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§ 149 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 

Byggnadsnämnden utser Jonas Cronert (S) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll.  
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§ 150 Dnr BN 1816941- 

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av 
föredragningslista 

Beslut 

1. Den offentliga delen omfattar §§ 149-171 . 

2. Byggnadsnämnden beslutar att praktikanterna Ida Andersson och Oskar 
Andersson får närvara under hela sammanträdet. 

3. Ärende 17 i föredragningslistan, detaljplan för Kronhjorten 5 utgår. 

4. Under sammanträdet sker en viss omdisponering av ärenden.  

5. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 151 Dnr BN 2019/00483-3.6.5 

Information på öppna delen - Handlingsplan för mark och lokaler 

Ärendebeskrivning 

Magnus Karlsson och Helena Hansson informerar att stadsledningskontoret 
har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att 
tillgodose behovet av mark och lokaler. De informerar om handlingsplanens 
syfte, hur det ser ut i dagsläget och framtida behov. Beslut om 
handlingsplanen väntas att ta av kommunstyrelsen kvartal 2, 2020.   

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  
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§ 152 Dnr BN 2019/00494-3.1.1 

Information på öppna delen - Ortsanalys och utvecklingsplan för 
Kvicksund - fokus Nyckelön 

Ärendebeskrivning 

Barbro Sollén Wilcox informerar om arbetet med ortsanalysen för 
Kvicksund med fokus på Nyckelön. Beslut om samråd togs av 
kommunstyrelsen den 22 maj och är ute på samråd 10 juni till 15 september 
2019. Ett samrådsmöte kommer hållas onsdagen den 19 juni 2019. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  
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§ 153 Dnr BN 2019/00361-1.7.1 

Remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
detaljplan med planbeskrivning 

Beslut 

Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande överlämnas till Boverket som 
nämndens eget.  

Ärendebeskrivning 

Idag tillämpas Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 
detaljplan; BFS 2014:5 DPB 1 och Boverkets planbestämmelsekatalog samt 
allmän vägledning till PBL. Det finns idag ingen vägledning kring 
planbeskrivning.  

Boverket har nu tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd som innefattar 
både plankartan och planbeskrivning. Reglerna anger hur plankartan, 
legenden, planinformationen samt övrig information om planen ska utformas 
och vilket innehåll dessa olika delar ska ha. Motsvarande bestämmelser finns 
också för planbeskrivningen. Förslaget är nu ute på remiss fram till 5 juli. 

Stadsbyggnadsförvaltningen avstyrker Boverkets förslag till remiss av 
följande skäl: 

Förslaget innebär en för detaljerad styrning av planbeskrivningens innehåll 
och upplägg. Styrningen tar bort möjligheten att anpassa planbeskrivningens 
omfattning utifrån projektets komplexitet. 

Boverket föreslår borttagande/ändring av idag inarbetade planbestämmelser 
vilket kommer försvåra tolkningen av plankartan för framförallt 
privatpersoner. 

Förslaget innebär möjlighet att överklaga detaljplanen på formalia fel om 
planbeskrivningen och/eller plankartan inte följer föreslagna föreskrifter. 
Vilket riskerar ett kraftigt ökande av överklagande detaljplaner och skapa en 
osäkerhet kring planbeskrivningens juridiska ställning.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Boverket 
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§ 154 Dnr BN 2019/00471-1.7.1 

Remiss - Promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna i 
detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängligöras och 
behandlas digitalt  

Beslut 

Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande överlämnas till Boverket som 
nämndens eget.  

Ärendebeskrivning 

Förutsättningarna för hur digital detaljplanerinformation ska hanteras har 
hittills inte varit tillräckligt utredda för att det ska vara möjligt att reglera 
dem genom föreskrifter. Boverket har därför i sin promemoria beskrivit vad 
som behöver vara på plats för att kunna meddela föreskrifter för digital 
detaljplaneinformation. Det beskrivs även på vilket sätt föreskrifterna är 
tänkta att utformas. 

Boverket anser att villkoren för hur den digitala informationen i detaljplaner 
och planbeskrivningar ska överföras bör styras i Lantmäteriets 
specifikationer för tillgängliggörande av geografisk information kopplat till 
den nationella plattformen för geodata. Boverket avser att hänvisa till dessa 
specifikationer i föreskrifterna för digital detaljplaneinformation.   

Om förutsättningarna som beskrivs i denna promemoria uppfylls planerar 
Boverket att skicka ut en formell remiss om föreskrifter för digital 
information i detaljplaner och planbeskrivningar med tillhörande 
konsekvensutredning. Detta tidigast under hösten 2019. 

Denna promemoria är en komplettering till remiss Förslag till Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning  
(BN 2019/00361- 1.7.1). Stadsbyggnadsförvaltningens svar på den remissen 
omfattar även svar på denna promemoria.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Boverket 
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§ 155 Dnr BN 2019/00366-1.7.1 

Remiss - Motion från (M) om att göra Västerås till ett logistiknav 

Beslut 

Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande godkänns som nämndens eget och 
överlämnas till Kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Nya Moderaterna i Västerås har kommit in med en motion om att göra 
Västerås till ett logistiknav. Moderaterna lyfter fram att Västerås strategiska 
läge gör staden till en bra etableringsort för företag inom logistikbranschen. 
För att uppdatera Västerås som logistikstad framför de att det behövs riktade 
insatser som ökad planberedskap för etableringar inom logistikbranschen 
samt att staden tar initiativ till klusterbildningar för att underlätta samordning 
och samverkan inom logistikbranschen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen delar synen om att god planberedskap för 
näringslivsmark är en förutsättning för att ge näringslivet bra möjligheter att 
verka i Västerås. Om Västerås ska vara en attraktiv etableringsort för 
näringslivet, oavsett inriktning, krävs det både en god markberedskap och 
planberedskap som möjliggör för näringslivet att etablera sig på rätt plats i 
staden utifrån respektive verksamhets behov. Stadens näringslivsinriktning 
behöver vara förankrad i den kommuntäckande översiktsplanen samtidigt 
som det krävs ett aktivt arbete för att erbjuda attraktiva lägen för den typ av 
näringsliv som staden vill stärka och utveckla. 

Beslutsmotivering 
Stadens innehav av etableringsklar näringslivsmark är mycket begränsad och 
finns huvudsakligen på Hacksta. Det finns därför ett stort behov av att ta 
fram ny näringslivsmark och nya verksamhetsområden, som efterfrågas av 
näringslivet. Möjligheten att ha en god beredskap av etableringsklar 
näringslivsmark är idag låg då stadens innehav av lämplig mark för 
verksamheter är mycket begränsad. Inskränkningar av marken i form av 
exempelvis artskydd och framtida infrastruktur bidrar till långa processer.   

Framtagande av styrdokument som Markstrategi samt Handlingsplan för att 
tillgodose behovet av mark och lokaler för näringslivet i Västerås har syftet 
att öka medvetandet om näringslivets behov, stadens behov av planerings-
insatser samt stadens behov av att utveckla ny näringslivsmark. Vid 
revidering av eller vid upprättande av en ny kommuntäckande översiktsplan 
finns ett tydligt behov av att ange var ny näringslivsmark ska komma till.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

13 (57) 
Byggnadsnämnden 2019-06-12 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 156 Dnr BN 2019/00374-1.4.2 

Månadsrapport för byggnadsnämnden maj 2019 

Beslut 

Byggnadsnämnden godkänner månadsrapport för maj 2019 och överlämnar 
den till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

Resultaträkningen för maj 2019 visar en budgetavvikelse på – 568 tkr. 
Helårsprognosen för 2019 bedöms fortfarande till – 2 mnkr.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 157 Dnr BN 2019/00480-3.4.3 

Namnsättning av två cirkulationsplatser 

Beslut 

Byggnadsnämnden fastställer namnen ”Slakterimotet” och ”Kopparmotet” 
för två nya cirkulationsplatser, se bifogad karta.  

Ärendebeskrivning 

I samband med nybyggnation av cirkulationsplatser har namnberedningen 
funnit det befogat att namnsätta dessa för att underlätta orienteringen och 
göra dem lättare att referera till.  

Slakterimotet ligger i korsningen Sjöhagsvägen – Slakterigatan och får namn 
efter den senare. Kvarteret intill heter också Slakteriet. I detta mot svänger 
man också av om man ska till Saluhallen Slakteriet som är beläget här. 
Namnet kommer av att Farmek hade ett slakteri här från 1934 fram till 1989. 
Man tillverkade även korv och hamburgare. 

