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§ 119 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 

Byggnadsnämnden utser Jens-Ove Johansson (SD) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll.  
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§ 120 Dnr BN 1816941- 

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av 
föredragningslista 

Beslut 

1. Den offentliga delen omfattar §§ 119 - 135. 

2. Ärende 26, Bygglov för tillbyggnad av uteplats samt staket på fastigheten 
Stammen 2 samt ärende 27, Olovligt byggande, olovlig rivning och 
schaktning på fastigheten Stammen 2, i föredragningslistan, utgår. 

3. Under övriga frågor tillkommer information om PwCs rapport om 
hantering av bygglovsärende för Atmosfären 1. 

5. Föredragningslistan fastställs.    

 

Ärendebeskrivning 

Under sammanträdet sker en viss omdisponering av ärenden.  
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§ 121 Dnr BN 2018/01118-1.3.3 

Information på öppna delen - Stadsbyggnadsdirektören 
informerar 

Ärendebeskrivning 

Carl Arnö berättar om en privatspaning han varit på i Stockholm. Han har 
besökt tre stadsdelar, Hagastaden, Gärdet och Norra Djurgårdsstaden och ger 
sin reflektion på utformning och arkitektur. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  
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§ 122 Dnr BN 2019/00380-1.5.2 

Information på öppna delen - Skola först 

Ärendebeskrivning 

Ylva Wretås informerar om stadens arbete kring kraftsamling för skola. 

Västerås stad kommer genom att kraftsamla kring en rad utpekade 
fokusområden bidra till att Västerås blir en bättre stad att leva, verka och bo 
i. Diskussion om hur byggnadsnämnden kan vara med och bidra till att 
målen blir uppfyllda. Hur bygger vi en stad som bygger och skapar 
relationer? Hur skapar vi tillit utifrån ett barnperspektiv? 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  
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§ 123 Dnr BN 2019/00332-1.7.1 

Remiss - Utvecklingsprogram för Lögarängsområdet 

Beslut 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande godkänns som nämndens 
eget och överlämnas till Kommunstyrelsen.        

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har tillsammans med en projektgrupp 
med representanter från flera förvaltningar (bl.a. 
Stadsbyggnadsförvaltningen) tagit fram ett förslag till utvecklingsprogram 
för Lögarängsområdet som nu är på remiss. Utvecklingsprogrammet 
beskriver övergripande hur området ska användas och utvecklas i framtiden. 
Programmet tar utgångspunkt i den invånardialog som har genomförts för 
området. Bakgrunden till behovet av ett gemensamt utvecklingsprogram är 
att det byggs och investeras mycket på Lögarängen och att flera 
förvaltningar ansvarar för utveckling/drift i området. Det finns också många 
önskemål om hur området kan utvecklas (interna inom staden och externa).  

Utvecklingsprogrammet ska användas som ett gemensamt underlag inom 
stadens förvaltningar för fortsatt planering av området. Programmet omfattar 
en vision och fyra övergripande mål med tillhörande ställningstaganden samt 
en programkarta där framtida utveckling beskrivs för olika delar av 
Lögarängen.  

Med avstamp i visionen om att ”Lögarängen blir en självklar samlingsplats 
för citynära rekreation och upplevelser kopplat till Mälaren. Det finns plats 
för större och mindre evenemang och plats för västeråsarnas varierade 
önskemål och förväntningar. Lögarängen blir ett attraktivt besöksmål under 
hela året och en plats där alla känner sig välkomna och trygga” har man tagit 
fram 4 övergripande mål med tillhörande ställningstaganden: 

En citynära oas för rekreation kopplat till Mälaren. 

En trygg och tillgänglig plats för alla. 

Ett ökat service- och upplevelseutbud. 

Lätt att ta sig hit, lätt att ta sig runt. 

Stadsbyggnadsförvaltningen ser det som mycket positivt att ett tydligt 
ställningstagande görs att Lögarängen även fortsättningsvis ska vara till för 
hela staden och att det är dess unika kvaliteter som grönt rekreations- och 
aktivitetsområde som ska vidareutvecklas. När staden växer och utvecklas är 
det än viktigare att vi säkrar tillräckligt stora ytor för rekreation och aktivitet. 

Som utgångspunkter beskrivs att utvecklingsprogrammet har tagits fram i 
linje med Västerås översiktsplan 2026, program för social hållbarhet, 
program för ekologisk hållbarhet och Västerås grönstrukturplan.  Vi 
efterlyser en ännu tydligare beskrivning av hur de 4 övergripande målen i 
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utvecklingsprogrammet förhåller sig till målen i översiktsplanen och de 
övriga programmen för en ökad transparens och spårbarhet. 
Stadsbyggnadsförvaltningen saknar även ett resonemang kring hur förslaget 
förhåller sig till Agenda 2030 och vilka mål som berörs av de föreslagna 
målen och ställningstagandena i utvecklingsprogrammet. Vi ställer oss dock 
bakom innehållet i utvecklingsprogrammet och de mål som satts upp samt de 
ställningstaganden som görs.  

