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§ 143 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden 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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§ 144 Dnr BN 1816941- 

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av 
föredragningslista 

Beslut 
1. Föredragningslistan fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Claes Kugelberg (M) anmäler nämndinitiativ enligt §§ 171 och 172. 
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§ 145 Dnr BN 2021/00126-1.3.3 

Information - Stadsbyggnadsdirektören informerar 

Ärendebeskrivning 
Carl Arnö informerar om vad som är aktuellt på stadsbyggnadsfronten och 
Västerås utveckling. Pandemin har gjort att människor spenderat mer tid i 
sina egna städer, vilket kan vara en utmaning men även en möjlighet till 
utveckling. Under pandemin har vi sett ett ökat behov av att nyttja de lokala 
kvaliteterna såsom parker, grönområden och rekreationsområden. Vid 
utveckling av Västerås stadskärna och nya områden som Sätra är det viktigt 
att ta tillvara på de lokala kvaliteterna. Västerås kan även jobba mer med 
profilskapande arkitektur, såsom man har gjort med exempelvis Skellefteås 
kulturhus och Kirunas nya stadshus.   
Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 146 Dnr BN 2021/00546-3.1.2 

Information - Mälarportens planprogram - återkoppling från 
politiken kring idé om mål för färdmedelsfördelning.  

Ärendebeskrivning 
Isabell Eklund Lundqvist och Anna Andersson informerar om 
färdmedelsfördelning i Mälarporten, hur ett mål kan se ut och hur det kan 
kommuniceras med hjälp av text eller olika diagram. Ett 
färdmedelsfördelningsmål har i uppgift att bland annat se till att trafikflödet 
fungerar och att området är tillgängligt för alla typer av färdmedel. Det förs 
en diskussion kring vilka aspekter som är viktiga att titta på i formuleringen 
av ett färdmedelsfördelningsmål och planeringen av trafiken i området, bland 
annat hur man ska hantera transittrafiken genom området, angöring och 
korttidsparkering till resecentrum samt hur man planerar för ett hållbart 
resande.  
Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 147 Dnr BN 2021/00558-3.1.2 

Information - Detaljplan Dp1811 Resecentrum - Vasakvarteret 
och Sigurdskvarteret 

Ärendebeskrivning 
Åsa Rudhage informerar om detaljplanen för resecentrum med fokus på 
Sigurdskvarteret och Vasakvarteret och redogör för hur förslaget har ändrats 
sedan samrådet, samt hur arbetet ska fortsätta framåt. Bland annat har man 
tagit fram ett PM om hur riksintresset för kulturmiljö påverkas, tagit fram 
nya alternativ till utformningen av Vasakvarteret samt tittat på hur de olika 
alternativen påverkar vyer från olika delar av staden. I Sigurdskvarteret har 
man tagit bort en förskola ur planen, förtydligat vad som är privata gårdar 
och vad som är offentlig plats samt tittat på hur människor ska ta sig igenom 
området på ett bra sätt. Det förs en diskussion kring de olika förslagen för 
Vasakvarteret och hur dessa påverkar närområdet, utformningen av 
byggnaderna samt passagerna mellan Vasaparken och resecentrumområdet. 
Politiken önskar även en redogörelse för korttidsparkering och angöring till 
resecentrum vid nästa nämnd. 
Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 148 Dnr BN 2021/00561-3.1.2 

Information - Lägesrapport Kopparlunden 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Strand Hübinette informerar om vad som har hänt med 
detaljplanerna för Kopparlunden sedan granskningen. Det har förts en dialog 
med Länsstyrelsen under våren kring hur riksintresset för kulturmiljö 
påverkas och det har skett en mindre justering av planförslagen utifrån detta. 
Förvaltningen och Länsstyrelsen är dock inte överens över hur planerna bör 
se ut. Förvaltningens bedömning är att gå vidare med planerna till antagande 
i kommunfullmäktige, sedan måste Länsstyrelsen ta beslut om överprövning 
och eventuellt pröva om de vill upphäva planerna. Detta beslut kan 
överklagas till regeringen.  
Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 149 Dnr BN 2021/00576-3.5.1 

Information - Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 
(äldreboende) samt komplementbyggnad fastigheten Sågklingan 
6 

Ärendebeskrivning 
Jonas Cronert (S) informerar om att arbetsutskottet har beviljat bygglovet för 
äldreboendet på Sågklingan 6. Ärendet var uppe för beslut i aprilnämnden, 
men byggnadsnämnden hade synpunkter på förslaget och delegerade 
beslutsrätten till arbetsutskottet efter sökandes justering av förslaget.  
Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 150 Dnr BN 2021/00365-3.1.2 

Nämndinitiativ - Komplettering av detaljplaner   

Beslut 
1. Nämndinitiativet ingår i ordinarie verksamhet och föranleder ingen 
ytterligare åtgärd. 

Särskilt yttrande 
Claes Kugelberg (M) och Jens-Ove Johansson (-) lämnar följande särskilda 
yttrande:  
Vårt nämndinitiativ är föranlett av att denna typ av illustrationer saknades 
för Dp 1886 Regattan och Kryssen. Vi vill framhålla att det i 
nämndinitiativet står ibland. Något generellt krav på dessa illustrationer har 
vi aldrig ställt. 
Anna Nordanberg (L), Jonas Cronert (S), Iréne Englund (S), Yngve 
Wernersson (S) och Mattias Dahlberg (C) lämnar följande särskilda yttrande: 
Behovet av visualiseringar beror på förutsättningar i den aktuella 
detaljplanen. Visualiseringar av den typ som här åsyftas är kostsamma och 
inte något som fyller ett behov i alla detaljplaner. Ett arbetssätt där det 
används slentrianmässigt är inte att värna om västeråsarnas skattemedel. Det 
finns dock detaljplaner, exempelvis sådana som är av stort allmänt intresse 
eller som berör områden med stora kulturhistoriska värden, där illustrationer 
från omliggande vyer fyller en viktig funktion. Vi förtroendevalda i 
byggnadsnämnden har ett ansvar att påtala när vi upplever att det finns 
behov av denna typ av kompletterande illustrationer. 

