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§ 106 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 
1. Arbetsutskottet utser Claes Kugelberg (M) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll. 
2. Justering av protokoll sker senast tisdag veckan efter sammanträdet. 
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§ 107 Dnr BN 1825865- 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
1. Föredragningslistan fastställs. 
2. Arbetsutskottet beslutar att Tomas Wulcan och Fanny Berglind från 
teknik- och fastighetsförvaltningen får närvara under ärende 7 i 
föredragningslistan, Information på beredning - Uppdrag - Genomlysa 
stadens mobilitetsåtgärder. 
3. Arbetsutskottet beslutar att konsult David Jones får närvara under ärende 
24 i föredragningslistan, Detaljplan för Avfart Irsta, del av Badelunda-Tibble 
3:15 m. fl., Irsta, Västerås Dp 1918. 

Ärendebeskrivning 
- Ärende 34 i föredragningslistan, Tidsbegränsat bygglov för uppställning av 
moduler på fastigheten X, utgår då ärendet inte är färdighanterat. 
- Övriga frågor anmäls enligt §§ 121-123 
 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
7 (25) 

AU Byggnadsnämnden 2022-05-10 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 108 Dnr BN 2022/00349-3.10.1 

Information på beredning - Uppdrag - Genomlysa stadens 
mobilitetsåtgärder 

Ärendebeskrivning 
Tomas Wulcan och Fanny Berglind informerar om uppdraget att genomlysta 
stadens mobilitetsåtgärder som teknik- och fastighetsförvaltningen har fått av 
kommunfullmäktige. Uppdraget har utmynnat i ett förslag att införa ett nytt 
upplägg för flexibla parkeringstal. Man ska även uppdatera kraven på 
cykelparkering och integrera dessa i parkeringsriktlinjerna.  
Förslaget kommer att skickas på remiss till byggnadsnämnden. Det förs en 
diskussion kring förslagets innehåll och konsekvenserna de får. 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 109 Dnr BN 2022/00015-3.1.2 

Information på beredning - Laga kraftvunna detaljplaner som ska 
anmälas till kommunfullmäktige för information 

Ärendebeskrivning 
Följande laga kraftvunnen detaljplan anmäls till kommunfullmäktige för 
information: 
- Detaljplan för Fredriksdal, bostadsetapp 3, Gäddeholm, Dp 1895. Laga 
kraft 2022-04-20. 
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§ 110 Dnr BN 2022/00337-3.1.2 

Information på beredning - Återrapportering från 
beredningsgruppen 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Strand Hübinette informerar om ärenden som har diskuterats på 
beredningsgruppen och går igenom beredningsgruppens bedömning av 
projekten samt fastighetsnämndens ordförandes bedömning.  
Arbetsutskottet tackar för informationen.  
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§ 111 Dnr BN 2021/00417-3.1.3 

Information på beredning - Områdesbestämmelser för Västerås 
4:20, Hovdestalund, Västerås, Ob 1951 

Ärendebeskrivning 
Marie Ahnfors informerar om områdesbestämmelserna som syftar till att 
möjliggöra nybyggnad av ett nytt krematorium och utökning av 
begravningsplatser. Planen är en byggherreplan och byggherren har anlitat 
en konsult som arbetar med den. Planen har varit ute på samråd där det 
inkom 16 yttranden, framför allt om kulturmiljön, naturvärden och befintliga 
ledningar. Ändringar som har gjorts sedan samrådet är att man har infört 
marklov för att fälla vissa träd, förtydligande av befintliga tekniska 
anläggningar, förtydligande om lagstiftning och förtydligande om 
materialäkthetens betydelse. Länsstyrelsen bedömer att 
områdesbestämmelserna inte avviker från översiktsplanen och ämnar inte 
överpröva den. Hålls tidplanen för granskning i juni kan planen tas upp för 
antagande i början av hösten. 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 112 Dnr BN 2018/00905-3.1.2 

Information på beredning - Detaljplan för Västerås 3:56, 
Brandthovda, Västerås, Dp 1971 