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att även Färjkajen borde inkluderas i det 
område som omfattas av programmet då den platsen spelar en viktig roll som 
entré till Lögarängen och för allmänhetens tillgänglighet till Mälaren. Detta 
skulle stämma mycket väl överens med framförallt mål nr 1 och med mål nr 
3 och 4. Den östra delen av programområdet (bensinmacken, parkering och 
gräsytor) liksom Färjkajen är idag relativt otydliga i sin gestaltning men har 
tillsammans potential att utvecklas som entré till Lögarängsområdet och 
Mälaren.  Då Färjkajen inte heller inkluderas i FÖPen för Stationsområdet 
eller i planen för Östra hamnen saknas det för närvarande ett övergripande 
tänk kring platsens utveckling. Det skulle kunna avhjälpas av att den 
inkluderas i utvecklingen av Lögarängen och medföra att kopplingen mellan 
centrum och Lögarängsområdet blir tydligare.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
 

Kopia till 

Kommunstyrelsen              
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§ 124 Dnr BN 2019/00199-1.7.1 

Remiss - Gestaltningsprogram Stora Torget och Bondtorget i 
Västerås 

Beslut 

Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande 2019-05-16 godkänns som nämndens 
eget och överlämnas till Teknik- och fastighetsförvaltningen.                

       

Ärendebeskrivning 

Hösten 2016 inleddes arbetet med omdaningen av Stora Torget – 
Bondtorget. Då genomfördes en invånardialog. Många bidrag lämnades in 
genom dialogen och samtliga bidrag utvärderades. Resultatet har sedan 
fungerat som input vid framtagandet av ett program - ”Program med 
utgångspunkter inför gestaltningsarbete” som godkändes av Tekniska 
nämnden i juni 2017. Gestaltningsarbetet inleddes hösten 2017 och det 
arbetet är nu sammanfattat i ett gestaltningsprogram. Programmet innehåller 
bland annat beskrivning av förslag och idéer om hur torgen ska se ut och 
fungera i framtiden. Programmet är framtagen i en projektorganisation där 
en styrgrupp bestående av fastighetsägare, Citysamverkan och berörda 
förvaltningar ställt sig bakom förslaget. Projektet Stora Torget och 
Bondtorget utgör en del av den för city gemensamma kraftsamlingen för 
city. Kraftsamlingen ska bidra till att förflytta oss närmare vår gemensamma 
målbild att bli Sveriges bästa city. Samverkan sker i hög grad, bland annat 
genom olika arbetsgrupper med Citysamverkan, Västerås stad och andra 
intressenter. Tekniska nämnden beslutade den 21 februari 2019 att sända ut 
gestaltningsprogrammet för Stora Torget och Bondtorget i Västerås på 
remiss. 

I inledningen till programmet (antaget av tekniska nämnden 2017-06-20) 
som beskriver utgångspunkterna inför gestaltningsarbetet beskrivs visionen 
att skapa västeråsarnas nya favoritplats med en nyskapande omdaning så att 
torget får en stark identitet. Kanske är det något av detta som fortfarande 
fattas i förslaget för våra nya torg, det unika och identitetsskapande? 

      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Teknik- och fastighetsförvaltningen              
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§ 125 Dnr BN 2019/00185-1.2.3 

Nämndinitiativ från majoriteten - Seminarium om hur vi kan 
skapa fler trygghetsboenden 

Beslut 

Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta initiativ till ett 
kunskapsseminarium med syfte att skapa fler trygghetsboenden i våra 
kommundelar.         
 

Ärendebeskrivning 

Nämndinitiativet berör en angelägen fråga för kommunens utveckling. 
Frågan om boende för äldre har också väckts i flera av de medborgardialoger 
som förvaltningen har genomfört i kommunens serviceorter. 
Bostadsförsörjningen för äldre är en del av hela den 
bostadsförsörjningsprocess som staden arbetar intensivt med. Staden har ett 
bostadsförsörjningsprogram för perioden 2018-2021 och just nu pågår en 
översyn av stadens handlingsplan för bostadsförsörjning inför perioden 
2020-2021. Programmet ligger under kommunstyrelsens ansvar och 
handlingsplanen står fastighetsnämnden för. Stadsbyggnadsförvaltningen 
behöver därför samverka med stadsledningskontoret och stadens 
bostadsstrateg, samt teknik- och fastighetsförvaltningen för att 
kunskapsseminariet ska kunna bidra på ett bra sätt till detta arbete.  

Förvaltningen återrapporterar med förslag till tidpunkt och upplägg till 
nämnden.  

      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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§ 126 Dnr BN 2019/00233-1.2.3 

Nämndinitiativ från Claes Kugelberg om detaljplan för 
Kornknarren 1 

Beslut 

Byggnadsnämnden ställer sig bakom stadsbyggnadsförvaltningens yttrande 
som sitt eget yttrande.  

Ärendebeskrivning 

Vid byggnadsnämndens sammanträde i februari lämnade Claes Kugelberg in 
följande nämndinitiativ. ”Att byggnadsnämnden och fastighetsnämndens 
förvaltningar får i uppdrag att i samråd med exploatörerna kraftigt minska 
förslaget till exploatering av Kornknarren 1, Råby och att undvika ta 
skogsmark i anspråk”. 

Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande 

Detaljplanen för Kornknarren 1 vann laga kraft 2019-02-21. Att förhandla 
med exploatörer är inte stadsbyggnadsförvaltningens uppgift, utan 
förvaltningen hänvisar till teknik- och fastighetsförvaltningen. 

Förvaltningens bedömning är att det skulle ge fel signaler till fastighetsägare 
och byggaktörer om en laga kraftvunnen detaljplan inte tillåter de byggrätter 
som planen ger möjlighet till.  
 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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§ 127 Dnr BN 2019/00249-1.7.1 

Motion från (M) om planering av skolor i Västerås 

Beslut 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande godkänns som nämndens 
eget och överlämnas till Kommunstyrelsen.         

Ärendebeskrivning 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att motionen behandlar ett angeläget 
ämne och bidrar gärna med kunskap och övrig hantering inom 
verksamhetsområdet för att situationen ska förbättras. Förvaltningen anser 
att motionen är ett förtydligande av det uppdrag som redan har givits till 
kommunstyrelsen, fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, skolnämnderna 
m.fl i Årsplan 2019-2022. Dvs uppdraget om att samordna byggprocessen 
för att planera byggen av förskolor, skolor m.m Förvaltningen föreslår därför 
att byggnadsnämnden ställer sig bakom intensionerna i motionen. Vad gäller 
beslutspunkterna så behöver den demografiska utvecklingen ligga till grund 
för planeringen. När det gäller tidshorisont och behov av uppdatering så 
behöver dessa sättas utifrån de reella möjligheter som finns med 
prognostisering.           

 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen              
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§ 128 Dnr BN 2019/00351-1.4.2 

Delårsrapport 1 2019 för byggnadsnämnden 

Beslut 

Delårsrapport 1 per 30 april 2019 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen.        

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämndens delårsrapport omfattar en analys av verksamhetens 
utveckling. Den redogör också för periodiserat resultat per den 30 april och 
prognos för helåret 2019. 

Prognosen för resultatet är 2 miljoner sämre än budget. Detta är ett mindre 
underskott än som tidigare befarats. Detta beror till stor del på högre 
personalomsättning än förväntat och fördröjningar i återrekrytering. Arbete 
pågår för att minska de administrativa kostnaderna. 

En notering från styrkortet är att NKI för bygglov (företag) ökat 7 enheter till 
68 vid senaste mätningen samt att andelen digitala bygglovansökningar 
fortsätter att öka. 

Förväntningarna på produktionstakten är fortfarande höga. Totalt antal 
inkomna bygglovsärenden är för första tertialet 648 jämfört med 719 samma 
period förra året. Antal inkomna förrättningsärenden är redan uppe i 50 att 
ställa i relation till 2017 års total på 130 ärenden. Planreserven fortsätter att 
stärkas och uppgår nu till 5700 byggbara lägenheter i färdiga detaljplaner. 
Vid årsskiftet var planreserven 4600.  

Verksamheten har stort fokus på utveckling. Projektet ”Tillsammans för 
digital samhällsbyggnadsprocess” är viktigt och kräver resurser. Utveckling 
av verksamhetsstyrningen samt framtagande av kommunikationsplattform 
för att kunna möta ökade krav på medborgar- och kunddialoger är andra 
prioriterade satsningar.    

 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
 

Kopia till 

Kommunstyrelsen              
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§ 129 Dnr BN 2019/00183-3.0.2 

Uppföljning av balanseringsprinciper för natur- och kulturvärden 
i samband med exploatering och samhällsbyggnation 2018 

Beslut 

Stadsbyggnadsförvaltningens rapport godkänns av byggnadsnämnden och 
överlämnas till kommunstyrelsen.        
 

Ärendebeskrivning 

2015-09-03 antog kommunfullmäktige ”Balanseringsprinciper för natur- och 
kulturvärden i samband med exploatering och samhällsbyggnation”. 
Utgångspunkten för principen ”Balanserad samhällsbyggnad” med avseende 
på natur, kultur och rekreation är att behålla och förstärka värdefulla 
områden.  Kommunfullmäktige beslutade också att 
stadsbyggnadsförvaltningen årligen återkommer till kommunstyrelsen med 
rapport om hur arbetet med balanseringsprinciperna har fungerat. Rapporten 
redovisar uppföljning av balanseringsprinciperna och ianspråktagande av 
gröna ytor i detaljplaner under 2018. Dessa jämförs med 2016 och 2017 års 
resultat. Under 2018 antogs 10 detaljplaner varav 1 berörs inte av 
uppföljningen.  

Siffrorna visar att ca 7,3 ha grönyta/naturmark (inom tätorten), 31,6 ha 
jordbruksmark och 59 ha skogsbruksmark togs i anspråk under 2018. Totalt 
”alla grönmark”97;9 ha. Detta kan jämföras med 72, 4 ha (2016) och 4,3 ha 
(2017). 

Under året säkerställdes (sparas) 5,6 ha grönyta/naturmark i detaljplanerna, 
2,4 ha kompenserades med annan mark och 1,3 ha mark sanerades. 
Dessutom förvandlades Bjurhovdaskogen från produktionsskog till 
stadsdelsskog. (ca 70 ha) Totalt 79,3 ha. Detta kan jämföras med 20,1 ha 
(2016) och 1,8 ha (2017). 

