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§ 114 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 
1. Arbetsutskottet utser Claes Kugelberg (M) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll. 
2. Justering av protokoll sker senast tisdag veckan efter sammanträdet.  
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§ 115 Dnr BN 1825865- 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
1. Föredragningslistan fastställs.  

Ärendebeskrivning 
Claes Kugelberg (M) anmäler två övriga frågor.  
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§ 116 Dnr BN 2020/00625-3.1.2 

Information på beredning - Dp 1886 Regattan 46 och Kryssen 3 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Hagströmer, Eric Bruhn och Thomas Rylander informerar om hur 
projektet har utvecklats och visar upp hur förslaget ser ut idag. 
Arbetsutskottet ställer frågor kring förslaget. 
Arbetsutskottet tackar för informationen.  
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§ 117 Dnr BN 2020/00624-3.1.2 

Information på beredning - Dp 1906 Harkie 2:89 m fl 

Ärendebeskrivning 
Marie Ahnfors informerar om läget i arbetet med detaljplan för Harkie 2:89 
m.fl., Dp 1906 och det förs en diskussion kring hur ärendet ska hanteras. 
Arbetsutskottet är tydlig med att det är planuppdraget som gäller och ska 
följas samt att stadens kvalitetskrav för planhandlingarna ska följas för att 
planarbetet ska fortgå.  
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§ 118 Dnr BN 2020/00618-3.1.2 

Information på beredning - Status Kopparlunden 

Ärendebeskrivning 
Viktor Ståhl och Susanne Malo informerar om de ändringar som gjorts i 
detaljplanerna för Kopparlunden efter samråd och visar upp nya förslag. De 
informerar vidare om komplexiteten i parkering- och mobilitetsplaneringen i 
Kopparlunden. 
Arbetsutskottet tackar för informationen.  
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§ 119 Dnr BN 2020/00620-3.1.2 

Information på beredning - Förposten 1 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Strand Hübinette informerar om ansökan om detaljplan på 
Förposten 1. 
Arbetsutskottet tackar för informationen.  
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§ 120 Dnr BN 2020/00623-3.1.2 

Information på beredning - Gruppbostäder Nyckelön, 
planläggning 

Ärendebeskrivning 
Hans Larsson informerar att en kartläggning har gjorts av de detaljplaner 
som gäller på Nyckelön. Förslag är att göra ändringar av två detaljplaner för 
att uppnå en lämplig bebyggelseutveckling på Nyckelön. Ett planuppdrag för 
ändring av två detaljplaner kan skrivas fram till augustinämnden. 
Arbetsutskottet tackar för informationen.  
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§ 121 Dnr BN 2020/00622-3.1.2 

Information på beredning - Priolistan 2021 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Strand Hübinette informerar om Priolistan 2021 och visar upp ett 
förslag på remisshandlingar samt tidsplanen inför byggnadsnämndens 
godkännande av Priolistan 2021.  
Arbetsutskottet tackar för informationen.  
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§ 122 Dnr BN 2020/00632-3.1.2 

Information på beredning - Dp 1811 Resecentrum, 
sammanställning av synpunkter från samrådet 

Ärendebeskrivning 
Ida Blank visar upp en sammanställning av inkomna synpunkter från 
samrådet och hur de arbetar vidare med detaljplanen. 
Arbetsutskottet tackar för informationen.  
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§ 123 Dnr BN 2020/00635-3.1.2 

Information på beredning - Dp 1900 Barkaröby 15:1 m.fl. 

Ärendebeskrivning 
Viktor Brandt Johnson informerar om läget i arbetet med detaljplan 
Barakröby 15:1 m.fl., Dp 1900 och ger förslag på fortsatt inriktning.  
Arbetsutskottet tackar för informationen.  
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§ 124 Dnr BN 2020/00619-3.5.1 

Information på beredning - Parkering vid fastigheten X 

Ärendebeskrivning 
Lars Eriksson informerar att parkering har anordnats utan bygglov och 
diskussion förs kring hur ärendet ska hanteras. 
Arbetsutskottet tackar för informationen.  
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§ 125 Dnr BN 2020/00633-3.5.1 

Information på beredning - Högre bullerplank krävs vid 
Fridnässkolan (2020-195) 

Ärendebeskrivning 
Nora Kvassman informerar att Fridnässkolan har behov av ett högre plank än 
det de har fått bygglov för. Det är delar av planket som behöver höjas för att 
få till bullerdämpningen. Diskussion förs kring utformning och gestaltning 
av det nya förslaget. 
Arbetsutskottet tackar för informationen.    
 