Ärendebeskrivning 
Claes Kugelberg (M) Frank Pettersson (M) Alexandra Andersson (M) Jens-
Ove Johansson (SD) har i ett nämndinitiativ med rubriken Nämndinitiativ - 
Komplettering av detaljplaner föreslagit att  
”Hur ett förslag till detaljplan kan komma att påverka kringliggande 
områden är en väsentlig parameter när vi ska ta ställning. Men det är inte 
enkelt att bilda sig en uppfattning om påverkan på anslutande områden då 
både plankarta och illustration normalt är i ett plan.    Därför behöver våra 
planer ibland kompletteras med bilder som visar befintliga vyer från t.ex. 
närliggande bostäder och hur dessa vyer kommer att påverkas av föreslagen 
bebyggelse.    Ett sätt kan vara att fotografera planområdet från några ställen 
utanför planområdet och sedan komplettera fotona med skisser på den tänkta 
bebyggelsen. Det är en relativt enkel åtgärd men ger god information och gör 
det lättare att bedöma planförslaget.” 
Nämndinitiativet har den 25 mars 2021, § 104 anmälts till byggnadsnämnden 
för beredning.  
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Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att nämndinitiativet inte föranleder 
någon ytterligare åtgärd mot bakgrund av att i alla detaljplaner studerar 
planenheten aktuellt område utifrån hur det påverkar sin omgivning i 
enlighet med de lagkrav som finns. Beroende på detaljplanens komplexitet 
kan det behövas mer eller mindre visualiseringar och i varje detaljplan görs 
en bedömning om vilket behov som finns för att göra detaljplanen 
lättförståelig. Att göra visualiseringar och renderingar är kostsamt och det 
behövs tydliga motiv för att ytterligare dokument ska krävas i en detaljplan. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Nämndinitiativet ingår i ordinarie verksamhet och föranleder ingen 
ytterligare åtgärd. 

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

Nämndinitiativ - Namnsättning av mindre platser, 
promenadvägar och cykelvägar 

Beslut 
Byggnadsnämnden fastställer stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
förtydligande av arbetsordningen för Ortnamn. 

Ärendebeskrivning 
Claes Kugelberg (M), Solveig Nygren (M) och Frank Pettersson (M) har i ett 
nämndinitiativ med rubriken Nämndinitiativ - Namnsättning av mindre 
platser, promenadsvägar 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.  
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår som svar på nämndinitiativet följande 
förtydligande av arbetsordningen för Ortnamn: 
Namnberedningen kommer fortsättningsvis att ha som målsättning att i ökad 
grad namnsätta mindre platser samt gång- och cykelvägar.  
Under 2021 har stadsbyggnadsförvaltningen för avsikt att genomföra försök 
med att bjuda in västeråsarna till namndialog via vasteras.se. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden fastställer stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
förtydligande av arbetsordningen för Ortnamn. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 
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§ 152 Dnr BN 2021/00535-3.4.3 

Namn på två nya cirkulationsplatser 

Beslut 
Byggnadsnämnden fastställer namnen Tillbergamotet och Sjöhagsmotet 

Ärendebeskrivning 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har anmält behov av att namnsätta två 
nya cirkulationsplatser, i korsningen Österleden-Tillbergaleden respektive 
korsningen Johannisbergsvägen-Sjöhagsvägen, se bifogade kartor. 
Ärendet har tagits upp i namnberedningsgruppen som föreslår namnen 
Tillbergamotet respektive Sjöhagsmotet. Båda förslagen utgår från namnen 
på de gator som leder in till cirkulationsplatsen. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden fastställer namnen Tillbergamotet och Sjöhagsmotet 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Krister Sikström, TFF 
Helena Bocenda, TFF 
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§ 153 Dnr BN 2021/00407-1.7.1 

Remiss - Handlingsplan friluftsliv  

Beslut 
1. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande godkänns och 
överlämnas till Nämnden för idrott, fritid och förebyggande. 

Ärendebeskrivning 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande har skickat Handlingsplan för 
friluftsliv på remiss. Handlingsplanen är ett strategiskt styrdokument som 
anger den politiska viljeinriktningen för friluftslivet i Västerås, och har ett 
långsiktigt perspektiv med sikte på 2025. Grunden till Handlingsplan för 
friluftslivet är de tio nationellt antagna friluftsmålen. Syftet med planen är att 
främja förutsättningen för ett rikt friluftsliv. Byggnadsnämnden ges via 
remissen möjlighet att lämna synpunkter på Handlingsplanen för friluftslivet.   
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande godkänns och 
överlämnas till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltnignens förslag till beslut. 

Kopia till 
Kultur-, idrott-, och fritidsförvaltningen 
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§ 154 Dnr BN 2021/00494-1.7.1 

Remiss - Motion från (KD) och (M) om namngivning av plats, torg 
eller gata i Västerås 

Beslut 
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande daterad 2021-05-05 
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Reservation 
Claes Kugelberg (M) och Jens-Ove Johansson (-) reserverar sig mot beslutet 
med följande motivering:  
Att det kommer att finnas Lydia Wahlströms gata i Barkarö utgör inget 
hinder för att namnge en plats till hennes ära i centrala Västerås. Minitorget 
vid f.d. Leanders Antikvariat vid Stora Gatan är exempel på en lämplig plats.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har remitterat ärende om motion från Samuel Stengård 
(KD) och Anna Hård af Segerstad (M), om att namnge ett torg, en plats eller 
en gata efter demokratiförkämpen Lydia Wahlström från Västerås. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut:  
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande daterad 2021-05-05 
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
Claes Kugelberg (M) yrkar att yttrandet kompletteras med ”Att det kommer 
att finnas Lydia Wahlströms gata i Barkarö utgör inget hinder för att namnge 
en plats till hennes ära i centrala Västerås.”  
Yngve Wernersson (S) yrkar avslag till Claes Kugelbergs (M) 
tilläggsyrkande med motiveringen att det inte är rimligt att ha flera platser 
med samma namn i en stad. 