Kopparmotet ligger i korsningen Ringvägen – Kopparbergsvägen och får 
namn efter den senare. Stadsdelen Kopparlunden ligger också alldeles intill.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

NN, TFF 
NN, TFF 
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§ 158 Dnr BN 2019/00481-3.4.3 

Namnsättning av konstgjord ö vid Öster Mälarstrand 

Beslut 

Byggnadsnämnden fastställer namnet ”Vågholmen” för den nya konstgjorda 
ö som skapats utanför Öster Mälarstrand, intill Öster Mälarstrands brygga.  

Ärendebeskrivning 

Under ett par år har Kultur- och Idrottsförvaltningen skapat en ny liten ö 
utanför Öster Mälarstrand. Denna har nu öppnats för allmänheten och är 
välbesökt och uppskattad. Arbetsnamnet har under hela processen varit 
”Vågholmen” eller ”Vågholmarna”. Namnet passar bra in och ansluter till 
sjötemat för övriga namn i området. Därför vill vi genom ett nämndbeslut 
fastslå namnet officiellt. 

I det fall ytterligare en eller flera öar senare skulle tillkomma intill denna, så 
bör namnet utan ytterligare beslut kunna ändras till ”Vågholmarna”.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

NN, TFF 
NN, KIF 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

17 (57) 
Byggnadsnämnden 2019-06-12 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 159 Dnr BN 2019/00482-3.4.3 

Namnbyte på Sätervägen i Gäddeholm 

Beslut 

Byggnadsnämnden fastställer namnet ”Betesvägen” för den gata som idag 
heter ”Sätervägen”.  

Ärendebeskrivning 

I samband med byggnationen av Malmenområdet i Gäddeholm så 
namnsattes ett antal gator och vägar, bland annat Sätervägen. Den är en 
genomfartsgata som sammanbinder Gäddeholmsvägen med Fröholmsvägen 
den gamla bebyggelsen vid herrgården. Det finns dock ingen bebyggelse 
längs vägen och ingen som har adress Sätervägen idag. 

I en helt annan del av kommunen har nu planläggningen av den nya 
stadsdelen Sätra påbörjats. Här blir ”Sätravägen” eller ”Sätragatan” ett 
naturligt namn på en kommande genomfartsgata.  

Eftersom förväxlingsrisken mellan ”Sätervägen” och ”Sätravägen” då blir 
uppenbar så föreslår vi nu att ”Sätervägen” döps om till ”Betesvägen”. Det 
nya namnet knyter väl an till övriga namn på Malmenområdet.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

NN, TFF 
NN, TFF 
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§ 160 Dnr BN 2019/00244-3.1.2 

Detaljplan för Västerås 4:67 samt del av Västerås 3:12, 
Lundaleden/Lundamotet, Kvastbruket, Västerås 

Beslut 

1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Västerås 3:12, Kvastbruket, Västerås, enligt stadsbyggnadsförvaltningens 
skrivelse, daterad 2019-06-04. 

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. Förslag till detaljplan ska skickas ut på samrådsremiss.  

Ärendebeskrivning 

Fastighetsnämnden ansöker om planläggning för utbyggnad av det befintliga 
ställverket på angränsande fastighet.  

Syftet med planläggningen är att trygga den framtida strömtillgången i de 
norra delarna av Västerås.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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§ 161 Dnr BN 2018/00324-3.1.2 

Detaljplan för Avfart Irsta, del av Badelunda-Tibble 3:15 m.fl., 
Irsta, Västerås 

Beslut 

1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Avfart Irsta, del av Badelunda-Tibble 3:15 m.fl., Irsta, Västerås, enligt 
stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2019-06-04. 

2. Planens genomförande bedöms ge en sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i MB 6 kap 3 §. I arbetet med framtagandet av fördjupningen av 
översiktsplanen för området har dock en strategisk miljöbedömning 
upprättats enligt kraven i plan- och bygglagen (PBL) 4 kap 34 §. Den 
genomförda miljöbedömningen bedöms möjlig att använda även för 
detaljplanen.  

Ärendebeskrivning 

Fastighetsnämnden ansöker om planläggning för utbyggnad av 
näringslivsmark i östra delen av staden vid Anundshögsmotet för att möta en 
ökad efterfrågan samt kunna erbjuda ersättningsmark för att möjliggöra 
utveckling och förändring inom andra delar av staden.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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§ 162 Dnr BN 2019/00248-3.1.2 

Detaljplan för Sågklingan 6 och del av Sågklingan 7 

Beslut 

1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Sågklingan 6 och del av Sågklingan 7, Ängsgärdet, enligt 
stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad den 2019-06-04. 

2. Planens genomförande bedöms ge inte 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. Förslag till detaljplan ska skickas ut på samrådsremiss.  

Ärendebeskrivning 

Sökanden är MILU Fastigheter AB, som avser att förvärva fastigheterna av 
HSB Mälardalen och HSB Produktion AB. 

Planområdet är beläget på Ängsgärdet, norr om Pilgatan. 

Planens syfte är att ändra gällande detaljplan för att tillåta även Vård = D. 
Gällande plan tillåter bara Bostäder = B. Den sökande ämnar uppföra ett 
äldreboende, vilket fyller ett för staden viktigt behov. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. 

Detaljplanen föreslås få prioritet 2, eftersom den uppfyller ett för staden 
viktigt behov.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

MILU Fastigheter AB 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
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§ 163 Dnr BN 2018/00047-3.1.2 

Detaljplan för Litslunda 1:4 och 1:8, Skästa byväg, Lillhärad 

Beslut 

1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Litslunda 1:8 och 1:4, Skästa byväg, Lillhärad enligt 
stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad den 2019-05-23. 

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

3. Planavtal ska upprättas mellan stadsbyggnadsförvaltningen och Johnny 
Börjesson.  

Ärendebeskrivning 

Syftet är att pröva möjligheten att bygga bostäder. I ansökan illustreras 
bostäder i småhus, 15 tomter, samt eventuellt en radhusdel med 8 fastigheter. 
Alternativ till två av småhustomterna är förskola. Detaljplanen handläggs 
med standardförfarande.  

Planarbetet ska till stor del göras som en byggherreplan, där konsulten 
upprättar planhandlingar och ansvarar för alla utredningar. 
Stadsbyggnadsförvaltningen handlägger den formella hanteringen med 
samrådsredogörelse, utlåtande mm. 

I samband med planläggningen bör följande frågor studeras och beaktas: 
- naturvärden 
- geologi 
- buller  
- arkeologi 
- trafikflöde 
- vatten- och avloppslösningar 

Detaljplanen föreslås få prioritet 4 enligt byggnadsnämndens 
prioriteringsordning för detaljplaner och Handlingsplan för 
bostadsförsörjning 2018–2019.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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§ 164 Dnr BN 2017/01297-3.1.2 

Detaljplan för Mycklinge 5:1, Aberga byar, Tortuna 

Beslut 

1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av 
Mycklinge 5:1, Aberga byar, Tortuna, enligt stadsbyggnadsförvaltningens 
skrivelse, daterad den 2019-05-23. 

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

3. Planavtal ska upprättas mellan stadsbyggnadsförvaltningen och Gunnar 
Larsson.  

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga bostäder och 
förskola. En inlämnad illustration redovisar cirka 30-40 bostäder i småhus 
samt tomt för förskola. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Planarbetet ska till stor del 
göras som en byggherreplan, där konsulten upprättar planhandlingar och 
ansvarar för alla utredningar. Stadsbyggnadsförvaltningen handlägger den 
formella hanteringen med samrådsredogörelse, utlåtande mm. 

I samband med planläggningen bör följande frågor studeras och beaktas: 
- dagvatten 
- buller 
- geologi 
- arkeologi  
- naturvärden 
- diken 
- högspänningskablar 
- trafikflöde 

Detaljplanen föreslås få prioritet 4 enligt byggnadsnämndens 
prioriteringsordning för detaljplaner och Handlingsplan för 
bostadsförsörjning 2018-2019.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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§ 165 Dnr BN 2017/00683-3.1.2 

Detaljplan för Verkstaden 12 m.fl., Kopparlunden mitt, Västerås, 
Dp 1879 

Beslut 

1. Detaljplan för Verkstaden 12 m.fl., Kopparlunden mitt, Västerås, Dp 
1879, daterad 2019-05-22, ska skickas ut på samråd.  

2. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2019-05-22, ska skickas ut på 
samråd.  

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att komplettera den äldre industrimiljön och 
befintliga verksamheter med bostäder, förskolor, centrumverksamheter, 
gymnasieskola, högskola/universitet samt nya torg. De befintliga 
verksamheterna ska vara icke störande. Fotgängare och cyklister ska 
prioriteras. Parkeringar inryms i huvudsak i parkeringsgarage.  

