
 
 
Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (52) 
2020-06-10 

 
 

 
Sammanträdesprotokoll §§ 157-189 

Sammanträdesdatum 10 juni 2020 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 08:00-11:30 med beredning och  
överläggning kl. 08:00-11:00 och beslut kl. 11:00-11:30. 
Sammanträdet ajourneras kl. 11:00-11:13 

Tjänstgörande ledamöter Monica Stolpe Nordin (C), Ordförande 
Jonas Cronert (S), 1:e vice ordförande 
Anna Nordanberg (L) 
Frank Pettersson (M) 
Solveig Nygren (M) 
Jens-Ove Johansson (SD) 

Tjänstgörande ersättare Anna Grön (S) tjänstgör för Iréne Englund (S) 
Mikael Dimgård (S) tjänstgör för Yngve Wernersson (S) 
Alexandra Andersson (M) tjänstgör för Claes Kugelberg (M) 
 
 
 

Vid protokollet Elisabet Hofgren 

Justeras 
 

 

 

 

 
Monica Stolpe Nordin (C)                            Mikael Dimgård (S)   

 
VÄSTERÅS STAD 

Anslagsbevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Protokoll från Byggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 2020-06-10 
Justeringsdatum 2020-06-16 
Anslagsdatum 2020-06-16 
Datum för nedtagande 2020-07- 
Förvaringsplats Stadshuset, stadsbyggnadsförvaltningen 
 

 
 

Underskrift  
 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2 (52) 

Byggnadsnämnden 2020-06-10 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

 Frånvarande ledamöter 
 Claes Kugelberg (M), 2:e vice ordförande 

Iréne Englund (S) 
Yngve Wernersson (S) 
 

 Övriga närvarande 
 Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör 

Tomas Persson, bitr. stadsbyggnadsdirektör 
Elisabeth Strand Hübinette, planchef 
Vesna Kranjec, bygglovschef 
Anna Mirkovic, enhetschef 
Elisabet Hofgren, nämndsekreterare 
Lars Eriksson, handläggare 
Anna Jägvald, samhällsplanerare 
Karin Nordström, stadsantikvarie KIFF 
Linda Wångdahl, stadsbyggnadsantikvarie 
Viktor Ståhl, planarkitekt 
Felix Blomstergren, planarkitekt 
Linus Sandberg, planarkitekt 
Nora Kvassman, arkitekt 
Patrik Söder, mätingenjör 
 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
3 (52) 

Byggnadsnämnden 2020-06-10 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Ärendelista 
§ 157 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare ...................................................................................... 5 
§ 158 Dnr BN 1816941- 

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av föredragningslista .................. 6 
§ 159 Dnr BN 2020/00554-3.5.4 

Information - Tillsynsärende i Skultuna ............................................................... 7 
§ 160 Dnr BN 2020/00469-1.3.7 

Information - Kulturmiljöunderlag för Västerås innerstad samt 
Arkitekturguide modernismen .............................................................................. 8 

§ 161 Dnr BN 2020/00470-3.5.1 
Information - Ny Kunskapsskola på Viksäng ....................................................... 9 

§ 162 Dnr BN 2020/00503-3.5.1 
Information - Persboskolan, Skultuna ................................................................ 10 

§ 163 Dnr BN 2020/00359-1.4.2 
Månadsrapport för byggnadsnämnden maj 2020 .............................................. 11 

§ 164 Dnr BN 2020/00364-1.4.2 
Delårsrapport 1 2020 för byggnadsnämnden .................................................... 12 

§ 165 Dnr BN 2020/00496-1.3.2 
Förslag till redovisning av allmän handling för gemensamma 
administrativa processer ................................................................................... 14 

§ 166 Dnr BN 2020/00122-3.1.2 
Planbesked för Osmundsjärnet 1, Bäckby Torg ................................................ 15 

§ 167 Dnr BN 2019/00337-3.1.2 
Detaljplan för Anderslund 1, m.fl., Gåsmyrevreten, Västerås ............................ 16 

§ 168 Dnr BN 2016/00180-213 
Detaljplan för Bjurhovda 17 och Bjurhovda 3, Bjurhovda centrum, 
Västerås............................................................................................................ 17 

§ 169 Dnr BN 2019/00246-3.1.2 
Detaljplan för del av Bälby 1:4, Erikslund, Västerås .......................................... 19 

§ 170 Dnr BN 2019/00573-3.1.2 
Detaljplan för del av Gäddeholm 2:1 och del av Täby 5:1, 
Gäddeholm, Västerås ....................................................................................... 21 

§ 171 Dnr BN 2020/00197-3.1.2 
Planprogram för Stadsutveckling Finnslätten, Pp 37 ......................................... 22 

§ 172 Dnr BN 2019/00186-3.1.2 
Detaljplan för Sätra etapp 1, Västerås, Dp 1913 ............................................... 23 

§ 173 Dnr BN 1816944- 
Anmälan av handlingar ..................................................................................... 25 

§ 174 Dnr BN 1816945- 
Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................... 26 

§ 175 Dnr BN 1816949- 
Protokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott ............................................... 27 

§ 176 Dnr BN 1816946- 
Anmälan av laga kraftvunna detaljplaner ........................................................... 28 

§ 177 Dnr BN 2020/00471-3.5.1 
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till hotell på 
fastigheten X ..................................................................................................... 29 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
4 (52) 

Byggnadsnämnden 2020-06-10 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 178 Dnr BN 2020/00472-3.5.1 
Bygglov för nybyggnad av hotell på fastigheten X ............................................. 31 

§ 179 Dnr BN 2020/00473-3.5.1 
Bygglov för nybyggnad av 2 st. flerbostadshus på fastigheten 
Isolatorn 13 ....................................................................................................... 33 

§ 180 Dnr BN 2020/00474-3.5.1 
Bygglov för nybyggnad av magasin på fastigheten Västerås 2:4 ....................... 35 

§ 181 Dnr BN 2020/00475-3.5.1 
Bygglov för ändring av fasad, ändrat användningssätt från butik till 
restaurang och butik samt ändrad utformning på parkering på 
fastigheten Travesföraren 1 .............................................................................. 37 

§ 182 Dnr BN 2020/00476-3.5.1 
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garage på fastigheten 
X ....................................................................................................................... 39 

§ 183 Dnr BN 2020/00477-3.5.1 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten X .................. 41 

§ 184 Dnr BN 2020/00479-3.5.1 
Bygglov för uppförande av skärmtak på fastigheten X....................................... 43 

§ 185 Dnr BN 2019/01086-3.5.1 
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad på fastigheten Nyckelön 
1:527 ................................................................................................................. 44 

§ 186 Dnr BN 2020/00483-3.5.4 
Anmälan om olovligt byggande av inglasad uteplats på fastigheten X ............... 47 

§ 187 Dnr BN 2020/00484-3.5.4 
Anmälan om olovligt plank på fastigheten X ...................................................... 49 

§ 188 Dnr BN 2020/00005-1.4.2 
Information - Arbetsmiljöfrågor .......................................................................... 51 

§ 189 Dnr BN 2020/00610-1.2.3 
Genomförande av nästa byggnadsnämnd ......................................................... 52 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
5 (52) 

Byggnadsnämnden 2020-06-10 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 157 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden utser Mikael Dimgård (S) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll. 

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

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av 
föredragningslista 

Beslut 
1. Föredragningslistan fastställs. 