Proposition 
Ordföranden föreslår en beslutsordning där nämnden först tar ställning till 
Claes Kugelbergs (M) och Yngve Wernerssons (S) yrkanden och därefter till 
liggande förslag till beslut. 
Ordföranden finner att nämnden godkänner beslutsordningen varvid den 
genomförs. 
Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med Yngve 
Wernerssons (S) yrkande att avslå Clas Kugelbergs (M) tilläggsyrkande, 
samt att nämnden beslutar enligt liggande förslag till beslut. 
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Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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§ 155 Dnr BN 2021/00009-1.4.2 

Delårsrapport 1 per 30 april 2021 för byggnadsnämnden 

Beslut 
1. Delårsrapport 1 per 31 april 2021 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämndens delårsrapport omfattar en kort analys av verksamhetens 
utveckling. Den redogör också för periodiserat resultat och uppföljning av 
mål per den 30 april. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Delårsrapport 1 per 30 april 2021 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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§ 156 Dnr BN 2016/00604-3.1.4 

Grönstrukturplan för Västerås kommun 

Beslut 
Förslag till Grönstrukturplan för Västerås tätort och serviceorter tillsammans 
med samrådsredogörelsen ska skickas ut på granskning. 

Ärendebeskrivning 
Sammanfattning av samrådet  
Grönstrukturplan för Västerås tätort och serviceorter har kompletterats efter 
samråd. De färdiga förslaget, daterade 16 september 2019 var på samråd 
mellan den 16 september och 19 november 2019. Under samrådstiden inkom 
41 remissvar, varav 6 var utan erinran. 
De mest förekommande inkomna synpunkterna gällde;  
- grönskans betydelse för äldre och funktionshindrade invånare,  
- grönskan som en pedagogisk resurs skulle utökas med grund- och 
gymnasieskolornas behov av grönytor, 
- grönskan som resurs för friluftsliv,  
- grönskans värde ur sociala aspekter  
- grönskan ur barnrättsperspektiv 
Andra synpunkter gällde värdering av grönområden; spannet av inkomna 
synpunkter stäckte sig från att alla grönområden skulle klassas som mycket 
värdefulla och ingen annan markanvändning skulle förekomma till att alla 
grönområden ska kunna provas för annan markanvändning. Råbyskogen 
pekades ut i ett antal fall som ett grönområde som skulle klassas som mycket 
värdefull.  
Länsstyrelsen ställer sig tveksamt till att kartmaterialet revideras 
kontinuerligt efter hur förhållanden ändras och anser att framtagna 
kartmaterialet i sin helhet bör fungera som utgångspunkt inför framtida 
planarbeten. 
Följande större bearbetningar har gjorts till planen;  
Ett nytt stycke har lagts till grönstrukturplanen med rubrik ”Grönskans 
betydelse för äldre och funktionshindrade invånare” och en ny parameter 
”Attraktive utevistelse för äldre” har lagts till värderingsparametrarna och 
kartorna har uppdaterats. 
Det har inte varit möjligt att utföra en sådan noggrann inventering av 
grönyteanvändning av grund- och gymnasieskolor som gjordes för förskolor. 
Detta på grund av att de äldre barnen har mindre behov av vuxen uppsikt och 
att lärarna har olika preferenser för utomhus undervisning. För att fånga in 
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aspekten har ytterligare en parameter lagts till värderingsmodellen – Närhet 
till grund- och gymnasieskola (<300m) och kartorna har uppdaterats. 
Följande punkter behöver mer inventering 
Naturvårdsverket har nyligen tagit fram en vägledning om kommunal 
friluftlivsplanering samt en metod för kartläggning av naturområden för 
friluftsliv. Denna vägledning introducerades av naturvårdsverket under 
perioden grönstrukturplanen var på remiss. Tjänstemän ur SBF och NIF har 
testat metoden i samband med inventeringar vid Bjurhovda och Badelunda. 
SBF tillsammans med NIF bör utföra en kommuntäckande kartläggning av 
vilka områden används för friluftsliv. Resultatet kan läggas till 
grönstrukturplanen i framtiden som en ny parameter. 
SBF har diskuterat hur man kan kartlägga grönområden ur sociala aspekter. 
Detta har visat sig vara ett komplex fråga. En enkel inventering kan utförs i 
samband med stadsdelsanalyser, men endast ett antal frågor kan ställas för 
ett begränsat område. TFF har tillsammans med SBF diskuterat behovet av 
en större sociotopinventering som kan ställa fler frågor och utveckla dessa 
och därmed ge inte bara information som kan bidra till bättre planering med 
även ge bidra till bättre förvaltning och skötsel av grönområden. Resultatet 
av en sociotopinventering kan läggas till grönstrukturplanen i framtiden som 
en ny parameter. SBF tillsammans med TFF bör utföra sociotopinventeringar 
för att kartlägga invånares användning av grönområden. 
Barnkonventionen blev svensk lag 2020-01-01 och det betyder att man 
genom en barnkonsekvensanalys ska säkerställa att barns rättigheter finns 
med i beslutsfattande. Då detta är så nytt kommer att vara nödvändigt för 
Stadsbyggnadsförvaltningen att utveckla en ”barnkonsekvensanalysprocess” 
som kan appliceras till planeringsprocessen. I samband med nya planer 
kommer det att utföras barnkonsekvensanalyser. Grönstrukturplanen har lyft 
in ett antal faktorer som berör barn i värderingsparametrarna som kommer 
att fungera som underlag till dessa analyser. Fler faktorer som berör barn kan 
lyftas in i värderingsparametrarna och dessa kan utvecklas eller läggas till 
allteftersom man lär sig mer om barnkonsekvensanalyser. 
Värdering av grönområden 
Då det gäller värdering av områden har inga ändringar gjorts i 
grönstukturplanen. Om alla områden ska värderas som mycket värdefulla 
eller om alla ska kunna provas för annan markanvändning anser vi är en 
politisk fråga. Det samma gäller angående status för Råbyskogen och i så fall 
även de övriga stadsdelskogarna. 
Nytt stycke ”Revidering av planen” 
För att kunna hålla grönstrukturplan aktuell och vid behov lägga till nya 
parametrar har ett nytt stycke lagts till planen ”revidering av planen”. I det 
nya avsnittet står det att ”planen kan behöva kompletteras med nya 
parametrar exempelvis i samband med friluftslivsinventering, 
sociotopinventeringar i stadsdelar eller utveckling av ekosystemtjänster. De 
nya parametrarna ska godkännas av byggnadsnämnden innan de läggs till 
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värderingsparametrar och byggnadsnämnden ska informeras om eventuella 
förändringar i klassning av ”övriga områden” som detta resulterar i”. 
Planen och dess kartor kommer att finnas tillgänglig på Stadens hemsida och 
på Kartportalen. Materialet kommer att uppdateras i samband med antagande 
av nya detaljplaner, ändrade befolkningssiffror och eventuella antagande av 
nya parametrar.  
Hur andra synpunkter har hanterats redovisas i samrådsredogörelsen. 
Fortsatt hantering av ärendet 
Efter planen har varit på granskning och eventuella nya synpunkter arbetas 
in och godkänns av Byggnadsnämnden ska Byggnadsnämnden besluta 
skicka planen till Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige för antagande.  
Kommunfullmäktige beslutar anta Grönstrukturplanen samt besluta ge 
Byggnadsnämnden i uppdrag att en gång under varje mandatperiod ta 
ställning till om grönstrukturplanen är aktuell samt vid behov av 
komplettering med nya parametrar godkänna dessa innan de läggs till 
värderingsparametrarna. 
Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att se till att uppdaterade kartor 
finns på Västerås stads webbplats och internt på ”kartportalen”. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Förslag till Grönstrukturplan för Västerås tätort och serviceorter tillsammans 
med samrådsredogörelsen ska skickas ut på granskning. 