Kopparlunden är ett kulturhistoriskt värdefullt område. De nya byggnaderna 
ska utformas med en hög arkitektonisk kvalitet, i harmoni med de 
kulturhistoriska värden som finns i området. Vid ändringar av den befintliga 
bebyggelsen ska ursprunglig utformning vara vägledande. Syftet är även att 
bevara den kulturhistoriska värdefulla historiska kärnans karaktär. Detta 
genom att nya byggnader ska samspela med befintliga och förhålla sig till 
den historiska kärnans sammanhang och skala.  

Detaljplanen utgår från Planprogram för Kopparlunden (pp33, 2016) och 
möjliggör tillsammans med intilliggande detaljplaner, en omvandling av 
Kopparlunden till en blandad, levande och attraktiv stadsdel. Detaljplanen i 
den mellersta delen av Kopparlunden möjliggör ca 300 nya bostäder. Ny 
bebyggelse planeras i huvudsak mellan Metallverksgatan och 
Varmvalsvägen. Ny bebyggelse föreslås även längs Östra Ringvägen samt 
inom den historiska kärnan. 

Detaljplanen säkerställer skyddet av de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna 
och byggnaderna. Ett stort antal värdefulla träd och alléer sparas.  

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
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§ 166 Dnr BN 2017/00872-3.1.2 

Detaljplan för Kv. Verkstaden 20 m.fl., Kopparlunden norr, 
Västerås, Dp 1882 

Beslut 

1. Detaljplan för Verkstaden 20 m.fl., Kopparlunden norr, Västerås, Dp 
1882, daterad 2019-05-22, ska skickas ut på samråd.  

2. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2019-05-22, ska skickas ut på 
samråd.  

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att komplettera industrimiljön och befintliga 
verksamheter med bostäder, två förskolor, kontor, centrumverksamheter, 
möjlighet att bedriva hotell samt gymnasium/högre utbildning. Detaljplanen 
syftar även till att möjliggöra en ny gång- och cykelbro med ramp för att 
ansluta Kopparlunden till området norr om E18, bland annat Emausskolan.  

Kopparlunden är ett kulturhistoriskt värdefullt område. De nya byggnaderna 
ska utformas med en hög arkitektonisk kvalitet, i harmoni med de 
kulturhistoriska värden som finns i området. Vid ändringar av den befintliga 
bebyggelsen ska ursprunglig utformning vara vägledande. Utformning av ny 
bebyggelse ska även beakta risker och störningar från E18 och Mälarbanan. 

Detaljplanen utgår från Planprogram för Kopparlunden (pp33, 2016) och 
möjliggör tillsammans med intilliggande detaljplaner, en omvandling av 
Kopparlunden till en blandad, levande och attraktiv stadsdel. Detaljplanen i 
den norra delen av Kopparlunden möjliggör ca 1000 nya bostäder samt över 
5000 m2 kontor, handel och verksamheter i nya och befintliga byggnader. 
Därutöver skapas ett antal nya kvartersgator, parker och innegårdar. 
Befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse sparas, skyddas och lyfts 
fram.  

Planförslaget övergripande gestaltningsidé har anpassats efter ljus- och 
ljudförhållandena i området med syftet att skapa en så bra boendemiljö som 
möjligt. Den utgår ifrån att skapa en utsida som tillåter en högre och mer 
sluten bebyggelse för att bland annat skärma av mot buller. Därutöver finns 
det en insida som har en lägre bebyggelse och erbjuder en lugnare miljö med 
bland annat bostads- och förskolegårdar. 

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande 
Teknik- och fastighetsförvaltningen   
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§ 167 Dnr BN 2017/00688-3.1.2 

Detaljplan för Urberget 1, Pettersberg, Dp 1874 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden antar detaljplanen för Urberget 1 och del av Västerås 
2:113, Pettersberg, Västerås, daterad 2019-02-05 och betecknad Dp 1874.  

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

Reservation 

Moderaterna reserverar sig mot beslutet med följande motivering: "Vi står 
kvar vid vårt tidigare krav på att huset i hörnet Pettersbergsgatan och 
Jakobsgatan ska utgå varför vi yrkar på återremiss så att huset kan tas bort. 
När beslutet att sända ut planen på granskning togs lämnade majoriteten 
följande särskilda yttrande till protokollet Ärendet skickas ut på granskning 
och Stadsbyggnadsförvaltningen och byggnadsnämnd måste noga beakta de 
synpunkter som inkommer, innan planen antas.  

Vi kan inte finna att majoriteten lever upp till sitt särskilda yttrande." 

Jens-Ove Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet med följande 
motivering: "Sverigedemokraterna motsätter sig oaktsam förtätning. Vi anser 
att detaljplanen inte är lämplig i sin nuvarande form. Vi anser att den 
nordligaste byggnaden helt bör utelämnas. Detaljplanen kan då tolkas som 
expanderande istället för att ha ett tydligt förtätnings fokus."  

Ärendebeskrivning 

Planens syfte är att komplettera den befintliga fastigheten med nybyggnation 
av bostäder samtidigt som den befintliga bebyggelsens struktur och karaktär 
bevaras. Syftet innefattar också att ge möjlighet till mindre verksamheter i 
området, till kontor, möteslokal, frisör, närbutik eller liknande. Detaljplanen 
syftar också till att se över nuvarande utformning av gång- och cykelvägar i 
området för att få bättre trafiksäkerhet.  

Kompletteringen av området ska ta hänsyn till områdets mycket värdefulla 
bebyggelsemiljö. Befintlig bebyggelse får inte förvanskas och befintliga 
innegårdar med grönska ska bevaras.  

Planförslaget var utsänt på granskning mellan 25 februari – 24 mars 2019. 
Granskningsförslaget har under samma tid varit utställt i Stadshuset, på 
Stadsbiblioteket samt på stadens hemsida och Bostad Västerås hemsida. 

Detaljplanen var även på granskning mellan 13 juni - 31 augusti 2018. En 
protestlista med 428 namnunderskrifter som motsätter sig byggnation på 
Urberget inkom då.  Efter granskningen gjordes bedömningen att planen 
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behövde ställas ut för en ny granskning då förslaget behövde bearbetas innan 
det kunde gå vidare i processen. 

Under granskningstiden 2019 inkom 19 yttranden, varav 4 utan synpunkter. 
En protestlista med 195 namnunderskrifter som motsätter sig byggnation på 
Urberget har också inkommit.  

Inkomna synpunkterna handlar främst om: 
- För hög exploatering, kopplat till social hållbarhet och negativ påverkan på 
naturvärden och grönstruktur.  

- Förslaget inte anpassat till områdets karaktär/värdefulla bebyggelsemiljö. 

- Parkering och angöring, trafiksäkerhet, buller. 
 
Inför antagande har en av två mistelbestämmelser på plankartan tagits bort. I 
övrigt har bara mindre, redaktionella ändringar gjorts. 

Detaljplanen lämnas till antagande med kvarstående synpunkter från följande 
remissinstanser: Hyresgästföreningen Pettersberg, Naturskyddsföreningen 
samt Västmanlands läns museum. Deras synpunkter handlar främst om 
invändningar mot föreslagen förtätning, kopplat till grönstruktur, anpassning 
till områdets karaktär, trafikfrågor och social hållbarhet. Fem privatpersoner 
och fem aktörer/näringsidkare bedöms ha kvarstående synpunkter efter 
granskning. Privatpersonernas synpunkter rör främst föreslagen förtätning 
och att förslaget inte är anpassat till områdets karaktär. Aktörernas 
synpunkter rör främst parkering, angöring och centrumfrågor. Fem 
privatpersoner som inte bedöms vara sakägare har kvarstående synpunkter 
efter granskning. Deras synpunkter handlar främst om invändningar mot 
föreslagen förtätning och att förslaget inte är anpassat till områdets karaktär.  

Protestlistorna med 428 stycken respektive 195 stycken namnunderskrifter 
motsätter sig den planerade nybyggnationen på Urberget.  

Yrkanden 

Claes Kugelberg (M) och Jens-Ove Johansson (SD) yrkar på återremiss med 
motiveringen att huset i hörnet av Jakobsgatan och Pettersbergsgatan ska 
utgå.   

Jonas Cronert (S) yrkar på bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
beslut och att en stadsdelsanalys ska utföras på Pettersberg.  

Henrik Östman (L) och Yngve Wernersson (S) yrkar bifall till 
stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 

Ordförande föreslår en propositionsordning där nämnden först tar ställning 
till om ärendet ska avgöras idag och därefter till liggande förslag till beslut. 
Föreslagen propositionsordning godkänns och genomförs. Ordföranden 
finner att ärendet ska avgöras idag samt att nämnden beslutar enligt liggande 
förslag till beslut.    
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§ 168 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 2019-05-08 
– 2019-06-03 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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§ 169 Dnr BN 1816945- 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Redovisad förteckning läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Delegeringsbeslut registrerade under perioden 2019-05-08 – 2019-06-03 
redovisas för byggnadsnämnden i form av en lista. 

