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§ 142 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden utser Anna Nordanberg (L) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll. 
2. Justering av protokoll sker senast tisdag veckan efter sammanträdet. 
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§ 143 Dnr BN 1816941- 

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av 
föredragningslista 

Beslut 
1. Ärende 1 till och med 24 i föredragningslistan är offentliga. 
2. Byggnadsnämnden beslutar att Helena Felldin får närvara på mötet under 
ärende 5 i föredragningslistan. 
3. Föredragningslistan fastställs. 

Ärendebeskrivning 
- Ärende 6 i föredragningslistan, Information - Ändring av 
delegationsordning, utgår och återkommer som ett beslutsärende senare 
under året. 
-Ärende 18 i föredragningslistan, Detaljplan för Harkie 2:89, Västerås, Dp 
1906, utgår från dagen sammanträde för vidare samtal med byggherren. 
-Ärende 20 i föredragningslistan, Detaljplan för del av Ullvi 3:1 och 3:640, 
Irsta - Dp 1743, utgår från dagen sammanträde för vidare samtal med 
byggherren. 
- Ärende 29 i föredragningslistan, Anmälan om olovligt byggande av 
kontrosmodul på fastigheten X, utgår då modulen är borttagen. 
- Övriga frågor anmäls enligt §§ 172 -174. 
 
 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
7 (49) 

Byggnadsnämnden 2022-05-19 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr BN 2022/00017-1.3.3 

Information - Stadsbyggnadsdirektören informerar  

Ärendebeskrivning 
Carl Arnö informerar om priset årets stadskärna som delats ut under 
konferensen Svenska stadskärnor i veckan. Den som får priset ska arbeta 
systematiskt och långsiktigt med utveckling och attraktivitet i stadskärnan 
och i år var det Helsingborg som vann. Det finns flera likheter mellan projekt 
som Helsingborg har genomfört och de projekt som Västerås arbetar med 
just nu. Carl berättar även om en föreläsning på konferensen som handlade 
om städers barnvänlighet och vad som gör en stad barnvänlig respektive inte 
barnvänlig. En stad som upplevs som barnvänlig har många parker, skolor 
och förskolor, lite biltrafik och låg kriminalitet.  
Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 145 Dnr BN 2022/00335-2.8.2 

Information - NKI resultat 

Ärendebeskrivning 
Carl Arnö informerar om årets NKI resultat. NKI står för nöjd kund index 
och mäts för flera olika myndighetsområden. Bygglov har ett NKI resultat på 
74, vilket är ett bra resultat och en ökning från tidigare år. Det som 
förvaltningen kan jobba med för att öka NKI ännu mer är bemötande och 
effektivitet, de andra områdena som mäts, t ex rättssäkerhet och kompetens, 
verkar ses som mer självklara i processen. 
Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 146 Dnr BN 2022/00346-1.3.7 

Information - Information om bostadsbyggnadsenkäten 

Ärendebeskrivning 
Helena Felldin informerar om bostadsbyggnadsenkäten som byggaktörerna i 
Västerås har svarat på. Enkätsvaren används för att ta fram underlag till 
Boverkets bostadsmarknadsenkät som staden ska svara på varje år. I korthet 
präglas bostadsmarknaden i Västerås av att bostadspriserna har ökat mycket 
det senaste året, mer än i riket i stort. Västerås har även en stor planreserv 
och ett fortsatt högt bostadsbyggande. Boverket har beräknat att Västerås har 
ett behov av att bygga 1476 bostäder fram till år 2030 och Västerås stad har 
som mål att det ska byggas 1250 bostäder per år.  Under 2021 påbörjades 
1345 lägenheter och 1026 lägenheter färdigställdes. 1100 hyresbostäder har 
beviljats investeringsstöd mellan 2018-2021, i syfte att få fram hyresrätter 
till rimliga priser. 68% av byggaktörerna som har svarat på enkäten anser att 
det fortfarande finns en brist på bostäder i Västerås. Enkäten undersöker 
även hur nöjda byggaktörerna är med stadens bostadsbyggnadsprocess. 
Staden har som mål att nå upp till ett betyg av 4 på en 5-gradig skala, för 
2021 hamnade det på 3,7.  
Begränsningar för bostadsbyggandet anses vara brist på detaljplaner på 
attraktiv mark, höga produktionskostnader, brist på kompetens inom 
kommunen och att det finns en osäkerhet kring statlig satsning på 
infrastruktur inom projekt Mälarporten.  
På frågan om hur vi kan förbättra processen svarar byggaktörerna att man 
vill ha mindre styrda detaljplaner, men även att man vill ha tydligare 
detaljplaner som inte behöver tolkas av tjänstemän. Man vill även ha mer 
planlagd mark för småhus, en snabbare planprocess, tydligare tolkning av 
tillgänglighetskraven och ett tydligare gestaltningsprogram om staden ska 
kunna ställa krav på gestaltning. Det förs en diskussion kring hur 
materialkostnader, tillgången på arbetskraft, höjda räntelägen och kriget i 
Ukraina kommer påverka bostadsbyggandet de närmaste åren.   
Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 147 Dnr BN 2022/00260-1.7.1 

