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§ 194 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 
1. Arbetsutskottet utser Mattias Dahlberg (C) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll. 
2. Justering av protokoll sker senast tisdag veckan efter sammanträdet. 
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§ 195 Dnr BN 1825865- 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Ärende 13 i föredragningslistan, information Grönstrukturplan, utgår och 
flyttas till arbetsutskottets sammanträde 2020-11-24. 
Ärende 15 i föredragningslistan, Nämndinitiativ - Namnsättning av mindre 
platser, promenadvägar och cykelvägar, utgår för vidare utredning. 
Ärende 19 i föredragningslistan, Yttrande till Länsstyrelsen om upphävandet 
av strandskydd inom fastigheten Fullerö 1:1, utgår för vidare utredning. 
Ärende 42 i föredragningslistan, Överträdelser vid byggande av 
aktivitetscenter på fastigheten X, utgår som beslutsärende och ersätts med ett 
informationsärende p.g.a. fastighetsägaren har begärt förlängd tid för att yttra 
sig. 
Övriga frågor anmäls enligt §§ 207-208. 
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§ 196 Dnr BN 2020/01060-3.1.2 

Information - Avrapportering från beredningsgruppen 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Strand Hübinette informerar om beredningsgruppens arbete och 
redogör för de projektidéer som har kommit in samt hur beredningsgruppen 
ställer sig till dessa. Det förs en diskussion om huruvida antalet inkomna 
projektidéer har minskat den senaste tiden och återspelar dagens 
byggkonjunktur. Det förs även en diskussion om hur avrapporteringen ska 
ske framöver. 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 197 Dnr BN 2020/01088-3.5.4 

Information - Tillsyn över takkonstruktioner med underspända 
takstolar 

Ärendebeskrivning 
Lars Eriksson informerar om den byggnad som har identifierats med den 
aktuella konstruktionen och hur förvaltningen följer upp ärendet. Kontakt har 
tagits med fastighetsägaren som har tagit fram en snöröjningsplan för taket. 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 198 Dnr BN 2020/00017-1.4.2 

Information på beredning - Redovisning av beviljade bygglov för 
bostäder 

Ärendebeskrivning 
Vesna Kranjec informerar om beviljade bygglov för bostäder. Antal 
beviljade bygglov är fortsatt högt, både för nya bostäder och andra typer av 
bygglov. Många ärenden som kommer in är av mindre karaktär, där 
privatpersoner vill bygga på sin fastighet, men det kommer även in en del 
större projekt som flerbostadshus.  
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 199 Dnr BN 2020/00018-1.4.2 

Information på beredning - Laga kraftvunna detaljplaner som ska 
anmälas till kommunfullmäktige för information 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet för en diskussion kring om punkten fyller någon funktion då 
informationen om lagakraftvunna detaljplaner kommer fram till 
kommunfullmäktige på andra sätt. Ett alternativ kan vara att samla alla 
lagakraftvunna planer halvårsvis i en skriftlig information till 
kommunfullmäktige. Frågan tas vidare till nästa ordförandeberedning. 
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§ 200 Dnr BN 2020/00008-1.4.2 

Information på beredning - Arbetsmiljöfrågor 

Ärendebeskrivning 
Carl Arnö informerar om hur förvaltningen förhåller sig till digitala möten 
och rekommendationer att jobba hemifrån. Ytterligare restriktioner kommer 
sannolikt att komma från regionen i veckan. Många medarbetare jobbar 
hemifrån flera dagar i veckan, förvaltningen har digitala möten så långt det 
går, och inga handläggare förutom chefer och nämndsekreterare närvarar 
fysiskt på arbetsutskottets och nämndens sammanträden. 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 201 Dnr BN 2020/01095-3.5.1 

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

Ärendebeskrivning 
Ilaria Vazzana informerar om ändringarna som byggherren har gjort efter det 
att nämnden haft synpunkter på planlösningen. Det har tillkommit en toalett 
och byggherren kommer att anordna duschbås istället för en öppen dusch. 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 202 Dnr BN 2020/01079-3.5.1 