Förteckning över anställningsbeslut fattade under perioden 2019-03-01–
2019-06-04 redovisas för byggnadsnämnden i form av en lista.  
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§ 170 Dnr BN 1816947- 

Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Återrapportering av ordförandebeslut: 
Personuppgiftsincident - personuppgifter röjda till obehörig via e-post, Dnr. 
2019/00495-BN 
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§ 171 Dnr BN 1816949- 

Protokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 

Beslut 

Sammanträdesprotokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 5 maj 2019 
och 21 maj 2019 läggs till handlingarna.  
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§ 172 Dnr BN 2019/00093-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på 
fastigheten X, Västerås 

Beslut 

1. Enligt 9 kap. 17 PBL ska byggnadsnämnden genom förhandsbesked pröva 
om en åtgärd kan tillåtas på den avsedda platsen. Den sökta åtgärden bedöms 
vara av sådan omfattning att markanvändning endast kan prövas genom 
detaljplanläggning enligt 4 kap. 2 §. Ansökan om förhandsbesked för 5 
enbostadshus inom fastigheten X ska därför avslås. 

2. Prövningsavgiften fastställs till 10 752 kr.  

Reservation 

Claes Kugelberg (M) lämnar följande särskilda yttrande: "Detta var ett 
okynnes remiss."  

Ärendebeskrivning 

NN söker förhandsbesked för nybyggnation av 5 enbostadshus med avsikt att 
bilda 5 nya fastigheter (med en area om ca 2000-3500² vardera) inom del av 
fastigheten X. För fastigheten finns ingen detaljplan. Den föreslagna 
exploateringen bedöms innebära en så pass omfattande bebyggelse på 
platsen att den skulle anses vara en ny sammanhållen bebyggelse.  Den 
föreslagna lokaliseringen ligger öppet i landskapet inom riksintresse för 
kulturmiljövård, vilket ställer höga krav på en väl anpassad byggnation för 
att kunna anses uppfylla översiktplanens intentioner avseende skyddandet av 
kulturmiljövärden. Mot bakgrund av det samt de yttranden som inkommit 
rörande behovet av samordning av tekniska anläggningar är 
stadsbyggnadsförvaltningens bedömning att exploatering på den föreslagna 
platsen inte kan ske genom förhandsbesked utan behöver göras genom 
detaljplaneläggning.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Delges: sökande, fastighetsägare för fastigheterna X, X, X, X och X  
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§ 173 Dnr BN 2019/00175-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av 
handelsträdgård/trädgårdsanläggning på fastigheten Gäddeholm 
2:1 

Beslut 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att anläggande av en handelsträdgård/ 
trädgårdsanläggning kan tillåtas på angiven plats och med visad utformning  
inom fastigheten Gäddeholm 2:1. 
 
2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
 

3. Granskningsavgiften fastställs till 10 920 kr 

Ärendebeskrivning 

Gäddeholms Ab har ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av 
handelsträdgård/trädgårdsanläggning på fastigheten Gäddeholm 2:1, 
Västerås. 

Ansökan var komplett 2019-01-31. Anläggningen ligger i direkt anslutning 
till miljön vid Gäddeholms gård, sydväst om Västerås. Anläggningen, som är 
tänkt att bestå av ett kombinerat växthus/butik, omkringliggande trädgård. 
Platsen är belägen strax väster om en befintlig caféverksamhet som är 
inrymd i en av ekonomibyggnaderna på Gäddeholms gård. Inom 
trädgårdsanläggningen är det också tänkt att befintlig trädgårdsmästarbostad 
ska ingå och användas som ett personalutrymme för verksamheten. 
Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det ansökta 
förhandsbeskedet är förenligt med översiktsplan ÖP 2026 intentioner. Den 
föreslagna nybyggnaden av handelsträdgård/trädgårdsanläggning bedöms 
utgöra en lämplig komplettering av den på platsen av flera skäl. Platsen har 
historiskt nyttjats som trädgårdsanläggning för avsalu. Den bedöms 
komplettera den befintliga caféverksamhet som idag finns på platsen. Under 
förutsättning att handelsträdgården/trädgårdsanläggningen anpassas väl till 
den känsliga kulturmiljön, både vad gäller utformning av byggnad, trädgård, 
stängsel, bedöms förslaget vara godtagbart på platsen. Av vikt är att den 
äldre trädgårdsmästarbostaden integreras och att anläggningen upplevs som 
en helhet på platsen. Om sökande beaktar de yttranden som 
remissinstanserna har lämnat och uppfyller de villkor som ställts i 
beslutsbilagan kan bygglov beviljas.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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Kopia till 

Sökande, fastighetsägare för fastigheterna Myrbo 2:50, Gäddeholm 2:21, 
2:49, 2:63. 

Delges fastighetsägare för fastigheterna Gäddeholm 2:57, 2:73 samt boende 
på fastigheten Gäddeholm 2:1 
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§ 174 Dnr BN 2019/00393-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av 4 st. flerbostadshus på fastigheten 
Västerås 3:24 

Beslut 

1. Bygglov för nybyggnad av 4 st flerbostadshus beviljas med stöd av 9 kap 
§ 30 plan- och bygglagen (PBL). 
   

2. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.  
 

3. Bygglovsavgiften fastställs till 318 060 kronor.  

Ärendebeskrivning 

Peab Bostad AB söker bygglov för uppförande av 4 st flerbostadshus på 
fastigheten Västerås 3:24.  

Husen placeras på befintlig grönytan lokaliserad norr om Bjurhovdavägen. 
Byggnaderna placeras så att de bildar en innergård och mot väst bildar de 
ena sidan av ett torg mot befintlig matvarubutik.  

I fastighetens östra del anordnas större delen av bil och cykelparkeringen för 
den nya etableringen. Här anordnas även en ny infart till fastigheten från 
forntidsgatan. 

Husen uppförs i fyra och fem våningar och får putsade fasader i röda och grå 
kulörer. Balkongerna på byggnaderna är indragna ut mot omgivande och är 
inklädda med träpanel i gul färg. Byggnaden som vänder sig mot torget 
inrymmer i markplan 3 stycken verksamheter för centrumändamål.  

Fasaderna mot torget får stora glaspartier som öppnar upp bottenvåningen 
mot torget.   

Ingen utformning av verksamheter är redovisade i handlingarna varvid de 
inte är behandlade i detta bygglov utan behöver sökas som separat bygglov i 
ett senare skede.  

Tillkommande lägenheter är totalt 103st var av 1st 1:a, 62st 2:or, 29st 3:or, 
och 11st 4:or. 

Tillkommande bruttoarea är 9403m2 och tillkommande byggnadsarea är 
2544m2.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande 
Kontrollansvarig              
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§ 175 Dnr BN 2019/00505-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och återvinningshus 
samt uppförande av bullerplank på fastigheten Kungsängen 16, 
Västerås 

Beslut 

1. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus om 31 lägenheter beviljas med 
stöd av 9 kap § 31b plan- och bygglagen (PBL). 
 
2. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter. 
 

3. Bygglovsavgiften fastställs till 178 115 kronor.  

Ärendebeskrivning 

HSB Produktion i Mälardalen HB ansöker om bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus på fastigheten Kungsängen 16.  

Bostadshuset får 7 st våningar med bostäder samt en våning med takterras 
och två våningar som utgörs av parkeringshuset. 

Byggnaden får fasader i puts (äggskals vit) samt cederträpanel vid loftgångar 
och på takterrass. Sinuskorrugerad aluminiumplåt utgör både horisontell och 
vertikal avgränsning för loftgångar, och löper vertikalt utmed balkonger. 
Räcken på balkonger utgörs av spröjsräcke av aluminium (4005-Y20R). 

På taket placeras solceller.  

Söder om byggnaden anordnas en innergård med grönytor och plats för lek 
och samvaro. Ett bullerplank mot VL:s bussterminal anordnas i 
fastighetsgräns.  

Parkeringar anordnas i parkeringsgaraget. Garaget i sig har redan beviljats 
lov i tidigare beslut (2018-1084).   

Tillkommande lägenheter är totalt 31 st var av 5st 1:or, 12st 2:or, 12st 3:or, 
2st 4:or. Tillkommande byggnadsarea är 537m2 och tillkommande 
bruttoarea är 3825m2.  

Takterrassen utgör en avvikelse från detaljplanen då den reglerade 
taknockshöjden överskrids.  

Sakägare har hörts via remiss. Inga yttranden har inkommit i ärendet.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande 
Kontrollansvarig   
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§ 176 Dnr BN 2019/00391-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av 2 st flerbostadshus på fastigheten 
Ran 2 

Beslut 

1. Bygglov för nybyggnad av två st flerbostadshus omfattande 30 st 
lägenheter på fastigheten Ran 2 beviljas med stöd av 9 kap. 31b § plan- och 
bygglagen (PBL). 

