
 
 
Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) 
2019-10-17 

 
 

 
Sammanträdesprotokoll §§ 254-287 

Sammanträdesdatum 17 oktober 2019 

Plats och tid Stadshuset A491, kl 13:00-16:30 

Tjänstgörande ledamöter Monica Stolpe Nordin (C), Ordförande 
Jonas Cronert (S), 1:e vice ordförande 
Claes Kugelberg (M), 2:e vice ordförande 
Iréne Englund (S) 
Yngve Wernersson (S) 
Henrik Östman (L) 
Frank Pettersson (M) 
Jens-Ove Johansson (SD) 

Tjänstgörande ersättare Alexandra Andersson (M) tjänstgör för Solveig Nygren (M) 

Vid protokollet Sofia Laxåback 

Justeras 
 

 

 

 

 
Monica Stolpe Nordin (C)  Yngve Wernersson (S) 

 
VÄSTERÅS STAD 

Anslagsbevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Protokoll från Byggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 2019-10-17 
Justeringsdatum 2019-10-23 
Anslagsdatum 2019-10-23 
Datum för nedtagande 2019- 
Förvaringsplats Stadshuset, stadsbyggnadsförvaltningen 
 

 
 

Underskrift  
 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2 (43) 

Byggnadsnämnden 2019-10-17 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

 Frånvarande ledamöter 
 Solveig Nygren (M) 
  
 Närvarande ersättare 
 Anna Grön (S) 

Mikael Dimgård (S) 
Anna Nordanberg (L) 
Karin Westlund (C) 
Lars Nord (SD) 

  
 Övriga närvarande 
 Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör 
 Tomas Persson, bitr. stadsbyggnadsdirektör 

Elisabeth Strand Hübinette, planchef 
Vesna Kranjec, bygglovchef 
Madelene Carlson, chef administrativa avdelningen 
Linda Thorell, chef geografisk information 
Sofia Laxåback, nämndsekreterare 
Katarina Daun, nämndsekreterare 
Malin Björklund, planarkitekt § 271 
Ida Blank, planarkitekt § 272 
Viktor Brandt Johnson, planarkitekt § 278 
Ilaria Vazzana, arkitekt § 280 
Rebecca Englund, tillsynshandläggare § 284 

 Krasia Kass Georgos, Länsstyrelsen § 257 
Annette Rydqvist, Länsstyrelsen § 257 
Victor Zakrisson, Länsstyrelsen § 257 
Bo Bertilsson, Länsstyrelsen § 257 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 representanter från allmänheten är närvarande under sammanträdets öppna del. 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
3 (43) 

Byggnadsnämnden 2019-10-17 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Ärendelista 
§ 254 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare ...................................................................................... 5 
§ 255 Dnr BN 1816941- 

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av föredragningslista .................. 6 
§ 256 Dnr BN 2018/01118-1.3.3 

Information på öppna delen - Stadsbyggnadsdirektören informerar .................... 7 
§ 257 Dnr BN 2019/00574-3.5.4 

Information på öppna delen - Besök från Länsstyrelsen - 
tillsynsvägledning ................................................................................................ 8 

§ 258 Dnr BN 2019/00944-3.4.3 
Namnsättning ny aktivitetsanläggning på Bäckby ................................................ 9 

§ 259 Dnr BN 2019/00646-1.7.1 
Remiss - Motion från (M) om mobil säsongsöppen turistbyrå ............................ 10 

§ 260 Dnr BN 2019/00659-1.7.1 
Remiss - Förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6) - 
föreskrifter och allmänna råd, BBR, BFS 2020:xx ............................................. 11 

§ 261 Dnr BN 2019/00850-1.7.1 
Remiss - Regional kulturarvsstrategi 2020-2026 - Västmanlands län ................ 12 

§ 262 Dnr BN 2019/00664-1.7.1 
Remiss - Promemoria Byggnaders energiprestanda - förslag på 
ändringar i plan- och byggförordningen ............................................................. 13 

§ 263 Dnr BN 2019/00791-1.4.2 
Månadsrapport för byggnadsnämnden september 2019 ................................... 14 

§ 264 Dnr BN 2019/00793-1.4.2 
Internkontrollplan för byggnadsnämnden 2020.................................................. 15 

§ 265 Dnr BN 2019/00890-1.4.2 
Byggnadsnämndens verksamhetsplan 2020 ..................................................... 16 

§ 266 Dnr BN 2019/00891-1.4.2 
Byggnadsnämndens underlag för revidering av årsplan 2020 ........................... 17 

§ 267 Dnr BN 2019/00214-1.3.2 
Förslag till ändring av taxa för byggnadsnämndens verksamhet ....................... 18 

§ 268 Dnr BN 2019/00835-1.3.4 
Sammanträdestider 2020 för byggnadsnämnden .............................................. 20 

§ 269 Dnr BN 2019/00848-1.2.3 
Fullmakt för stadens jurister att företräda byggnadsnämnden ........................... 22 

§ 270 Dnr BN 2019/00633-3.1.2 
Planbesked för Alvesta 1:9 och Alvesta 3:270, Hökåsen, Västerås ................... 24 

§ 271 Dnr BN 2018/00126-3.1.2 
Detaljplan för Kristiansborgsbadet 1 och del av Västerås 1:36, 
Kristiansborg, Dp 1897 ...................................................................................... 26 

§ 272 Dnr BN 2017/00091-3.1.2 
Detaljplan för Oxbackens centrum (Sandstenen 11 m.fl.), Almelund, 
Västerås, Dp 1870 ............................................................................................ 27 

§ 273 Dnr BN 2017/01544-3.1.2 
Detaljplan för del av Västerås 1:126, 1:202 och Sågklingan 8 - 9, 
Västerås, dp 1892 ............................................................................................. 29 

§ 274 Dnr BN 1816944- 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
4 (43) 

Byggnadsnämnden 2019-10-17 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Anmälan av handlingar ..................................................................................... 30 
§ 275 Dnr BN 1816945- 

Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................... 31 
§ 276 Dnr BN 1816949- 

Protokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott ............................................... 32 
§ 277 Dnr BN 1816946- 

Anmälan av laga kraftvunna detaljplaner ........................................................... 33 
§ 278 Dnr BN 2019/00783-1.2.3 