Remiss - Handlingsplan för en hållbar plastanvändning i 
Västerås 2022-2025 

Beslut 
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande godkänns och överlämnas 
till Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har skickat Handlingsplan för en hållbar plastanvändning 
i Västerås 2022-2025 på remiss. Handlingsplanens syfte är att skapa en 
tydlig styrning och gemensamma prioriteringar för en hållbar 
plastanvändning i Västerås. Handlingsplanen innehåller tre fokusområden 
med tillhörande aktiviteter samt ett antal vägledningar kring 
plastanvändning. Byggnadsnämnden ges via remissen möjlighet att lämna 
synpunkter på handlingsplanen. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande godkänns och överlämnas 
till Kommunstyrelsen 

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

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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§ 148 Dnr BN 2022/00362-1.7.1 

Remiss - Uppdrag om genomlysning av stadens 
mobilitetsåtgärder (nytt upplägg för flexibla parkeringstal) 

Beslut 
Ärendet återremitteras för att tydliggöra byggnadsnämndens perspektiv i 
yttrandet. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att i samråd 
med byggnadsnämnden genomlysa stadens mobilitetsåtgärder (den så 
kallade MMrabatten) med syfte att konkretisera, revidera och förenkla dessa 
för att skapa möjlighet till ett lättförståeligt långsiktigt hållbart regelverk. 
Uppdraget har utförts i samverkan på förvaltningsnivå mellan teknik- och 
fastighetsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och 
stadsledningskontoret. Arbetet har resulterat i ett förslag på nytt upplägg för 
flexibla parkeringstal. Tekniska nämnden har skickat ärendet på remiss till 
byggnadsnämnden som ges möjlighet att komma med synpunkter på 
förslaget. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande godkänns och 
överlämnas till Kommunstyrelsen. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Yrkanden 
Anna Nordanberg (L) yrkar på återremiss för att tydliggöra 
byggnadsnämndens perspektiv i yttrandet.  
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. 

Kopia till 
Tekniska nämnden 
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§ 149 Dnr BN 2022/00287-1.4.1 

Byggnadsnämndens planeringsunderlag 2023-2026 

Beslut 
Planeringsunderlaget godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Planeringsunderlaget för perioden är upprättat enligt stadsledningskontorets 
anvisningar och redogör bland annat för nämndens ansvar, ger en 
beskrivning av viktiga utmaningar och omvärldsfaktorer, beskriver 
verksamhetsutveckling utifrån demografi och volymer och de ekonomiska 
förutsättningarna.  
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Planeringsunderlaget godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

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

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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§ 150 Dnr BN 2022/00005-1.4.2 

Delårsrapport 1 per 30 april 2022 för byggnadsnämnden 

Beslut 
1. Delårsrapport 1 per 30 april 2022 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen.         