Ärendebeskrivning 
1. Ärende 28 i föredragningslistan, Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad 
på fastigheten Blästerugnen 1, utgår på grund av att kompletterande 
handlingar saknas. 

2. Extraärende "Genomförande av nästa byggnadsnämnd" anmäls enligt § 
189.  
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§ 159 Dnr BN 2020/00554-3.5.4 

Information - Tillsynsärende i Skultuna 

Ärendebeskrivning 
En medarbetare från förvaltningen informerar om läget i tillsynsärende på en 
fastighet i Skultuna och nämnden ställer frågor kring det. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  
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§ 160 Dnr BN 2020/00469-1.3.7 

Information - Kulturmiljöunderlag för Västerås innerstad samt 
Arkitekturguide modernismen 

Ärendebeskrivning 
Anna Jägvald och Karin Nordström informerar om kulturmiljöunderlaget för 
Västerås innerstad och Arkitekturguide Västerås modernism.  

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  
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§ 161 Dnr BN 2020/00470-3.5.1 

Information - Ny Kunskapsskola på Viksäng 

Ärendebeskrivning 
Linda Wångdahl informerar om att dialog förs mellan staden och 
Kunskapsskolan gällande en ny skola på Viksäng.  

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  
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§ 162 Dnr BN 2020/00503-3.5.1 

Information - Persboskolan, Skultuna 

Ärendebeskrivning 
Linda Wångdahl informerar att en dialog förs med Teknik- och 
fastighetsförvaltningen om Persboskolan i Skultuna som är i stort behov av 
upprustning. Nämnden ställer frågor och för en diskussion kring det. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  
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§ 163 Dnr BN 2020/00359-1.4.2 

Månadsrapport för byggnadsnämnden maj 2020 

Beslut 
Byggnadsnämnden godkänner månadsrapport maj 2020 och överlämnar den 
till kommunstyrelsen.        

Ärendebeskrivning 
Resultatet för perioden budget med 2,7 mnkr och 2,9 mnkr jämfört med 
föregående år. 

Byggnadsnämndens kostnader understiger budget med 0,9 mnkr och det är 
framför allt posten övriga kostnader som fortsätter att minska jämfört med 
budget och fallet är 1,1 mnkr lägre än budget. En orsak är den pågående 
Corona pandemi då bland annat resor, kurser och konferenser men även 
andra aktiviteter inte kunnat utföras under våren utan skjuts till hösten. Även 
tjänsteköp för administrativa tjänster har lägre utfall än budget, vilket ligger i 
linje med de administrativa besparingar som görs i staden. Utfallet för övriga 
kostnader är 1,3 mnkr lägre än för motsvarande period föregående år. 
Prognos för året samma som budget. 

Intäkterna understiger budget med 3,7 mnkr vilket beror på svårigheten att 
periodisera verksamhetens intäkter. Intäkter för bygglov har periodiserats 
men understiger ändå budget med 1,1 mnkr. För planavdelningen är 
underskottet 0,7 mnkr och för avdelningen för geografisk information 2,2 
mnkr. Kommunala lantmäterimyndigheten har fakturerat 0,4 mnkr över 
budget. Totalt sett understiger intäkterna budget med 3,7 mnkr men då 
bedömningen är att intäkterna kommer att falla ut som planerat under året 
och att budget kommer att hållas så görs ingen ny prognos. 

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

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Kommunstyrelsen              
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§ 164 Dnr BN 2020/00364-1.4.2 

Delårsrapport 1 2020 för byggnadsnämnden 

Beslut 
1. Delårsrapport 1 per 30 april 2019 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen.         

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämndens delårsrapport omfattar en kort analys av verksamhetens 
utveckling. Den redogör också för periodiserat resultat per den 30 april och 
prognos för helåret 2020.  

Produktionsvolymer är i stort i enlighet med verksamhetsplan för 2020 och 
förvaltningen upplever ett högt tryck på såväl översiktsplanering, 
trafikplanering och grönplanering som på bygglov. Antalet inkomna 
bygglovsärende har ökat med ungefär 20 procent jämfört med samma period 
2019. Ökningen beror i första hand på antal inkomna så kallade småärenden, 
som till- och ombyggnad av enbostadshus och liknande. Samtidigt är antal så 
kallade stora bygglov, som flerbostadshus och större industribyggnader, på 
samma nivå som året innan. Detta innebär att arbetsbelastningen har ökat 
markant men intäkterna påverkas inte i samma utsträckning. 

Flera större arbeten har slutförts inom strategiska avdelningens verksamhet, 
såsom aktualiseringsprövning av översiktsplanen (ÖP), fördjupning av 
översiktsplan för område vid avfart Irsta, fördjupning av översiktsplan för 
Sätraområdet, ortsanalys för Kvicksund samt uppföljning av trafikplanen. 
Avdelningen bemannar nu, genom en personalmässig utökning, rollen att 
samordna stadsplaneringsinsatserna inom projekt Mälarporten. Ett stort antal 
andra viktiga strategiska planeringsarbeten pågår och fullmäktige har 
beslutat att en ny ÖP ska tas fram, vilket i sin tur kommer kräva att ett brett 
spektrum av studier och genomtänkta kommunikationsaktiviteter behöver 
genomförs.  

Planavdelningens verksamhet har gått enligt verksamhetsplan den första 
tertialen. Ett antal detaljplaner har gått i laga kraft så som beräknat och 
nämnden har beslutat om ett antal nya planuppdrag som planerat. De projekt 
som varit planerade har påbörjats. 
Byggnadsnämnden redovisar ett resultat för delår 1 som överskrider budget 
med -1,7 mnkr men lämnar en oförändrad helårsprognos. Den största 
orsaken till resultat är att intäkterna understiger budget med 2,5 mnkr. 
Intäktsbudget läggs för hela året och fördelas sen jämnt över årets 12 
månader. Dock ser inte faktureringen lika jämn ut men beräknas vara enligt 
budget vid årets slut. Ingen ny prognos jämfört med budget 2020 föreslås. 
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Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Delårsrapport 1 per 30 april 2019 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen.       

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Kommunstyrelsen              
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§ 165 Dnr BN 2020/00496-1.3.2 

Förslag till redovisning av allmän handling för gemensamma 
administrativa processer 

Beslut 
Byggnadsnämnden föreslås anta förvaltningens förslag till Redovisning av 
allmän handling för gemensamma administrativa processer att börja gälla 
retroaktivt från och med 1 januari 2020.        

Ärendebeskrivning 
Varje nämnd ska enligt stadens Riktlinje för hantering av arkiv utarbeta och 
besluta om Redovisning av allmän handling (informationshanteringsplan) 
som fastställer nämndens informationshantering genom att i planen ange 
bevarande, gallring, ev diarieföring, förvaring och hantering av nämndens 
allmänna handlingar.  

Utöver att fastställa en plan för sina kärnprocesser ska varje nämnd även anta 
en plan för hanteringen av den information som uppstår inom stadens 
gemensamma lednings- och stödprocesser. Denna plan är helt lika för alla 
nämnder och syftar till att uppnå en informationsförvaltning som håller hög 
kvalitet, är rättssäker och bidrar till en god offentlighetsstruktur.  

Utarbetandet av den gemensamma planen har gjorts av representanter från de 
processer som ingår planen i samråd med Stadsarkivet som även samordnat 
arbetet tillsammans med medarbetare från dokument- och 
ärendehanteringsprocessen.       