Ärendebeskrivning 
Marie Ahnfors informerar om planen som är ute på samråd mellan 9 maj - 10 
juni. Syftet med planen är att ändra parkmarken till kvartersmark med 
bostadsändamål för att ge befintligt bostadshus byggrätt. Detta säkerställer 
att huset kan byggas upp igen om det skulle förstöras i t. ex. en brand. All 
mark som inte är bebyggd i dagsläget har prickats så att inget annat kan 
byggas på tomten. Det förs en diskussion kring vilka konsekvenser planen 
har för omkringliggande verksamheter.  
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 113 Dnr BN 2016/00611-3.1.2 

Information på beredning - Detaljplan för del av Västerås 1:202 
m.fl. (Mälarstrandsgatan), Dp 1972 

Ärendebeskrivning 
Marie Ahnfors informerar om planen som är ute på samråd mellan 9 maj -10 
juni. När Mälarstrandsgatan byggdes blev den bredare än vad den var i 
detaljplanen, så nu görs en planändring så att gatan och dess funktioner ska 
rymmas inom gatumark. Planen har begränsat förfarande och alla sakägare 
ska skriftligen godkänna planen. Om inte alla sakägare godkänner planen går 
den över till standardförfarande. 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
13 (25) 

AU Byggnadsnämnden 2022-05-10 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 114 Dnr BN 2022/00338-3.5.1 

Information på beredning - Tidsbegränsat bygglov för 
nybyggnad av paviljongskola på fastigheten Västerås 1:218 och 
Västerås 1:128 

Ärendebeskrivning 
Pontus Ljungberg informerar om bygglovsärendet på Ekbergaskolan på 
Viksäng. Den befintliga skolan ska rivas och byggas upp på nytt, och under 
tiden behövs en tillfällig paviljong för att bedriva verksamheten. En annons 
har gått ut i Västerås tidning, och ärendet har skickats ut på remiss till 
sakägare. Fälten där man ska ställa upp paviljongerna är viktiga för 
omgivningen, så det är av stor vikt att alla berörda ges möjlighet att yttra sig 
över åtgärden. 
Arbetsutskottet tackar för informationen.  
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§ 115 Dnr BN 2016/01040-3.1.2 

Information på beredning - Förändringar i bebyggelseförslag - 
Detaljplan för Regattan 46 och Kryssen 3 m.fl., SMT-området, 
Öster Mälarstrand, Västerås, Dp 1886 

Ärendebeskrivning 
Henric Nilsson visar de nya volymskisserna på förslaget och informerar om 
hur förslaget har utvecklats sedan samrådet. Volymerna har minskats och 
flertalet byggnader har fått sänkt våningsantal. Ett par byggnader har dock 
höjts. Beslut om granskning kommer tidigast under årets tredje kvartal. Det 
förs en diskussion kring hur planen har utvecklats och vad som skulle kunna 
förbättras ytterligare. Den mer massiva husstrukturen i planens mitt behöver 
lättas upp och det högre huset behöver sänkas. En 3D-modell är önskvärd 
innan planen går ut på granskning. 
Arbetsutskottet tackar för informationen.  
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§ 116 Dnr BN 2022/00348-3.5.1 

Rivningslov för rivning av industrilokal (byggnad 90) på 
fastigheten Verkstaden 20 

