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 Övriga närvarande 
 Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör 

Tomas Person, bitr. stadsbyggnadsdirektör 
Elisabeth Hübinette Strand, planchef 
Vesna Kranjec, bygglovschef 
Elisabet Hofgren, nämndsekreterare 
Björn Anderfjäll, utvecklingsstrateg 
Robin Eklund Olsson, byggnadsinspektör 
Ida Blank, planarkitekt 
Rebecca Englund, tillsynshandläggare 
Linda Wångdahl, stadsbyggnadsantikvarie 
Angelica van der Hert, handläggare 
Patrycja Olivius, byggnadsinspektör 
Lars Eriksson, tillsynshandläggare 
Torbjörn Bengtsson, etableringschef, Västerås Marknad & Näringsliv AB 
Pia Norstedt, utvecklingschef, Västerås Marknad & Näringsliv AB 
José Rufo Gonzales, planerare, Transport och Myndighet, TFF 
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§ 16 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 

1. Arbetsutskottet utser Jonas Cronert (S) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 

2. Justering av protokoll sker senast tisdag veckan efter sammanträdet.  
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§ 17 Dnr BN 1825865- 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Föredragningslistan fastställs.  

Ärendebeskrivning 

1. Övrig fråga anmäls enligt § 30. 

2. Extraärende ”Information på beredning - Återremiss bygglovsärenden, 
fastigheten X” anmäls enligt § 24.    
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§ 18 Dnr BN 2020/00082-5.1.1 

Information på beredning - Behov av mark för näringslivet 

Ärendebeskrivning 

Torbjörn Bengtsson och Pia Norstedt informerar om mark- och 
planberedskapen i Västerås. Markberedskap och fysisk planering är en del i 
Näringslivsprogramet. I det ingår det att säkerställa marktillgången för olika 
typer av verksamheter. De jobbar för både lokala och nya aktörer och arbetet 
är en viktig del i stadens utveckling samt jobbskapande.  

Som det ser ut idag är det dålig planberedskap och brist på mark för 
näringslivet och de informerar om konsekvenserna om inte behovet och 
efterfrågan kan tillgodoses. Det förs en diskussion kring det. 

Arbetsutskottet tackar för informationen.  
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§ 19 Dnr BN 2020/00083-1.5.1 

Information på beredning - Förslag till ny utbildningsomgång för 
byggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Tomas Persson presenterar förslag på utbildning för byggnadsnämnden. 
Förslaget är att visa utbildningsfilmer från Boverket vid sju tillfällen, 15-20 
minuter per tillfälle inklusive tid för frågor och diskussion. 

Arbetsutskottet anser att förslaget är bra och ger förvaltningen i uppdrag att 
planera första utbildningstillfället som ges på nämnden i februari.  
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§ 20 Dnr BN 2020/00084-1.3.6 

Information på beredning - Ny e-tjänst för bygglov, Minutbygg 

Ärendebeskrivning 

Björn Anderfjäll och Robin Eklund Olsson informerar om den nya e-tjänsten 
för bygglov, Minutbygg, som togs i bruk den 15 januari 2020.  

Arbetsutskottet tackar för informationen.  
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§ 21 Dnr BN 2020/00085-1.3.7 

Information på beredning - Återkoppling träff på Vallby 

Ärendebeskrivning 

Monica Stolpe Nordin (C) informerar om mötet på Vallby angående 
detaljplan 1894, Vallbyleden. Det är ett stort engagemang på Vallby och 
många protester och synpunkter mot detaljplanen har kommit in. Det förs en 
diskussion kring detaljplanen och invånardialog.  

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

10 (20) 
AU Byggnadsnämnden 2020-01-29 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 22 Dnr BN 2020/00091-3.1.2 

Information på beredning - Avtal gällande Oxbacken 
parkeringshus 

Ärendebeskrivning 

Ida Blank och José Rufo Gonzales informerar om avtalet för parkeringshus 
på Oxbacken och det förs en diskussion kring det. 

Arbetsutskottet tackar för informationen   
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§ 23 Dnr BN 2020/00068-3.5.1 

Information på beredning - Bygglov för uppförande av mur på 
fastigheten Västerås 1:1 

Ärendebeskrivning 

Linda Wångdahl informerar om läget i bygglovsärendet för uppförande av 
mur vid fisktrappan och en diskussion förs hur ärendet ska hanteras. 

