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§ 218 Dnr BN 2020/01080-3.5.1 

Yttrande till Länsstyrelsen om upphävande av strandskydd inom 
fastigheten Fullerö 1:1 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden antar stadsbyggnadsförvaltningens förslag på yttrande 
som sitt eget och överlämnar det till Länsstyrelsen i Västmanlands län. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Västmanlands län har ombett byggnadsnämnden att yttra sig 
över en ansökan om upphävande av strandskydd. Det strandskyddade 
området är inom fastigheten Fullerö 1:1. Stadsbyggnadsförvaltningen har 
tagit fram ett förslag på yttrande som byggnadsnämnden kan anta. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden antar stadsbyggnadsförvaltningens förslag på yttrande 
som sitt eget och överlämnar det till Länsstyrelsen i Västmanlands län. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Länsstyrelsen 
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§ 222 Dnr BN 2020/00833-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt 
komplementbyggnad på fastigheterna Vedbo 59 och 62 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden beslutar att ändra byggnadsarean i BN 2018/00918-
3.5.1 till 2906 kvadratmeter. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden beviljade 2020-10-22, 279 § BN 2020/00833-3.5.1, 
bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnader på 
fastigheterna Vedbo 59 och Vedbo 62, Västerås. Av bygglovet framgår det 
att den tillkommande byggnadsarean är 3189 kvadratmeter. Efter att 
bygglovet beviljades har det uppmärksammats att den tillkommande 
byggnadsarean inte är 3189 kvadratmeter. Efter en omräkning kan det 
konstateras att den sammanlagda byggnadsarean är 2906 kvadratmeter. Den 
nya beräkningen av byggnadsarean är baserad på att det byggs sex 
huvudbyggnader med en byggnadsarea på 476 kvadratmeter vardera och två 
komplementbyggnader som tillsammans har en byggnadsarea på 50 
kvadratmeter. 
Ändringen sker med stöd av 36 och 37 §§ förvaltningslagen (2017:900). 
Enligt 36 § får ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av 
myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något liknande 
förbiseende rättas av den myndighet som har meddelat beslutet. Enligt 37 § 
får en myndighet ändra ett beslut som den har meddelat som första instans 
om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya 
omständigheter eller av någon annan anledning.  
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden beslutar att ändra byggnadsarean i BN 2018/00918-
3.5.1 till 2906 kvadratmeter. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 
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