Yrkanden 
Anna Nordanberg (L) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag 
till beslut med ändringen att meningen "Områden där annan markanvändning 
är möjlig" på sidan 27 i planen stryks eftersom meningen felaktigt kan tolkas 
som att nämnden har tagit ställning till att förtätning kan ske på dessa 
områden. 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. 
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§ 157 Dnr BN 2021/00417-3.1.3 

Områdesbestämmelser för Västerås 4:20, Hovdestalund, 
Västerås, Ob 1951 

Beslut 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta 
områdesbestämmelser för Västerås 4:20, Hovdestalund, Västerås, enligt 
stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2021-05-18. 
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 Västerås 
pastorat. 
4. Förslag till områdesbestämmelser ska skickas ut på samrådsremiss och 
granskningsremiss. 

Ärendebeskrivning 
Västerås Pastorat beviljades planbesked 2020-02-20 § 34 för fastigheten 
Västerås 4:20, Hovdestalund. Regleringen kommer göras med 
områdesbestämmelser.  
Syftet med områdesbestämmelserna är att reglera dagens markanvändning 
inom Hovdestalunds kyrkogård, ge möjlighet till de förändringar som kan 
förutses idag; nytt krematorium och nya servicebyggnader, samt att ge 
handlingsfrihet inför framtida förändringar. 
I ansökan skriver pastoratet; ”Hovdestalunds begravningsplats är inte 
reglerad genom detaljplan. Verksamheten utvecklas kontinuerligt och 
närmast väntar byggnation av nytt krematorium, samt utrymmen för personal 
som omklädningsrum, mötesrum och liknande. Bedömd teknisk livslängd på 
befintligt krematorium är 3 år.” Vid diskussioner mellan pastoratet och 
stadsbyggnadsförvaltningen har förvaltningen framfört att ny 
krematoriebyggnad inte kan prövas utan stöd av detaljplan eller 
områdesbestämmelser.  
För att reglera mark- och vattenanvändning kan områdesbestämmelser eller 
detaljplan upprättas och båda har rättsverkan.  
Enligt PBL kan områdesbestämmelser upprättas inom områden som inte 
tidigare har detaljplan och användas för att översiktligt reglera markens 
användning och bebyggelsens omfattning. Lagen anger några frågor som 
områdesbestämmelser kan reglera, bland annat ”användning och utformning 
av mark för gemensam användning och i samband med det skyddet för 
sådana platser som är särskilt värdefulla, från till exempel kulturhistorisk 
synpunkt.”  
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Stadsbyggnadsförvaltningen har tidigare reglerat bebyggelsen inom hela 
lasaretts-området med områdesbestämmelser, på motsvarande sätt som 
föreslås här. Västerås Pastorat, liksom Regionen, är en långsiktig och 
kompetent fastighetsägare och som har verksamheter där det sker 
kontinuerliga förändringar, vilka inte alltid kan förutses i en detaljplan. 
Områdesbestämmelser bedöms därför var en lämplig form för att reglera 
markanvändningen inom Hovdestalunds kyrkogård.  
Följande utredningar har tagits fram och ska granskas internt i staden för att 
godkännas: 
- Kulturhistorisk karaktärisering av Hovdestalunds kyrkogård 
- Antikvarisk förundersökning krematorium, med kapell 
- Landskapsanalys  
- Förstudie inför naturvärdesinventering 
- Dagvattenutredning 
- PM Risk, avser farligt gods-led 
- Markteknisk undersökningsrapport 
- PM geoteknik – stabilitetsutredning 
- Rapport Hovdestalund, prognos över kremeringar 
- Antikvarisk utredning 
- Hovdestalund Naturvärdesinventering 
- Lokaliseringsutvärdering  
Områdesbestämmelserna handläggs med standardförfarande och föreslås få 
prioritet 5, övrigt näringslivsprojekt, enligt byggnadsnämndens 
prioriteringsordning för detaljplaner. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta 
områdesbestämmelser för Västerås 4:20, Hovdestalund, Västerås, enligt 
stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2021-05-18. 
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 Västerås 
pastorat. 
4. Förslag till områdesbestämmelser ska skickas ut på samrådsremiss och 
granskningsremiss. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Västerås Pastorat 
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§ 158 Dnr BN 2020/01049-3.1.2 