Nämndinitiativ - Detaljplaner Kvicksund ............................................................ 34 
§ 279 Dnr BN 2019/00837-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (37 lgh) på fastigheten 
Hartassen 1 ...................................................................................................... 35 

§ 280 Dnr BN 2019/00887-3.5.1 
Bygglov för uppförande av bullerplank på fastigheten X .................................... 36 

§ 281 Dnr BN 2019/00888-3.5.1 
Bygglov för nybyggnad av gruppboende på fastigheten Oxnö 1:2 ..................... 37 

§ 282 Dnr BN 2019/00889-3.5.1 
Förlängning av bygglov för ändrat användningssätt till 
livsmedelstillverkning på fastigheten X .............................................................. 38 

§ 283 Dnr BN 2019/00896-3.5.1 
Bygglov för nybyggnad av 11 parhus (22 lägenheter) på fastigheten 
Irsta-Lista 5:203, 5:204 och 5:6 ......................................................................... 39 

§ 284 Dnr BN 2019/00956-3.5.1 
Information på slutna delen - Dom i överklagat bygglovsärende på 
fastigheten Nyckelön 1:527 ............................................................................... 40 

§ 285 Dnr BN 2019/00124-1.4.2 
Information på slutna delen - Redovisning av beviljade bygglov för 
bostäder ............................................................................................................ 41 

§ 286 Dnr BN 2019/00957-3.5.1 
Övrig fråga - Nämndinitiativ - Enkla bygglov ...................................................... 42 

§ 287 Dnr BN 2019/00958-3.1.2 
Övrig fråga - Nämndinitiativ - Planarkitekter ...................................................... 43 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
5 (43) 

Byggnadsnämnden 2019-10-17 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 254 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 
Byggnadsnämnden utser Yngve Wernersson (S) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 255 Dnr BN 1816941- 

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av 
föredragningslista 

Beslut 
1. Den offentliga delen omfattar §§ 254-277. 

2. Claes Kugelberg anmäler nämndinitiativ enligt § 286. 

3. Claes Kugelberg anmäler nämndinitiativ enligt § 287. 

4. Ärende 5 i föredragningslistan flyttas till den slutna delen av 
sammanträdet. 

5. Ärende 31 i föredragningslistan "Information på slutna delen - Master i 
Västerås, höjder och lokaliseringar" utgår och föredras på nämndens 
sammanträde i november.  

6. Extraärende ”Namnsättning ny aktivitetsanläggning på Bäckby” anmäls 
enligt § 258. 

7. Extraärende ”Information på slutna delen – Dom i överklagat 
bygglovsärende på fastigheten Nyckelön 1:527” anmäls enligt § 284. 

8. Föredragningslistan fastställs. 

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

Information på öppna delen - Stadsbyggnadsdirektören 
informerar 

Ärendebeskrivning 
Carl Arnö informerar om social hållbarhet, hur man kan arbeta med 
stadsbyggnad för ökad social hållbarhet samt ger några exempel på hur 
Västerås har arbetat för en ökad social hållbarhet i olika områden.  

Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 257 Dnr BN 2019/00574-3.5.4 

Information på öppna delen - Besök från Länsstyrelsen - 
tillsynsvägledning 

Ärendebeskrivning 
Krasia Kass Georgos, Annette Rydqvist, Victor Zakrisson och Bo Bertilsson 
från Länsstyrelsen informerar om kommunens och länsstyrelsens roller vid 
tillsyn utifrån plan- och bygglagen. De ställer frågor till nämnden och det 
förs en diskussion kring hur kommunen och länsstyrelsen arbetar med 
tillsyn.  

Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 258 Dnr BN 2019/00944-3.4.3 

Namnsättning ny aktivitetsanläggning på Bäckby 

Beslut 
Byggnadsnämnden fastställer namnet ”Bäckby Idrottspark” för den nya 
aktivitetsanläggning som skapats söder om Bäckby centrum. Tidigare låg här 
en fotbollsplan som benämndes Bäckby Idrottsplats.        

Ärendebeskrivning 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande har låtit anlägga en 
aktivitetsanläggning strax söder om Bäckby centrum. Där finns planer för 
fotboll och basket, en skejtpark, boulebana och läktare. Nämnden har själv 
föreslagit namnet Bäckby Idrottspark, och förankrat namnet bland ungdomar 
i området.   

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden fastställer namnet ”Bäckby Idrottspark” för den nya 
aktivitetsanläggning som skapats söder om Bäckby centrum. Tidigare låg här 
en fotbollsplan som benämndes Bäckby Idrottsplats.           

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 

Stefan Brandberg, Kiff 

Krister Sikström, Tff 
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§ 259 Dnr BN 2019/00646-1.7.1 

Remiss - Motion från (M) om mobil säsongsöppen turistbyrå 

Beslut 
Byggnadsnämnden avstår från att yttra sig i frågan om det ska finnas en 
tillfällig turistbyrå eftersom detta inte ligger inom nämndens 
verksamhetsområde.        

Ärendebeskrivning 
Det finns inget behov av att hitta andra användningsätt för den flyttbara 
paviljong som byggnadsnämnen har för olika former av dialogverksamhet. 
Om en flyttbar paviljong ska användas för turistbyrå behövs andra alternativ.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden avstår från att yttra sig i frågan om det ska finnas en 
tillfällig turistbyrå eftersom detta inte ligger inom nämndens 
verksamhetsområde.         

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 
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§ 260 Dnr BN 2019/00659-1.7.1 

Remiss - Förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6) - 
föreskrifter och allmänna råd, BBR, BFS 2020:xx 

Beslut 
Byggnadsnämnden beslutar att inte ge något yttrande på rubricerad remiss.        

Ärendebeskrivning 
Boverket föreslår ändringar av Boverkets byggregler. Byggnadsnämnden har 
inga synpunkter på dessa ändringar och väljer därför att inte ge något 
remissyttrande. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beslutar att inte ge något yttrande på rubricerad remiss.          

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 
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§ 261 Dnr BN 2019/00850-1.7.1 

Remiss - Regional kulturarvsstrategi 2020-2026 - Västmanlands 
län 

Beslut 
Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande, daterat 2019-10-08, godkänns som 
nämndens eget och överlämnas till Länsstyrelsen i Västmanland.        