 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
17 (42) 

AU Byggnadsnämnden 2020-06-23 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 126 Dnr BN 2020/00642-3.5.1 

Information på beredning - Kvarteret Sågklingan, Ängsgärdet 

Ärendebeskrivning 
Vesna Kranjec informerar om ansökan om nybyggnad av flerbostadshus på 
Ängsgärdet där kravet på dagsljus inte uppfylls i alla lägenheter. 
Arbetsutskottet ser att förslaget omarbetas så att dagsljuskravet uppfylls. 
Arbetsutskottet tackar för informationen.  
 
 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
18 (42) 

AU Byggnadsnämnden 2020-06-23 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 127 Dnr BN 2020/00643-3.5.1 

Information på beredning - Kraftledningen 7 

Ärendebeskrivning 
Vesna Kranjec informerar om ärendet gällande handels- och aktivitetshus på 
fastigheten Kraftledningen 7 och det förs en diskussion kring hur ärendet ska 
hanteras. 
Arbetsutskottet tackar för informationen.  
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§ 128 Dnr BN 2020/00648-3.5.1 

Information på beredning - Bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus på fastigheten Hartassen 1 

Ärendebeskrivning 
Vesna Kranjec informerar kort om de ändringar sökanden vill göra på det 
redan beviljade bygglovet. 
Arbetsutskottet tackar för informationen.  
 
 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
20 (42) 

AU Byggnadsnämnden 2020-06-23 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 129 Dnr BN 2020/00634-1.4.2 

Information på beredning - Lista överklagade ärenden 

Ärendebeskrivning 
Anna Mirkovic informerar att en lista över överklagade ärenden håller på att 
tas fram och det förs en kort diskussion kring hanteringen av listan. 
Arbetsutskottet tackar för informationen.  
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§ 130 Dnr BN 2020/00645-1.7.1 

Information på beredning - Remissvar till Boverket 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Strand Hübinette informerar kort om remissvaret till Boverkets 
remiss Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
planbeskrivning. 
Arbetsutskottet tackar för informationen.  
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§ 131 Dnr BN 2020/00521-1.2.3 

Nämndinitiativ - Uppdrag från fullmäktige 

Beslut 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att frågan behandlas av 
namnberedningsgruppen vid dess nästa möte. Namnberedningsgruppen får i 
uppdrag att ta fram förslag och återkomma till byggnadsnämnden.  