Arbetsutskottet tackar för informationen.  
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§ 24 Dnr BN 2020/00114-3.5.1 

Information på beredning - Återremiss bygglovsärenden, 
fastigheten X 

Ärendebeskrivning 

Vesna Kranjec bemöter och informerar om bygglovsärendena som 
återremitterades av byggnadsnämnden på januarinämnden. 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 25 Dnr BN 2020/00064-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus på 
fastigheten X 

Beslut 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av 3 enbostadshus kan tillåtas inom 
fastigheten X. 
 

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

3. Granskningsavgiften fastställs till 13 701 kr.         

Ärendebeskrivning 

NN söker förhandsbesked för nybyggand av tre enbostadshus inom 
fastigheten X med avsikt att bilda tre nya fastigheter. 

Platsen är belägen ca 18 km nordöst om centrala Västerås. Strax söder om de 
planerade tomterna finns X-vägen där tillgång till kollektivtrafik finns inom 
promenadavstånd. 

På platsen finns idag 4 tomter söder om i anslutning till det sökta 
förhandsbeskedet. De tre nya föreslagana tomterna planeras ligga i 
anslutning till den befintliga bebyggelsen. Platsen för ansökan omgärdad av 
skogsparti i öster och norr. 

Enligt sökanden finns en befintlig avloppsanläggning på platsen med 
kapacitet att ansluta de nya hushållen.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av 3 enbostadshus kan tillåtas inom 
fastigheten X. 
2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 13 701 kr.        

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande                 
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§ 26 Dnr BN 2020/00070-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av 2 enbostadshus på 
fastigheten Vikhus 8:5 

Beslut 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av två enbostadshus kan tillåtas inom 
angiven del av fastigheten Vikhus 8:5. 
 

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

3. Granskningsavgiften fastställs till 11 160 kr.         

Ärendebeskrivning 

Boeno Stockholm AB söker förhandsbesked för två enbostadshus med 
garage, inom del av fastigheten Vikhus 8:5, med avsikt att bilda två nya 
fastigheter. För fastigheten finns ingen detaljplan. Komplett ansökan kom in 
2019-11-20. 

Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det ansökta 
förhandsbeskedet är förenlig med intentionerna i översiktsplan ÖP 2026. 
Den föreslagna nybyggnaden bedöms utgöra en lämplig komplettering av 
den på platsen befintliga bebyggelsen. Om sökande beaktar de yttranden som 
remissinstanserna har lämnat och uppfyller de villkor som ställts i 
beslutsbilagan kan bygglov beviljas. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av två enbostadshus kan tillåtas inom 
angiven del av fastigheten Vikhus 8:5. 
2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 11 160 kr.       

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande              
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§ 27 Dnr BN 2020/00067-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av ridhus och stall på fastigheten Skålby 
1:2 

Beslut 

1. Bygglov för ridhus och stall beviljas med stöd av 31a § Plan och 
bygglagen, PBL. 
 
2. Avgift för bygglov fasställs till 78 072kr. 

3. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.        

Ärendebeskrivning 

Ansökan avser ett ridhus på ca 3 300 kvadratmeter ca 80 x 40 meter, samt ett 
stall på ca 612 kvadratmeter ca 51 x 11 meter. Byggnaderna placeras i 
åkermark strax öster om gårdsmiljön vid Skålby gård. Byggnaderna placeras 
med kortsidan mot vägen. På platsen för byggnationen ligger en äldre 
ladugårdsbyggnad som rivs för att ge plats åt det nya ridhuset. 

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att den föreslagna 
nybyggnationen av stall och ridhus utgör en lämplig komplettering på 
platsen. Den falurödfärgade stallbyggnaden med sadeltak och träfasader har 
anpassats till väl till landskapsbilden, samtidigt får stallet en modern och 
funktionell arkitektur.  Ridhuset placeras mellan stall och gårdsbebyggelse 
för att trots sin storskalighet smälta in i byn, ridhusetsets proportioner och 
falurödfärgade tak och väggar bidrar ytterligare till att ridhuset anpassning i 
byn. Sökanden har genom illustrationer visat hur den nya bebyggelsen 
påverkar Svartåns dalgång och sett från Skultunavägen kommer den nya 
bebyggelsen smälta in väl.   