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Västmanlands och Västmanlands länsmuseum har upprättat 
ett förslag till ”Regional kulturarvsstrategi 2020- 2026” med tillhörande 
”Genomförandeplan för den regionala kulturarvsstrategin”. Förslagen har 
tagits fram i bred samverkan med 29 olika kulturarvsaktörer i länet.  

Kulturarvsstrategin är tänkt att fungera som understrategier till RUS. 
Kulturarvsstrategin utgår från de Nationella kulturpolitiska målen, nationella 
kulturmiljömålen och Agenda 2030. Andra regionala planer och strategier 
som kulturarvsstrategin knyter an till och som har betydelse för 
verksamhetens inriktning samt möjlighet till samfinansiering är exempelvis 
den regionala utvecklingsstrategin (RUS), Landsbygdsprogrammet och den 
regionala kulturplanen.  

Målsättningen med strategin är att i bred samverkan med regionala 
kulturarvsaktörer identifiera ett antal för länet värdefulla fokusområden för 
kulturarvsarbetet och genomförandeplanen visa hur alla tillsammans kan 
arbeta strategiskt för att nå resultat inom kulturarvsarbetet. 

Byggnadsnämnden anser att strategin är väl genomarbetad. 
Genomförandeplanen har bra struktur. Generellt tycker vi att de aktiviteter 
som föreslås i planen är bra och möjliga att genomföra. 

Byggnadsnämnden ges via remissen möjlighet att komma med synpunkter 
på kulturarvsstrategin och genomförandeplanen senast den 31 oktober. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande, daterat 2019-10-08, godkänns som 
nämndens eget och överlämnas till Länsstyrelsen i Västmanland.      

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Länsstyrelsen 

Kultur-, idrott-, och fritidsförvaltningen              
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§ 262 Dnr BN 2019/00664-1.7.1 

Remiss - Promemoria Byggnaders energiprestanda - förslag på 
ändringar i plan- och byggförordningen  

Beslut 
Byggnadsnämnden beslutar att inte ge något yttrande på rubricerad remiss.        

Ärendebeskrivning 
Finansdepartementet föreslår ändringar i plan- och byggförordningen 
gällande byggnaders energiprestanda. Byggnadsnämnden har inga 
synpunkter på dessa ändringar och väljer därför att inte ge något 
remissyttrande.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beslutar att inte ge något yttrande på rubricerad remiss.       

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 
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§ 263 Dnr BN 2019/00791-1.4.2 

Månadsrapport för byggnadsnämnden september 2019 

Beslut 
Byggnadsnämnden godkänner månadsrapport för september 2019 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen.        

Ärendebeskrivning 
Resultaträkningen för september 2019 visar en budgetavvikelse på – 1,7 
mnkr. Helårsprognosen för 2019 bedöms fortfarande till – 2 mnkr. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden godkänner månadsrapport för september 2019 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen.            

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Kommunstyrelsen              
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§ 264 Dnr BN 2019/00793-1.4.2 

Internkontrollplan för byggnadsnämnden 2020 

Beslut 
Interkontrollplan för byggnadsnämnden 2020 samt bilagor godkänns och 
överlämnas till kommunstyrelsen.          

Ärendebeskrivning 
Riskanalys och internkontroll är en del av styrsystemet i Västerås stad. 
Interkontroll finns beskrivet i kommunallagen och ställer krav på att 
kommunen systematiskt ska arbeta med internkontroll dokumenterad och 
beslutad i en internkontrollplan. Interkontrollplanen täcker även kraven på 
riskanalys utifrån ett antal andra områden i lagstiftningen (ex lag om skydd 
mot olyckor, arbetsmiljölagen, lag om extraordinära händelser). 

Internkontrollplanen för 2020 har förvaltningens utökade ledningsgrupp tagit 
fram i samband med verksamhetsplanering för 2020. Skillnaderna från 
föregående års plan är relativt omfattande då ambitionen har varit dels att 
ytterligare konkretisera risker och åtgärder och dels att säkerställa att 
internkontrollplanen kompletterar verksamhetsplanerna för nämnd, 
förvaltning och avdelningar på ett sätt som är värdeskapande.  

En omvärldsfaktor som haft betydande inverkan på årets riskanalys är den 
ökade digitaliseringstakten i samhället i stort samt i 
samhällsbyggnadsprocessen specifikt. 

Till internkontrollplanen biläggs enligt anvisningarna krisplan, 
kontinuitetsanalys, sammanfattning av säkerhetsanalys och försäkringsplan. 
Övning av krisplan och kontinuitetsplan kommer att ske under 2019. 

Årscykeln för internkontrollplanen anger redovisning och beslut i nämnd 
samt rapport till stadsledningen under oktober. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Interkontrollplan för byggnadsnämnden 2020 samt bilagor godkänns och 
överlämnas till kommunstyrelsen.            

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Kommunstyrelsen              
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§ 265 Dnr BN 2019/00890-1.4.2 

Byggnadsnämndens verksamhetsplan 2020 

Beslut 
Byggnadsnämndens verksamhetsplan 2020 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen        

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsplanen utgör underlag för planering av verksamhetsåret och 
följs upp under 2020 i två delårsrapporter och i årsuppföljning. 
Verksamhetsplanen består av styrkort och en sammanfattning av 
internkontrollplanen. Följekort och internkontrollplanen i sin helhet biläggs.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Byggnadsnämndens verksamhetsplan 2020 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen          

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Kommunstyrelsen              
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§ 266 Dnr BN 2019/00891-1.4.2 

Byggnadsnämndens underlag för revidering av årsplan 2020 

Beslut 
Byggnadsnämndens underlag för revidering av årsplan 2020 godkänns och 
överlämnas till kommunstyrelsen.        

Ärendebeskrivning 
Underlag för revidering av årsplan 2020 beskriver det ekonomiska läget i 
verksamheten för 2019 och 2020. Bedömningen är att förvaltningen ser 
svårigheter med att genomföra nämndens uppdrag inom den tilldelade 
budgetramen och en avvikelse på 3 mnkr redovisas. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Byggnadsnämndens underlag för revidering av årsplan 2020 godkänns och 
överlämnas till kommunstyrelsen.     