2. Sökanden ska följa Stadsbyggnadsförvaltningen föreskrifter. 

3. Bygglovsavgift fastställs till 146 309 kronor.  

Ärendebeskrivning 

ETC Bygg AB ansöker om bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus på 
fastigheten Ran 2. 

De två flerbostadshusen är placerade på var sin sida om en bostadsgård och 
gränsar till Notuddsparken i söder. På var sida om bostadshusen går gatorna 
Rangatan och Ägirgatan. 

Båda byggnaderna får en våningshöjd på fem våningar och en byggnadshöjd 
på 20,4 meter. 

Innergården mellan byggnaderna är ganska begränsad i sin storlek här 
inryms mindre parkering för funktionsnedsatta utemiljö med plats för 
samvaro i form av gräsytor, odlingsplatser samt plats för utemöbler.   

Tillkommande lägenheter är totalt 30 st var av 8st 1:or, 14st 2:or, 4st 3:or, 
4st 4:or.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande 
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§ 177 Dnr BN 2019/00388-3.5.1 

Bygglov för tillbyggnad av uteplats samt staket på fastigheten X 

Beslut 

1. Bygglovsansökan om uppförande av staket och altandäck på fastigheten X 
avslås.  

2. Prövningsavgiften fastställs till 3713 kronor.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan om bygglov inlämnad 2018-06-20 avser uppförande av staket och 
altandäck på fastigheten X på Skiljebo.   

Ansökan gäller uppförande av staketet i tomtgräns mot gata (Kärrbogatan) 
med en höjd på 1 m och längd ca 14 m. Enligt en inlämnad sektionsritning så 
ska det läggas med hälften luftspalt. Staketet ät tänkt att placeras uppepå en 
befintlig betongmur som är på 40 cm. Total höjd för betongmur och staket är 
1,4 m.  

För fastigheten finns en detaljplan SPL 256 J som är antagen den 24 maj 
1957. För den aktuella fastigheten gäller beteckningen BR11. "Med B 
betecknat område får användas endast för bostadsändamål. Området får 
bebyggas endast med radhus med högst två våningar. Punktprickad mark får 
inte bebyggas". Åtgärderna strider mot gällande plan eftersom de placeras på 
mark som inte får bebyggas, så kallad prickad mark.  

Eftersom åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen så har en 
remissförfrågan skickats ut till kända grannar och sakägare för att yttre sig 
över ansökan.  

Enligt plan- och byggförordningen 6 kap 1§ krävs det bygglov för att 
uppföra, flytta eller väsentligt ändra en mur eller ett plank. Dock finns det 
vissa undantag från lovplikten.  

Stadsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att bygglovsansökan 
ska avslås då åtgärdena placeras på prickad mark som enligt gällande plan 
inte får byggas och byggnationen ger en negativ påverkan på omgivningen 
gällande trafiksäkerhet och försämrad siktförhållande. Åtgärderna är även 
för omfattande för att smälta in i området och landskapsbilden.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Berörda grannar   
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§ 178 Dnr BN 2019/00385-3.5.1 

Bygglov för tillbyggnad av restaurang på fastigheten 
Ångkraftverket 2 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av 
restaurang på fastigheten Ångkraftverket 2, med stöd av 9 kap 33 § plan- och 
bygglagen. Bygglovet gäller i fem år, till och med 2024-06-30. 

2. Avgift för bygglov och startbesked fastställs till 41 024 kronor. 

3. Sökande ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.  

Reservation 

Jens-Ove Johansson (SD) lämnar följande särskilda yttrande: 
”Sverigedemokraterna delar förvaltningens bedömning och yrkar på avslag 
med stöd av 9 kap 30 & plan - och bygglagen.”  

Ärendebeskrivning 

Kokpunkten fastigheter AB, ansöker om tidsbegränsat bygglov för 
tillbyggnad av restaurang. Restaurangen är belägen på bottenvåningen i 
Steam Hotel, Ångkraftverket. Tillbyggnaden ska rymma servering och 
kommer att användas året runt. 

Tillbyggnaden är tänkt att användas året runt av restaurangen och kommer 
att vara fullt möblerad.  Det rör sig inte om en inglasad uteplats som 
Länsstyrelsens tillstånd avser utan en tillbyggnad med glasfasader och 
kraftig stålkonstruktion. Åtgärden bedöms därför inte vara av sådan tillfällig 
karaktär som krävs för att lämna bygglov med stöd av 9 kap. 33 §.  

Åtgärden strider mot detaljplanens bestämmelse q2 om att byggnaden inte 
får förändras exteriört eller påbyggas. 

Åtgärden strider mot 8 kap. 13 § plan- och bygglagens då åtgärden bedöms 
förvanska ångkraftverkets fasad och karaktär med släta odekorerade 
tegelmurar med fönster i fasadliv. 

Tillbyggnaden placeras helt på prickmark, i tomtgräns mot allmän plats. 

Avvikelserna är inte att betrakta som små. Åtgärden kan därför inte godtas. 

Byggnadsnämnden beslutade 2019-05-19 att återremittera ärendet för att 
åstadkomma en indragning på minst en meter från husets hörn samt ge 
tillbyggnaden en konstruktion som upplevs som lättare och som gör att 
befintliga byggnadens karaktär påverkas i mindre omfattning. 

Sökanden har vid byggnadsnämndens arbetsutskott 2019-05-21 presenterat 
ett reviderat förslag som innebär fler taklanterniner och en något lättare 
konstruktion. Det nya förslaget redovisar inga indragningar. Förvaltningen 
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anser inte att det med anledning av reviderat förslag finns skäl att tillstyrka 
förslaget. Förslag till beslut är därför avslag.  

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut: 
1. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang på fastigheten 
Ångkraftverket 2 avslås med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen. 
2. Avgift för handläggning fastställs till 18 748 kronor.  

Yrkanden 

Claes Kugelberg (M) och Jonas Cronert (S) yrkar att tidsbegränsat bygglov 
för tillbyggnad av restaurang beviljas med villkor att tillbyggnaden ska tas 
bort efter fem år om åtgärden saknar stöd i detaljplanen. 

Jens-Ove Johansson (SD) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens 
förslag till beslut.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Claes Kugelbergs (M) 
och Jonas Cronerts (S) yrkande om att bevilja tillfälligt bygglov eller Jens-
Ove Johanssons (SD) bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag. 
Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 
varandra. Byggnadsnämnden godkänner föreslagen propositionsordning 
varvid den genomförs. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt Claes 
Kugelbergs (M) och Jonas Cronerts (S) förslag.  

Kopia till 

Delges sökande 
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§ 179 Dnr BN 2019/00514-3.5.1 

Bygglov för ändring av källare till bostad på fastigheten X, 
Västerås 

Beslut 

1. Ansökan om bygglov för ändrat användningssätt från källare till lägenhet 
avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. 
 

2. Avgiften fastslås till 2 100 kronor.  

Ärendebeskrivning 

NN har ansökt om bygglov anordnande av lägenhet i källaren på sitt 
bostadshus. Föreslagen lägenhet blir ca.57 m² stor och består idag av bland 
annat verkstad och tvättstuga. Takhöjden redovisas till 2,05 m. 

Enligt 8 kap. 1 § plan- och bygglagen PBL, ska en byggnad vara lämplig för 
sitt ändamål. Enligt Boverkets byggregler BBR ska bostäder dimensioneras, 
disponeras, inredas och utrustas med hänsyn till sin långsiktiga användning. 
Rumshöjden ska i bostäder enligt 3:3 BBR vara minst 2400 mm.  

Rummen uppfyller inte egenskapskravet som ställs på en bostad vad gäller 
takhöjd. Även ljusinsläppet och utblickar mot det fria genom de högt sittande 
källarfönstren bedöms som otillräckliga. Utrymmet har tydligt karaktär av 
källare och bedöms som olämplig som bostad. Utrymmet kan i stället nyttjas 
som till exempel gästlägenhet.  

Yrkanden 

Ordförande yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Delges sökande 
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§ 180 Dnr BN 2019/00515-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (105 lgh), cykelrum 
och miljöbod på fastigheten Martinprocessen 10 och Tysksmidet 
4, Västerås 

Beslut 

1. Ändring av tidigare beviljat bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på 
fastigheterna Martinprocessen 10 och Tysksmidet 4, Västerås, beviljas med 
stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
 
2. Avgift för handläggning av ändring av bygglov fastställs till 21 309 
kronor. 
 

3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.  

Ärendebeskrivning 

Bostads AB Mimer ansöker om ändring av tidigare beviljat bygglov för 
nybyggnad av tre flerbostadshus och lokaler i Bäckby centrum.  