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Stadsarkivet              
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§ 166 Dnr BN 2020/00122-3.1.2 

Planbesked för Osmundsjärnet 1, Bäckby Torg 

Beslut 
1. Positivt planbesked lämnas för fastigheten Osmundsjärnet 1, Bäckby, 
Västerås enligt Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2020-06-02. 

2. Avgift för planbesked för en stor åtgärd, fastställs till 18 920 kr.        

Ärendebeskrivning 
Syftet med planansökan är att pröva om det inom fastigheten Osmundsjärnet 
1 är möjligt att ersätta den befintliga centrumbyggnaden i ett plan med nya 
byggnadsvolymer i upp till 8 våningsplan. Sökande skriver att man i de nya 
byggnaderna vill inrymma centrum, handel, parkering, bostäder och kontor.  

Fastigheten ligger i centrumområdet i stadsdelen Bäckby i västra delen av 
Västerås.  

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att pröva en 
utveckling av området i en detaljplaneprocess.  

Stadsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till att det finns en vilja att 
fortsätta den pågående utvecklingen av centrumområdet men bedömer att det 
är viktigt att nästa steg i planläggningen omfattar hela återstående norra 
delen av centrumområdet så det sker en samstämmig och hållbar utveckling. 
Fortsatt dialog bör föras mellan staden, sökande och de olika aktörerna i 
närområdet för att hitta en gemensam väg för planläggning och fortsatt 
utveckling av centrumområdet.  

Planen har prioritet 4 enligt byggnadsnämndens prioriteringsordning för 
detaljplaner. 

I dagsläget finns många projekt som väntar på planuppdrag och 
Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort en prioritering av vilka planer som 
bedöms kunna genomföras under 2020. Byggnadsnämndens planuppdrag 
kan därför inte förväntas förrän tidigast 2021. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Positivt planbesked lämnas för fastigheten Osmundsjärnet 1, Bäckby, 
Västerås enligt Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2020-06-02. 
2. Avgift för planbesked för en stor åtgärd, fastställs till 18 920 kr.      

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Sökande                
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§ 167 Dnr BN 2019/00337-3.1.2 

Detaljplan för Anderslund 1, m.fl., Gåsmyrevreten, Västerås 

Beslut 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Anderslund 1, m.fl, Gåsmyrevreten, Västerås, enligt 
stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2020-06-10. 

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 §.        

Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra bostäder och 
verksamheter inom området.  
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Anderslund 1, m.fl, Gåsmyrevreten, Västerås, enligt 
stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2020-06-10. 
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 §.           

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Länsstyrelsen Västmanland              
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§ 168 Dnr BN 2016/00180-213 

Detaljplan för Bjurhovda 17 och Bjurhovda 3, Bjurhovda 
centrum, Västerås 

Beslut 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Bjurhovda 17 och Bjurhovda 3, enligt stadsbyggnadsförvaltningens 
skrivelse, daterad den 2020-06-02. 

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 §.        

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en upprustning av Bjurhovda 
Centrum. I detaljplanearbetet ska det studeras vilka ändamål som är lämpliga 
inom fastigheten Bjurhovda 17. Fastigheten är kommunal. Gällande 
detaljplan Dp 1686 (lagakraft år 2011), som syftar till att möjliggöra 
byggnation av idrottshall och fritidsgård inom fastigheten, möjliggör alltför 
begränsade förutsättningar att utveckla fastigheten utifrån dagens behov. 
Detta motiverar en planändring samtidigt som behov av ny idrottshall och 
fritidsgård har uppfyllts i andra delar i Bjurhovda.  

I detaljplanearbetet ska även parkeringsområdet längs Benvägen (fastighet 
Bjurhovda 3) och infarten studeras för att öka områdets trygghet, attraktivitet 
och tillgänglighet. Kontinuerlig dialog med närboende ska genomföras.  

Ny bebyggelse kan ha en påverkan på omgivningen, vilket ska studeras 
under detaljplanearbetet. Planens genomförande bedöms dock inte ge en 
sådan betydande miljöpåverkan som avses i Miljöbalken (MB) 6 kap 3 § 
miljöbalken. En strategisk miljöbedömning, med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning ska därför inte upprättats enligt kraven i plan- 
och bygglagen (PBL) 4 kap 34 §. Samråd pågår med Länsstyrelsen. 

Detaljplanen föreslås få prioritet 2 och handläggs med standardförfarande.  
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Bjurhovda 17 och Bjurhovda 3, enligt stadsbyggnadsförvaltningens 
skrivelse, daterad den 2020-06-02. 
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 §.    

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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Kopia till 
Teknik- och fastighetsförvaltningen              
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§ 169 Dnr BN 2019/00246-3.1.2 

Detaljplan för del av Bälby 1:4, Erikslund, Västerås 

Beslut 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av 
Bälby 1:4, Erikslund, Västerås enligt stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 
daterad den 2020-06-02. 

2. Planens genomförande bedöms ge en sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i MB 6 kap 3 §. En strategisk miljöbedömning, behöver därför 
upprättats enligt kraven i PBL 4 kap 34 §. 

3. Förslag till detaljplan ska skickas ut på samrådsremiss.        

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten för att utveckla Erikslunds 
verksamhetsområde och komplettera detta med ytkrävande verksamheter, 
kontor och handel med skrymmande varor. Även placering av gångväg 
genom planområdet ska studeras. Hänsyn ska tas till områdets natur- och 
rekreationsvärden med särskilt fokus på skydd av groddjur. Med tanke på 
områdets närhet till E18 ska höga krav ställas på gestaltning av både 
byggnader och tomtmark. 

Planens genomförande kommer att innebära en påverkan på miljön, dels med 
tanke på den föreslagna utvecklingen i området men även med tanke på de 
naturvärden som finns. Planens genomförande bedöms ge en sådan 
betydande miljöpåverkan som avses i Miljöbalken (MB) 6 kap 11 § 
miljöbalken. En miljöbedömning, med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning, ska därför upprättats enligt kraven i plan- och 
bygglagen (PBL) 4 kap 34 §. 

Samråd med Länsstyrelsen pågår. 

Detaljplanen föreslås få prioritet 3. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut:  
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av 
Bälby 1:4, Erikslund, Västerås enligt stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 
daterad den 2020-06-02. 
2. Planens genomförande bedöms ge en sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i MB 6 kap 3 §. En strategisk miljöbedömning, behöver därför 
upprättats enligt kraven i PBL 4 kap 34 §. 
3. Förslag till detaljplan ska skickas ut på samrådsremiss.     

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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Kopia till 
Teknik- och fastighetsförvaltningen           
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§ 170 Dnr BN 2019/00573-3.1.2 

Detaljplan för del av Gäddeholm 2:1 och del av Täby 5:1, 
Gäddeholm, Västerås 

Beslut 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av 
Gäddeholm 2:1 och del av Täby 5:1, Gäddeholm, Västerås, enligt 
Stadsbyggnadsförvaltningen skrivelse, daterad 2020-06-02. 
 
2. Planens genomförande bedöms ge en sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i MB 6 kap 3 §. En strategisk miljöbedömning behöver därför 
upprättats enligt kraven i PBL 4 kap 34 §.            

Ärendebeskrivning 
Fastighetsnämnden ansökte 2019-05-16 om detaljplan för del av 
fastigheterna Gäddeholm 2:1 och del av Täby 5:1 inom fördjupad 
översiktsplan ÖP 60 för Gäddeholm. 

