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§ 115 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 

Arbetsutskottet utser Jonas Cronert (S) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 
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§ 116 Dnr BN 2019/00705-3.5.1 

Information på beredning - Bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus på fastigheten Tackjärnet 1 

Ärendebeskrivning 

Nora Kvassman informerar om att byggherren vill göra justeringar i 
projektet och vilka konsekvenser det får för gestaltningen. 

 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 117 Dnr BN 2019/00697-3.5.1 

Information på beredning - Reviderat förslag till nybyggnad av 
flerbostadshus på fastigheten Förseglet 1 

Ärendebeskrivning 

Nora Kvassman informerar om ett reviderat förslag för projektet och vilka 
förändringar som gjorts i gestaltningen.  

 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 118 Dnr BN 2019/00696-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av 6 st parhus (12 lgh) med förråd på 
fastigheten Fäbodvallen 21-32 

Beslut 

1. Bygglov för nybyggnad av sex parhus med förråd på fastigheterna 
Fäbodvallen 21-32 beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 

2. Bygglov avgiften fastställs till 104 768 kronor. 

3. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.        

Ärendebeskrivning 

Carpenter i Mälardalen AB ansöker om bygglov för nybyggnad av sex 
parhus (12 lgh), på fastigheterna Fäbodvallen 21-32. Fastigheten är belägen i 
Gäddeholm inom detaljplan för Malmen 1, Dp 1747 K som antogs i mars 
2015. 

Ansökan avser sex parhus med tolv bostäder. Byggnaderna uppförs i två plan 
och varje bostad rymmer 5 r o k. Mot gatan finns plats för parkering och på 
baksidan redovisas förråd och möjlighet till altandäck. 

Föreslagen bebyggelse bedöms överensstämma med detaljplanen och dess 
syfte. 

Byggnaderna bedöms som lämpligt utformade för sitt ändamål och tomterna 
är anordnas med hänsyn till förutsättningarna och användbarheten. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 

1. Bygglov för nybyggnad av sex parhus med förråd på fastigheterna 
Fäbodvallen 21-32 beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 

2. Bygglov avgiften fastställs till 104 768 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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§ 119 Dnr BN 2019/00695-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av 6 st parhus (12 lgh) på fastigheten 
Stadsträdgården 3 

Beslut 

1. Bygglov för nybyggnad av 6 st. parhus med varsin carport och förråd 
beviljas med stöd av 9 kap. 30 b § PBL på fastigheten Stadsträdgården 3. 

2. Bygglovsavgiften fasställs till 104 738 kronor. 

3. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.        

Ärendebeskrivning 

Ansökan avser om nybyggnad av 6 st parhus med 12 st bostäder om 5 rok i 
två våningar på 125 m² med vidbyggda carport, som är en terrass på 
övrevåning, samt förråd på baksidan av tomt. 

Sammanlagd bruttoarea är 1 656 m², byggnadsarea är 1 124 m² och 
öppenarea är 246,6 m². 

Åtgärdena stämmer överens med detaljplan DP 1710 J och bedöms som 
förenlig med planens syfte där ingen avvikelse finns.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 

1. Bygglov för nybyggnad av 6 st. parhus med varsin carport och förråd 
beviljas med stöd av 9 kap. 30 b § PBL på fastigheten Stadsträdgården 3. 

2. Bygglovsavgiften fasställs till 104 738 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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§ 120 Dnr BN 2019/00530-3.5.4 

Anmälan om olovligt byggande eldstad på fastigheten X, 
Västerås 

Beslut 

Byggnadsnämnden ändrar sitt beslut § 189 dnr BN 2019-00530-3.5.4, 
meddelat den 12 juni 2019, på så sätt att den byggsanktionsavgift som NN 
och NN ska betala sätts ned till 2 325 kr.         

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden fattade enligt ett sammanträdesprotokoll daterat den 12 
juni 2019, § 189 dnr BN 2019-00530-3.5.4, beslut att ta ut en 
byggsanktionsavgift om 4 650 kr av NN och NN. I motiveringen angavs att 
skäl saknades för att sätta ned byggsanktionsavgiften.  

Sammanträdesprotokollet hade dock inte justerats så att det överenstämde 
med det i ärendet uppdaterade tjänsteutlåtandet och tjänsteskrivelsen. I dessa 
föreslogs att nämnden skulle sätta ned sanktionsavgiften till hälften, det vill 
säga till 2 325 kr, i enlighet med 11 kap. 53 a § plan- och bygglagen 
(2010:900).  

Tjänsteutlåtande och tjänsteskrivelsen utgjorde underlag för nämndens 
beslut.  
Tjänsteskrivelsen hade även kommunicerats med NN och NN innan beslutet 
fattades. 

Mot bakgrund av vad som framkommit om ärendets handläggning har 
byggnadsnämnden felaktigt beslutat att ta ut en byggsanktionsavgift om 4 
650 kr. Byggnadsnämndens avsikt var att ta ut, och skulle rätteligen ha tagit 
ut, en byggsanktionsavgift om 2 325 kr efter nedsättning i enlighet med 
tjänsteskrivelsen och tjänsteutlåtandet i ärendet. Beslutet ska därför ändras i 
enlighet därmed med stöd av 37 § förvaltningslagen (2019:900).   

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: Byggnadsnämnden ändrar sitt beslut § 189 dnr BN 2019-
00530-3.5.4, meddelat den 12 juni 2019, på så sätt att den 
byggsanktionsavgift som NN och NN ska betala sätts ned till 2 325 kr.    

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Delges NN  
Delges NN         
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§ 121 Dnr BN 1816948- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

- Arbetsutskottet diskuterar ett anmälningsärende på fastigheten X. Carl 
Arnö svarar berörd sakägare. 

- Claes Kugelberg (M) meddelar att han inte kan närvara på 
byggnadsnämndens sammanträde den 29 augusti på grund av andra 
åttaganden. 

- Jonas Cronert tar upp frågor från allmänheten om att illustrationsbilderna i 
detaljplaner är missvisande då de inte visar det som ska byggas. 

- Arbetsutskottet diskuterar hur och vad som kommuniceras i 
pressmeddelanden och på pressträffar. För detaljplaner bör mer fokus läggas 
på till exempel arkitektur, miljö och hållbar utveckling. Under hösten ska 
arbetsutskottet komma överens om vad som ska lyftas fram i 
pressmeddelanden inför nämnd.   

- Claes Kugelberg ställer sig frågande till varför detaljplanerna för 
kopparlunden inte finns utställda på Culturen. 

- Lars Kallsäby informerar om ETC:s invigning den 21 augusti kl. 09:30 där 
bostadsminister Per Bolund kommer att närvara för spadtag. Efteråt hålls ett 
seminarium på högskolan om hållbart byggande. Inbjudan kommer att 
skickas till arbetsutskottet.  

- Iwan Abdulrahman informerar om ett bygglovsärende för mobilmast på 
fastigheten Gäddeholm 2:1. Innan beslut om bygglov fattas ska ett möte 
hållas med flygplatsen om flyghinder. 

 

 

 