Arean säkerställt (sparad) grönyta, kompensationsmark och sanerad mark 
(79,3 ha) är ca 80 % av arean ianspråktagen grönmark. Detta kan jämföras 
med ca 28% (2016) och 40 % (2017).      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
 

Kopia till 

Kommunstyrelsen              
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§ 130 Dnr BN 2018/01091-3.1.2 

Detaljplan för del av Ängsgärdet 7, Västerås 

Beslut 

1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av 
Ängsgärded 7, Ängsgärdet, Västerås, enligt stadsbyggnadsförvaltningens 
skrivelse, daterad 2019-05-07. 

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

3. Förslag till detaljplan ska skickas ut på samrådsremiss.               
 

Ärendebeskrivning 

Syftet med planen är att pröva planläggning av parkeringshus samt gång- 
och cykeltunnel under järnvägen för att stärka kopplingen mellan 
Kopparlunden och Ängsgärdet.             

 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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§ 131 Dnr BN 2018/00831-3.1.2 

Detaljplan för del av Björnen 4 samt del av Västerås 4:91, 
förskola, Skallberget, Västerås, Dp 1908 

Beslut 

1. Byggandsnämnden antar detaljplan för del av Björnen 4 m fl, förskola, 
Skallberget, Västerås, daterad 2018-12-13 rev. 2019-05-07 och betecknad dp 
1908. 

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

Ärendebeskrivning 

Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola. Byggnaderna ska 
utformas med hänsyn till karaktären och den arkitektoniska nivån på området 
enligt Kulturmiljöanalys Södra Skallberget, kvarteren Älgen och Björnen 
2017-02-03 rev 2017-03-24, samt placeras med hänsyn till naturmarken.  

Detaljplanen har varit utsänd på granskning under tiden 14 januari – 25 
februari 2019. Planförslaget fanns under samma tid tillgängligt i 
stadshusentrén, på stadsbiblioteket och på Västerås stads webbplats. 

Under granskningstiden inkom sammanlagt 6 yttranden varav 4 yttranden 
inte hade några synpunkter. De två yttrandena med synpunkter var från 
Mälarenergi och Skanova. De handlade om att ledningar ska beaktas och 
annars att flytt bekostas av exploatör vilket ska framgå av handlingarna. En 
komplettering av genomförandefrågorna med text om det har gjorts.  

Detaljplanen lämnas till antagande med kvarstående synpunkter från tre 
sakägare sedan samrådet; Korskyrkan och två privatpersoner. Korskyrkans 
synpunkter handlar om oro för parkeringssituationen i området men särskilt 
kopplat till de planerade bostäder som utgått ur planen. Privatpersonernas 
synpunkter handlar främst om invändningar mot förtätning och att naturmark 
minskar eller försvinner.        

 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande              
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§ 132 Dnr BN 1816944- 

Anmälan av handlingar 

Beslut 

1. Redovisad postlista läggs till handlingarna. 

2. Redovisning av inkomna remisser och anmälningsärenden läggs till 
handlingarna.  
 

Ärendebeskrivning 

Handlingar som inkommit till byggnadsnämnden under perioden 2019-04-03 
-- 2019-05-07 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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§ 133 Dnr BN 1816945- 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Redovisad förteckning läggs till handlingarna.  
 

Ärendebeskrivning 

Delegeringsbeslut registrerade under perioden 2019-04-03 -- 2019-05-07 
redovisas för byggnadsnämnden i form av en lista.  
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§ 134 Dnr BN 1816949- 

Protokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 

Beslut 

Sammanträdesprotokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 2019-04-03 
läggs till handlingarna.  
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§ 135 Dnr BN 1816946- 

Anmälan av laga kraftvunna detaljplaner 

Ärendebeskrivning 

Följande detaljplan har vunnit laga kraft: 

- Detaljplan för del av Västerås 4:86 och del Skerike-Tibble 3:21, Vallby, Dp 
1899. 
Laga kraft 2019-03-13. 

- Detaljplan för Älgen 1, Skallberget, Dp 1853. 
Laga kraft 2019-04-17.  
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§ 136 Dnr BN 2019/00383-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på 
fastigheten X 

Beslut 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL förklarar byggnadsnämnden 
att nybyggnad av 5 enbostadshus inte kan tillåtas inom fastigheten X. 

2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 

3. Granskningsavgiften fastställs till 10 920 kr.         
 

Ärendebeskrivning 

NN söker förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus på fastigheten X 
med avsikt att bilda 5 nya fastigheter. Området ligger inom ett riksintresse 
för kulturmiljövården. Platsen är även utpekad av kommunen som 
kulturmiljöhänsynsområde. Platsen för ansökan ligger i öppet åkerlandskap 
där större del av tomterna hamnar på åkermark, i den södra delen av de 
planerade tomterna ligger ett skogsparti. Åkermarken på platsen är utpekad 
som ett av jordbrukets intresseområden med hög markklassning. Väster om 
lokaliseringen går väg 693 (Gamla Stockholmsvägen), med en tillåten 
hastighet på 70 km/h och ett relativt högt trafikflöde. 