Ärendebeskrivning 
Claes Kugelberg (M) har i ett nämndinitiativ med rubriken Nämndinitiativ - 
Uppdrag från fullmäktige föreslagit att ”Varje halvår får fullmäktige en 
redovisning av uppdrag som inte utförts. Bland dessa finns ett uppdrag som 
gavs till byggnadsnämnden 2018-05-08. Uppdraget är att uppkalla en plats 
eller gata efter Lars Gustafsson.  
Uppdraget har inte utförts då byggnadsnämnden inväntar en lämplig gata att 
uppkalla efter Lars Gustafsson.  
Jag menar att det finns gott om parkliknande områden och gång och 
cykelvägar som saknar officiella namn. Lars Gustafsson har en stark 
anknytning till Kyrkbacken och jag kan tänka mig att t.ex. namnge gång- och 
cykelvägen från Skolgatan fram till Biskopsgatan efter honom. Trolig har 
denna gång- och cykelväg, som förbinder Gåsmyregatan med Östra 
Kyrkogatan, tidigare varit en gata innan Hallskolan byggdes.  
En poäng med att namnge just denna gång- och cykelväg efter Lars 
Gustafsson är att den i princip slutar vid nobelpristagaren Tomas 
Tranströmers plats framför biblioteket. Två litterära giganter möts. 
Om mitt förslag inte bedöms vara en framkomlig väg finns det många andra 
alternativ inom Kyrkbacken. Vägen från Västra Kyrkogatan ner mot bron 
över Svartån har vad jag vet inget officiellt namn och skulle t.ex. kunna ges 
namnet Lars Gustafssons backe eller väg eller gata. Den namnlösa gång och 
cykelvägen mellan Wallinska och Björlinska Kyrkogården är ett annat 
alternativ.” 
Nämndinitiativet har den 20 maj 2020, § 154 anmälts till byggnadsnämnden 
för beredning.  
Byggnadsnämnden har sedan 2018-05-08 ett uppdrag av fullmäktige att 
namnsätta en plats eller gata efter författaren Lars Gustafsson. Claes 
Kugelberg (M) har nu i ett nämndinitiativ föreslagit hur detta skulle kunna 
ske, och skriver: 
” Jag menar att det finns gott om parkliknande områden och gång och 
cykelvägar som saknar officiella namn. Lars Gustafsson har en stark 
anknytning till Kyrkbacken och jag kan tänka mig att t.ex. namnge gång- och 
cykelvägen från Skolgatan fram till Biskopsgatan efter honom. Trolig har 
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denna gång- och cykelväg, som förbinder Gåsmyregatan med Östra 
Kyrkogatan, tidigare varit en gata innan Hallskolan byggdes.  
En poäng med att namnge just denna gång- och cykelväg efter Lars 
Gustafsson är att den i princip slutar vid nobelpristagaren Tomas 
Tranströmers plats framför biblioteket. Två litterära giganter möts. 
Om mitt förslag inte bedöms vara en framkomlig väg finns det många andra 
alternativ inom Kyrkbacken. Vägen från Västra Kyrkogatan ner mot bron 
över Svartån har vad jag vet inget officiellt namn och skulle t.ex. kunna ges 
namnet Lars Gustafssons backe eller väg eller gata. Den namnlösa gång och 
cykelvägen mellan Wallinska och Björlinska Kyrkogården är ett annat 
alternativ.” 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att frågan behandlas av 
namnberedningsgruppen vid dess nästa möte. Namnberedningsgruppen får i 
uppdrag att ta fram förslag och återkomma till byggnadsnämnden.                          

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.                 
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§ 132 Dnr BN 2020/00522-1.2.3 

Nämndinitiativ - Namnsättning av mindre platser, 
promenadvägar och cykelvägar 

Beslut 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att frågan behandlas av 
namnberedningsgruppen vid dess nästa möte. Namnberedningsgruppen får i 
uppdrag att ta fram förslag och återkomma till byggnadsnämnden.  

Ärendebeskrivning 
Claes Kugelberg (M), Solveig Nygren (M) och Frank Pettersson (M) har i ett 
nämndinitiativ med rubriken Nämndinitiativ - Namnsättning av mindre 
platser, promenadvägar och cykelvägar föreslagit att ”Vi anser att mindre 
platser, promenadvägar och cykelvägar, som saknar officiella namn, ska i 
utökad omfattning namnges så att det blir lättare att orientera sig i staden. 
När så är lämpligt ska västeråsarna engageras i namnsättningen.” 
Nämndinitiativet har den 20 maj 2020, § 155 anmälts till byggnadsnämnden 
för beredning.  
Enligt byggnadsnämndens Regler för ortnamnsverksamheten i Västerås Stad 
skall nämnden fastställa ”Namn på allmänna platser såsom gator, vägar, torg 
och parker som staden är huvudman för, samt namn på stads- och 
kommundelar”. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att frågan behandlas av 
namnberedningsgruppen vid dess nästa möte. Namnberedningsgruppen får i 
uppdrag att ta fram förslag och återkomma till byggnadsnämnden.                            

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.                 
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§ 133 Dnr BN 2020/00610-1.2.3 

Genomförande av nästa byggnadsnämnd 

Beslut 
1. Byggnadsnämndens sammanträde i augusti delas upp i en beredande del 
och en beslutande del för att möjliggöra deltagande på distans. 
2. Byggnadsnämndens sammanträde i augusti är slutet och har ingen öppen 
del för allmänheten.  
3. Allmänhetens frågestund ställs in i augusti.   

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden beslutade på sammanträdet 10 juni att ge arbetsutskottet i 
uppdrag att se över hur sammanträdet i augusti ska genomföras utifrån 
rådande restriktioner.  