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Kommunstyrelsen              
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§ 267 Dnr BN 2019/00214-1.3.2 

Förslag till ändring av taxa för byggnadsnämndens verksamhet 

Beslut 
Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att 
kommunfullmäktige antar förslag till förändring i Taxa för 
byggnadsnämndens verksamhet i den del som gäller förhandsbesked utanför 
planlagt område.         

Ärendebeskrivning 
Antal ansökningar om förhandsbesked har under de senaste åren ständigt 
ökat, Från att nästan alla ansökningar 2013 handlade om ett enbostadshus har 
antalet ansökningar om förhandsbesked för fler än två hus har kommit upp 
till 43 % av alla ansökningar. Samtidigt med ökat antal hus ökar 
komplexiteten i handläggning av ärendena.  

I den nuvarande taxan, från 2016, är handläggningsfaktorn detsamma 
oberoende hur många enbostadshus ansökan gäller och samma avgift gäller 
även för förhandsbesked för övriga ändamål.  

Ett förhandsbesked är en lämplighetsprövning som ger sökande rättighet att 
bilda en eller flera nya fastigheter och bebygga dem med det som ansökan 
avser, vilket i de flesta fall är enbostadshus.  

Dagens avgift för handläggningen av förhandsbesked på 11 600 kr motsvarar 
avgiften för ca tio arbetstimmar och är långt ifrån den tiden som 
förvaltningen lägger på handläggning av förhandsbesked.  

Förvaltningens förslag, för att öka kostnadstäckning för förhandsbesked 
utanför planlagt område, är att höja handläggningsfaktorn vid uträkning av 
avgifter. Förvaltningens föreslår också olika handläggningsfaktorer för 
förhandsbesked med ett till två enbostadshus och förhandsbesked med fler än 
tre enbostadshus. Dessutom föreslår förvaltningen att det införs en särskild 
avgift för förhandsbesked för övriga ändamål, så som verksamhetslokaler, 
stall och dylikt. 

Förvaltningen beräknar att en genomsnittlig kostnad för varje handläggning 
av förhandsbesked är 21 875 kronor. Detta oavsett om det rör sig om en, två 
eller fler enbostadshus.  
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att 
kommunfullmäktige antar förslag till förändring i Taxa för 
byggnadsnämndens verksamhet i den del som gäller förhandsbesked utanför 
planlagt område.           
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Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Kommunstyrelsen              
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§ 268 Dnr BN 2019/00835-1.3.4 

Sammanträdestider 2020 för byggnadsnämnden 

Beslut 
Byggnadsnämnden sammanträder följande dagar och tider 2020: 
23 januari, kl.13:00-17:00 
20 februari, kl. 13:00-17:00 
26 mars, kl.13:00-17:00  
30 april, kl.10:00-15:00 
20 maj, kl.13:00-17:00 
10 juni, kl.13:00-17:00 
27 augusti, kl.13:00-17:00 
24 september, kl.13:00-17:00 
22 oktober, kl.13:00-17:00 
19 november, kl.13:00-17:00 
17 december, kl.13:00-17:00   
 
Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträder följande dagar och tider 
2020: 
14 januari, kl.13:00-16:30 
28 januari, kl.08:30-12:00 
11 februari, kl.08:30-12:00 
2 mars, kl.08:30-12:00 
17 mars, kl.08:30-12:00 
7 april, kl.08:30-12:00 
21 april, kl.08:30-12:00 
12 maj, kl.13:00-16:30 
2 juni, kl.13:00-16:30 
23 juni, kl.08:30-12:00 
18 augusti, kl.08:30-12:00 
15 september, kl.08:30-12:00 
29 september, kl.08:30-12:00 
20 oktober, kl.08:30-12:00 
10 november, kl.13:00-16:30 
24 november, kl.08:30-12:00 
8 december, kl.08:30-12:00      

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för 
byggnadsnämnden och byggnadsnämndens arbetsutskott.         

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 
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Kopia till 
Kommunstyrelsen              
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§ 269 Dnr BN 2019/00848-1.2.3 

Fullmakt för stadens jurister att företräda byggnadsnämnden 

Beslut 
1. Fullmakt ges till chefsjuristen Alexandra Eriksson och stadsjuristerna 
Rossana Rothstein, Sandra Ahlbin, Matilda Funkquist Cullinan, Daniel 
Dahlström, Emelie Eckervall, Caroline Eller, Charlotte Arnell, Matilda Gärd 
och Sara von Ehrenheim att i domstolar och hos andra myndigheter eller 
annorstädes i varje avseende anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens 
talan. I fullmakten ingår även rätt att förkasta eller anta förlikning eller 
ackord samt att motta och kvittera medel, värdehandling och annan 
egendom. 

2. Fullmakten innebär även rätt för juristerna enligt punkten 1, att förordna 
annan i sitt ställe. 

3. Fullmakten gäller under förutsättning att inte annat ombud utses för 
särskilt fall.  

4. Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som fullmakt.         

Ärendebeskrivning 
Kommunens styrelse och nämnder har enligt gällande reglementen egen 
processbehörighet. Det innebär att respektive nämnd och styrelse för 
kommunens talan i mål och ärenden inom nämndens/styrelsens 
verksamhetsområde. Stadens jurister företräder samtliga nämnder som 
ombud i mål och ärenden och ser vid behov till att externt ombud förordnas.  

Denna fullmakt ger behörighet för juristerna att företräda kommunen genom 
dess byggnadsnämnd, i domstolar och hos andra myndigheter. Befogenheten 
att agera i det enskilda ärendet bestäms av nämnden. Rätten att företräda 
styrelsen måste kunna styrkas genom ett protokollsutdrag där beslut om 
förordnandet framgår. 