Detaljplan för Klaudia 1, Centrala staden, Västerås, Dp 1966 

Beslut 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Klaudia 1, Centrala staden, Västerås, enligt stadsbyggnadsförvaltningens 
skrivelse, daterad den 2021-05-18. 
2. Planens genomförande bedöms inte kunna 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. Planhandlingarna ska innehålla tydliga illustrationer från omgivande vyer. 

Särskilt yttrande 
Claes Kugelberg (M) lämnar följande särskilda yttrande: 
Jag noterar att Anna Nordenbergs (L) krav på illustrationer i princip innebär 
en tillämpning av vårt avvisade nämndinitiativ. 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsnämnden har 2020-10-13 begärt ny detaljplan för fastigheten 
Klaudia 1 för att pröva möjligheten att utöka antalet parkeringsplatser inom 
fastigheten.  
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att utöka befintlig 
parkeringsanläggning med parkering i en våning på fastigheten Klaudia 1. 
Under planarbetet ska även allmänna ytor inom och runt fastigheten 
studeras, samt förutsättningarna för att utveckla platsen med bebyggelse.  
Flera frågor behöver studeras vidare i detaljplanearbetet, bland annat 
gällande gestaltning och påverkan på riksintresset för kulturmiljö, allmänna 
ytor inom och omkring planområdet, mistelträd, alléträd, dagvatten, 
placering av ny nätstation, geoteknik och stabilitet, buller samt 
fornlämningar.   
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.  
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Klaudia 1, Centrala staden, Västerås, enligt stadsbyggnadsförvaltningens 
skrivelse, daterad den 2021-05-18. 
2. Planens genomförande bedöms inte kunna 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. Detaljplan för Klaudia 1, Centrala staden, Västerås, Dp 1966, ska skickas 
ut för samråd. 
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Yrkanden 
Anna Nordanberg (L) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltnignens förslag 
till beslut med ändringen att beslutspunkt 3 utgår och ersätts med en 
beslutspunkt att planhandlingarna ska innehålla tydliga illustrationer från 
omgivande vyer. 
Ordföranden finner att finns ett förslag till beslut. 

Kopia till 
Fastighetsnämnden 
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§ 159 Dnr BN 2017/01430-3.1.2 

Detaljplan för del av Västerås 4:46, 4:74 och 4:84, Tunbytorp, 
Västerås, Dp 1909 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden antar detaljplanen för del av Västerås 4:46, 4:74 och 
4:84, Tunbytorp, Västerås, daterad 2021-01-19, reviderad 2021-05-18, och 
betecknad Dp 1909.  
2. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig 
med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 
miljöbalken 3 kap. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att tillskapa mark för 
näringslivsändamål. I detaljplanen prövas möjligheten för verksamheter som 
har en begränsad omgivningspåverkan. Det handlar om verksamheter som i 
begränsad utsträckning avger lukt, buller, ljusstörningar eller andra typer av 
störningar. Även möjligheten för uppförandet av besöksanläggningar prövas 
i detaljplanen. I användningen besöksanläggningar ingår idrotts- och 
sportanläggningar samt kulturella och religiösa verksamheter. Bebyggelsen 
ska kännetecknas av en god och omsorgsfull utformning. 
Förslaget till detaljplanen har varit utställt för granskning under perioden 11 
februari till 7 mars 2021. Planförslaget har ställts ut i Västerås stadshusfoajé 
och på stadsbiblioteket, samt funnits tillgänglig på Västerås stads hemsida. 
Under granskningen inkom 10 yttranden, varav 6 utan erinran, till 
byggnadsnämnden. De inkomna synpunkterna gäller främst naturvärden och 
trafikfrågor.  
Efter granskningen har redaktionella ändringar gjorts av planbeskrivningen. 
Efter samråd och granskning bedöms 18 sakägare och 1 remissinstans ha 
kvarstående synpunkter. Deras synpunkter handlar främst om naturvärden, 
trafik, och verksamhetsrelaterat buller och störningar. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden antar detaljplanen för del av Västerås 4:46, 4:74 och 
4:84, Tunbytorp, Västerås, daterad 2021-01-19, reviderad 2021-05-18, och 
betecknad Dp 1909.  
2. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig 
med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 
miljöbalken 3 kap. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 
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Kopia till 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
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§ 160 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 2021-04-
20--2021-05-17 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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§ 161 Dnr BN 1816945- 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisad förteckning läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Delegeringsbeslut registrerade under perioden 2021-04-20--2021-05-17 
redovisas för byggnadsnämnden i form av en lista. 
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§ 162 Dnr BN 1816949- 

Protokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 

Beslut 
Sammanträdesprotokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 7 april 2021 
läggs till handlingarna. 
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§ 163 Dnr BN 2021/00536-3.5.4 

Anmälan om olovligt byggande av garage på fastigheten X 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift om 3 781 kr av NN och 
avslutar ärendet med stöd av 11 kap. 51 och 5 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL.  
2. Byggnadsnämnden bestämmer, med stöd av 11 kap. 61 § PBL, att 
byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader från att beslutet har 
delgetts NN. 