Västerås stad växer och det finns en efterfrågan på småhustomter. Inom ÖP 
60 för Gäddeholm är i bostadsetapp 1 (Herrgårdsängen) och i bostadsetapp 2 
(Malmen) i stort sett alla småhustomter slutsålda. Avsikten med denna 
detaljplan är att möjliggöra byggnation av småhus i Gäddeholm för att möta 
marknadens efterfrågan.  Detaljplanen föreslås få prioritet 2.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av 
Gäddeholm 2:1 och del av Täby 5:1, Gäddeholm, Västerås, enligt 
Stadsbyggnadsförvaltningen skrivelse, daterad 2020-06-02. 
2. Planens genomförande bedöms ge en sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i MB 6 kap 3 §. En strategisk miljöbedömning behöver därför 
upprättats enligt kraven i PBL 4 kap 34 §.     

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Fastighetsnämnden              
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§ 171 Dnr BN 2020/00197-3.1.2 

Planprogram för Stadsutveckling Finnslätten, Pp 37 

Beslut 
Planprogram för Stadsutveckling Finnslätten, Västerås, PP37, godkänns för 
samråd.  

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

Planprogrammet ska ligga till grund för kommande detaljplaner och 
bygglov. 

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. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har i samverkan med Stadsledningskontoret 
bestämt att planen för Stadsutveckling Finnslätten ska omarbetats till ett 
planprogram, med byggnadsnämnden som beställare.  

Stadsbyggnadsförvaltningen fick byggnadsnämndens uppdrag att upprätta ett 
Planprogram för Stadsutveckling Finnslätten, i mars 2020. 

Byggnadsnämnden beslutade då att en miljöbedömning, med tillhörande 
strategisk miljöbedömning, inte behöva upprättas.  

Markanvändningen inom Finnslätten har stöd i ÖP 2026. 

Planprogrammet sänds ut för samråd under tiden 25 juni till 18 september. 

Samrådet genomförs helt digitalt. Byggnadsnämnden bedöms kunna 
godkänna planprogrammet under hösten 2020.   

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut:  
Planprogram för Stadsutveckling Finnslätten, Västerås, PP37, godkänns för 
samråd.   

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Stadsledningskontoret 
Teknik- och fastighetsförvaltningen   
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§ 172 Dnr BN 2019/00186-3.1.2 

Detaljplan för Sätra etapp 1, Västerås, Dp 1913 

Beslut 
1. Detaljplan för Sätra etapp 1, Västerås, Dp 1913, daterad 2020-06-02, ska 
skickas ut för samråd.        

Särskilt yttrande 
Alexandra Andersson (M), Frank Pettersson (M) och Solveig Nygren (M) 
lämnar följande särskilda yttrande: "Den geotekniska utredningen förfaller 
bristfällig för denna typ av projekt. Några provborrningar verkar inte ha 
gjorts utan utredningen är baserad på data från SGU. 

Att börja exploateringen av ett externt område med att bygga flerbostadshus 
leder ofta till sociala problem. Ett bättre koncept är att börja med småhus och 
senare komplettera med flerfamiljshus. Vi anser därför att andelen bostäder i 
flerfamiljshus ska minska och antalet småhustomter ska öka. Då 
planläggningen av Sätra redan dragit tidsmässigt är försenad enligt vår åsikt 
yrkar vi inte på återremiss men vill redan nu avisera att vi i det moderata 
samrådsyttrandet kommer att kräva fler småhustomter och färre tomter för 
flerbostadshus."   

Ärendebeskrivning 
”Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten för byggandet av en ny hållbar 
stadsdel i Västerås där tyngdpunkten ligger på bostäder med tillhörande 
service såsom skolor, äldreboende, mötesplatser och lokaler för 
centrumändmål.  

En blandning av olika bostadstyper och verksamheter prövas i detaljplanen 
med utgångspunkt i att det ska vara tryggt, tillgängligt och lätt att leva 
hållbart i Sätra.  

Detaljplanen syftar även till att säkerställa och utveckla en stor del av 
områdets höga natur-och rekreationsvärden samt trygga goda trafiklösningar 
inom planområdet.” 

Detaljplanen möjliggör för byggandet av en ny stadsdel med cirka 1100 
bostäder i flerbostadshus, kedjehus, radhus, parhus samt friliggande en- och 
tvåbostadshus som kompletterar den bebyggelse som finns i de omgivande 
stadsdelarna. 

Det möjliggörs även för uppförandet av en fullstor F-6 skola, två förskolor, 
ett äldreboende, en idrottshall, ett mobilitetscenter samt anläggandet av flera 
parker, torg och andra typer av mötesplatser som även är till nytta för boende 
i andra delar av Västerås.  

Samtidigt bevaras en stor del av den befintliga naturen i området som 
innehåller höga natur- och rekreationsvärden.  
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I detaljplanen möjliggörs även en breddning av Norrleden samt anläggandet 
av cirkulationsplatser för att trygga goda trafiklösningar i området.  

Samrådstid: 26 juni – 7 september 2020 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 

1. Detaljplan för Sätra etapp 1, Västerås, Dp 1913, daterad 2020-06-02, ska 
skickas ut för samråd.   

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Fastighetsnämnden                           
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§ 173 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 2020-05-12 
– 2020-06-01 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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§ 174 Dnr BN 1816945- 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisad förteckning läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Delegeringsbeslut registrerade under perioden 2020-05-12 – 2020-06-01 
redovisas för byggnadsnämnden i form av en lista. 

Delegationsbeslut enligt Fastighetsbildningslagen registrerade under 
perioden 2020-01-23–2020-06-01.   
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§ 175 Dnr BN 1816949- 

Protokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 

Beslut 
Sammanträdesprotokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 12 maj 2020 
läggs till handlingarna.  
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§ 176 Dnr BN 1816946- 

Anmälan av laga kraftvunna detaljplaner 

Ärendebeskrivning 
Följande detaljplan har vunnit laga kraft: 
- Detaljplan för Sågklingan 6, Västerås, Dp 1921. 
Laga kraft 2020-05-29.  
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§ 177 Dnr BN 2020/00471-3.5.1 

Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till hotell på 
fastigheten X 

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

2. Prövningsavgiften fastslås till 10 920 kronor.        

Ärendebeskrivning 
NN ansöker om bygglov för ändrat användningssätt från kontor till hotell på 
fastigheten X. Fastigheten är belägen på X industriområde i närheten av X 
gymnasiet. Förslaget innebär att de befintliga kontorsrummen omvandlas till 
mindre hotellrum (17st) med wc och dusch. 

För fastigheten finns detaljplan DP X detaljplan 1, antagen 1988. 
Detaljplanen tillåter småindustri och kontor. I begreppet kontor räknas vid 
tiden för detaljplanens antagande även verksamheter som hotell och 
konferenslokaler. Verksamheten får inte vara störande för omgivningen t ex i 
form av utomhusverksamhet. 

Planen beskriver utförligt vilken typ av verksamhet, även hotellverksamhet, 
som den avser att möjliggöra. I planbeskrivningen framgår det att planen 
kan, under en övergångsperiod, tillåta elevhotell. Hotellet som ansökan 
gäller har 17 rum och har ingen känd koppling till verksamhet inom området. 
Ett beviljat bygglov skulle medge permanent hotellverksamhet på den sökta 
platsen. Åtgärden bedöms därmed strida mot planens syfte. 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska prövningen i bygglovsärenden enligt PBL syfta till 
att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena 
är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Byggnadsnämndens bedömning är att marken är mer lämpad för annan 
verksamhet, t.ex. småindustri eller kontor i vardaglig mening, än den som 
ansökan avser.  