Ledning och samordning av kommunens juridiska verksamhet handhas av 
kommunstyrelsen och dess stadsledningskontor. Med anledning av 
personalförändringar behöver en ny fullmakt för stadens jurister utfärdas.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Fullmakt ges till chefsjuristen Alexandra Eriksson och stadsjuristerna 
Rossana Rothstein, Sandra Ahlbin, Matilda Funkquist Cullinan, Daniel 
Dahlström, Emelie Eckervall, Caroline Eller, Charlotte Arnell, Matilda Gärd 
och Sara von Ehrenheim att i domstolar och hos andra myndigheter eller 
annorstädes i varje avseende anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens 
talan. I fullmakten ingår även rätt att förkasta eller anta förlikning eller 
ackord samt att motta och kvittera medel, värdehandling och annan 
egendom. 
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2. Fullmakten innebär även rätt för juristerna enligt punkten 1, att förordna 
annan i sitt ställe. 
3. Fullmakten gäller under förutsättning att inte annat ombud utses för 
särskilt fall.  
4. Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som fullmakt.      

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Alexandra Eriksson              
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§ 270 Dnr BN 2019/00633-3.1.2 

Planbesked för Alvesta 1:9 och Alvesta 3:270, Hökåsen, Västerås 

Beslut 
1. Positivt planbesked lämnas för fastigheten Alvesta 1:9 och 3:270, Västerås 

2. Avgift för planbesked för en medelstor åtgärd, fastställs till 13 440 kr. 

3. Vid planläggningen ska frågor beaktas i enlighet med beredningsgruppens 
synpunkter i planbeskedet. 

4. Detaljplanen handläggs med standardförfarande.   

5. Planen har prioritet 4, enligt byggnadsnämndens prioriteringsordning för 
detaljplaner enligt byggnadsnämndens prioriteringsordning och 
Handlingsplan för bostadsförsörjning 2018-2019. I dagsläget finns många 
projekt för verksamheter, samhällsnyttiga lokaler och bostadsprojekt som 
väntar på planuppdrag. Ett planuppdrag kan därför förväntas under hösten 
2021. 

Ärendebeskrivning 
NN (fastighetsägare fastigheten X) har den 18 juni 2019 ansökt om 
planbesked för fastigheten Alvesta 1:9 och 3:270, Västerås. Den föreslagna 
bebyggelsen ligger i nordvästra delen av Hökåsen, i anslutning till den 
befintliga bebyggelsen kring Sedimentvägen.  

Det bedöms i dagsläget inte finnas förutsättningar för att pröva en 
planläggning för ytterligare bostäder i Hökåsen.  

Det har på kort sikt uppkommit flera förfrågningar om komplettering med ny 
bebyggelse på olika platser inom Hökåsen. För att säkerställa att Hökåsen 
utvecklas på ett hållbart sätt där all nödvändig infrastruktur följer i takt med 
tätortens utveckling bör en översiktlig översyn av hela tätortens utveckling 
tas fram innan ytterligare detaljplaneläggning sker. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Negativt planbesked och planuppdrag lämnas för fastigheten Alvesta 1:9 
och 3:270, Hökåsen, enligt stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 
2019-10-08. 
2. Avgift för planbesked för en medelstor åtgärd, fastställs till 13 440 kr.          

Yrkanden 
Henrik Östman (L) yrkar att positivt planbesked lämnas för Alvesta 1:9 och 
Alvesta 3:270, med tillägg av beslutspunkt 3, 4, och 5. 

Jonas Cronert (S) och Claes Kugelberg (M) yrkar bifall till Henrik Östmans 
(L) förslag till beslut. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  
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Kopia till 
Sökande              
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§ 271 Dnr BN 2018/00126-3.1.2 

Detaljplan för Kristiansborgsbadet 1 och del av Västerås 1:36, 
Kristiansborg, Dp 1897 

Beslut 
Detaljplan för Kristiansborgsbadet 1 och del av Västerås 1:36, Västerås, Dp 
1897, daterad 2019-10-08, ska skickas ut för granskning.    

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten att möjliggöra en framtida 
utveckling av badhuset och dess närmiljö i samklang med den befintliga 
bebyggelsemiljöns kulturmiljövärden. Det finns viktiga arkitektoniska och 
kulturhistoriska värden att bevara både interiört, exteriört i badhuset samt i 
den park som omger badhuset. Även värdena i den befintliga ladan som 
finns inom planområdet ska bevaras.  

Detaljplanen ska utreda möjligheten att bygga till det befintliga badhuset 
samt komplettera med bostäder i kanten av parken utan att förvanska 
befintliga kulturmiljövärden. Bostäderna ska placeras varsamt på ytan som 
idag utgörs av parkering så att stora kultur- eller naturvärden inte går 
förlorade. Gestaltningsmässigt krävs det en hög nivå för att tillbyggnaden på 
badhuset samt bostäderna ska göra en så liten inverkan på kulturmiljövärdet 
som möjligt. Syftet är även att utreda möjligheten att ge planstöd för ladan 
och skapa förutsättningar att verksamhet kan bedrivas i den.       

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 29 mars – 30 april 2019 och 
ett samrådsmöte ägde rum i from av ett öppet hus den 8 april på 
Kristiansborgsbadet. Under samrådstiden inkom det totalt 28 st yttranden 
varav 8 st var utan erinran. 

Planförslaget har sedan justerats utifrån inkomna synpunkter och är nu klar 
för att skickas ut på granskning, kvarvarande synpunkter finns. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Detaljplan för Kristiansborgsbadet 1 och del av Västerås 1:36, Västerås, Dp 
1897, daterad 2019-10-08, ska skickas ut för granskning. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 
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§ 272 Dnr BN 2017/00091-3.1.2 

Detaljplan för Oxbackens centrum (Sandstenen 11 m.fl.), 
Almelund, Västerås, Dp 1870 

Beslut 
1. Detaljplan för Sandstenen 11 m.fl., Almelund, Västerås, Dp 1870, daterad 
2019-10-08, ska skickas ut för granskning. 

2. Byggnadsnämnden vill se exempel på hur tillgängligheten i passagen kan 
lösas på ett tillfredställande sätt innan beslut om antagande tas.    

Ärendebeskrivning 
Planen syftar till att pröva möjligheten att uppföra ny bebyggelse och bygga 
till befintlig bebyggelse, samtidigt som en god trafikmiljö säkerställs. 
Möjlighet till bostäder, centrumverksamhet – så som handel, vård, 
samlingslokal, kontor samt parkeringshus prövas i planen. 

Syftet innefattar även att den föreslagna bebyggelsen ska ha en omsorgsfull 
gestaltning med ett varierat uttryck. Den föreslagna bebyggelsen ska också 
tydliggöra entrén till Västerås stadsbebyggelse från Köpingsvägen.  