Yttrande till JO angående hanteringen av ansökan om 
återställande av försutten tid på fastigheten X 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden antar stadsbyggnadsförvaltningens förslag på yttrande 
som sitt eget och överlämnar det tillsammans med protokollet till 
justitieombudsmannen. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 
Justitieombudsmannen har ombett byggnadsnämnden att senast den 18 
november yttra sig över ett klagomål mot byggnadsnämndens hantering av 
en ansökan om återställande av försutten tid. 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 tillsammans med protokollet till 
justitieombudsmannen. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Kopia till 
Justitieombudsmannen 
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§ 203 Dnr BN 2020/01051-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av garage- och förrådsbyggnad på 
fastigheten Hubbo-Sörby 11:44 

Beslut 
1. Bygglov för nybyggnad av garage- och förrådsbyggnad på fastigheten 
Hubbo-Sörby 11:44 beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 59 343 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 
Meken Fastigheter AB ansöker om bygglov för nybyggnad av garage- och 
förrådsbyggnad på fastigheten Hubbo-Sörby 11:44. Fastigheten är belägen i 
sydvästra delen av Tillberga. 
För fastigheten finns detaljplan för ”Område norr om Källbovägen i 
Tillberga”, detaljplanenummer 805 K, antagen 1978-05-08.  
Planen är utformad för småindustriändamål. 
Byggnaden ska bestå av garage och förråd. Tillkommande bruttoarea och 
byggnadsarea är 604 m2. 
Fastigheten kommer att avgränsas med ett gunnebostängsel.  
Garaget uppförs på fastighetens sydost sida. Fasadmaterial består av faluröd 
sandwichväggar med portar i silver. Sadeltak kommer bestå av mörkgrå 
isolerad pvc duk.  
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Byggnadsförslaget bedöms vara förenligt med detaljplanen och ett lämpligt 
komplement på platsen. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av garage- och förrådsbyggnad på fastigheten 
Hubbo-Sörby 11:44 beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 59 343 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande, kontrollansvarig och fastighetsägare 
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§ 204 Dnr BN 2020/01081-3.5.1 

Bygglov för tillbyggnad av garage på fastigheten X 

Beslut 
1. Bygglov för om- och tillbyggnad av garage på fastigheten X beviljas med 
stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 9 081 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 
NN ansöker om bygglov för om- och tillbyggnad av befintligt garage på 
fastigheten X. 
Fastigheten är belägen i Dingtuna, 12 km väster om Västerås innerstad. 
Det befintliga garaget på fastigheten byggs till med en byggnadsarea på 198 
kvm i två plan. Det befintliga garaget byggs på med en våning. Den totala 
tillkommande bruttoarean blir 459,5 kvm. Ingen verksamhet ska bedrivas i 
garagebyggnaden. 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och ÖP 52 gäller. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för om- och tillbyggnad av garage på fastigheten X beviljas med 
stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 9 081 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 
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§ 205 Dnr BN 2020/01082-3.5.1 

Bygglov för tillbyggnad av affär samt ändring av planlösning på 
fastigheten Traversen 1 