Ärendebeskrivning 
Den 9 april 2017 inkom en anmälan om olovligt byggande av garage på 
fastigheten X till byggnadsnämnden. Utredningen i ärendet visar att 
fastighetsägaren hösten år 2016 byggde om befintlig carport till ett garage 
genom att byggnadens västra och södra sidor byggdes igen respektive 
försatts med en garageport.  
Den 8 mars 2021 inkom fastighetsägaren med en bygglovsansökan för 
ändring av carport till garage. Bygglov, start- och slutbesked gavs den 19 
mars 2021 (ärendenummer BY 2021-000446).  
Enligt 11 kap. 5 §, PBL, ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för 
och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd, så snart det finns 
anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL, i 
föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen.  
Det krävdes bygglov och startbesked för att få bygga igen carporten till ett 
garage enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 c PBL. En åtgärd som kräver 
bygglov får, enligt 10 kap. 3 § PBL, inte påbörjas innan byggnadsnämnden 
har gett ett startbesked. Av de uppgifter som framkommit i ärendet framgår 
det att fasadändringen påbörjades innan bygglov och startbesked hade 
meddelats. Byggnadsnämnden ska därför ta ut en byggsanktionsavgift i 
enligt 11 kap. 51 § PBL.  
NN ska i egenskap av fastighetsägare och den som fått fördel av 
överträdelsen betala byggsanktionsavgiften enligt 11 kap. 57 § PBL.  
Den area som ändringen avser beräknas till 33,915 kvadratmeter. 
Prisbasbeloppet för år 2021 är 47 600 kr. Beräknad sanktionsavgift, i 
enlighet med 9 kap. 10 § 2 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, är 
3 781 kr ((0,0625*47600)+(0,0005*47600*33,9)).  
Det har inte framkommit några skäl som talar för att byggnadsnämnden ska 
sätta ner eller underlåta att ta ut byggsanktionsavgiften i aktuellt fall.  
Avgiften ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut 
avgiften har delgetts NN i enlighet med 11 kap. 61 § 1 st. PBL. 
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NN har inte inkommit med något yttrande. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift om 3 781 kr av NN och 
avslutar ärendet med stöd av 11 kap. 51 och 5 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL.  
2. Byggnadsnämnden bestämmer, med stöd av 11 kap. 61 § PBL, att 
byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader från att beslutet har 
delgetts NN. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Delges fastighetsägaren 
Anmälare 
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§ 164 Dnr BN 2021/00537-3.5.4 

Anmälan om olovlig fasadändring på fastigheten X 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift om 15 232 kr av NN och 
avslutar ärendet med stöd av 11 kap. 51 § och 5 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL.  
2. Byggnadsnämnden bestämmer, med stöd av 11 kap. 61 § PBL, att 
byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader från att beslutet har 
delgetts NN. 

Ärendebeskrivning 
Den 21 april 2020 inkom en anmälan om olovlig fasadändring till 
byggnadsnämnden.  
Den 23 april 2020 inkom en ansökan om bygglov för ändring av fasad 
(ärendenummer BY 2020-000663). Ansökan avsåg montering av ny stående 
fasadplåt utanpå befintlig tegelfasad.  
Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska 
byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa 
eller besluta om en påföljd, så snart det finns anledning att anta att någon 
inte har följt en bestämmelse i PBL, i föreskrifter, domar eller andra beslut 
som har meddelats med stöd av lagen.  
Enligt 9 kap. 2 § första stycket 3c krävs bygglov för att byta fasadbeklädnad 
på en byggnad. En åtgärd som kräver bygglov får, enligt 10 kap. 3 § PBL, 
inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Av 
utredningen framgår det att bytet av fasadbeklädnad måste anses vara 
påbörjat innan startbesked hade meddelats i plan- och bygglagstiftningens 
mening. Byggnadsnämnden ska därför ta ut en byggsanktionsavgift i enligt 
11 kap. 51 § PBL.  
NN ska i egenskap av att vara den som fått fördel av överträdelsen betala 
byggsanktionsavgiften i enligt 11 kap. 57 § PBL.  
Den area som ändringen avser är 195 kvadratmeter. Prisbasbeloppet för år 
2021 är 47 600 kr. Beräknad sanktionsavgift, i enlighet med 9 kap. 10 § 
första stycket 3 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, är 30 464 kr 
((0,25*47600)+(0,002*47600*195)).  
Det har inte framkommit några skäl att sätta ned eller att underlåta att ta ut 
byggsanktionsavgiften.  
Avgiften ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut 
avgiften har delgetts NN i enlighet med 11 kap. 61 § 1 st. PBL. 
NN har inte inkommit med något yttrande. 
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Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift om 30 464 kr av NN och 
avslutar ärendet med stöd av 11 kap. 51 § och 5 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL.  
2. Byggnadsnämnden bestämmer, med stöd av 11 kap. 61 § PBL, att 
byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader från att beslutet har 
delgetts NN. 

Yrkanden 
Mattias Dahlberg (C) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
beslut med ändringen att sanktionsavgiften sätts ned med hälften till 15 232 
kronor med motiveringen att sanktionsavgiften är oproportionerligt hög samt 
på grund av de speciella omständigheterna under pandemin. 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. 