Byggnadsnämnden anser även att det är en olämplig lokalisering för 
permanent hotellverksamhet. Byggnaden ligger inom ett industriområde men 
även inom Västerås flygplats flygbullerzon. Ett beviljande skulle därför 
strida mot 2 kap. 5 § PBL som föreskriver att bebyggelse och byggnadsverk 
ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
exempelvis möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar, 
bullerstörningar samt människors hälsa och säkerhet. 

Sammanfattningsvis bedöms den sökta åtgärden inte vara förenlig med 
detaljplanens syfte. Åtgärden bedöms inte heller ha en lämplig lokalisering. 
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Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Prövningsavgiften fastslås till 10 920 kronor.             

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Delges sökanden              
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§ 178 Dnr BN 2020/00472-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av hotell på fastigheten X 

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

2. Prövningsavgiften fastslås till 16 249 kronor.           

Ärendebeskrivning 
Sökande har lämnat in en ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell på 
fastigheten X. Fastigheten är belägen på X industriområde i närheten av X 
gymnasiet. Förslaget redovisar en byggnad i ett plan på ca 433 kvm och 21st. 
mindre hotellrum med wc, dusch och kökspentry.  

För fastigheten finns detaljplan DP X detaljplan 1, antagen 1988. 
Detaljplanen tillåter småindustri och kontor. I begreppet kontor räknas vid 
tiden för detaljplanens antagande även verksamheter som hotell och 
konferenslokaler. Verksamheten får inte vara störande för omgivningen t ex i 
form av en utomhusverksamhet. 

Planenen beskriver utförligt vilken typ av verksamhet, även 
hotellverksamhet, som den avser att möjliggöra. I planbeskrivningen framgår 
det att planen kan, under en övergångsperiod, tillåta elevhotell. Hotellet som 
ansökan gäller har 21 rum och har ingen känd koppling till verksamhet inom 
området. Ett beviljat bygglov skulle medge permanent hotellverksamhet på 
den sökta platsen. Åtgärden bedöms därmed strida mot planens syfte. 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska prövningen i bygglovsärenden enligt PBL syfta till 
att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena 
är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Byggnadsnämndens bedömning är att marken är mer lämpad för annan 
verksamhet, t.ex. småindustri eller kontor i vardaglig mening, än den som 
ansökan avser.  

Byggnadsnämnden anser även att det är en olämplig lokalisering för 
permanent hotellverksamhet. Byggnaden placeras inom ett industriområde 
men även inom Västerås flygplats flygbullerzon. Ett beviljande skulle därför 
strida mot 2 kap. 5 § PBL som föreskriver att bebyggelse och byggnadsverk 
ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
exempelvis möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar, 
bullerstörningar samt människors hälsa och säkerhet. 

Sammanfattningsvis bedöms den sökta åtgärden inte vara förenlig med 
detaljplanens syfte. Åtgärden bedöms inte heller ha en lämplig lokalisering. 

Prövningsavgiften har reducerats med tre femtedelar eftersom den 10-
veckorsgräns för handläggningen som anges i 9 kap. 27 § PBL har 
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överskridits med 3 veckor. Prövningsavgiften efter reduktion är 16 249 
kronor. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Ansökan avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Prövningsavgiften fastslås till 16 249 kronor.       

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Delges sökande             
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§ 179 Dnr BN 2020/00473-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av 2 st. flerbostadshus på fastigheten 
Isolatorn 13 

Beslut 
1. Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus omfattande 36 lägenheter 
beviljas på fastigheten Isolatorn 13 med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 
bygglagen. 
 

2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 133 501 kronor. 
 

3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.          

Ärendebeskrivning 
Brf Tegnérporten ansöker om bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus på 
vardera 5 våningar och sammanlagt 36 lägenheter på fastigheten Isolatorn 
13, tidigare Isolatorn 5.  

För fastigheten finns detaljplan DP 1732 K, del av kvarteret Isolatorn, 
Gideonberg som antogs 2012.  

De båda byggnaderna uppförs i liknande utformning och färgskala som övrig 
bebyggelse på området. Husen placeras i vinkel med varandra (hus 7 och 8 
på situationsplanen) längs med Långmårtensgatan, Emaus. Byggnaderna är i 
5 våningar med ett extra utrymme för fläktanordningar på taken. Fasaderna 
blir i vit och beige slät puts. Sökanden har redovisat 114 cykelplatser och 25 
bilparkeringsplatser vilket bedöms uppfylla kraven.  

Tillkommande byggnadsarea är ca 612 m2 och bruttoarea är ca 3 064 m2. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förslaget är förenligt med gällande detaljplan och stämmer överens med 
omgivande bebyggelse och tidigare beviljade lov på området.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus omfattande 36 lägenheter och 
ca 3 064 m2 bruttoarea beviljas på fastigheten Isolatorn 13 med stöd av 9 
kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 133 501 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.     

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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Kopia till 
Sökande              
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§ 180 Dnr BN 2020/00474-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av magasin på fastigheten Västerås 2:4 

Beslut 
1. Bygglov för nybyggnad av magasin på fastigheten Västerås 2:4, Västerås 
beviljas med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen. 
 

2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 257 882 kronor. 
 

3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.          

Ärendebeskrivning 
Västerås Stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen, NN ansöker om att 
bygga ett nytt magasin på fastigheten Västerås 2:4, Västerås. Fastigheten är 
belägen i Västra hamnen i närheten av Mälarenergis kraftvärmeverk. 

För fastigheten finns detaljplan 696 L, antagen 1978-04-19.  

Ansökan redovisar att Magasin 55 har en area på 6804 m² (BYA).  

Magasinet placeras inom hamnområdet söder om Sjöhagsvägen. Magasin 55 
ersätter fyra befintliga magasin som är i dåligt skick. 

Magasinet placeras delvis på mark som inte får bebyggas och på mark som 
ska vara tillgänglig för brandfordon samt överskrider tillåtna 
byggnadshöjden. Detaljplanens genomförandetid har passerats. Magasinets 
placering och funktion bedöms överensstämma med detaljplanens syfte.  

Berörda sakägare och remissinstanser har beretts tillfälle att yttra sig. 

Mälarenergi har uppgett att det finns ledningar i konflikt med planerad 
byggnation. Samråd har skett med Mälarenergi och ett avtal om flytt av 
ledningen är under framtagande. 

Byggnadens fasader kläs med blå trapetskorrugerad plåt, socklarna består av 
platsgjuten betong. Taken kläs med mörkgrå takduk. 

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Byggnadernas utformning, funktion och placering bedöms som lämpliga 
med hänsyn till stadsbild och omgivning samt till områdets funktion. 
Avvikelsen bedöms som liten och överensstämmande med detaljplanernas 
syften.  
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av magasin på fastigheten Västerås 2:4, Västerås 
beviljas med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 257 882 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.          
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Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 
Delges fastighetsägare för fastigheten Kraftvärmeverket 1             
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§ 181 Dnr BN 2020/00475-3.5.1 

Bygglov för ändring av fasad, ändrat användningssätt från butik 
till restaurang och butik samt ändrad utformning på parkering på 
fastigheten Traversföraren 1 

Beslut 
1. Bygglov för ändring av fasad, ändrat användningssätt från butik till 
restaurang och butik samt ändrad utformning på parkering på fastigheten 
Traversföraren 1 beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. 
 