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämndens delårsrapport omfattar en kort analys av verksamhetens 
utveckling. Den redogör också för periodiserat resultat och uppföljning av 
mål per den 30 april. 
Byggnadsnämnden visar ett resultat för delår 1 som är 1,9 mnkr bättre än 
budget. I utfallet finns kostnader om 2,1 mnkr som ska finansieras av 
satsning för detaljplaner. Avräkning mot kommunstyrelsens reserv har inte 
gjorts per 30 april vilket innebär att det finns kostnader men inte intäkter 
(bidrag) för motsvarande belopp. Efter avräkning är resultatet ytterligare 2,1 
mnkr bättre, totalt +4,0 mnkr jämfört med budget. Verksamhetens kostnader 
är +1,4 mnkr jämfört med budget. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Delårsrapport 1 per 30 april 2022 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen.       

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

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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§ 151 Dnr BN 2022/00336-3.0.1 

Arkitekturprogram remisshandling 2022 

Beslut 
Arkitekturprogram för Västerås ska skickas ut på remiss. Remisstiden är till 
och med 2022-09-30. 

Reservation 
Anna Nordanberg (L) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
”Markanvisningar är en viktig resurs i samband med stadens utveckling och 
kan även vara ett medel för att arbeta med arkitekturfrågor. Men arbetssättet 
kring markanvisningar och vilka krav och urvalskriterier som ska användas i 
dem är dock något som bör avgöras av fastighetsnämnden utifrån 
förutsättningarna i det aktuella fallet. Det är inte något som i detalj ska styras 
i den här typen av program.” 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-03 att ge Byggnadsnämnden i 
uppdrag att ta fram ett Arkitekturprogram för Västerås. 
Syftet med uppdraget är att uppnå en högre arkitektonisk kvalité på den 
fysiska miljön som helhet och arkitekturen hos enskilda byggnader och 
miljöer i alla skalor, samt att ge aktörer, både internt och externt, en 
gemensam plattform kring ämnet arkitektur. Syftet med 
arkitekturprogrammet är även att beskriva ett förhållningssätt för hur 
arkitektoniska kvaliteter i Västerås ska bevaras, stärkas, kompletteras och 
utvecklas. Programmet ska vägleda stadens arbete inom det offentliga 
byggandet, detaljplaneringen, bygglov, förvaltning, vid markanvisningar 
med mera. Med utgångspunkt i Västerås arkitekturprogram vill Västerås stad 
också bjuda in stadsbyggandets aktörer och västeråsarna till dialog om olika 
byggprojekt. Arkitektur som kunskapsområde behöver stödjas och utvecklas 
inom förvaltningens olika uppdrag. 
Arkitektur Västerås, som vi valt att kalla programmet, består av tre 
huvudsakliga delar: I inledningen beskrivs syftet med programmet och 
varför god arkitektur är viktigt. Sju påståenden utgör dokumentets kärna. Här 
beskrivs Västerås stads ambitioner i frågor som rör arkitektur. Till varje 
påstående formuleras fem strategier för hur vi ska uppnå det påståendet 
säger. I den avslutande delen beskrivs Västerås stads verktyg för att kunna 
bevara, utveckla och skapa väl gestaltade livsmiljöer i kommunen. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Arkitekturprogram för Västerås ska skickas ut på remiss. Remisstiden är till 
och med 2022-09-30. 
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Yrkanden 
Anna Nordanberg (L) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag 
till beslut med följande ändringar:  
1. Stycke 2 under rubriken ”Markanvisning” på sidan 36 utgår.  
2. Punkten ”God arkitektur ska vara ett krav och urvalskriterium vid 
markanvisningar” på sidan 36 under rubriken ”Strategier” utgår. 
Yngve Wernersson (S) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag 
till beslut och avslag till Anna Nordanbergs (L) ändringsyrkanden. 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Anna 
Nordanbergs (L) förslag till beslut och dels Yngve Wernerssons (S) bifall till 
stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. Ordföranden föreslår en 
propositionsordning där det två förslagen ställs mot varandra. Föreslagen 
propositionsordning godkänns och genomförs.  
Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar enligt Yngve 
Wernerssons (S) bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Enligt förteckning 
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§ 152 Dnr BN 2021/01049-3.1.2 

Planbesked för Gryta 1:15 och 1:30, Västerås 
Nämnden ajournerar sig under behandlingen av ärendet.  