Yrkanden 
Monica Stolpe Nordin (C) yrkar att byggnadsnämndens sammanträde i 
augusti delas upp i en beredande del och en beslutande del. Sammanträdet är 
slutet och har inte någon öppen del för allmänheten samt att allmänhetens 
frågestund ställs in i augusti.  
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.       
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§ 134 Dnr BN 2020/00481-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st enbostadshus på 
fastigheten X 

Beslut 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av tre enbostadshus kan tillåtas inom 
angiven del av fastigheten X. 
2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 2 433 kronor.        

Ärendebeskrivning 
NN söker förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus inom del av 
fastigheten X. För fastigheten finns ingen detaljplan. Komplett ansökan kom 
in 2020-03-23. 
Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det ansökta 
förhandsbeskedet är förenlig med intentionerna i översiktsplan ÖP 2026. 
Den föreslagna nybyggnaden bedöms utgöra en lämplig komplettering av 
den på platsen befintliga bebyggelsen. Om sökande beaktar de yttranden som 
remissinstanserna har lämnat och uppfyller de villkor som ställts i 
beslutsbilagan kan bygglov beviljas. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av tre enbostadshus kan tillåtas inom 
angiven del av fastigheten X. 
2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 2 433 kronor.             

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.                 

Kopia till 
Sökanden              
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§ 135 Dnr BN 2020/00593-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus på 
fastigheten X 

Beslut 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av ett enbostadshus kan tillåtas inom 
fastigheten X. 
 
2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
 
3. Granskningsavgiften fastställs till 0 kronor.           

Ärendebeskrivning 
NN söker förhandsbesked för nybyggnad av fyra bostadshus med avsikt att 
bilda fyra nya fastigheter. Byggnadsnämnden har tidigare gett positivt 
förhandsbesked för 3 av de 4 enbostadshusen. Detta ärende gäller det fjärde 
enbostadshuset, lokaliserat norr om bebyggelsegruppen X, som inte omfattas 
av byggnadsnämndens tidigare beslut. Anledningen till att det nu aktuella 
förhandsbesked inte ingick i det tidigare beslutet var att 
stadsbyggnadsförvaltningen felaktigt hade uppfattat det som att ansökan 
hade reviderats till att endast gälla 3 enbostadshus. Ansökan hade dock inte 
reviderats vilket sökande har uppmärksammat stadsbyggnadsförvaltningen 
på. Byggnadsnämnden behöver därför även ta ställning till det fjärde 
enbostadshuset.  
Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det ansökta 
förhandsbeskedet är förenlig med intentionerna i översiktsplan ÖP 2026. 
Den föreslagna nybyggnaden bedöms utgöra en lämplig komplettering av 
den på platsen befintliga bebyggelsen. Om sökande beaktar de yttranden som 
remissinstanserna har lämnat och uppfyller de villkor som ställts i 
beslutsbilagan kan bygglov beviljas.  
Granskningsavgift har fastställts genom byggnadsnämndens tidigare 
lämnade förhandsbesked i samma ärende. Ny granskningsavgift tas därför 
inte ut.   
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av ett enbostadshus kan tillåtas inom 
fastigheten X. 
2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 0 kronor.        
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Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.                 

Kopia till 
Sökanden              
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§ 136 Dnr BN 2020/00616-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på 
fastigheten Badelunda-Jädra 4:9 

Beslut 
1. Ärendet återremitteras för att med dialog med sökanden hitta en alternativ 
placering av husen samt utreda mer hur närliggande verksamhet påverkas.        