Stadsbyggnadsförvaltningens sammantagna bedömning är att kraven på 
lokaliseringen inte uppfylls och att ansökan om förhandsbesked ska avslås.        

 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande              
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§ 137 Dnr BN 2019/00234-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av 5 st enbostadshus och bullerplank på 
fastigheten X 

Beslut 

1. Bygglov för 5 enbostadshus i två våningar på fastigheten X beviljas med 
stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL. 

2. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: NN. 

3. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 78 251 kronor.  
 

Ärendebeskrivning 

NN och NN söker bygglov för 5 st enbostadshus och bullerplank vid en av 
tomterna på fastigheten X, utanför detaljplanerat område och det finns inget 
förhandsbesked.  Komplett ansökan inkom 2019-02-06. 

Bygglovet avser 5 enbostadshus i två plan och varje hus har en bruttoarea på 
216 kvm samt öppenarea på 11 kvm. Husen kommer att ha liggande träpanel 
i vitt, taktäckningen är av plåt i grått, fönster i vit aluminium. 

För fastigheten finns ingen detaljplan och inget förhandsbesked. Ärendet har 
därför lokaliseringsprövats. Då tomt 1 (enligt ansökan) är utsatt för 
bullernivåer har sökanden uppgett att bullerplank ska sättas upp. 

Enligt 9 kap 40 § 3 st ska bullervärdena framgå av lovansökan. 
Stadsbyggnadsförvaltningen vet av erfarenhet att privatpersoner i princip 
inte kan få till stånd en mätning av bullernivåerna i utredningssyfte innan 
byggnation finns på plats. Stadsbyggnadsförvaltningen anser därför att det 
vore orimligt att kräva en sådan mätning i lovskedet. Sökande har gett 
förslag på hur bullernivåerna ska hållas inom godkända nivåer. Innan 
slutbesked kan ges för husen ska sökande visa att riktvärdena för buller är 
uppfyllda.       
 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
 

Kopia till 

Sökande              
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§ 138 Dnr BN 2019/00392-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av industrilokal på fastigheten 
Lägesenergin 2 

Beslut 

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, för 
nybyggnad av industrilokal på fastigheten Lägesenergin 2.  

2. Bygglovavgiften fastställs till 104 459 kronor.  

3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.         
 

Ärendebeskrivning 

Lägesenergin 1 AB ansöker om bygglov för nybyggnad av industrilokal på 
fastigheten Lägesenergin 2.  

Fastigheten ligger ut med Returvägen norr om Tunbytorp inom ett område 
som är detaljplanelagt för bilservice och småindustri.  
 

Den föreslagna byggnaden följer detaljplanens markanvändning som tillåter 
bilservice och småindustri.  

Byggnadens höjd, storlek och placering utförs i enlighet med detaljplanen. 

Byggnadens grå fasader och tak bidrar inte med en höjning av 
gestaltningsnivån av industribyggnader i området, utan fortsätter snarare på 
samma kontemporära industriutformning som redan finns i närområdet. 

Förslaget är förenligt med detaljplanen.  
 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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§ 139 Dnr BN 2019/00390-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av handelshus på fastigheten 
Kraftledningen 7 

Beslut 

1. Bygglov beviljas, med stöd av 9 kap. 30§ plan- och bygglagen för 
nybyggnad av handelsbyggnad i två plan med tillkommande byggnadsarea 
på 9300m2 och bruttoarea på 12115m2. 

2. Bygglovsavgiften fastställs till 362 700 kronor.  

3. Stadsbyggnadsförvaltningens bilaga ”föreskrifter och upplysningar” i 
ärendet ska följas.         

Ärendebeskrivning 

Fastighetsbolaget Power Gate Property AB har ansökt om bygglov för 
nybyggnad av handelsbyggnad. Byggnaden innehåller till största del 
verksamheter som ryms inom handel som butiker och restaurang. 

Den föreslagna byggnaden med dess redovisade verksamheter bedöms 
rymmas inom detaljplanen då större delen av verksamheterna utgörs av 
butiker samt restaurang. Inom byggnaden inryms även padelverksamhet 
samt gym. Dessa verksamheter utgör en mindre del av byggnadens 
bruttoarea och anses utgöra kompletterande verksamheter till den 
handelsverksamhet som utgör störstadelen av de tillkommande 
verksamheterna.         

 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

27 (39) 
Byggnadsnämnden 2019-05-16 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 140 Dnr BN 2019/00391-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av 2 st flerbostadshus på fastigheten 
Ran 2 

Beslut 

Ärendet återremitteras för redovisning av parkering samt avvikelse gällande 
överskridet våningsantal.  

Ärendebeskrivning 

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

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

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

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

Tillkommande lägenheter är totalt 30 st var av 8st 1:or, 14st 2:or, 4st 3:or, 
4st 4:or.  
 
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av två st flerbostadshus omfattande 30 st 
lägenheter på fastigheten Ran 2 beviljas med stöd av 9 kap. 31b § plan- och 
bygglagen (PBL). 
2. Sökanden ska följa Stadsbyggnadsförvaltningen föreskrifter. 
3. Bygglovsavgift fastställs till 146 309 kronor.       
 