Det ändrade förslaget rymmer 105 lägenheter mot tidigare 128 lägenheter då 
det nya förslaget innebär flera treor i stället för ettor. 

Förutom Mimer planerar Ikano och BoKlok att bygga bostäder och lokaler i 
Bäckby centrum. Byggnadernas utformning, storlek och gestaltning är i stort 
sett samma som presenterades i planskedet. Förnyelsen av allmän platsmark 
är redan i full gång och den första etappen av aktivitetsplanen är invigd 
liksom den nya diagonala gatusträckan genom centrum. 

Det nya förslaget innebär en annan utformning.  Byggnadernas fasader kläs 
nu med betongelement i tre olika färger, en byggnad blir gulbrun, en blir röd 
och en blir brun. Byggnadernas gestaltning refererar till Bäckbys 70-tals 
karaktär och bedöms kunna förstärka en unik karaktär i området. 
Byggnadernas entréer utformas med mosaiker av keramikplattor i 
byggnadernas färgskala. Taken kläs med papp med takfot klädd i plåt i 
samma färg som övriga byggnaden. Även sockel, fönster, dörrar, 
balkongräcken m.m. får samma färg. 

Parkering redovisas inom fastigheterna och på intilliggande fastigheter.  

Yrkanden 

Ordförande yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande 
Kontrollansvarig     

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

42 (57) 
Byggnadsnämnden 2019-06-12 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 181 Dnr BN 2019/00516-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av gruppbostad på fastigheten X, 
Västerås 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av 
gruppbostad på fastigheten X med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 

2. Avgift för handläggning fastställs till 26 784 kronor.  

Ärendebeskrivning 

NN ansöker om bygglov för nybyggnad av gruppboende med sex lägenheter 
på fastigheten X. Fastigheten är belägen vid Kolmilavägen i Kvicksund. 

För fastigheten gäller detaljplan, Bpl 694 K och Ädp 1633, som vann laga 
kraft 2006. Detaljplanen föreskriver bostäder som ändamål, även 
gruppboende och förskola får anordnas. Gruppbostaden som kommer att 
rymma ett LSS-boende består av en byggnad i två plan med sex lägenheter 
och gemensamma utrymmen som entré och kök. Parkering för bil och cykel 
redovisas inom fastigheten.  

Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig. Yttranden har inkommit i 
vilka sakägare motsätter sig åtgärden. De anser att byggnaden är för stor, att 
belastningen på vägnätet blir för hög och att åtgärden riskerar att bidra till en 
överetablering av gruppboenden i området vilket kommer att påverka 
områdets karaktär och upplevelsen av trygghet i området negativt. 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av gruppboende (LSS) på fastigheten X beviljas 
och medgivande till liten avvikelse från detaljplanen lämnas med stöd av 9 
kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL. 
2. Avgift för bygglov och startbesked fastställs till 61 689 kronor. 
3. Sökande ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.  

Yrkanden 

Byggnadsnämnden yrkar avslag till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
beslut med motiveringen att gruppboendet är det tredje som föreslås inom 
området. Ett är uppfört, det andra är beviljat men beslutet är överklagat och 
prövas nu i Mark- och miljödomstolen. En fjärde ansökan prövas parallellt 
med denna på fastigheten X. Byggnadsnämnden anser att gruppbostaden 
placeras för nära tidigare beviljad gruppbostad. Åtgärden bedöms strida mot 
syftet med detaljplanen då flera gruppboenden inom området innebär en 
högre exploatering än vad som var tänkt.  

Kopia till 

Sökande och kontrollansvarig Delges fastighetsägare för fastigheterna 
Nyckelön X, X, X, X, X    
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§ 182 Dnr BN 2019/00517-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av gruppbostad på fastigheten X, 
Västerås 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av 
gruppbostad på fastigheten X med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 

2. Avgift för handläggning fastställs till 26 784 kronor.  

Ärendebeskrivning 

NN ansöker om bygglov för nybyggnad av gruppboende med sex lägenheter 
på fastigheten X. Fastigheten är belägen vid Björkbackavägen i Kvicksund. 

För fastigheten gäller detaljplan, Dp 1592 K, som vann laga kraft 2006.   

Detaljplanen föreskriver bostäder som ändamål, även gruppboende och 
förskola får anordnas. 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.   

Detaljplanen anger att minsta taklutning ska vara 20° med syftet att platta tak 
inte ska anordnas inom området. Föreslagen byggnad har taklutningen 16°. 

Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig. Yttranden har inkommit i 
vilka sakägare motsätter sig åtgärden. De anser att byggnaden är för stor, att 
belastningen på vägnätet blir för hög och att åtgärden riskerar att bidra till en 
överetablering av gruppboenden i området vilket kommer att påverka 
områdets karaktär och upplevelsen av trygghet i området negativt.   

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av gruppboende (LSS) på fastigheten X beviljas 
och medgivande till liten avvikelse från detaljplanen lämnas med stöd av 9 
kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL. 
2. Avgift för bygglov och startbesked fastställs till 65 037 kronor. 
3. Sökande ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.  

Yrkanden 

Byggnadsnämnden yrkar avslag till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
beslut med motiveringen att gruppboendet är det fjärde som föreslås inom 
området. Ett är uppfört, det andra är beviljat men beslutet är överklagat och 
prövas nu i Mark- och miljödomstolen. En tredje ansökan prövas parallellt 
med denna på fastigheten X. Byggnadsnämnden anser att gruppbostaden 
placeras för nära tidigare beviljad gruppbostad. Åtgärden bedöms strida mot 
syftet med detaljplanen då flera gruppboenden inom området innebär en 
högre exploatering än vad som var tänkt.  
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Kopia till 

Sökande, kontrollansvarig 
Delges ägarna till fastigheterna X, X, X, X, X, X, X 
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§ 183 Dnr BN 2019/00518-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, etapp 2, på 
fastigheten Käringbacken 1, Västerås 

Beslut 

1. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Käringbacken 1, 
etapp 2 beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL.  

2. Avgift för bygglov och startbesked fastställs till 104 768 kronor.  

3. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.  

Ärendebeskrivning 

Riksbyggen ansöker om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på 
fastigheten Käringbacken 1. Fastigheten är belägen sydost om 
Köpingsvägen, väster om Västmannagatan, nordost om Sundemans backe 
där Vegagrillen tidigare låg. Byggnaden är utformat som ett, från tidigare 
etapp fristående punkthus i fem våningar varav en suterrängvåning. 

Förslaget utgör en andra etapp. Tidigare har tre sammanbyggda 
flerbostadshus beviljats bygglov och tillsammans bildar de ett halvslutet 
kvarter mot Köpingsvägen/Västmannagatan som öppnar sig mot parken, 
Sundemans backe.  

Byggnaderna är sammanbyggda med ett gemensamt källarplan som rymmer 
garage, förråd och soprum. 

Byggnaderna är fem våningar hög varav bottenvåningen utgörs av en delvis 
nedgrävd källare.  

Fasaderna putsas i en brun nyans. Sockeln utförs i natursten. Den indragna 
delen av plan 6 och balkongernas insidor kläs med träpanel.  

Yrkanden 

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

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande 
Kontrollansvarig 
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§ 184 Dnr BN 2019/00520-3.5.1 

Bygglov för anordnande av parkeringsplatser på fastigheten X, 
Västerås 

Beslut 

Ärendet återremitteras för att sökande ska inkomma med bättre och tydligare 
ritningar.  

Ärendebeskrivning 

NN har ansökt om bygglov för anordnande av fler parkeringsplatser. 
Bygglov avslås på grund av att tillräcklig yta för att backa in/ut saknas och 
att mark avsedd för allmänheten tas i anspråk på ett oacceptabelt sätt.      

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut: 
1. Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen för 
anordnande av parkeringsplatser.   
2. Avgift för beslut fastslås till 2 232 kronor.  

Yrkanden 

Byggnadsnämnden yrkar på återremiss för att sökande ska inkomma med 
bättre och tydligare ritningar.  

Kopia till 

Fastighetsägare 
Delges sökande 
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§ 185 Dnr BN 2019/00485-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av brygga på fastigheten Västerås 1:231 
och Västerås 1:203 

Beslut 

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen för 
nybyggnad av brygga.  

2. Bygglovsavgiften fastställs till 14 787 kronor. 
 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens förskrifter ska följas.  

Ärendebeskrivning 

Mälardalens utvecklings AB har i samarbete med Västerås stad lämnat in en 
ansökan om nybyggnation av brygga vid Notuddskajen utanför Steam Hotel.  