Beslut 
1. Bygglov för tillbyggnad och parkeringsplatser beviljas med stöd av 9 kap. 
30 § plan- och bygglagen. 
2. Rivningslov för del av byggnad beviljas med stöd av 9 kap. 34 § plan- och 
bygglagen. 
3. Marklov för del av fastigheten beviljas med stöd av 9 kap. 35 § plan- och 
bygglagen. 
4. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 212 823 kronor.   
5. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 
Biltema ansöker om bygglov för tillbyggnad på fastigheten Traversen 1 
belägen i Erikslund. Det innebär att det befintliga vindfånget rivs och ersätts 
med en utbyggnad. En större tillbyggnad utförs bakom den ursprungliga 
byggnaden mot E18. Marken sänks på del av fastigheten för att kunna 
genomföra en rationell i- och urlastning av varor. Total yta för 
tillbyggnaderna är 5468,5 kvm vilket innebär att den nya byggnaden 
kommer vara ca 9114 kvm totalt. Även om ytan ökar så innebär detta inte att 
butikens försäljningsyta ökar likvärdigt i storlek. Detta pga försäljningsytan 
på plan 2 kommer att stängas av och byggas igen. 
Fastigheten omfattas av två detaljplaner:  
1) Detaljplan nr 1059, lagakraft 1989-03-16 där den mindre tillbyggnaden 
sker.   
2) Detaljplan nr 1703, lagakraft 2009-12-28 där den större tillbyggnaden 
sker.  
Åtgärden innebär ingen avvikelse från plankraven. 
I planbeskrivningen står det att ”Byggrätten regleras i praktiken av 
möjligheten att få plats med nödvändiga parkeringsplatser, angöringsytor 
och planteringar, vilket är frågor som ska redovisas och prövas vid 
kommande bygglovgivning.” 
Sett till parkeringsplatser kommer det efter tillbyggnad finnas 214 platser. 
Totalt behov av parkeringsplatser har bedöms vara 196 st för den öppna 
verksamhetsdelen och 14 st. för lagerdelen, totalt 210 platser. Av dessa 
utförs 2 som tillgängliga parkeringar. Cykelställ med platser för minst 20 
cyklar kommer att finnas på framsidan intill fasad. Detta understiger kraven i 
parkeringsriktlinjerna, men det finns samtidigt gott om plats att utöka denna 
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yta utmed fasaden innanför pollarna så kraven i riktlinjerna uppfylls vilket är 
63 platser.  
Angöringsytor bedöms det finnas tillräckligt av både för personer med 
tillgänglighetskrav, behov av specialfordon samt för leveranser av varor.  
Grönytan på tomten uppgår till 2561m² vilket motsvarar ca 21% av den 
totala obebyggda ytan. 
Den ansökta byggrätten bedöms vara lämplig för fastigheten i enlighet med 
de riktlinjer Västerås stad har samt de krav som ställs i detaljplanen. 
Sammantaget bedöms åtgärden uppfylla kraven som ställs i 9 kap. 30, 34 och 
35 §§ PBL. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för tillbyggnad och parkeringsplatser beviljas med stöd av 9 kap. 
30 § plan- och bygglagen. 
2. Rivningslov för del av byggnad beviljas med stöd av 9 kap. 34 § plan- och 
bygglagen. 
3. Marklov för del av fastigheten beviljas med stöd av 9 kap. 35 § plan- och 
bygglagen. 
4. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 212 823 kronor.  
5. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 
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§ 206 Dnr BN 2020/01085-3.5.4 

Information på beredning - Överträdelser vid byggande av 
aktivitetscenter på fastigheten X 

Ärendebeskrivning 
Lars Eriksson informerar om de överträdelser som begåtts samt hur 
förvaltningen har resonerat vid uträkningen av sanktionsavgiften. 
Byggherren har begärt förlängd tid för att yttra sig över förslag till beslut, 
och därför skjuts ärendet upp till decembernämnden. Det förs en diskussion 
kring att överträdelserna kan anses särskilt allvarliga då det är en publik 
byggnad som är öppen för allmänheten, och att detta bör lyftas fram i 
skrivelsen inför beslut. 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 207 Dnr BN 2020/01130-3.5.1 

Övrig fråga - Medskick från nämnden angående bygglov på 
fastigheten Daniel 4. 

Ärendebeskrivning 
Claes Kugelberg (M) frågar hur förvaltningen har hanterat det särskilda 
yttrande som nämnden lämnade till bygglovet på fastigheten Daniel 4. Lars 
Eriksson informerar om att medskick från nämnden är svåra att hantera och 
följa upp då det inte finns stöd i lagen för att tvinga byggherren att göra 
mindre ändringar som inte kräver bygglov, och att medskick som rör sådana 
mindre ändringar i praktiken är frivilliga för byggherren att följa. 
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§ 208 Dnr BN 2020/01131-3.5.1 

Övrig fråga - Beslutstext för avgifter 

Ärendebeskrivning 
Claes Kugelberg (M) lyfter en fråga om att ändra beslutstexten som används 
för avgifter, då texten som används i dagsläget inte innehåller information 
om att taxorna är fastställda av kommunfullmäktige. Han hänvisar till en 
beslutsformulering som används av byggnadsnämnden i Örebro som ett 
exempel. Förvaltningen ska se över om beslutstexten kan revideras. 
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§ 209 Dnr BN 1816948- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Carl Arnö informerar om att den digitala konferensen som anordnas av 
Nordic City Network krockar med ett extra arbetsutskott den 24 november. 
Konferensen kan vara av intresse för arbetsutskottets och nämndens 
ledamöter, och därför föreslås att arbetsutskottets sammanträde begränsas till 
två timmar så att de ledamöter som önskar kan närvara på konferensen. 
Eftersom det är få ärenden anmälda till arbetsutskottet bör det går att 
genomföra mötet på två timmar.  
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 210 Dnr BN 1810475- 

Beredning av ärenden inför kommande nämnd 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet bereder ärenden inför byggnadsnämndens sammanträde 19 
november 2020. 
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