Yrkanden 

Byggnadsnämnden återremitterar ärendet för redovisning av parkering samt 
avvikelse gällande överskridet våningsantal.  
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§ 141 Dnr BN 2019/00381-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av förskola på fastigheten Västerås 3:25 

Beslut 

1. Bygglov för nybyggnad av förskola beviljas och medgivande till liten 
avvikelse från detaljplan lämnas med stöd av 9 kap. 31b § plan-och 
bygglagen, PBL. 

2. Bygglovsavgiften fastställs till 104 459 kronor. 

3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.        
 

Ärendebeskrivning 

Teknik och fastighetsförvaltningen söker bygglov för nybyggnad av förskola 
på fastigheten Västerås 3:25, Brandthovda. 

Tillkommande byggnadsarea är 876 m² och tillkommande bruttoarea är 1 
724 m². 

För fastigheten gäller detaljplan DP 1866. 

Detaljplanens markanvändning tillåter att en skolbyggnad uppförs på 
fastigheten. 

Den föreslagna skolbyggnaden får fasader i brun och beige träpanel. Taket 
blir ett sadeltak i rödbrun falsad takplåt. 

Förutom skolbyggnaden tillkommer även cykelförråd för 12 st cyklar, 
miljöbod och ett förråd som får fasader i brun träpanel. 

Detaljplanen tillåter en nockhöjd på maximalt 10 meter och nockhöjd i 
förslaget är 9,60 meter. 

Enligt detaljplanen ”förskolan som planeras väntas vara 4 avdelningar stor, 
total ca 72 barn. Verksamheten fördelas på en våning. För att skapa 
flexibilitet möjliggöra dock detaljplanen en andra våning samt att bostäder 
och vård får byggas”. Förslaget blir i två våningar med 8 avdelningar och 
kommer att få 144 barn.  

Om grönytor och förskolegård är förslaget inte tillräckligt stor per barn. 
Enligt Västerås Stads grönstrukturplan måste friyta per barn vara ca 30-40 
m² 

 Och gården får inte bli mindre än 3 000 m². Förslaget föreslår 28 m² per 
barn och total gårdsytan kommer att vara 4 069 m². 

Cykel-och bilparkeringar är beräknade och stämmer med Västerås Stad 
parkeringsriktlinjer och all form av parkering lösas inom fastigheten. 

Remiss skickades till berörda grannar och 6 st yttranden lämnades in.  

Byggherren har motiverat de flesta synpunkterna.  
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Avvikelsen bedöms som liten och förenlig med detaljplanens syfte. 
Föreslagen skolbyggnad bedöms vara lämplig för sitt ändamål och utformad 
och placerad med hänsyn till platsens förutsättningar och den verksamhet 
den är byggd för.        

 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
 

Kopia till 

Sökande 
Kontrollansvarig              
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§ 142 Dnr BN 2019/00385-3.5.1 

Bygglov för tillbyggnad av restaurang på fastigheten X 
 
Paragrafen ajournerades kl.16:22-16:37 

Beslut 

Ärendet återremitteras för att föra en dialog med sökande om att 
åstadkomma en indragning på minst en meter från husets hörn, samt med en 
konstruktion som upplevs lättare och gör att den befintliga byggnadens 
karaktär påverkas i mindre omfattning.       
 

Ärendebeskrivning 

NN ansöker om tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av restaurang. 
Restaurangen är belägen på bottenvåningen i hotellet X. Tillbyggnaden ska 
rymma servering och kommer att användas året runt. 

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

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

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

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

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

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut: 
1. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang på fastigheten X avslås 
med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen. 

2. Avgift för handläggning fastställs till 18 748 kronor.        

 

Yrkanden 

Claes Kugelberg (M) yrkar på återremiss för att föra en dialog med sökande 
om att åstadkomma en indragning på minst en meter från husets hörn, samt 
med en konstruktion som upplevs lättare och gör att den befintliga 
byggnadens karaktär påverkas i mindre omfattning.  

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  
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Kopia till 

Sökanden              
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§ 143 Dnr BN 2019/00386-3.5.1 

Bygglov för ändrat användningssätt till förskola samt 
uppförande av bullerplank på fastigheten X 

Beslut 

1. Bygglov för ändrat användningssätt till förskoleverksamhet och 
medgivande till avvikelse från detaljplanen lämnas med stöd av 9 kap. 31c§. 

2. Avgift för bygglov och startbesked fastställs till 25 633 kronor. 

3. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.        
 

Ärendebeskrivning 

NN ansöker om bygglov för ändrat användningssätt till förskola på 
fastigheten X. Fastigheten är belägen på Vetterstorp, väster om 
Hammarbacksvägen och söder om Polstjärnegatan och Råbyleden. 

Förskolan har bedrivit sin verksamhet på fastigheten sedan 2012 då 
tidsbegränsat bygglov beviljades för åtgärden. Innan dess fanns en 
tandläkarmottagning i byggnaden. Tidsbegränsat bygglov lämnades då 
åtgärden inte stämde med detaljplanen som föreskriver kontor, hälso- och 
sjukvård som användningssätt. Byggnadsnämnden gav 2014-04-14 
förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan som medger förskola. Sedan 
dess har plan- och bygglagen ändrats och detaljplanekravets förenklats så att 
förvaltningen nu gör bedömningen att bygglov kan beviljas för åtgärden utan 
att det föresgås av en ny detaljplan. 

