsat bygglov för uppställning av moduler på 
fastigheten Rosenhill 1 

Beslut 
1. Tidsbegränsat bygglov för moduler på fastigheten Rosenhill 1 beviljas 
med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen att gälla till 2024-09-30.  
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 47 847 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 
Hemsö Fastighets AB ansöker om bygglov för uppställning av 
kontorsmoduler på fastigheten Rosenhill 1, vid Västerås universitet. 
Modulerna ska användas som kontor för personal vid universitet, forskare 
och lärare. Det är en tillfällig lösning. När byggnaden närmast Norra 
Ringvägen blir ledig kommer modulerna avvecklas och kontoren flytta dit. 
Detta sker under 2024 när skolorna som finns i byggnaden idag flyttar till 
den nya Ryttersborgsskolan. 
För fastigheten finns detaljplan, Dp 1431, antagen i september 2000. 
Detaljplanen anger skoländamål för fastigheten. Kontor får anordnas.  
Förslaget redovisar tillfälliga kontorsmoduler i tre våningar. Modulerna 
placeras i fastighetens norra del mot Arosvallen, vid Solbergagatan. Idag 
finns cykelparkeringar under tak och trädplantering på platsen.  
Cykelparkeringarna ersätts på annan plats. Ett träd fälls och tre träd flyttas 
närmare Solbergagatan. Modulernas fasader är klädda med grå fasadskivor. 
Trapphusen utförs i samma roströda nyans som befintlig byggnad. Därtill 
tillkommer mönsterskurna plåtar i MDU:s orange profilfärg, som 
accentuerar skarvarna. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Tidsbegränsat bygglov för moduler på fastigheten Rosenhill 1 beviljas 
med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen att gälla till 2024-09-30.  
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 47 847 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

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

Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 
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§ 8 Dnr BN 2023/00018-3.5.2 

Rivningslov för rivning av enbostadshus och förråd på 
fastigheten Ragna 12 

Beslut 
1. Rivningslov för enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten 
Ragna 12 beviljas med stöd av 9 kap. 10 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är avgiften för rivningslov 7 275 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 
Mellansvensk fastighetsutveckling ansöker om rivningslov för enbostadshus 
och komplementbyggnad på fastigheten Ragna 12. Fastigheten är belägen i 
stadsdelen Annedal invid Köpingsvägen. 
För fastigheten finns detaljplan 1309. 
Fastigheten ligger inom Riksintresse för kulturmiljövård Västerås U24. 
Byggnaden är eftersatt och i dåligt skick därför vill fastighetsägaren riva 
byggnaderna på tomten. 
Stadsbyggnadsförvaltningen delar Stadsantikvariens bedömning om att 
byggnaden är i så dåligt skick att det är motiverat att bevilja rivningslov. 
Framåt får stadsbyggnadsförvaltningen beakta synpunkterna om ny 
bebyggelse på fastigheten. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Rivningslov för enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten 
Ragna 12 beviljas med stöd av 9 kap. 10 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är avgiften för rivningslov 7 275 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

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

Kopia till 
Sökande 
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§ 9 Dnr BN 2023/00031-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av 3 industrilokaler på fastigheten 
Ackumulatorn 3 

Beslut 
1. Bygglov för nybyggnad av tre industribyggnader på fastigheten 
Ackumulatorn 3 beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 217 323 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 
För fastigheten finns detaljplan 1676, antagen 2009-01-27. Planen medger 
användningen småindustri och bilservice, verksamheten ska ej vara störande 
för omgivningen. Minst tio procent av den obebyggda ytan ska vara 
planterad eller sparad naturmark. Detaljplanen ställer också krav på 
byggnadernas utformning, enligt planbeskrivningen ska byggnaderna ha en 
yttre färg och form som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna och 
som ger god helhetsverkan. 
Fastigheten ligger i områdets nordvästra hörn och har lite kontakt med gatan. 
De tre byggnaderna placeras på rad och föreslås utföras med fasader i grön 
plåt, varje byggnad har en egen grön nyans. Byggnadernas brandutrymning 
löses invändigt, vilket ger utsidan ett stramt och mer välordnat uttryck.  På 
varje byggnad finns en mindre volym mot den södra kortsidan som har en 
helt glasad över våning. Uppglasade ytor gör det möjligt för förbipasserande 
att se att lokalerna är upplysta. Det kan bidra till att området upplevs mer 
levande, som anses positivt i ett industriområde. 
Invändigt är byggnaderna uppdelade i flera mindre lokaler om två plan, med 
verkstad på nedre plan. Garageportarna är glasade, vilket ger ett öppet och 
tilltalande uttryck till verkstäderna. Portarna är placerade längs 
byggnadernas långsidor. 
Bilparkering hanteras inom den egna fastigheten. Parkeringsplatserna 
markeras med armerat gräs, mot den i övrigt i hög grad asfalterade 
fastigheten. Detaljplanens krav om planterad yta bemöts med en gräsbeklädd 
uteplats som omges av buskage, band av gräs längs fastighetsgränsen samt 
en björkallé längs fastighetens södra gräns. 
Barns bästa har beaktas. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av tre industribyggnader på fastigheten 
Ackumulatorn 3 beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 217 323 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 
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Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och arbetsutskottet 
beslutar enligt detta. 

Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 
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§ 10 Dnr BN 2023/00032-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av industrilokal samt marklov på 
fastigheten Rörelseenergin 2 

Beslut 
1. Bygglov för nybyggnad av industrilokal samt marklov på fastigheten 
Rörelseenergin 2, Västerås beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 
bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 138 960 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 
Tjernkvist entreprenad & fastighet i Västerås AB ansöker om bygglov för 
nybyggnad av industribyggnad på fastigheten Rörelseenergin 2. Fastigheten 
är belägen i norra Tunbytorp, fastigheten gränsar i syd mot Returvägen. 
Ärendets handläggning 
För fastigheten finns detaljplan 1676, antagen 2009-01-27. Planen medger 
användningen småindustri och bilservice, verksamheten ska ej vara störande 
för omgivningen. Minst tio procent av den obebyggda ytan ska vara 
planterad eller sparad naturmark. Detaljplanen ställer också krav på 
byggnadernas utformning, enligt planbeskrivningen ska byggnaderna ha en 
yttre färg och form som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna och 
som ger god helhetsverkan. Särskilt välgestaltade fasader och förgårdar 
efterfrågas där fastigheterna gränsar mot Returvägen. 
Byggnadens fasader består av sandwichelement med ytskikt av stålplåt i 
mörkgrått och ljusgrått. Byggnadshöjden är 9,8 meter fördelat på två plan. På 
byggnadens framsida, långsidan mot returvägen har huvudentrén markerats 
med en uppglasad frontespis med långa balkonger på vardera sida. Även 
kortsidan mot öster har ett större uppglasat parti. Långsidan har en 
symmetrisk uppdelning där fönsterindelningen upprepas.  
Fastighetens perimeter planteras med gräs och björkträd och bakom huset på 
fastighetens norra del anordnas sittbänkar som pausyta. Fastigheten är i 
huvudsak hårdgjord och parkering anordnas på den egna fastigheten. 
Barns bästa har beaktas. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av industrilokal samt marklov på fastigheten 
Rörelseenergin 2, Västerås beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 
bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 138 960 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 
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Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och arbetsutskottet 
beslutar enligt detta. 

Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 
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§ 11 Dnr BN 2023/00042-3.5.1 

Tidsbegränsat bygglov för uppställning av manskapsbodar på 
fastigheten Lillängen 2 

Beslut 
1. Tidsbegränsat bygglov beviljas till och med 2025-02-03 med stöd av 9 
kap. 33 § plan- och bygglagen, PBL.  
Arbetsbodarna ska ha avvecklats och marken iordningställts till senast den 
2025-02-03. 
2. Kontrollansvarig för ärendet är: NN. 
3. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 7 275 kronor. 
4. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 
Fastica 121 AB ansöker om tidsbegränsat bygglov för uppställning av 
ytterligare två längor med manskapsbodar på fastigheten Lillängen 2 till och 
med 2025-02-03.  
Fastigheten ligger i anslutning till ICAs centrallager i Hacksta 
industriområde. 
För fastigheten finns detaljplan, 1649 K, antagen 2007-12-06. 
Båda bodlängorna placeras på mark som enligt gällande plan inte får 
bebyggas. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Tidsbegränsat bygglov beviljas till och med 2025-02-03 med stöd av 9 
kap. 33 § plan- och bygglagen, PBL.  
Arbetsbodarna ska ha avvecklats och marken iordningställts till senast den 
2025-02-03. 
2. Kontrollansvarig för ärendet är: NN. 
3. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 7 275 kronor. 
4. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

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

Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 
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§ 12 Dnr BN 1816948- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
På grund av tidsbrist hanteras inte frågan rörande butiker och Eleonore 
Lundkvist (M) tar frågan med berörd enhetschef. 
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§ 13 Dnr BN 1810475- 

Beredning av ärenden inför kommande nämnd 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet bereder ärenden inför byggnadsnämndens sammanträde den 
26 januari 2023. 
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