Beslut 
1. Rivningslov ges enligt 9 kap. 34 § plan- och bygglagen. PBL.  
2. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Catharina Eriksson  
3. Enligt fastställd taxa är rivningsavgiften 9 594 kronor  
4. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 
Riksbyggen Ekonomisk Förening ansöker om lov för rivning av 
industribyggnad (Byggnad 90) på fastigheten Verkstaden 20.  
I byggnaden har det bedrivits metallindustri, butik och lager.  
Tidigare verksamheter är nedlagda.  
För fastigheten finns ny detaljplan Norra Kopparlunden 1882 som vunnit 
laga kraft 2021-10-06.  
Enligt detaljplanen har den aktuella byggnaden en positiv betydelse för 
stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde (orange klassning).  
Av kulturmiljöutredningen framgår det att byggnader som har en positiv 
betydelse för stadsbilden är dock mycket svåra att behålla och samtidigt nå 
ekonomisk bärighet i projektet på grund av byggnadens utformning, 
utbredning och begränsade användningsområden.  
Då syftet och visionen med detaljplanen är att skapa en öppen och trygg 
stadsdel är det svårt att bevara den befintliga byggnaden. Dessutom är 
Byggnaden 90 och marken förorenade, vilket försvårar ombyggnation eller 
renovering för att få en förnyad användning.  
Rivningen omfattar ca 9800 kvm byggnadsarea. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Rivningslov ges enligt 9 kap. 34 § plan- och bygglagen. PBL.  
2. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Catharina Eriksson  
3. Enligt fastställd taxa är rivningsavgiften 9 594 kronor  
4. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och arbetsutskottet 
beslutar enligt detta. 
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Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 
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§ 117 Dnr BN 2022/00345-3.5.1 

Bygglov för anordnande av fritidsbåtshamn och öar på 
fastigheten Västerås 1:203 

Beslut 
1. Bygglov för småbåtshamn på fastigheten Västerås 1:203 beviljas med stöd 
av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Marklov för tillskapande av öar på fastigheten Västerås 1:203 beviljas 
med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
3. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 120 877 kronor  
4. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- idrotts och fritidsförvaltningen (KIFF) ansöker om bygglov för att 
anlägga ytterligare hamn för fritidsbåtar med plats för 150 båtar till och 
vågholmar i form av öar vid Mälarparkens frididsbåtshamn. 
Platsen omfattas av två detaljplaner, detaljplan nr 1718 och 1645, både anger 
användningen som WV1 småbåtshamn. Åtgärden bedöms förenlig med 
detaljplanens bestämmelser. Berörda riksintressen på plasten bedöms inte 
påverkas av åtgärden.  Skyddszon för ytvatten ligger utanför 
småbåtshamnen.  
Samtliga krav som ställs i 9 kap 30 § (bygglov inom detaljplan) och 35 § 
(marklov) bedöms uppfyllas. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för småbåtshamn på fastigheten Västerås 1:203 beviljas med stöd 
av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Marklov för tillskapande av öar på fastigheten Västerås 1:203 beviljas 
med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
3. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 120 877 kronor  
4. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och arbetsutskottet 
beslutar enligt detta. 

Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 
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§ 118 Dnr BN 2022/00340-3.5.1 

Bygglov för tillbyggnad av bilhall samt rivning på fastigheten 
Magnetfältet 8 

Beslut 
1. Bygglov tillbyggnad av bilhall samt rivning på fastigheten Magnetfältet 8 
beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Rivningslov för rivning av befintlig bilhall beviljas med stöd av kap 34 § 
PBL. 
3. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 66 007 kronor. 
4. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 
XYZDP Scandinavia AB ansöker om bygglov för tillbyggnad av bilhall samt 
rivning av befintlig bilhall på fastigheten Magnetfältet 8 
Fastigheten är belägen på Tunbytorp. 
För fastigheten finns detaljplan 930, antagen 1987. Fastigheten har 
bestämmelsen J för industri och en maximal byggnadshöjd om 10 meter. 
Den befintliga bilhallen på fastigheten är byggd 1998 och anses av sökanden 
inte längre uppfylla de behov som verksamheten har. Denna kommer därför 
att rivas och ersättas med en ny hall. Bilhallen har ett oktagonalt fotavtryck 
och byggnadsdetaljer av hög arkitektonisk kvalitet, så som postmodernistiskt 
tidstypiska valvformade fönster som sökanden avser att spara så att de kan 
återanvändas i ett framtida projekt. 
Den föreslagna nya bilhallen har nästan samma bruttoarea som den 
befintliga, men ett rektangulärt avtryck. Fasaden är klädd i vit aluminium 
med stora glasade partier. Entréerna markeras med träpanel. På den norra 
och östra fasaden tillkommer skyltar som annonserar lokalens verksamhet. 
Utemiljön kommer vara till stor del asfalterad, med en gräsyta i fastighetens 
södra del. Den asfalterade ytan kommer att täcka en något större del av 
fastigheten än idag och användas i huvudsak till parkering och bilförsäljning. 
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Trots den befintliga bilutställningshallens arkitektoniska kvalitéer bedöms 
den inte ha sådant historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt 
värde som förhindrar dess rivning enligt kap 9 34 § 2 PBL. 
Föreslagen bebyggelse bedöms överensstämma med detaljplanens 
bestämmelser, syfte och beskrivning. Byggnaden bedöms vara lämpligt 
utformade med hänsyn till omgivning och ändamål. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
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1. Bygglov tillbyggnad av bilhall samt rivning på fastigheten Magnetfältet 8 
beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Rivningslov för rivning av befintlig bilhall beviljas med stöd av kap 34 § 
PBL. 
3. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 66 007 kronor. 
4. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och arbetsutskottet 
beslutar enligt detta. 

Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 
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§ 119 Dnr BN 2022/00334-3.5.4 

Yttrande till Högsta domstolen i mål nr. P 7588-21 om olovligt 
byggande av pooltak på fastigheten X 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden antar stadsförvaltningens förslag på yttrande som sitt 
eget och överlämnar det till Högsta domstolen. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 
Högsta domstolen har begärt att byggnadsnämnden ska inkomma med en 
svarsskrivelse i mål P 7588-21. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram 
ett förslag på yttrande som byggnadsnämnden kan anta som sitt eget. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden antar stadsförvaltningens förslag på yttrande som sitt 
eget och överlämnar det till Högsta domstolen. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och arbetsutskottet 
beslutar enligt detta. 

Kopia till 
Högsta domstolen 
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§ 120 Dnr BN 2022/00016-1.3.3 

Information på beredning - Arbetsmiljöfrågor  

Ärendebeskrivning 
Det finns inget att informera om denna gång. 
 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
22 (25) 

AU Byggnadsnämnden 2022-05-10 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 121 Dnr BN 2022/00358-3.5.4 

Övrig fråga - Olovlig verksamhet på fastigheten X 

Ärendebeskrivning 
Vesna Kranjec informerar om tillsynsärendet. En anmälan om olovlig 
verksamhet har inkommit från räddningstjänsten då fastighetsägaren inte har 
sökt lov för ändrad användning till operationsklinik. Det går inte att bevilja 
permanent lov utan att ändra detaljplanen. Hur ärendet ska hanteras återstår 
att se.   
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 122 Dnr BN 2022/00359-3.1.2 

Övrig fråga - Detaljplan Tidö 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Strand Hübinette informerar om att länsstyrelsen har meddelat 
negativt planeringsbesked i ärendet då de anser att det finns risk för påtaglig 
skada på riksintresset för kulturmiljövård. De anser att om planläggningen 
ska fortgå måste planen förändras radikalt jämfört med planbeskedet, dvs 
exploateringsgraden måste sänkas. Beslutet innebär att länsstyrelsen troligen 
kommer att överpröva den färdiga planen. Hade länsstyrelsen gett ett positivt 
planeringsbesked hade en överprövning inte varit möjlig. Byggnadsnämnden 
har möjlighet att överklaga länsstyrelsens beslut till regeringen om de så 
önskar. Det förs en diskussion kring hur man ska gå vidare med ärendet, 
vilket även måste diskuteras med fastighetsnämnden.  
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 123 Dnr BN 2022/00360-3.1.2 

Övrig fråga - Tidsplan resecentrum 

Ärendebeskrivning 
Claes Kugelberg (M) frågar om tidsplanen för detaljplanen för resecentrum. 
Elisabeth Strand Hübinette svarar att finansieringen måste ordnas innan man 
kan gå fram med planen till ett antagande. Handlingarna är klara och 
finansieringen är på gång. Senaste tidsplanen är att ta upp planen för 
antagande efter valet.  
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§ 124 Dnr BN 1810475- 

Beredning av ärenden inför kommande nämnd 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet bereder ärenden inför byggnadsnämndens sammanträde 19 
maj 2022. 
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