Den sökta åtgärden avviker från detaljplanerna eftersom de föreskriver 
användningen småbåtshamn. Avvikelsen bedöms som mindre och förenlig 
med detaljplanernas syften utifrån det faktum att det har visualiserats en 
liknande brygga i underlaget till den senaste detaljplanen från 2015. Bryggan 
bedöms vara väl anpassad till omgivningen och allmänhetens behov.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande 
Fastighetsägare 
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§ 186 Dnr BN 2019/00013-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av radiomast samt 3 st teknikbodar på 
fastigheten Fälvi 1:2 

Beslut 

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL. 

2. Prövningsavgiften fastsälls till 36 318 kronor.  

Ärendebeskrivning 

Ärendet har återförvisats till byggnadsnämnden av länsstyrelsen (Dnr: 403-
965-2019) efter att sökanden överklagat byggnadsnämndens beslut att avslå 
ansökan om bygglov. Sammanfattningsvis är det Länsstyrelsens bedömning 
att den lovsökta platsen för uppförande av ett mobilmasttorn och teknikbodar 
uppfyller kraven på lämplig markanvändning och en acceptabel påverkan på 
landskapsbilden och omgivningen, främst det intilliggande bostadsområdet. 
De boendes intresse av att bibehålla skogsområdet intakt överväger inte det 
allmänna intresset av utbyggnaden av infrastrukturen för trådlös 
kommunikation. Det föreligger därmed inte någon grund för att neka 
bygglov till mobilmasten. 

Bygglovansökan avser nybyggnad av radiomast om 66 meter och tre intill 
liggande teknikbodar om toalt 15 m2. Anläggningen är tänkt att placeras i 
skogsmark där det även finns stigar och används som ett rekreationsområde 
av närboende, på fastigheten Fälvi 1:2. 

Sökande är Net4Mobility HB c/o Netel AB. 

Radiomasten är flyttad från ursprungsplatsen då den skulle hamna för nära 
Vattenfall Eldistibutions Elledning enligt deras yttrande från 2017-09-13, då 
avståndet mellan Vattenfalls 145 kV ledning och masten måste vara minst 
200 meter. Sökande lämnade in reviderade handlingar gällande placeringen 
2018-05-09. 

Eftersom anläggningen är placerad utanför detaljplanelagt område har 
ansökan annonserats i VLT samt remitterats till rågrannar och andra 
sakägare.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande  
Delges fastighetsägare för fastigheterna Örtagården 1, 6, 21, 36, 59, 87, 109, 
123, 132, 133 
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§ 187 Dnr BN 2019/00504-3.5.4 

Bygglov för redan uppförd mur på fastigheten X 

Beslut 

1.  Ansökan om bygglov för mur på fastigheten X, daterad 2019-04-26, 
avslås med stöd av 9 kap. 30 och 31 §§ PBL.  
 

2.  Prövningsavgiften fastställs till 3 300 kr.  

Ärendebeskrivning 

NN söker bygglov för en på rubricerad fastighet redan uppförd mur med 
ändring av dess utformning genom att den tas ned från befintlig höjd 1,6–1,8 
meter till 1,2–1,3 meter. Ansökan inkom 2019-04-26. 
 
Den befintliga muren består av två delar, en rak och en svängd del. Den raka 
delen är placerad 0,9 meter från tomtgräns mot Åsgatan. Den svängda delen 
är placerad något längre in på tomten. Muren är av betongkonstruktion med 
grå nyans och är mellan 1,6 – 1,8 meter hög. 

Byggnadsnämnden har redan tidigare vid 5 olika beslutstillfällen prövat 
bygglovansökan för den aktuella muren med olika förslag till utformning. 
Samtliga ansökningar har avslagits. 
 
Den första ansökan avsåg ett bibehållande av muren i befintligt skick. 
Ansökan avslogs 2012-09-27, § 174. Avslagsbeslutet överklagades till 
länsstyrelsen som i beslut 2013-08-28 avslog överklagandet. Länsstyrelsens 
beslut överklagades till mark- och miljödomstolen, MMD, som i dom 2014-
01-30 också avslog överklagandet. En begäran om prövningstillstånd i mark- 
och miljööverdomstolen, MÖD, beviljades inte, beslut 2014-03-12. 
 
Den andra ansökan avsåg en ändring av muren genom att sex öppna partier, 
med måtten 1,6x0,6 m, skulle tas upp i den befintliga muren. Ansökan 
avslogs 2014-05-22, § 117. Beslutet överklagades inte. Efter att ha beviljats 
anstånd med borttagande av muren lämnades en ny ansökan in 2015-02-17, 
se punkt 3. 
 
Ansökan avsåg ett bibehållande av muren men med en sänkning av 
murkrönet med 20 cm så att murens höjd skulle bli 1,4–1,6 meter jämfört 
med nuvarande höjd, 1,6–1,8 meter.  Byggnadsnämnden beslutade 2015-12-
17, § 258 att dels avslå ansökan, dels bevilja bygglov enligt 9 kap 38 § PBL 
med villkoret att muren togs ned till en höjd av 0,8 – 1,0 m inom 6 månader 
från den dag beslutet vunnit laga kraft. 
  

En begäran om omprövning av det föregående beslutet § 258/-15, medgavs 
utifrån reviderade ritningar där muren skulle tas ned med 10-20 cm till en 
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höjd av 1,4 – 1,7 m. Dessutom visar ritningen att antal öppna partier i muren 
med måtten 1,6x0,5 m. Nämnden beslutade den 2016-04-21, § 81, att dels 
avslå ansökan, dels bevilja bygglov för muren med stöd av 9 kap. 38 § PBL, 
med villkor att muren togs ned till en höjd av 0,8 -1,0 meter inom 6 månader 
från den dag beslutet vunnit laga kraft. Beslutet överklagades men 
länsstyrelsen och MMD avslog överklagandet. MÖD beviljade inte 
prövningstillstånd.  
 

Efter att tiden för villkoret gått ut och muren fortfarande fanns kvar i 
oförändrat skick beslutade nämnden 2017-09-21, § 211 att med ett 
åtgärdsföreläggande enligt 11 kap. 19 § PBL ålägga fastighetsägarna att 
vidta den i det villkorande bygglovet föreskrivna sänkningen av muren.  
 

Beslutet överklagades och samtidigt lämnades en ny bygglovsansökan in till 
byggnadsnämnden. Länsstyrelsen beslutar 2018-06-04 att bifalla 
överklagandet och upphäver nämndens föreläggandebeslut. Byggnads-
nämnden prövade därefter den nya ansökan som avsåg bibehållande av 
muren med en lägre höjd 1,2-1,5 meter. Nämnden avslog ansökan 2018-08-
30, §189.  
 

Avslagsbeslutet överklagades till länsstyrelsen som i beslut 2018-12-03 
avslog överklagandet. Länsstyrelsens beslut överklagades till MMD som i 
dom 2019-03-22 också avslog överklagandet. En begäran om prövnings-
tillstånd i MÖD beviljades inte, beslut 2019-05-03.  
 
Nämnden beslutade samtidigt att förelägga NN och NN att vid vite av 
30 000 kronor senast 3 månader efter den dag beslutet vunnit laga kraft ta 
bort den olovligt uppförda muren. Föreläggandebeslutet överklagades inte. 
Det vann laga kraft 2018-09-06. Muren skulle därmed tagits bort senast 
2018-12-06. Muren finns fortfarande kvar. Utdömande av vitet och beslut 
om nytt rättelse-föreläggande handläggs i ett separat ärende.  

Den nya bygglovansökan som lämnades in 2019-04-26 skiljer sig inte från 
de av nämnden redan prövade utformningsförslagen på något för saken 
avgörande sätt. Muren strider fortfarande mot detaljplanen genom sin 
placering på mark som inte får bebyggas och kan inte heller ses om en liten 
planavvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Delges sökande 
Kopia Advokaterna Arnstedt Holmberg Wiberg AB      
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§ 188 Dnr BN 2019/00492-3.5.4 

Anmälan om installation av eldstad på fastigheten X, Västerås 

Beslut 

1. Eldstaden får tas i bruk enligt 10 kap 34 § PBL. 
 

2. Avgiften för hantering av anmälan fastställs till 1 395 kronor. 
 

3. NN ska enligt 11 kap 51 § PBL och 9 kap 13 § punkt 2 PBF betala 
byggsanktionsavgift med ett belopp på 2 325 kronor för att ha påbörjat 
installation av en eldstad innan byggnadsnämnden gett startbesked. Avgiften 
ska betalas inom två månader från den dag detta beslut delgetts.  

Ärendebeskrivning 

NN har inkommit med en anmälan om installation av eldstad 
2019-05-02.  

Från Sot-och Ventilationstjänst AB inkom 2019-05-02 ett 
besiktningsprotokoll till byggnadsnämnden. I protokollet godkändes en 
utförd installation av braskasett i öppen spis på rubricerad fastighet. 

Installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal är enligt 6 kap 5 § 
4 punkten plan-och byggförordnigen, PBF, en anmälningspliktig åtgärd. Den 
får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett startbesked och får inte tas 
i bruk förrän nämnden gett slutbesked. 

Eftersom eldstaden har installerats utan att det funnits startbesked, ska 
byggsanktionsavgift tas ut enligt 11 kap 51 § plan-och bygglagen, PBL. 

Eftersom besiktningsprotokoll från sakkunnig lämnats in utan anmodan har 
installationen uppenbarligen utförts på ett korrekt sätt. 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer därför förbiseendet att lämna in 
anmälan i tid som en ringa och inte uppsåtlig förseelse. 
Byggsanktionsavgiften föreslås nedsättas till hälften, motsvarande 2 325 
kronor. Inlämnat besiktningsprotokoll bedöms utgöra tillräcklig kontroll för 
utfärdande av slutbesked.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Delges sökande 
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§ 189 Dnr BN 2019/00530-3.5.4 

Anmälan om olovligt byggande eldstad på fastigheten X, 
Västerås 

Beslut 

Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift om 4 650 kr av NN och NN 
med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Avgiften 
ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas inom två månader.  

Ärendebeskrivning 

Den 24 april 2018 inkom ett besiktningsprotokoll gällande nyinstallation av 
braskamin på fastigheten X. Av protokollet framgår att besiktningen gjordes 
den 18 april 2018. NN och NN kom den 26 april 2018 in med en anmälan 
om nyinstallation av braskamin. Av anmälan framgår att installation redan 
hade skett. Startbesked och slutbesked meddelades den 16 maj 2018 (se 
ärende dnr BY 2018–000696). 

Genom uppgifterna i besiktningsprotokollet och anmälan är det visat att den 
aktuella eldstaden har installerats innan startbesked hade meddelats. 
Eldstaden är alltså installerad i strid med 10 kap. 3 § 2 PBL. 
Byggnadsnämnden ska därför ta ut en byggsanktionsavgift med stöd av 11 
kap. 51 § PBL. 

I dagsläget är NN ensam lagfaren ägare av fastigheten X. Vid tidpunkten för 
överträdelsen var dock både hon och NN lagfarna ägare. Det var också de 
två tillsammans som anmälde installationen av eldstaden. Mot denna 
bakgrund ska NN och NN i egenskap av fastighetsägare vid 
överträdelsetidpunkten vara solidariskt ansvariga att betala 
byggsanktionsavgiften enligt 11 kap. 57 och 60 §§ PBL.  

Byggsanktionsavgiften beräknas enligt 9 kap. 13 § 2 plan- och 
byggförordningen (2011:338), PBF, till 4 650 kr. Det saknas skäl för att sätta 
ned eller att underlåta att ta ut byggsanktionsavgiften enligt 11 kap. 53, 53a, 
eller 55-56 §§ PBL.   

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.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Delges fastighetsägare för fastigheten X     
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§ 190 Dnr BN 2019/00531-3.5.4 

Anmälan om olovlig installation av eldstad på fastigheten X, 
Västerås 

Beslut 

Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift om 2 325 kr av NN med 
stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Avgiften ska 
enligt 11 kap. 61 § PBL betalas inom två månader.  

Ärendebeskrivning 

Den 11 december 2018 inkom ett besiktningsprotokoll gällande 
nyinstallation av ”öppen spis med braskassett” på fastigheten X. Av 
protokollet framgår att besiktningen gjordes den 10 december 2018. NN kom 
den 26 december 2018 in med en anmälan om installation av braskassett i 
befintlig öppen spis och insatsslang i befintlig rökkanal. I anmälan har han 
uppgett att installation skedde den 5 december 2018.  Startbesked och 
slutbesked meddelades den 18 januari 2019 (se ärende dnr BY 2019–
000001). 

Den aktuella installationen av braskassett är att betrakta som en väsentlig 
ändring av eldstad som kräver anmälan enligt 6 kap 5 § 4 plan- och 
byggförordningen (2011:338), PBF. Genom uppgifterna i anmälan och 
besiktningsprotokollet är det visat att braskassetten installerades innan 
startbesked hade meddelats. Installationen har alltså skett i strid med 10 kap. 
3 § 2 PBL. Byggnadsnämnden ska därför ta ut en byggsanktionsavgift enligt 
11 kap. 51 § PBL. NN ska i egenskap av fastighetsägare vara skyldig att 
betala byggsanktionsavgiften i enlighet med 11 kap. 57 § PBL.  

Byggsanktionsavgiften beräknas till 4 650 kr enligt 9 kap. 13 § 2 PBF. Det 
saknas skäl för att underlåta att ta ut byggsanktionsavgiften enligt 11 kap. 53 
eller 55-56 §§ PBL. Den omständigheten att begreppet ”väsentlig ändring” 
är svårtolkat, att NN har kommit in med en anmälan självmant och att 
installationen gjorts på ett korrekt sätt ska byggsanktionsavgiften dock sättas 
ner till hälften med stöd av 11 kap. 53 a § PBL, det vill säga till 2 325 kr. 

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.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Delges fastighetsägare för fastigheten X   
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§ 191 Dnr BN 2019/00532-3.5.4 

Anmälan om olovlig installation av eldstad på fastigheten X, 
Västerås 

Beslut 

Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift om 2 325 kr av NN och NN 
med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Avgiften 
ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas inom två månader.  

Ärendebeskrivning 

Den 20 september 2018 kom NN och NN in med en anmälan om installation 
av eldstad. I anmälan har det angetts att byggstart för åtgärden var den 28 
juni 2018. Den 25 september 2018 kompletterades ansökan med ett 
besiktningsprotokoll för nyinstallation av eldstad. Av protokollet framgår att 
besiktningen gjordes den 20 september 2018. Byggnadsnämnden meddelade 
startbesked och slutbesked den 2 januari 2019. (Se ärende dnr BY 2018-
001497.) 

Den 28 november 2018 informerades NN per mail bland annat om att 
Stadsbyggnadsförvaltningen avsåg att inleda ett tillsynsärende och med 
största sannolikhet ta ut en sanktionsavgift om ca 2000 kr.  

Genom uppgifterna i anmälan och besiktningsprotokollet är det visat att den 
aktuella eldstaden installerades innan startbesked hade meddelats. Eldstaden 
installerades alltså i strid med 10 kap. 3 § 2 PBL. Byggnadsnämnden ska 
därför ta ut en byggsanktionsavgift med stöd av 11 kap. 51 § PBL.  

NN och NN ska i egenskap av fastighetsägare vara solidariskt ansvariga att 
betala byggsanktionsavgiften enligt 11 kap. 57 och 60 §§ PBL. 
Byggsanktionsavgiften beräknas enligt 9 kap. 13 § 2 plan- och 
byggförordningen (2011:338), PBF, till 4 650 kr.  

Det saknas skäl för att underlåta att ta ut byggsanktionsavgiften enligt 11 
kap. 53 eller 55-56 §§ PBL. Den aktuella överträdelsen är dock att betrakta 
som mindre allvarlig. Att ta ut full byggsanktionsavgift vore 
oproportionerligt och byggsanktionsavgiften ska därför sättas ned till hälften 
enligt 11 kap. 53 a § PBL, det vill säga till 2 325 kr. 

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.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Delges fastighetsägare för fastigheten X     
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§ 192 Dnr BN 2019/00541-3.1.1 

Information på slutna delen - Grönstrukturplan samråd 

Ärendebeskrivning 

Lars Kallsäby (C) informerar att partierna är välkomna att boka in Kristoffer 
Jasinski för information och genomgång av Grönstrukturplanen samt komma 
med inspel inför samråd i höst.  
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§ 193 Dnr BN 2019/00550-1.5.1 

Information på slutna delen - Inspirationsforum 

Ärendebeskrivning 

Lars Kallsäby (C) informerar om kommande inspirationsforum den 15 
augusti 2019 ute i Svanå. Temat är landsbyggdsboende och hela 
byggnadsnämnden kommer bli inbjuden till forumet.  
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§ 194 Dnr BN 1816948- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Lars Kallsäby (C) bjuder in samtliga i byggnadsnämnden till 
kommunfullmäktige 5 september 2019 för en föreläsning om 
barnkonventionen som kommer bli lag från 1 januari 2020. Han informerar 
även kort om rapporten från revisorerna gällande rysk-ortodoxa kyrkan på 
fastigheten Atmosfären 1. Byggnadsnämnden ska svara på rapporten till 
hösten. 

Lars Kallsäby (C) önskar alla i nämnden och närvarande tjänstemän en 
trevlig sommar och tackar för ett bra arbete under våren.  

 

 