Ärendebeskrivning 
Boeno Stockholm AB söker förhandsbesked för 5 nya bostadshus inom 
fastigheten Badelunda-Jädra 4:9 med avsikt att bilda 5 nya fastigheter. 
Ärendet inkom 2019-05-28, Handläggning påbörjades och ärendet skickades 
på remiss. Länsstyrelsen inkom med svar 2019-08-12 att arkeologisk 
utredning kommer krävas på platsen då platsen är rik på fornlämningar. 
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning var att ombe sökanden att 
inkomma med denna utredning innan beslut om lämpligheten att bebygga 
platsen kunde avgöras. Sökanden gavs möjlighet att återkalla sitt ärende då 
mer utredning krävdes men har inte valt att återkalla ärendet. Därav har 
ärendet legat vilande i väntan på dessa kompletteringar som sökanden 
uppgivit att hen ska inkomma med. 
Sökanden har inkommit med arkeologisk utredning 2020-04-20.  
Sökanden har redovisat en situationsplan där man placerat tomterna på 
åkermark som ingår i kommunens intresseområden för jordbruket.  
Platsen för ansökan har även en åkerholme som omfattas av biotopskydd och 
sökanden har därav redovisat ett skyddsavstånd i en radie om 25 meter. 
Då fastigheten är stor finns möjlighet att eventuellt hitta alternativa 
placeringar. 
På fastighet Badelunda-Jädra 4:11 bedrivs idag entreprenadverksamhet med 
ca 30 anställda. Denna verksamhet för enligt företagaren en del oljud, då 
tunga fordon framförs på platsen. Man har avtal med samfälligheten och en 
god samverkan med sina grannar för att kunna bedriva denna verksamhet. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av fem enbostadshus kan tillåtas inom 
fastigheten Badelunda-Jädra 4:9. 
2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 13 701 kr.               
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Yrkanden 
Monica Stolpe Nordin (C) yrkar att ärendet återremitteras för att med dialog 
med sökanden hitta en alternativ placering av husen samt utreda mer hur 
närliggande verksamhet påverkas. 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.    

Kopia till 
Sökanden 
 
 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
31 (42) 

AU Byggnadsnämnden 2020-06-23 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 137 Dnr BN 2020/00640-3.5.1 

Förhandsbesked för ändrat användningssätt från jord- och 
skogsbruksfastighet till industrifastighet på del av fastigheten X 

Beslut 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att förvaring och uppställning av traktorer och bilar kan 
tillåtas inom del av fastigheten X, Västerås. 
2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
åtgärden. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 6 368 kr.     

Ärendebeskrivning 
NN söker förhandsbesked för förvaring och uppställning av traktorer och 
bilar inom del av fastigheten X, Västerås.  
För fastigheten finns ingen detaljplan  
Komplett ansökan kom in 2020-03-09. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att förvaring och uppställning av traktorer och bilar kan 
tillåtas inom del av fastigheten X, Västerås. 
2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
åtgärden. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 6 368 kr.       

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 
Sökanden 
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§ 138 Dnr BN 2020/00615-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av häststall på fastigheten X 

Beslut 
1. Bygglov för nybyggnad av stall på fastigheten X beviljas med stöd av 9 
kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 14 980 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.              

Ärendebeskrivning 
NN ansöker om bygglov för nybyggnad av stall på fastigheten X. 
Fastigheten är belägen ca 6 km öster om Västerås city och ligger strax söder 
om X-vägen. 
För fastigheten finns ingen detaljplan. 
Ansökan avser nybyggnad av stall på 346 kvm samt en gödselplatta på 74 
kvm.  
Området omfattas av FÖP 62. 
Sökanden reviderade placeringen av åtgärden 2020-04-30. 
Ärende komplett 2020-04-30. 
Åtgärden omfattar inte ny gårdsbildning och har anpassats gällande volym, 
färg och form för att inte sticka ut på platsen eller ge ett dominant intryck. 
Placeringen görs i linje med redan befintlig bebyggelse och förläggs inte i 
siktlinjer som idag är helt öppna då befintlig bebyggelse ligger i dessa 
siktlinjer.  
Placeringen av stallet görs på impediment mark som gränsar mot åkermarken 
och förhindrar inte ett rationellt brukande av den åkermark som ligger i 
anslutning. 
Bedömningen görs att åtgärden inte har en negativ inverkan på landskapsbild 
eller kulturmiljön ur hänsyn av det som beskrivits i FÖP 62. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av stall på fastigheten X beviljas med stöd av 9 
kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 14 980 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.        

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.      
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Kopia till 
Sökanden och kontrollansvarig              
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§ 139 Dnr BN 2020/00614-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av industrilokal på fastigheten 
Tallmätaren 11 

Beslut 
1. Bygglov för nybyggnad av industrihallar på fastigheten Tallmätaren 11 
beviljas med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen. 
 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 53 921 kronor. 
 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.           