En bullerutredning visar att ett bullerplank behöver uppföras mot 
Hammarbacksvägen och Polstjärnegatan för att bullernivåerna på 
förskolegården ska bli acceptabla. Förslaget är att bygga ett två meter högt 
plank i fastighetsgräns mot väster och norr. Planket målas falurött och har 
utformats med glasöppningar för genomsikt och oregelbundna dimensioner 
på plank för ett bearbetat intryck. Planket utförs med regelbundna 
indragningar med plats för planteringar.        

 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökanden 
Kontrollansvarig              
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§ 144 Dnr BN 2019/00382-3.5.1 

Anmälan om olovligt byggande av garage på fastigheten X 

Beslut 

Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift om 3 639 kr av NN med 
stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.         

Ärendebeskrivning 

Den 22 januari 2018 kom NN, ägare av fastigheten X, in med en ansökan om 
bygglov för ombyggnad av carport till garage på fastigheten (se ärende med 
dnr BY 2018-000092). Byggnadsnämnden beslutade om bygglov den 25 maj 
2018 och startbesked den 29 maj 2018. Den 14 januari 2019 meddelades 
slutbesked.   

Vid ett platsbesök den 17 april 2018, det vill säga innan både bygglov och 
startbesked hade meddelats, konstaterade Stadsbyggnadsförvaltningen att 
ombyggnationen redan hade påbörjats. Samma dag skickade Stadsbyggnads-
förvaltningen därför en begäran om förklaring till NN, som även 
informerades om att en byggsanktionsavgift kan tas ut om inte rättelse sker. 
NN har inte kommit in med någon förklaring. Det har inte heller i övrigt 
framkommit något som tyder på att rättelse ska ha skett.  

Skäl till beslut 
Enligt 9 kap. 2 § första stycket 3c PBL krävs det bygglov för att inom 
detaljplanelagt område göra en annan ändring än tillbyggnad på en byggnad, 
om ändringen innebär att byta färg, fasadbeklädnad eller 
taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på 
annat sätt.  

En bygglovspliktig åtgärd får enligt 10 kap. 3 § PBL inte påbörjas innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en 
särskild avgift, en så kallad byggsanktionsavgift, tas ut om någon bryter mot 
en bestämmelse i 8-10 kap. PBL. Byggsanktionsavgiften ska enligt 11 kap. 
57 § PBL tas ut av den som när överträdelsen begicks var ägare till den 
fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begick 
överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen. 

Att göra om en carport till ett garage på det aktuella sättet utgör en 
fasadändring som kräver bygglov enligt PBL (se Mark- och 
miljööverdomstolens dom i mål nr P 9086-14). Eftersom denna åtgärd 
påbörjades innan ett startbesked hade meddelats ska en byggsanktionsavgift 
tas ut. Det är NN i egenskap av fastighetsägare som ska betala avgiften.  

Byggsanktionsavgiften beräknas till 3 639 kr. Det saknas skäl att sätta ner 
eller avstå från att ta ut byggsanktionsavgift.  

En byggsanktionsavgift ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas inom två 
månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den som ska 
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betala avgiften.      
 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
 

Kopia till 

Delges Fastighetsägare              
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§ 145 Dnr BN 2019/00373-3.5.1 

Anmälan om olovligt byggande (överskrider byggrätten) på 
fastigheten X, Västerås 

Beslut 

Anmälan om olovligt byggande på fastigheten X medför inte något 
ingripande enligt 11 kap. 5 § PBL. Ärendet avslutas.        
 

Ärendebeskrivning 

Bygglov har beviljats 2011-08-26, D 1140 och startbesked har lämnats 2011-
11-21 för tillbyggnad av enbostadshus på X. Bygglovet har vunnit laga kraft 
2011-09-28. 

En anmälan om olovligt byggande inkom till byggnadsnämnden 2011-11-09. 
Enligt anmälan följer inte byggherren det gällande lovet. Det som i första 
hand hävdas i anmälan är att den enligt gällande detaljplan största tillåtna 
byggnadsarean överskrids på grund av att en på bygglovsritningen redovisad 
”uteplats på mark” i stället har utförts som en altan med en underbyggd 
grundmur med motsvarande utförande som tillbyggnadens källare.  

Stadsbyggnadskontoret bedömde att det inte utförts några olovliga 
byggnadsåtgärder. Byggnadsnämnden beslutade 2013-01-24, § 11 att 
anmälan inte medförde något ingripande enligt 11 kap. 5 § PBL. 

Nämndens beslut överklagades av ägarna till fastigheten X. Överklagandet 
har prövats av länsstyrelsen som i beslut 2013-11-13 upphäver nämndens 
beslut och återförvisar ärendet för erforderlig handläggning. Länsstyrelsen 
bedömde att vissa fasadändringar var lovpliktiga. Beträffande den ifrågasatta 
altanen delar länsstyrelsen nämndens bedömning att den inte fordrar 
bygglov. 