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för ridhus och stall beviljas med stöd av 31a § Plan och 
bygglagen, PBL. 
2. Avgift för bygglov fasställs till 78 072kr. 
3. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.       

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande              
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§ 28 Dnr BN 2020/00069-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av verkstad, butik, bilhall samt biltvätt 
på fastigheten Draglinan 5 

Beslut 

1. Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal och kontor på fastigheten 
Draglinan 5 beviljas med stöd av kap. 30§ PBL. 
 

2. Bygglovavgiften fastställs till 104 768 kronor. 
 

3. Sökande ska följa stadsbyggnadsförvaltningens bilagda föreskrifter.          

Ärendebeskrivning 

En ansökan om bygglov för nybyggnad av verkstad och butikhall för 
husvagnar och husbilar samt automatbiltvätt och ”gör det själv” biltvätt på 
fastigheten Draglinan 5 har kommit in till Byggnadsnämnden. Verksamheten 
i lokalerna avses innehålla bilförsäljning, en kontorsdel och lagerutrymme på 
övervåningen.  

Fastigheten är belägen i Erikslund, i mitten av kvarteret Draglinan med 
Hallsta Gårdsgata i sydväst och Kranbalksgatan i nordväst. 

Byggnadsytan är 1 129 kvm, öppenarea är 154 kvm och bruttoytan 1 209 
kvm.  

Fasaderna på verkstadsbyggnaden har en synlig, naturfärgad betongsockel 
och kläs med grafitgrå väggelement (NCS S 7500- N). Yttertak (sadeltak) 
kläs med svart korrugerat plåt. De stora portarna är ljusgråa. På 
övervåningen kommer ett lagerutrymme finnas. Byggnaden har en 
stålstomme. Nockhöjd är 7,5 meter. Hiss installeras i byggnaden. 

På fastigheten byggs även en automattvätt för bilar med tvätthall, 
teknikutrymme och kundrum. Fasaderna kläs med ljusgråpanel med grå 
dörrar. Taket kläs med mörkgrå papp. Portar görs av aluminium med 
klarglas i. Byggnaden har ett platt tak och är 4 meter hög. 

En ”gör det själv” biltvättanläggning som består av 4 boxar samt ett 
maskinrum ska placeras på fastighetens norra del. Maskinrummet ska ha en 
mörkgrå parocpanel. Boxarnas mellanväggar och gavlar samt taket blir vita. 
Konstruktionen byggs av varmförzinkat stål som målas. Söder om 
anläggningen placeras en plats för bildammsugare som kommer att tjäna två 
bilar. 

Tomten får infart från Kranbalksgatan och även från Hallsta Gårdsgata 
Parkeringar för bil (22 stycken varav 1 handikapparkering) och cykel (20 
platser) anordnas på tomten.  
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Förslaget redovisar grönytor längst sydöstra och nordöstra fastighetsgränser. 
En köryta av asfalt på nästan hela fastigheten och en grusyta vid den södra 
infarten till fastigheten anordnas.  

Föreslagen byggnation bedöms överensstämma med gällande detaljplan Dp 
1564 K, antagen 2005-01-25 och vara lämpligt utformad för sitt ändamål. 
Tomten anordnas på ett godtagbart sätt av hänsyn till stadsbild. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal och kontor på fastigheten 
Draglinan 5 beviljas med stöd av kap. 30§ PBL. 
2. Bygglovavgiften fastställs till 104 768 kronor. 
3. Sökande ska följa stadsbyggnadsförvaltningens bilagda föreskrifter.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökande och fastighetsägare              
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§ 29 Dnr BN 2020/00008-1.4.2 

Information på beredning - Arbetsmiljöfrågor 

Ärendebeskrivning 

Carl Arnö informerar att medarbetarundersökningen kommer tas upp på 
nämnden i februari.  
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§ 30 Dnr BN 2020/00115-3.1.2 

Övrig fråga - Nya polishuset 

Ärendebeskrivning 

Claes Kugelberg lyfter den bristfälliga kommuniceringen och dialogen med 
byggnadsnämnden och stadsbyggnadsförvaltningen kring planerandet av det 
nya polishuset och det förs en kort diskussion kring det.  
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§ 31 Dnr BN 1816948- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Carl Arnö informerar att strategiska avdelningen förstärks med en 
samordnande stadsplanerare, NN. Hon börjar den 3 februari och kommer i 
huvudsak jobba med projektet Mälarporten.  

 

 