Ärendebeskrivning 
Malabo Industrifastigheter AB ansöker om bygglov för nybyggnad av 
industrihallar på fastigheten Tallmätaren 11. Fastigheten är belägen på Hälla 
industriområde.  
För fastigheten finns detaljplan Spl 617 K som fastställdes 1970. Området är 
avsett för industriändamål. 
Förslaget redovisar två byggnader som förläggs i vinkel med varandra. I den 
södra byggnaden inryms 5 st separata hallar med egna ingångar och i den 
norra delen en större verkstadshall med några kontorsrum samt wc/dusch och 
kök. En mindre del på plan två inreds som fläktrum och övrigt utrymme. 
Byggnaden utformas i mörkgrå sandwichelement med röda portar och grått 
tak. Byggnadshöjd ca 6,2 meter, taklutning 4 grader. Parkering finns på 
innergården. 
 
Åtgärden avviker från detaljplanen då delar av byggnaden placeras i gräns 
mot fastighetsgräns. Förslaget har varit på remiss till sakägare som inte 
inkommit med några synpunkter. 
 
Tillkommande byggnadsarea är ca 890 m2 och bruttoarea ca 960 m2. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förslaget bedöms väl anpassat till omgivande bebyggelse och detaljplanens 
syfte.  
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av industrihallar på fastigheten Tallmätaren 11 
beviljas med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 53 921 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.           
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Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 
Sökanden och kontrollansvarig              
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§ 140 Dnr BN 2020/00626-3.5.1 

Bygglov för uppförande av plank på fastigheten X, överklagan 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden antar stadsbyggnadsförvaltningens förslag på 
överklagan av Länsstyrelsen i Västmanlands läns beslut, dnr 403-2611-2020, 
daterad 2020-05-12 i mål nr. P 3788-20, som sitt eget och översänder det till 
mark- och miljödomstolen.         

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden beslutade att avslå ansökan om bygglov för uppförande 
av plank på fastigheten X, dnr BN 2020/00210-3.5.1, § 86. 
Beslutet överklagades till länsstyrelsen av fastighetsägarna. Länsstyrelsen 
beslutade att återförvisa ärendet till byggnadsnämnden för utfärdande av 
bygglov, dnr 403-2611-2020, daterad 2020-05-12. 
Byggnadsnämnden har överklagat länsstyrelsens beslut och begärt anstånd 
att inkomma med en fullständig överklagan till den 30 juni 2020. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag på komplettering av 
överklagan innehållande fullständig överklagan. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden antar stadsbyggnadsförvaltningens förslag på 
överklagan av Länsstyrelsen i Västmanlands läns beslut, dnr 403-2611-2020, 
daterad 2020-05-12 i mål nr. P 3788-20, som sitt eget och översänder det till 
mark- och miljödomstolen.           

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 
Mark- och miljödomstolen              
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§ 141 Dnr BN 2020/00617-3.5.1 

Bygglov för tillbyggnad av förskola samt rivning av del av 
idrottshall på fastigheten Södra Källtorp 1 

Beslut 
1. Bygglov för tillbyggnad av förskola på del av idrottshallen på fastigheten 
Södra Källtorp 1 beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
Avsteg medges avseende BBR:s regler gällande flertalet dörrar 
tillgänglighet. 
2. Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen, PBL. 
3. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 93 705 kronor. 
4. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 
5. Innan startbesked kan utfärdas ska sökanden lösa behovet av fler 
besökstoaletter i idrottshallen samt att det finns tillgång till duschbås.          

Ärendebeskrivning 
Hemsö Äldreboende KB ansöker om bygglov för tillbyggnad av förskola 
samt rivning för en del av idrottshallen på fastigheten Södra Källtorp 1 
Fastigheten är belägen i norra del av staden, mellan E 18 och Vallby. 
För fastigheten finns detaljplan, detaljplanenummer 1821. Detaljplanen vann 
laga kraft den 14 mars 2019. Detaljplanen tillåter flera verksamheter som 
förskola med förskolegård samt idrott. Förslaget avser att en del av befintliga 
byggnaden med idrottshallen bevaras, byggs om och byggs till men även att 
en del rivs. 
Parkeringsytan anordnas framför idrottshallen/förskolan, på förskolegården 
uppförs cykelförråd, pergola och skärmtak. 
 