Kopia till 
Delges fastighetsägare 
Anmälare 
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§ 165 Dnr BN 2021/00539-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten 
Förseglet 4 

Beslut 
1. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Förseglet 4 
beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 371 596 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 
Bonava Sverige AB ansöker om bygglov för nybyggnad av två 
flerbostadshus sammanbyggda med entrédel och källare på fastigheten 
Förseglet 4, Öster Mälarstrand. Fastigheten är en del av den fjärde etappen 
av detaljplaner på Öster Mälarstrand och är belägen närmast Björnövägen i 
nordost med Öster Mälarstrands allé i sydväst och Försegelvägen i nordväst. 
Bonava har tidigare fått bygglov för fyra liknande volymer sammanbyggda 
två och två nordväst om detta förslag. Byggnaderna delar källare med 
garage. Förslaget består av två punkthus i 16 respektive 14 plan 
sammanbyggda med en gemensam entrédel och källare. I källaren ryms 
garage, lägenhetsförråd, cykelförråd och fläktrum. Byggnaden rymmer totalt 
162 lägenheter. 
För fastigheten gäller Dp 1843, som vann laga kraft 2018-03-09. 
Fastigheten omfattas av en bestämmelse om särskilt omsorgsfull gestaltning 
vilken gäller de högre byggnaderna inom detaljplanen då de får en större 
omgivningspåverkan än övriga byggnader. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Förseglet 4 
beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 371 596 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 
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§ 166 Dnr BN 2021/00540-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus och en 
radhuslänga (36 lgh) samt två komplementbyggnader på 
fastigheten Tysksmidet 1 

Beslut 
1. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och radhus på fastigheten 
Tysksmidet 1 beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 190 412 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 
BoKlok Housing AB ansöker om bygglov för nybyggnad av två 
flerbostadshus och en radhuslänga på fastigheten Tysksmidet 1, Västerås. 
Fastigheten ligger vid Bäckby centrum med aktivitetsstråket i väster, Mimers 
pågående byggnation av flerbostadshus i norr och kvarteret ansluter till äldre 
flerbostadshus-bebyggelse i öster. 
BoKlok har tidigare bebyggt fastigheten Tackjärnet 1 inom samma 
detaljplan med två flerbostadshus och två radhuslängor. 
Ansökan redovisar ett näst intill slutet kvarter bestående av två lamellhus i 
fyra våningar i väster och söder och en radhuslänga i två våningar utmed 
Rubingatan i öster. Kvarteret byggs mot intilliggande kvarters 7,5 meter 
höga brandvägg. Bostäderna får en gemensam gård som rymmer 
förrådsbyggnader och ytor för samvaro. Byggnaderna rymmer totalt 36 
lägenheter.  
För fastigheten gäller detaljplan, Dp 1824 som vann laga kraft i oktober 
2018.  
Detaljplanen är framtagen i samråd med bland annat BoKlok och föreslagen 
byggnation överensstämmer med det som illustreras och beskrivs i 
planhandlingarna. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och radhus på fastigheten 
Tysksmidet 1 beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 190 412 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 
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§ 167 Dnr BN 2021/00541-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av förskola och flerbostadshus samt 
komplementbyggnad på fastigheten Rapphönan 2 

Beslut 
1. Bygglov nybyggnad av förskola och flerbostadshus samt 
komplementbyggnad på fastigheten Rapphönan 2 beviljas och medgivande 
till liten avvikelse från detaljplanen medges med stöd av 9 kap. 31 b § plan- 
och bygglagen.  
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 178 530 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 
Hemsö Klockarkärleken AB ansöker om bygglov för nybyggnad av förskola 
och flerbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten Rapphönan 2. 
Fastigheten är belägen vid Råbyskogen där Stenkumlaskolan tidigare låg och 
ansluter till befintlig bostadsbebyggelse på Råby. För fastigheten finns 
detaljplan, 1827 som antogs 2018.  
Byggnaden utformades med varierande höjder och vinkel. Byggnaden består 
av en sexvåningsdel utformad som ett punkthus och en tvåvåningsdel som är 
vinklad i förhållande till den högre delen. Förskolans lokaler finns i 
tvåvåningsdelen men går även in i de nedersta två våningarna i punkthuset. 
Förskola ska inrymma sex avdelningar, även planbeskrivning tillåtandes bara 
4. 
Byggnaden rymmer 18 lägenheter varav tvåor 5st., treor 9st. och fyror 4 st.  
Bilparkering redovisas på fastigheten (HCP) och på den gemensamma 
parkeringen som anordnas i planområdets södra del. Cykelparkering 
anordnas utomhus.  
Fläktvåning medför något högre bjälklag vilket innebär att tillåten nockhöjd 
överskrids något med det våningsantal som anges i illustrationsplanen. Detta 
bedöms som en liten avvikelse som överensstämmer med detaljplanens syfte. 
Sakägare har beretts tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit.  
Förskolan avviker från gällande detaljplan på grund kommer att innehålla 6 
avdelningar istället av de fyra tillåta. Förskolegårdens yta blir 28 m² per barn 
vilket bedöms vara godtagbart på grund av den direkta närheten till 
omkringliggande grönområden. 
Sammanlagt blir bruttoarean 3060 m², byggnadsarean blir 956 m² och 
öppenarean 155 m².  
Föreslagen bebyggelse bedöms som lämpligt utformad med hänsyn till 
ändamål och omgivning. Avvikelsen bedöms som liten och 
överensstämmande med detaljplanens syfte. 
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Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov nybyggnad av förskola och flerbostadshus samt 
komplementbyggnad på fastigheten Rapphönan 2 beviljas och medgivande 
till liten avvikelse från detaljplanen medges med stöd av 9 kap. 31 b § plan- 
och bygglagen.  
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 178 530 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
med det redaktionella tillägget till ärendebeskrivningen att förskolegården 
blir 28 kvadratmeter per barn men att detta är godtagbart på grund av den 
direkta närheten till omkringliggande grönområden. 

Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 
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§ 168 Dnr BN 2021/00542-3.5.1 

Bygglov för ändring av fasad på fastigheten X 

Beslut 
1. Ansökan om bygglov för fasadändring samt tillbyggnad av två balkonger 
på fastigheten X avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är avgiften för handläggningen 2 715 kronor. 

Ärendebeskrivning 
NN ansöker om bygglov för fasadändring samt uppförande av två nya 
balkonger på fastigheten X. 
Fastigheten är belägen centralt i Västerås i stadsdelen Herrgärdet. 
För fastigheten X finns detaljplan ÄDP 581 antagen 1972-08-17. Fastigheten 
är k-märkt i detaljplanen. Kulturhistoriskt värdefull byggnad.  
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att uppförandet av två balkonger samt 
bytet av två fönster mot två altandörrar innebär en förvanskning enligt plan- 
och bygglagens 8 kap 13§. Balkongerna skapar en volym som bryter mot 
fasaden och förtar uttrycket av de redan artikulerade dragen i form av 
burspråk som ger byggnadens dess nationalromantiska uttryck. Åtgärden 
påverkar byggnadens fasadkomposition negativt. Balkongerna ger ett 
dominerande uttryck mot gatan och avviker från det enhetliga intryck som 
bebyggelsen har. Bebyggelsen omges av planterade förgårdar som förstärker 
kvarterets karaktär.  Även om åtgärden är begränsad och endast innebär 
byggande av två balkonger så förändras byggnadens utformning och uttryck. 
Byggnadsnämnden ser dessutom att åtgärden skulle kunna ge praxisbildande 
effekter och att flera balkonger mot gatan skulle behöva tillåtas framöver. 
Det skulle förändra de välbevarade kulturhistoriskt värdefulla miljöerna 
negativt. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Ansökan om bygglov för fasadändring samt tillbyggnad av två balkonger 
på fastigheten X avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är avgiften för handläggningen 2 715 kronor. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Delges sökande 
Fastighetsägare 
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§ 169 Dnr BN 2021/00544-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal på fastigheten 
Kranföraren 6 

Beslut 
1. Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal på fastigheten Kranföraren 6 
beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 112 701kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 
En ansökan om bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal, restaurang, 
padelhallar, lager och kontor på fastigheten Kranföraren 6 har kommit in till 
Byggnadsnämnden. Fastigheten är belägen i Erikslundsområdet med 
Löpkranegatan norr om fastigheten och Traversgatan väster om fastigheten. 
För fastigheten finns detaljplan, Dp 1617 J.  
Byggnadsytan är 1412 kvm och bruttarea är 1 998 kvm.  
Fasaderna på huvudbyggnaden har en synlig, betongsockel och kläs med 
silvergrå parocelement med ett mörkgrått band runt fasaden. Yttertak kläs 
med korrugerad, svart plåt. Dörrar och fönster är av aluminium. Plats för 
skyltar har redovisats. Nockhöjd är 12 meter. 
Byggnadens bottenplan innehåller restaurang och padelhallar med 
tillhörande omklädningsrummen. På plan två placeras kontor och på plan tre 
finns det utrymme för lager och fläktrum. Hiss installeras i byggnaden.  
Sökande har redovisat även parkeringsplatser och cykelparkeringsplatser för 
de anställda och besökare. På tomten ska minst 10 % av icke bebyggd yta 
vara planterad och detta uppfylls. Längs Löpkranegatan och Traversgatan 
kommer körsbärsträd planteras för att skapa en allé. Tomten får infart från 
Löpkranegatan.  
Föreslagen byggnation överensstämmer inte med gällande detaljplan för del 
av Kv. Kranföraren m.m. Dp 1617 J, antagen 2007-01-23 (vann laga kraft 
2007-02-27). Padelhallverksamhetsamt restaurang strider mot 
detaljplanenbestämmelserna när det gäller ändamål småindustri, kontor, 
handel. Byggnaden bedöms ändå vara lämpligt utformad för sitt ändamål. 
Sakägare har beretts tillfälle att yttra sig men inte inkommit med synpunkter. 
Tomten anordnas på ett godtagbart sätt av hänsyn till stadsbild. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal på fastigheten Kranföraren 6 
beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. 
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2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 112 701kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 
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§ 170 Dnr BN 2021/00016-1.4.2 

Information - Arbetsmiljöfrågor 

Ärendebeskrivning 
Det finns inget att rapportera angående arbetsmiljöfrågor. 
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§ 171 Dnr BN 2021/00636-1.2.3 

Nämndinitiativ - Ny modell över resecentrum 

Ärendebeskrivning 
Claes Kugelberg (M), Frank Pettersson (M) och Patrik Bruksgård (M) 
lämnar följande nämndinitiativ: 
Byggnadsnämnden har tidigare tagit beslut om en fysisk modell för 
resecentrum. Med tanke på detaljplanens komplexitet och att det råder starkt 
delade meningar om nuvarande förslag vill vi att en modell tas fram. 
Modellen ska vara så stor att även Pilgatans och Hamngatans passager under 
järnvägen kommer med.  
Modellen ska finnas framme när beslut om granskning ska tas och under 
granskningstiden ska modellen finnas utställd på lämplig plats i anslutning 
till nuvarande station. Konstmuseet kan vara ett alternativ om lämplig plats 
inte finns i stationsbyggnaden. 
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§ 172 Dnr BN 2021/00637-1.2.3 

Nämndinitiativ - Dom i mål P 950-21 

Ärendebeskrivning 
Claes Kugelberg (M) lämnar följande nämndinitiativ: 
Jag önskar få Mark-och miljödomstolen dom i mål nr P 950-21- Bygglov för 
gruppbostad på Nyckelön - belyst vid kommande nämnd. 
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