Planen möjliggör för utveckling av befintlig vårdcentral och kyrka samt 
tillskapande av ca 160 lägenheter. Centrumverksamhet tillåts i 
bottenvåningar av bostadshus samt parkeringshus. Ett nytt parkeringshus 
samlar områdets parkering för en yteffektiv lösning som minskar trafik 
genom området samt gör att fler grönytor kan skapas. Trafikmiljön är avsedd 
att fungera på fotgängarnas villkor och således är områdets genomgående 
gata (Almelundsgatan) dimensionerad för enkelriktad biltrafik samt tänkt att 
utformas som gångfartsområde.  

Under samrådstiden inkom 46 yttranden, varav 4 utan erinran. 
Återkommande synpunkter under samrådet var främst angående 
planförslagets gestaltning, byggnadshöjder eller exploateringsgrad. En knapp 
femtedel av de yttranden som inkom under samrådet berörde trafikfrågor av 
olika slag. Den vanligast förekommande synpunkten gällande detta 
ämnesområde rörde trafiken på torget mellan vårdcentralen och föreslaget 
parkeringshus. Andra återkommande synpunkter berörde torg, parker och 
grönska, parkering samt trygghet.  
Huvudsakliga ändringar som gjorts sedan samrådet: 

Minskad exploatering där en del byggnader föreslås bli lägre och en del 
föreslås få minskad utbredning jämfört med samrådsförslaget. 

Utformningen av flera föreslagna byggnader, exempelvis bostadskvarteraret 
i öster och parkeringshuset har bearbetats. 

En ny portik med trappa och rampspår föreslås från gång- och cykeltunneln 
under Jakobsbergsgatan till det nya torget. 
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En förlängning av det nya torget bildas mellan byggnaderna mot den nya 
gångpassagen. 

Den gröna ytan mellan Vårdcentralen och Köpingsvägen föreslås bli större 
jämfört med samrådsförslaget. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Detaljplan för Sandstenen 11 m.fl., Almelund, Västerås, Dp 1870, daterad 
2019-10-08, ska skickas ut för granskning.      

Yrkanden 
Byggnadsnämnden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
beslut med tilläggsyrkandet att byggnadsnämnden vill se exempel på hur 
tillgängligheten i passagen kan lösas på ett tillfredställande sätt innan beslut 
om antagande tas. 

Kopia till 
Remisslista              
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§ 273 Dnr BN 2017/01544-3.1.2 

Detaljplan för del av Västerås 1:126, 1:202 och Sågklingan 8 - 9, 
Västerås, dp 1892 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden antar detaljplanen för del av Sågklingan 8 - 9, 
Ängsgärdet, Västerås, daterad 2019-08-20, reviderad 2019-10-08, och 
betecknad Dp 1892. 

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

3. Detaljplanen lämnas till antagande utan kvarstående synpunkter.        

Ärendebeskrivning 
Syftet är att pröva ändrad markanvändning från handel och kontor till gata 
för att få plats med en gång- och cykelväg på Pilgatans norra sida. 

 I samband med den nybyggnation som är planerad på Ängsgärdet behövs 
lite mer mark för GC på Pilgatans norra sida. Staden har träffat 
överenskommelser om markköp och fastighetsreglering med berörda 
fastighetsägare.  

Planen var ute för samråd mellan 20 maj till 10 juni 2019. Sex yttranden 
inkom varav fyra utan erinran. Mindre korrigeringar gjordes efter samråd i 
planbeskrivningen gällande ledningar och miljökvalitetsnormer. 
Detaljplanen var ute för granskning från den 29 augusti till 15 september 
2019. Fyra yttranden inkom varav två utan erinran. En redaktionell 
revidering i planbeskrivningen har gjorts efter granskning gällande ett 
förtydligande om teleledningar inom planområdet. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följade 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden antar detaljplanen för del av Sågklingan 8 - 9, 
Ängsgärdet, Västerås, daterad 2019-08-20, reviderad 2019-10-08, och 
betecknad Dp 1892. 
2. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig 
med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 
miljöbalken 3 kap. 
3. Detaljplanen lämnas till antagande utan kvarstående synpunkter. 

Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 
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§ 274 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 2019-09-18 
-- 2019-10-07 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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§ 275 Dnr BN 1816945- 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisad förteckning läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Delegeringsbeslut registrerade under perioden 2019-09-18 -- 2019-10-07 
redovisas för byggnadsnämnden i form av en lista. 
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§ 276 Dnr BN 1816949- 

Protokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 

Beslut 
Sammanträdesprotokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 3 och 19 
september 2019 läggs till handlingarna. 
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§ 277 Dnr BN 1816946- 

Anmälan av laga kraftvunna detaljplaner 

Ärendebeskrivning 
Följande detaljplan har vunnit laga kraft: 

- Detaljplan för del av Västerås 2:67, Östra Bäckby, Västerås, Dp 1848. 
Laga kraft 2019-09-25. Detaljplanen anmäls till kommunfullmäktige för 
information. 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
34 (43) 

Byggnadsnämnden 2019-10-17 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 278 Dnr BN 2019/00783-1.2.3 

Nämndinitiativ - Detaljplaner Kvicksund 

Beslut 
Byggnadsnämnden ställer sig bakom stadsbyggnadsförvaltnings yttrande 
som sitt eget.        

Ärendebeskrivning 
Claes Kugelberg (M) har inkommit med ett nämndinitiativ om att undersöka 
berörda detaljplaner i Kvicksund för att se huruvida dessa tillåter flera 
gruppbostäder och ifall det behövs bestämmelser eller revideringar för att 
begränsa ev. ytterligare exploatering i form av gruppbostäder i Kvicksund. 

Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande 
Flera detaljplaner i Kvicksund har under 2000-talet ändrats och tagits fram 
för att möjliggöra större byggrätter och i viss mån nya bostadstomter. I två 
av planerna (ÄDP 1633 och DP 1592) finns flera motstridiga bestämmelser 
gällande huruvida gruppbostäder tillåts och det är enbart i den ena (DP 1592) 
som denna verksamhet finns omnämnd i planens syfte. Fyra ansökningar om 
bygglov för gruppbostäder har kommit in inom de berörda planerna. 
Byggnadsnämnden har beviljat två av dessa och båda loven har vunnit laga 
kraft. Två bygglovsansökningar har avslagits av nämnden och avslaget har 
överklagats av sökande. Länsstyrelsen upphävt avslaget och återförvisat 
dessa ärenden till byggnadsnämnden som har överklagat länsstyrelsens 
beslut till mark och miljödomstolen. 

Om det ses som önskvärt att tydligare reglera ev. exploatering av 
gruppbostäder krävs nya detaljplaner som tydligare reglerar var 
gruppbostäder och förskolor är lämpliga i området, framförallt i de delar som 
innefattas av ÄDP 1633. Ny planläggning vore ett projekt som fodrar 
betydande resurser i form av tid och arbete. I och med planavdelningens 
rådande arbetsbelastning skulle det vara krävande att prioritera ett sådant 
projekt i nuläget. Det vore emellertid lämpligt att invänta bedömningen från 
högre instans gällande de överklagade byggloven innan ett ev. nytt 
planuppdrag kan antas. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden ställer sig bakom stadsbyggnadsförvaltnings yttrande 
som sitt eget.      

Yrkanden 
Yngve Wernersson (S) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag 
till beslut. 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. 
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§ 279 Dnr BN 2019/00837-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (37 lgh) på fastigheten 
Hartassen 1 

Beslut 
1. Bygglov nybyggnad av två flerbostadshus med komplementbyggnader på 
fastigheten Hartassen 1, beviljas med stöd av 9 kap. 30 § PBL. 

2. Bygglovavgiften fastställs till 86 017 kronor. 

3. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.        

Ärendebeskrivning 
HSB Produktion i Mälardalen HB ansöker om bygglov för 37 lgh i form av 
två flerbostadshus med ekonomibyggnader på fastighet Hartassen 1, på 
Önsta Gryta, strax efter avfarten från Norrleden, med Önstavägen i väster 
och Älggatan i söder. På fastigheten låg tidigare en Coop-butik. 

På fastigheten finns en ny detaljplan, Dp 1852, som vann laga kraft i maj 
2018. Detaljplanen möjliggör en ny markanvändning som bostadsområde. 
Området planeras för flerbostadshus. Planen ger byggrätt för 4 punkthus. 
Detta bygglov omfattar två punkthus. 

Bygglovförslaget redovisar två punkthus samt några ekonomibyggnader: 3 
förråd, en miljöbod, en lång carport. En låg mur lång anordnas vid tomtgräns 
mot Önstavägen. Ett 18 meter långt plank uppförs för att skydda närmast 
liggande bostadshus från insyn från cykelvägen. Ett växthus byggs på 
gården. Parkeringsplatser för bil och cykel redovisas på fastigheten. Hus 1 är 
4 våningar högt och Hus 2, fem våningar. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov nybyggnad av två flerbostadshus med komplementbyggnader på 
fastigheten Hartassen 1, beviljas med stöd av 9 kap. 30 § PBL. 
2. Bygglovavgiften fastställs till 86 017 kronor. 
3. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.         

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig              
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§ 280 Dnr BN 2019/00887-3.5.1 

Bygglov för uppförande av bullerplank på fastigheten X 

Beslut 
1. Bygglov för uppförande av bullerplank avslås med stöd av 9 kap. 30 § 
PBL. 

2. Då handläggningstiden överskridit de lagstadgade 10 veckorna från det att 
komplett ansökan kom in tas ingen avgift för handläggning ut enligt 9 kap. 
27 § plan- och bygglagen.        

Ärendebeskrivning 
NN och NN har inkommit med en ansökan om bygglov gällande uppförande 
av bullerplank vid Köpingsvägen på fastigheten X i stadsdelen Hammarby 
Stadshage. 

Det föreslagna bullerplanket är 1,8 m högt och blir sammanlagt 64 meter 
långt med placering i tomtgräns mot Köpingsvägen. 

För fastigheten finns stadsplan 443 J. En del av tomten berörs av prickad 
mark som ej får bebyggas. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har efter en inledande granskning av ansökan 
konstaterat att hela bullerplanket placeras på punktprickad mark och 
åtgärden strider därför mot detaljplanen. Förvaltningen har bedömt att 
bullerplank och staketet i sin helhet inte uppfyller plan- och bygglagens 
lämplighetskrav i fråga om utformning och anpassning till platsens 
förutsättningar.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för uppförande av bullerplank avslås med stöd av 9 kap. 30 § 
PBL. 
2. Då handläggningstiden överskridit de lagstadgade 10 veckorna från det att 
komplett ansökan kom in tas ingen avgift för handläggning ut enligt 9 kap. 
27 § plan- och bygglagen.         

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande              
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§ 281 Dnr BN 2019/00888-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av gruppboende på fastigheten Oxnö 1:2 

Beslut 
1. Bygglov för nybyggnad av gruppbostad på del av fastigheten Oxnö 1:2 
beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 

2. Avgift för bygglov och startbesked fastställs till 58 341 kronor. 

3. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.        

Ärendebeskrivning 
PQ Projektledning söker för Västerås stads räkning bygglov för nybyggnad 
av gruppbostad på del av fastigheten Oxnö 1:2, i Barkarö. Fastigheten ska 
avstyckas i enlighet med detaljplan Dp 1867 för Gotö etapp 2, som vann laga 
kraft i september 2018. Syftet med detaljplanen är bostäder och till dessa 
knutna verksamheter.  

Gruppboende får anordnas och på illustrationsplanen redovisas 
gruppbostaden på aktuell plats. 

Ansökan redovisar ett gruppboende i detaljplanens sydvästra hörn med 
Gotövägen i öster och med infart från den planerade förlängningen av 
Barkarövägen i söder. Tomten är disponerad med parkeringsplatser på 
armerat gräs och cykelparkeringar under tak samt en vändplan/platsbildning 
framför den gemensamma entrén och komplementbyggnaden som rymmer 
förråd och miljöbod. Byggnaden är i ett plan med sex lägenheter fördelade 
tre och tre på vardera sida om gemensamhetsrum och ytor för personalen. 