Nytillkommande bruttoarea är 1689 m2. Total byggnadsarea är 2204 m2 och 
öppenarea är 274,1 m2. Skolgården planeras bli 3031 m2. 
Idrottshallen på Wenströmska skolan rivs delvis och byggs om för att 
anpassas till nya verksamheter. Ombyggnationen omfattar idrottshallen och 
tillbyggnation består av förskolan och teknikutrymmen. 
Den befintlig idrottshallen byggdes på en kuperad slänt och förskolan är en 
suterrängbyggnad som består av två våningar. 
Förslaget redovisar 35 bilparkeringar, 2 HCP, 20 cykelställ till idrottshallen 
och 24 cykelställ till förskolan. 
Förslaget bedöms följa planens syfte. Tillbyggnaden anpassas till omgivning, 
marken och skapar en sammanhängande helhet med befintlig byggnad. En 
generös förskolegård anordnas på baksidan så att byggnaden avskärmar 
utemiljön från motorvägens buller. 
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Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för tillbyggnad av förskola på del av idrottshallen på fastigheten 
Södra Källtorp 1 beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
Avsteg medges avseende BBR:s regler gällande flertalet dörrar 
tillgänglighet. 
2. Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen, PBL. 
3. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 93 705 kronor. 
4. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.         

Yrkanden 
Monica Stolpe Nordin (C) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens 
förslag till beslut med tillägg att startbesked inte kan utfärdas innan 
sökanden har löst behovet av fler besökstoaletter i idrottshallen samt att det 
finns tillgång till duschbås.   
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.   

Kopia till 
Sökanden och kontrollansvarig              
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§ 142 Dnr BN 2020/00478-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten 
Blästerugnen 1 

Beslut 
1. Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten Blästerugnen 1 
beviljas och medgivande till liten avvikelse från detaljplanen lämnas med 
stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. 
 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 60 389 kronor. 
 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.   

Ärendebeskrivning 
NN, 24 Storage, ansöker om bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på 
fastigheten Blästerugnen 1. Fastigheten är belägen verksamhetsområdet 
Bäckby park. På samma fastighet finns sedan tidigare Plantagen. 24 Storage 
hyr ut förråds- och lagerutrymmen till privatpersoner och företag. 
 
För fastigheten finns detaljplan, Dp 1528, antagen 2003, som anger industri, 
handel med skrymmande varor och kontor som ändamål för fastigheten. På 
grund av närheten till Surahammarsvägen som är en farligtgodsled har 
sökanden tagit fram en särskild riskanalys och även 
brandskyddsbeskrivningen tar hänsyn till detta och beskriver på vilket sätt 
projektet utformats med hänsyn till detta. 
 
Åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen då tillåtet antal våningar 
överskrids. Detaljplanen tillåter två våningar och förslaget redovisar tre.  
Avvikelsen bedöms som liten då byggnadsvolymen håller sig inom tillåten 
byggnadshöjd, 8 m, och det inte går att avläsa av byggnadens yttre att den 
rymmer tre våningar. Byggnadens placering bedöms som godtagbar då 
åtgärder vidtagits för att förhindra brandspridning till närliggande byggnad. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten Blästerugnen 1 
beviljas och medgivande till liten avvikelse från detaljplanen lämnas med 
stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 60 389 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.      

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.      
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Kopia till 
Sökanden, fastighetsägare och kontrollansvarig 
Delges fastighetsägare för fastigheten X              
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§ 143 Dnr BN 2020/00008-1.4.2 

Information på beredning - Arbetsmiljöfrågor 

Ärendebeskrivning 
Det finns inget nytt att informera kring arbetsmiljö.  
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§ 144 Dnr BN 1816948- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
- Claes Kugelberg (M) informerar om det nämndinitiativ som han kommer 
anmäla till nämnden i augusti. Det är ett nämndinitiativ om att 
uppmärksamma Curt Nicolins gärning. 
- Claes Kugelberg (M) frågar om nya skolan i Irsta och om medskick om 
extra hiss har beaktats. Vesna Kranjec undersöker och återkommer med svar 
till nästa arbetsutskott.    
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