2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 84 114 kronor. 
 

3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.          

Ärendebeskrivning 
Klövern Erikslund AB ansöker om bygglov för ändring av fasad, ändrat 
användningssätt från butik till restaurang och butik samt ändrad utformning 
på parkering på fastigheten Traversföraren 1 Hallsta Gårdsgata 2. 

Fastigheten är belägen i östra delen av Erikslund bredvid en rondell och 
Traversgatan. 

För fastigheten finns detaljplan, DP1433 J, antagen 2002-01-02. 
Detaljplanen ger möjligheter att driva olika verksamheter som handel med 
skrymmande varor, ej livsmedel, industri samt kontor. 

Byggnadsförslaget avviker från gällande detaljplan i det avseendet att planen 
inte tillåter handel med livsmedel. Planavvikelsen gäller butiksdelen, handel 
med livsmedel. Ändamålet restaurang är däremot förenligt med 
planbestämmelsen handel. 

Förslaget är att bedriva restaurangverksamhet kompletterat med en mindre 
del som livsmedelsbutik, ca 100 m2. Från den befintliga huvudentrén nås en 
stor serveringslokal som servas från flera olika kök.  

En omfattande invändig renovering kommer att utföras. 

Fasaderna mot sydost, sydväst och nordväst renoveras. 

Parkeringsytorna ändras delvis och en körförbindelse tas upp till granntomt 
Traversföraren 3 som har samma fastighetsägare. 
Berörda sakägare/grannar har getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap 25§ plan- 
och bygglagen, PBL. 

Den föreslagna livsmedelsbutiken bedöms bli ett lämpligt komplement till 
såväl verksamheten på tomten som till området i stort. Med hänsyn till 
butikens begränsade storlek bedöms planstridigheten kunna godtas som en 
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liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte enligt 9 kap. 31 b § 1, 
PBL. 

Antalet parkeringsplatser bedöms blir tillräckligt bl.a. med beaktande av 
samnyttjandet. 

Byggnadens föreslagna utformning bedöms bli lämplig för platsen och väl 
anpassad till omgivningen. 

Bygglov med liten planavvikelse tillstyrks. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för ändring av fasad, ändrat användningssätt från butik till 
restaurang och butik samt ändrad utformning på parkering på fastigheten 
Traversföraren 1 beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 84 114 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.    

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 
Delges fastighetsägare för fastigheten Kuggstången 6, TFF              
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§ 182 Dnr BN 2020/00476-3.5.1 

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garage på 
fastigheten X 

Beslut 
1. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garage på fastigheten X 
beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. 

2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 5 763 kronor.  

3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.        

Ärendebeskrivning 
NN och NN ansöker om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 
garage på fastigheten X. 

Fastigheten är belägen i det nya bebyggelseområdet X i norra delen av X 
serviceort. 

För fastigheten finns detaljplan DP X, antagen 2009-10-22. 

Åtgärden överensstämmer inte med detaljplanen.  

Byggnaden placeras närmare gräns mot granntomt än 4 meter. Avståndet 
mellan tillbyggnaden och fastighetsgräns blir 1,14 m. 

Sakägare har beretts tillfälle att yttra sig och synpunkter från berörda grannar 
NN och NN, fastighetsägare av X, har kommit in. 

Avvikelsen bedöms som liten och förenlig med planens syfte. 

Placeringen bedöms inte utgöra någon betydande olägenhet för granntomten 
Garaget har en helt sluten vägg mot gränsen och ligger öster om fastigheten 
X. 

Tillbyggnaden bedöms uppfylla plan- och bygglagen krav på utformning och 
anpassning till omgivning. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garage på fastigheten X 
beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 5 763 kronor.  
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.             

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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Kopia till 
NN och NN 
Beslutet delges: NN och NN                
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§ 183 Dnr BN 2020/00477-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
X 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden lämnar negativt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus inom fastigheten X. 

2. Granskningsavgiften fastställs till 0 kr.       

Ärendebeskrivning 
I FÖP62 står det att: ”Den befintliga bebyggelsekaraktären med spridd 
bebyggelse ska behållas. Det är därför inte lämpligt med förtätning av 
nuvarande bebyggelse eller med nya gårdsbildningar längs med åsen eller i 
dalgången.” (sida 4 FÖP62) 

Vidare står det: ”Det är mycket viktigt att den bebyggelsekaraktär som finns 
behålls. En förtätning av den nuvarande bebyggelsen är därför inte lämplig 
(undantaget de två utpekade områdena). Det är inte heller lämpligt att lägga 
in nya gårdsbildningar intill åsen eller i dalgången. Den spridda bebyggelse 
som finns idag är ett karaktärsdrag för området.” (sida 23 FÖP62) 

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

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och kultur-, idrott- och 
fritidsförvaltningen har i sina yttranden ställt sig negativa till den sökta 
åtgärden. Dels med hänvisning till djurhållning dels till de mycket höga 
kulturhistoriska värdena på platsen. Med hänvisning till dessa yttranden 
anser Stadsbyggnadsförvaltningen att marken som förhandsbeskedet 
omfattar, från allmän synpunkt, inte är lämplig att bebygga. Ett positivt 
förhandsbesked är därför inte förenligt med 2kap. 4 § PBL. 

Av 3 kap 6 § miljöbalken framgår att mark som har betydelse från allmän 
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn 
till friluftslivet ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
skada natur- eller kulturmiljön. Att bygga enligt det sökta förhandsbeskedet 
skulle påtagligt skada kulturmiljön eftersom den inverkar på siktlinjer och 
läsbarheten av kulturmiljön. 
Utöver dessa skäl föreligger vissa omständigheter som även bidrar till att 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer marken olämplig att bebygga på det 
sätt som förhandsbeskedet avser. Det gäller den nätstation som finns på 
platsen, vilken har en skyddszon på 5 meter. Att en exploatering kräver 
omfattande arkeologiska utredningar. Att den äldre deponi samt 
vattenskyddsområde försvårar möjligheterna att borra för exempelvis 
bergvärme. Avslutningsvis gränsar fastigheten till riksintresset för Västerås 
flygplats flygbullerzon. 
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Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden lämnar negativt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus inom fastigheten X. 

2. Granskningsavgiften fastställs till 0 kr.            

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Sökande              

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
43 (52) 

Byggnadsnämnden 2020-06-10 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 184 Dnr BN 2020/00479-3.5.1 

Bygglov för uppförande av skärmtak på fastigheten X 

Beslut 
1. Ansökan om bygglov för uppförande av pergola/skärmtak på fastigheten 
X avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
 

2. Enligt fastställd taxa är prövningsavgiften 5 250 kronor.           

Ärendebeskrivning 
NN ansöker om bygglov för uppförande av pergola/skärmtak över 
uteservering på fastigheten X. Ansökan redovisar även en pergola/skärmtak 
över uteserveringen på den andra sidan av byggnaden i anslutning till X-
parken. 

För fastigheten finns detaljplan, Dp X, som antogs 2007. Uteserveringarna är 
placerade på allmän plats, på ytor avsedda för torg respektive park. Västerås 
stad äger marken och upplåter den till restaurangen för uteservering under 
säsongen, april-oktober. Åtgärden strider mot detaljplanen eftersom marken 
inte får bebyggas.  