Beslut 
1. Positivt planbesked lämnas för Gryta 1:15 och 1:30 norr om Hökåsen, 
Västerås. 
2. Avgift för planbesked för en medelstor åtgärd, fastställs till 14 490 kr 
enligt gällande taxa.   

Särskilt yttrande 
Claes Kugelberg (M) lämnar följande särskilda yttrande: ”Vi förutsätter att 
prima jordbruksmark bevaras.” 
Yngve Wernersson (S) lämnar följande särskilda yttrande: ”Efter utförlig 
information om att eventuella synpunkter på byggandet på jordbruksmark 
inte ligger i beslutet om planbesked, kommer mina synpunkter om 
användande av jordbruksmark att framföras senare i processen.” 
Ärendebeskrivning 
Syftet med planansökan är enligt sökande att planlägga för 
bostadsbebyggelse. I sin ansökan skriver sökande:”syftet är att uppföra 
bostadsbebyggelse i ett naturskönt område som samtidigt har ett mycket 
fördelaktigt läge nära Västerås norra tätortsområde.”  
Förslaget omfattar en exploatering för ca 40 småhus fördelade på främst 
villabebyggelse men kan enligt sökande även komma att omfatta radhus 
och/eller kedjehus om sådant intresse finns.  
Området utgörs idag främst av ängsmark och ligger öppet i ett storskaligt 
jordbrukslandskap. Marken nyttjas främst som betesmark för hästar. På 
Gryta 1:15 finns även en mindre paddock. 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömning är att detaljplanearbetet inte kan 
påbörjas med hänsyn till att det saknar stöd i strategierna för en hållbar 
utveckling, enligt Västerås Översiktsplan 2026 samt saknar konkreta skäl 
som stöd till varför jordbruksmark tas i anspråk.  
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Negativt planbesked lämnas för Gryta 1:15 och 1:30 norr om Hökåsen, 
Västerås enligt Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2022-04-19. 
2. Avgift för planbesked för en medelstor åtgärd, fastställs till 14 490 kr 
enligt gällande taxa. 
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Yrkanden 
Anna Nordanberg (L) yrkar att byggnadsnämnden lämnar positivt 
planbesked för Gryta 1:15 och 1:30. 
Claes Kugelberg (M) yrkar bifall till Anna Nordanbergs (L) förslag till 
beslut.  

Proposition 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels 
stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut och dels Anna Nordanbergs 
(L) förslag till beslut. Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två 
förslagen ställs mot varandra. Föreslagen propositionsordning godkänns och 
genomförs. Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar enligt Anna 
Nordanbergs (L) förslag till beslut.  
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§ 153 Dnr BN 2020/01281-3.1.2 

Detaljplan för del av Skädduga 12:1, 12:6-12:8 samt Skultuna 
Prästgård 1:1, Prästgärdet, Skultuna, Dp 1976 

Beslut 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Skädduga 12:1, 12:6-12:8, Skultuna Prästgård 1:1, Skultuna, Västerås, enligt 
stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2022-03-15. 