Varje boende har egen utgång till uteplats och på baksidan med utgång från 
gemensamhetsrummet redovisas plats för plantering och en pergola. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av gruppbostad på del av fastigheten Oxnö 1:2 
beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Avgift för bygglov och startbesked fastställs till 58 341 kronor. 
3. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.          

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig              
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§ 282 Dnr BN 2019/00889-3.5.1 

Förlängning av bygglov för ändrat användningssätt till 
livsmedelstillverkning på fastigheten X 

Beslut 
1. Ansökan om förlängning av bygglov för livsmedelstillverkning avslås 
med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen. 

2. Avgift för handläggning fastställs till 5 250 kronor. 

3. Sökanden får till 2020-10-01 på sig att avveckla verksamheten.        

Ärendebeskrivning 
NN har ansökt om förlängning av bygglov för ändrat användningssätt till 
livsmedelstillverkning (kebabfabrik) på fastigheten X. Fastigheten är belägen 
i Dingtuna i anslutning till det som kan betraktas som ett litet centrum med 
station, pizzeria och ett torg. Bygglov för åtgärden beviljades första gången i 
november 2004 och har sedan förlängts vid ett tillfälle 2010. Fastigheten har 
under denna tid använts som kebabfabrik. 

Byggnadsnämnden har under åren fått in flera klagomål från grannar som 
klagar på lukt från fabriken och på att tomten är ovårdad. 

För fastigheten finns detaljplan, Bpl 489 J, antagen 1966, som anger 
centrumändamål för fastigheten. Åtgärden innebär att fastigheten används 
för industriändamål vilket innebär en avvikelse från detaljplanen. 

Ett tidsbegränsat bygglov får med stöd av 9 kap. 33 § ges för högst tio år. 
Den sammanlagda tiden får inte överstiga 15 år vilket tiden för aktuell åtgärd 
gör i november. Bygglov för åtgärden kan inte förlängas ytterligare och 
ansökan om bygglov för förlängning ska avslås. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Ansökan om förlängning av bygglov för livsmedelstillverkning avslås 
med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen. 
2. Avgift för handläggning fastställs till 5 250 kronor. 
3. Sökanden får till 2020-10-01 på sig att avveckla verksamheten.         

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande           
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§ 283 Dnr BN 2019/00896-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av 11 parhus (22 lägenheter) på 
fastigheten Irsta-Lista 5:203, 5:204 och 5:6 

Beslut 
1. Bygglov för uppförandet av 11 parhus (22 lgh) med tillhörande 
komplementbyggnader på fastigheten Irsta-Lista 5:6, Irsta-Lista 5:203 och 
Irsta-Lista 5:204 beviljas med stöd av 9 kap 30 § PBL 

2. Avgiften fastställs till 162 800 kr.  

3. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.        

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser uppförandet av 11 parhus med 22 lägenheter och tillhörande 
komplementbyggnader. Fastigheterna omfattas av detaljplan 1757 K, 
lagakraftvunnen 2016-04-12.  

Fastigheterna bedöms överensstämma med detaljplanen, åtgärden bedöms 
vara förenlig med detaljplanen och uppfylla de krav som ställs i 9 kap 30 § 
PBL (plan- och bygglagen). 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för uppförandet av 11 parhus (22 lgh) med tillhörande 
komplementbyggnader på fastigheten Irsta-Lista 5:6, Irsta-Lista 5:203 och 
Irsta-Lista 5:204 beviljas med stöd av 9 kap 30 § PBL 
2. Avgiften fastställs till 162 800 kr.  
3. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.         

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande, fastighetsägare och kontrollansvarig              
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§ 284 Dnr BN 2019/00956-3.5.1 

Information på slutna delen - Dom i överklagat bygglovsärende 
på fastigheten Nyckelön 1:527 

Ärendebeskrivning 
Rebecca Englund informerar om domen från Mark- och miljödomstolen som 
avslår byggnadsnämndens överklagande av Länsstyrelsens beslut att 
återremittera ärendet om bygglov för nybyggnad av gruppbostad på 
fastigheten Nyckelön 1:527. Det förs en diskussion kring hur ärendet ska 
hanteras framöver. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 285 Dnr BN 2019/00124-1.4.2 

Information på slutna delen - Redovisning av beviljade bygglov 
för bostäder 

Ärendebeskrivning 
Vesna Kranjec informerar om antal beviljade bygglov, startbesked och 
slutbesked för bostäder hittills under 2019, samt gör en jämförelse med 
tidigare år. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 286 Dnr BN 2019/00957-3.5.1 

Övrig fråga - Nämndinitiativ - Enkla bygglov 

Ärendebeskrivning 
Claes Kugelberg (M), Frank Pettersson (M), Patrik Bruksgård (M) och 
Alexandra Andersson (M) anmäler följande nämndinitiativ:  

Vi kommer då och då i kontakt med personer eller företag som anser att det 
ibland tar för lång tid att få bygglov för mindre relativt enkla åtgärder. Det 
finns troligen många förklaringar till varför ett bygglov dröjt men en orsak 
kan vara att ärendet blivit liggande på grund av olika omständigheter.  

Ett sätt att förhindra att ett ärende blir liggande är att införa, om så inte redan 
finns, någon form av enkel datoriserad bevakningsrutin.  

Vi föreslår därför att en rutin enligt ovan tas fram i syfte att höja 
servicenivån och för att säkerställa att bygglov för en enkel åtgärd som inte 
strider mot detaljplanen ges inom 4 veckor efter att kompletta handlingar 
kommit in. 
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§ 287 Dnr BN 2019/00958-3.1.2 

Övrig fråga - Nämndinitiativ - Planarkitekter 

Ärendebeskrivning 
Claes Kugelberg (M) anmäler följande nämndinitiativ: 

Det behöver byggas mycket i vårt land men bristen på planarkitekter 
hämmar utvecklingen. Jag föreslår därför att byggnadsnämnden gärna i 
samarbete med övriga deltagare i 7-stads uppvaktar berörd(a) myndighet(er) 
och framför önskemål om att det årliga intaget av studenter till 
planarkitektutbildningen måste öka för att tillgången på planarkitekter inte 
ska fortsätta att vara en flaskhals när kommunerna behöver planlägga. 
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