Transport-och myndighetsenheten, TFF, som hanterar markupplåtelsen har 
tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen bedömt det som olämpligt att 
bygga fasta takkonstruktioner på X och i X-parken. 
Siktförhållandena på platsen med den värdefulla utsikten mot vattnet 
påverkas av de föreslagna konstruktionerna. Konstruktionen bedöms även 
påverka upplevelsen av det offentliga konstverket av Ida Rosén Branzell, 
som delvis är placerat intill uteserveringens räcke. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Ansökan om bygglov för uppförande av pergola/skärmtak på fastigheten 
X avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är prövningsavgiften 5 250 kronor.      

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Delges sökande              
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§ 185 Dnr BN 2019/01086-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av gruppbostad på fastigheten Nyckelön 
1:527  
Sammanträdet ajourneras kl. 11:00-11:13 

Beslut 
1. Bygglov för nybyggnad av gruppbostad (LSS) på fastigheten Nyckelön 
1:527 beviljas och medgivande till liten avvikelse från detaljplanen lämnas 
med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. 

2. Avgift för bygglov och startbesked fastställs till 65 037 kronor. 

3. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.  

Reservation 
Alexandra Andersson (M), Frank Pettersson (M) och Solveig Nygren (M) 
reserverar sig mot beslutet med följande motivering: ”Vi reserverar oss mot 
beslutet att ge bygglov för ytterligare en gruppbostad Inom ett litet område, 
där det tidigare beviljats bygglov för flera gruppbostäder vilket upprör såväl 
nya fastighetsägare som boende. En gruppbostad kräver en större tomt än en 
enfamiljsvilla men några större tomter har ej lagts ut vilket leder till 
överexploatering av tomter där gruppbostäder byggs. Vidare anges 
gruppbostad i singularis i planbestämmelserna. Ingen part är betjänt av att 
det blir så många gruppboenden inom ett begränsat område." 

Jens-Ove Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet med följande 
motivering: "Sverigedemokraterna reserverar  oss mot beslutet att ge 
bygglov i detta ärende. En ytterligare gruppbostad inom ett sådant litet 
område påverkar omgivningen och orten på ett betydande sätt. Det har 
tidigare beviljats bygglov för flera gruppbostäder vilket både boenden och 
fastighetsägare har vänt sig mot , dessa vill ej ha den utvecklingen av sitt 
närområde som majoriteten föreslår. Vi ställer oss på kvicksundsbornas sida 
i detta ärende och motsätter oss starkt att överexploatera området på detta 
vis. Vi förespråkar istället en tydligare och mer ömsesidig dialog mellan 
parterna för att hitta en mer långsiktig lösning ." 

Särskilt yttrande 
Monica Stolpe Nordin(C), Jonas Cronert (S), Anna Grön (S), Mikael 
Dimgård (S) och Anna Nordanberg (L) lämnar följande särskilda yttrande: 
"Majoriteten (S,L,C och MP) vidhåller fortfarande samma åsikt och 
inställning som när nämnden avslog ärendet. Däremot respekterar vi 
domstolen och följer dess beslut. En rättssäker myndighetsutövning är en 
grundläggande rättighet och vi anser inte att nämnden kan obstruera högre 
instans."   
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Ärendebeskrivning 
Ansökan har inte ändrats sedan den kom in i mars 2019. 

Byggnadsnämnden avslog ansökan 2019-06-12. Sökanden överklagade 
beslutet. Länsstyrelsen beslutade 2019-09-05 att återförvisa ärendet för 
erforderlig handläggning då de gjort bedömningen att det inte finns skäl att 
avslå ansökan. Byggnadsnämnden överklagar detta beslut till mark- och 
miljödomstolen som i domslut meddelat 2019-10-14 avslår överklagandet. 

Domen överklagades av grannar till Mark- och miljööverdomstolen som i 
beslut 2020-05-13 avvisar överklagandena. Beslutet går inte att överklaga. 

För fastigheten gäller detaljplan Dp 1592 K, som antogs 2006. Detaljplanen 
föreskriver bostäder som ändamål, även gruppboende och förskola tillåts 
inom området vilket även beskrivs som ett syfte med detaljplanen. 

Gruppbostaden kommer att användas som LSS-boende och består av en 
byggnad med sex lägenheter och gemensamma utrymmen som entré och 
kök. Varje lägenhet har egen utgång till uteplats. Parkering för bil och cykel 
redovisas inom fastigheten. 

Åtgärden innebär en liten avvikelse från detaljplanen. Föreslagen byggnad 
har taklutningen 16°. Detaljplanen anger att minsta taklutning ska vara 20° 
med syftet att platta tak inte ska anordnas inom området.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 

1. Bygglov för nybyggnad av gruppbostad (LSS) på fastigheten Nyckelön 
1:527 beviljas och medgivande till liten avvikelse från detaljplanen lämnas 
med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. 
2. Avgift för bygglov och startbesked fastställs till 65 037 kronor. 
3. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.    

Yrkanden 
Alexandra Andersson (M) yrkar på återremiss för att invänta ändring av 
detaljplan innan bygglovet avgörs. 

Jonas Cronert (S) yrkar på att ärendet ska avgöras idag. 

Alexandra Andersson (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

Jonas Cronert (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 
Ordföranden föreslår en propositionsordning där nämnden först tar ställning 
till om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. 

Föreslagen propositionsordning godkänns och genomförs. Ordföranden 
finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande föreslår därefter en propositionsordning för Alexandra 
Anderssons (M) avslagsyrkande och Jonas Cronerts (S) bifallsyrkande. 
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Föreslagen propositionsordning godkänns och genomförs. Ordföranden 
finner att byggnadsnämnden beslutar enligt Jonas Cronerts (S) 
bifallsyrkande.  

Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 

Delges fastighetsägare för fastigheterna Nyckelön 1:220, 1:528, 1:526, 
1:519, 1:527, 1:255 och 1:290   
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§ 186 Dnr BN 2020/00483-3.5.4 

Anmälan om olovligt byggande av inglasad uteplats på 
fastigheten X 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift om 13 362 kr av NN och 
NN och avslutar ärendet med stöd av 11 kap. 51 och 5 §§ plan- och 
bygglagen (2010:900), 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 6 juli 2017 inkom NN och NN med en ansökan om bygglov för 
inglasning av uteplats på fastigheten X. Den 15 mars 2020 beviljades 
bygglov med startbesked för byggåtgärden. 

Ett tillsynsärende upprättades den 8 maj 2019 i samband med 
handläggningen av bygglovet. Vid handläggningen av bygglovsärendet 
uppmärksammade stadsbyggnadsförvaltningen att den lovsökta åtgärden 
hade påbörjats innan bygglov och startbesked hade meddelats. Det 
uppmärksammades eftersom NN och NN inkom med en lägeskontroll den 11 
juli 2017, det vill säga fem dagar efter ansökan om bygglov och innan 
bygglov samt startbesked meddelats.  

Av ortofoton från området går det även att utläsa att den inglasade uteplatsen 
byggts mellan år 2016 och år 2017, det vill säga innan bygglov och 
startbesked hade meddelats (se bilaga 1 i tjänsteskrivelsen). 

Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska 
byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa 
eller besluta om en påföljd, så snart det finns anledning att anta att någon 
inte har följt en bestämmelse i PBL. 

En inglasad uteplats är en tillbyggnad som kräver bygglov enligt 9 kap. 2 § 1 
st. 2 PBL. En åtgärd som kräver bygglov får, enligt 10 kap. 3 § PBL, inte 
påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Om någon bryter 
mot en bestämmelse i 8–10 kap. PBL ska byggnadsnämnden enligt 11 kap. 
51 § PBL ta ut en byggsanktionsavgift i enlighet med reglerna i 9 kap. plan- 
och byggförordningen (2011:338), PBF. 