Länsstyrelsens beslut överklagades av ägarna till fastigheten X. Mark-och 
miljödomstolen, MMD, avslog överklagandet i dom 2014-03-03. Den domen 
överklagades vidare till mark- och miljööverdomstolen, MÖD, som i sin 
dom 2015-03-27, mål nr P 2854-14, gör samma bedömning som 
underinstanserna i fråga om att altanen inte utgör en lovpliktig tillbyggnad, 
men att altanen är underbyggd och kommer att ha sin högsta punkt högre än 
0,6 meter över omgivande mark. Altanen utgör därmed en mätvärd 
byggnadsdel som ska inräknas i byggnadsarean.  

I domskälen anges att ”frågan om altanbygget innebär att den tillåtna 
byggnadsarean överskrids och i så fall om avvikelsen i en bygglovprövning 
kan anses vara en enligt PBL godtagbar avvikelse bör prövas av nämnden 
som första instans”. Ärendet återförvisas till nämnden i fråga om 
byggnadsarean. I övrigt avslås överklagandet. 

Fastigheten X omfattas av detaljplan i form av en äldre stadsplan, Spl 160, 
fastställd av länsstyrelsen den 1952-11-21. Enligt planen är den största 
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tillåtna byggrätten en femtedel av tomtens area, i detta fall 0,2 x 695 kvm = 
139 kvm. 

Den befintliga byggnaden före tillbyggnad enligt lov D1140/11, exklusive 
den utbyggda delen av källargaraget (7,6 kvm), vid husets sydvästra gavel 
(den byggnadsdelen skulle enligt bygglovet rivas) hade en byggnadsarea på 
98,0 kvm. Den nu färdigställda tillbyggnaden har enligt kontrollmätning en 
area på 40,9 kvm exklusive den ifrågasatta underbyggda altanen, det vill 
säga totalt 138,9 kvm. Några andra byggnader finns inte på tomten.  

Den 6,4 kvm stora altanen som enligt MÖD:s dom 2015-03-27 inte utgjorde 
en lovpliktig tillbyggnad men som var underbyggd och var en mätvärd 
byggnadsdel som ska inräknas i byggnadsarean, har nu färdigställts. 

Vid ett arbetsplatsbesök på fastigheten X, 2018-05-18 har byggnadsinspektör 
särskilt kontrollerat det slutliga utförandet av altanen. Av 
besiktningsprotokollet framgår att byggnadsdelen under altanen inte 
uppfyller kraven för ”mätvärdhet” avsnitt 5 i Svensk Standard, SS 
21054:2009. Altanen ska därför inte räknas med i den utnyttjade 
byggnadsarean. 

Fastighetsägaren har sökt och beviljats lov för ändring av den äldre utbyggda 
delen av källargaraget som enligt det ursprungliga tillbyggnadslovet D 
1140/11 skulle rivas. Lovet för ändring beviljades 2018-06-08, med 
innebörden att den delen istället för att rivas helt ska ändras avseende 
”igensättning av garageportar, anordnande av en ny gångdörr till källaren 
samt delvis återfyllnad av garagenedfart”. Resterande del av utbyggnaden 
ändras till en icke underbyggd altan. 

Vid en kontrollbesiktning 2019-03-08 av den av bygglovet berörda delen av 
byggnaden har konstaterats att ombyggnaden utförts enligt lovet. Vid 
besiktningen noterades särskilt att ändringen var utförd så att någon mätvärd 
byggnadsarea inte återstod av den tidigare utbyggda garagedelen.  

Den del av tillsynsärendet som återstår för nämnden att avgöra är om den 
ifrågasatta altanen på 6,4 kvm vid tillbyggnadens nordöstra hörn ryms inom 
tillåten byggrätt. MÖD återförvisade genom sin dom 2015-03-27, mål nr 
P2854-14, ärendet till nämnden för prövning av om den underbyggda 
altanens byggnadsarea medförde att tillåten byggrätt överskreds. 

Frågan om utnyttjad byggrätt är nu slutligt utredd varvid framkommit att den 
tillåtna byggrätten på 139 kvm har utnyttjats men inte överskridits då den 
ifrågasatta altanen på 6,4 kvm utförts på ett sätt som medfört att den inte 
tillför byggnaden någon byggnadsarea. Tillsynsärendet kan därmed avslutas 
utan några ytterligare åtgärder.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Fastighetsägare för fastigheterna X och X         
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§ 146 Dnr BN 2019/00394-3.5.1 

Information på slutna delen - Information om bygglov och 
tillsynsärende på fastigheten X 

Yrkanden 

Lars Eriksson informerar om en ansökan om tidsbegränsat bygglov på 
fastigheten X. Tidsbegränsat bygglov kan beviljas i max 15 år. Den tiden 
löper ut i september 2019. Diskussion om fortsatt hantering förs. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  
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§ 147 Dnr BN 2019/00395-3.1.5 

Information på slutna delen - Överläggning om 
grönstrukturplanen 

Yrkanden 

Diskussion om Grönstrukturplanen förs. Eventuella medskick från 
byggnadsnämnden inför beslut om samråd meddelas Kristoffer Jasinski.  

Byggnadsnämnden tackar för informationen.   
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§ 148 Dnr BN 1816948- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Carl Arnö informerar om PwCs granskning gällande hantering av 
bygglovsärende för Atmosfären 1.  

 

 