Av de uppgifter som framkommit i bygglovsärendet och av ortofoton 
framgår det att byggandet av den inglasade uteplatsen påbörjades innan 
startbesked hade meddelats. Byggnadsnämnden ska därför ta ut en 
byggsanktionsavgift. 

NN och NN ska, i egenskap av fastighetsägare och överträdare av PBL, 
solidariskt betala byggsanktionsavgiften, enligt 11 kap. 57 och 60 §§ PBL. 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
48 (52) 

Byggnadsnämnden 2020-06-10 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Enligt 9 kap. 7 § 1 PBF är byggsanktionsavgiften för att påbörja en åtgärd, 
som den aktuella, innan byggnadsnämnden har gett startbesked 0,5 
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av 
tillbyggnadens sanktionsarea. Sanktionsarean är, enligt 1 kap. 7 § 1 PBF, den 
area som motsvarar brutto- eller öppenarean eller en kombination av dessa 
minskad med 15 kvadratmeter. Beräknad sanktionsavgift är i detta fall 26 
724 kr ((0,5*47300)+(0,005*47300*13)).  

En byggsanktionsavgift får enligt 11 kap. 53 a § PBL sättas ned om avgiften 
inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Vid 
prövningen ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan 
anses vara av mindre allvarlig art. 

NN har i ett yttrande (se bilaga 3 i tjänsteskrivelsen) anfört att de inte visste 
att åtgärden krävde bygglov vid tiden för överträdelsen. NN har vidare anfört 
att de sökte bygglov för åtgärden omedelbart efter att de fått kännedom om 
att bygglov krävdes, något som också bekräftas av de uppgifter som finns i 
ärendet. De har även anfört att det fanns en mindre inglasad uteplats på den 
aktuella platsen sedan tidigare. 

En tillbyggnad kan vara av olika slag. I detta fall är det frågan om en 
inglasad uteplats, det vill säga en tillbyggnad av enklare konstruktion som 
endast används en begränsad tid av året. 

Mot bakgrund av det anförda får överträdelsen anses vara av mindre alvarlig 
art. Att ta ut full byggsanktionsavgift kan därför inte anses vara 
proportionerligt. Byggsanktionsavgiften ska därför sättas ned till hälften, det 
vill säga till 13 362 kr.      

Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Beslutet delges med förenklad delgivning: 
NN (fastighetsägare) 
NN (fastighetsägare) 
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§ 187 Dnr BN 2020/00484-3.5.4 

Anmälan om olovligt plank på fastigheten X 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift om 5 345 kr av NN med 
stöd av 11 kap. 51 § och 5 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  

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

Ärendebeskrivning 
Den 30 april 2018 inkom en anmälan gällande att boende på fastigheten X, 
olovligen byggt ett ca 2,20 meter högt plank runt sin uteplats. 
Lägenhetsinnehavare är NN. 

Vid ett platsbesök den 22 maj 2018 uppmättes planket runt uteplatsen vara 
2,13 meter högt. I söder uppmättes det tillbyggda planket vara 6,70 meter 
långt och i öster 2,10 meter långt, räknat exklusivt den äldre delen av 
planket.  

Den 17 juli 2018 inkom NN med en ansökan om bygglov för planket (se 
ärendenummer BY 2018-001183). Den 28 december 2018 beviljades 
bygglov och startbesked för uppförande av ett plank med en höjd på 1,4 
meter. Slutbesked har ännu inte meddelats i bygglovsärendet. 

Den 28 april 2020 stod det 2,13 meter höga planket kvar. 

Den 3 juni 2020 inkom NN med bild som visar att planket sänkts till 1,4 
meter. 

Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för 
och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd, så snart det finns 
anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL.  

Det krävs bygglov för uppförande av plank enligt 6 kap. 1 § 7 p. PBF. En 
åtgärd som kräver bygglov får enligt 10 kap. 3 § PBL inte påbörjas innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Om någon bryter mot en 
bestämmelse i 8–10 kap. PBL, ska byggnadsnämnden enligt 11 kap. 51 § 
PBL ta ut en byggsanktionsavgift i enlighet med reglerna i 9 kap. plan- och 
byggförordningen (2011:338), PBF. 

Av de uppgifter som framkommit i tillsynsärendet framgår att uppförandet 
av planket påbörjades innan startbesked hade meddelats. Byggnadsnämnden 
ska därför ta ut en byggsanktionsavgift. 

NN ska, enligt 11 kap. 57 § PBL, i egenskap av att vara den som begick 
överträdelsen, och den som fått fördel av den, betala byggsanktionsavgiften.  

Enligt 9 kap. 12 § 8 p. PBF är byggsanktionsavgiften för att påbörja en 
åtgärd, som den aktuella, innan byggnadsnämnden har gett startbesked 0,025 
prisbasbelopp med tillägg av 0,01 prisbasbelopp per löpmeter när det gäller 
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ett plank. Beräknad sanktionsavgift i det aktuella fallet är 5 345 kr 
((0,025*47300)+(0,01*47300*8,8)).  

Det har inte framkommit några skäl att sätta ned eller att underlåta att ta ut 
byggsanktionsavgiften enligt 11 kap. 53 a och 53 §§ PBL . 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift om 5 345 kr av NN med 
stöd av 11 kap. 51 § och 5 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  
2. Avgiften ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut 
avgiften har delgetts NN, enligt 11 kap. 61 § PBL.       

Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Beslutet delges med förenklad delgivning: 
NN (lägenhetsinnehavare) 
Beslutet skickas för kännedom: 
NN (fastighetsägare) 
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§ 188 Dnr BN 2020/00005-1.4.2 

Information - Arbetsmiljöfrågor 

Ärendebeskrivning 
Monica Stolpe Nordin (C) informerar att för närvarande är det en hård 
belastning på stadsbyggnadsförvaltningen med många inkomna och 
pågående ärenden. 

Carl Arnö informerar att ca 80 procent av medarbetarna på förvaltningen 
arbetar på distans. Han informerar vidare om att förvaltningen ser stora 
fördelar av ökad flexibilitet vid distansarbete och fler digitala möten. De ska 
se hur förvaltningen kan ta vara på de lärdomar som fåtts under våren och ta 
med sig det till höstens fortsatta arbete.  
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§ 189 Dnr BN 2020/00610-1.2.3 

Genomförande av nästa byggnadsnämnd 

Beslut 
Byggnadsnämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att ta fram förslag på hur 
nästa nämndsammanträde ska genomföras utifrån de restriktioner som gäller.  

Ärendebeskrivning 
Från och med byggnadsnämndens sammanträde i april har nämnden inte 
varit fulltalig utan endast de som tjänstgör är på plats. Från 
byggnadsnämndens sammanträde i mars har sammanträdena varit slutna och 
ingen allmänhetens frågestund har hållits på grund av Coronapandemin. Det 
finns behov av att se hur man kan förbereda för att öppna upp sammanträdet 
så mycket det går utifrån de restriktioner som finns och möjliggöra att så 
många som möjligt kan närvara.  

Yrkanden 
Monica Stolpe Nordin (C) yrkar att byggnadsnämnden ger arbetsutskottet i 
uppdrag att ta fram förslag på hur nästa nämndsammanträde ska genomföras 
utifrån de restriktioner som gäller. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  
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