Särskilt yttrande 
Anna Nordanberg (L) och Henrik Östman (L) lämnar följande särskilda 
yttrande: 
”För Liberalerna är det viktigt att utveckla våra serviceorter och vi tycker det 
är positivt att vi nu prövar denna plan i Skultuna. Planen har potential att 
innehålla både ett relativt stort antal styckebyggartomter, en gruppbostad och 
förskola. Tusentals familjer står i kö i Västerås för att få möjlighet att köpa 
en tomt och bygga sitt eget hus. Många nya styckebyggartomter har tagits 
fram under den senaste mandatperioden och den strykande åtgång som har 
varit på framtagna tomter visar verkligen på hur stort behovet är.” 
Monica Stolpe Nordin (C), Iréne Englund (S), Yngve Wernersson (S), Anna 
Grön (S), Mikael Dimgård (S) och David Sundén (C) lämnar följande 
särskilda yttrande: 
"Vi ser det möjligt att kunna planlägga del av det utpekade området. Det är 
av stor vikt att redan initialt i planen ta hänsyn till den produktiva 
åkermarken som inte bör bebyggas och att planen kan visa på kreativa 
lösningar där boende och livsmedelsproduktion kan samspela. 
Att bygga inom det föreslagna området har stöd i ortsanalysen för Skultuna 
vilket vi anser vara en styrka samtidigt som vi måste ta hänsyn till det ökade 
behovet av livsmedel/energi produktion vilket idag är ett nationellt krav 
genom den livsmedelsstrategi som omfattar vårt kommunala ansvar att 
uppfylla." 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsnämnden begärde i november 2020 ny detaljplan gällande fastighet 
Skädduga 12:1, 12:6-12:8, Skultuna Prästgård 1:1. Detaljplanens syfte är att 
möjliggöra för bostäder, förskola och gruppbostad på fastigheten Skädduga 
12:1 m.fl. Bebyggelsen ska utformas på sådant sätt att den knyter an till 
befintlig bebyggelsestruktur och smälter in i serviceortens siluett. 
Detaljplanen omfattar Skädduga 12:1, 12:6-12:8, Skultuna Prästgård 1:1, 
Skultuna, Västerås. 
Detaljplanen handläggs med standard planförfarande. Detaljplanen föreslås 
få prioritet 3. 
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Planområdet är utpekat som möjligt utvecklingsområde för bostäder i 
Skultuna ortsanalys. Syftet med detaljplanen stämmer överens med ÖP 2026 
rev 2017 intentioner. strategier ”Bostäder för alla”, ”Livskraftig landsbygd 
med starka serviceorter” och ”Kollektivtrafiken som ryggrad”. 
Översiktsplanen uttrycker en positiv syn på byggande på landsbygden 
förutsatt att bebyggelsen får lämplig lokalisering och att husens utformning 
och placering anpassas till det omgivande landskapet. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Skädduga 12:1, 12:6-12:8, Skultuna Prästgård 1:1, Skultuna, Västerås, enligt 
stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2022-03-15. 

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

Kopia till 
Fastighetsnämnden 
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§ 154 Dnr BN 2018/00336-3.1.2 

Detaljplan för Irsta-Olsta 2:13, Västerås, Dp 1943 

Beslut 
1. Detaljplan för del av Irsta-Olsta 2:13, Irsta, Västerås, Dp 1943, daterad 
2022-05-10, ska skickas ut för samråd. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med planen är att skapa en by på landet med friliggande enbostadshus 
i en våning och parhus i två våningar samt ett flerbostadshus i en våning med 
små lägenheter för äldre friska. Bebyggelsen ska anpassas till de kultur- och 
naturvärden som finns i området. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Detaljplan för del av Irsta-Olsta 2:13, Irsta, Västerås, Dp 1943, daterad 
2022-05-10, ska skickas ut för samråd. 

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

Kopia till 
Sökande 
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§ 155 Dnr BN 2018/01203-3.1.2 

Detaljplan för Bälby 1:4 m.fl., Erikslund, Västerås, Dp 1926 

Beslut 
1. Detaljplan för Bälby 1:4 m.fl., Erikslund, Västerås, Dp 1926, daterad 
2022-05-10, ska skickas ut för samråd. 
2. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2022-04-29, ska skickas ut för 
samråd. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen ska innefatta en ny väg inklusive parallell gång- och cykelväg 
från cirkulationsplatsen vid den befintliga delen av Västerleden i nordöstra 
delen av det föreslagna detaljplaneområdet till anslutningen till 
Västerledsmotet vid E18 i söder. Detaljplanen ska även innefatta tre 
planskilda korsningar för gång- och cykeltrafik för att binda samman de 
östra och västra delarna av planområdet. Groddjurspassager ska anläggas för 
att underlätta rörelse och spridning av groddjuren. Detaljplanen ska inte 
omfatta några ytor för ytterligare exploatering. 
Fastighetsnämnden beslutade §197, 2018-12-19, att begära hos 
byggnadsnämnden detaljplan för området. 
Byggnadsnämnden beslutade §109, 2020-04-30, att ge 
Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för området. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggandsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Detaljplan för Bälby 1:4 m.fl., Erikslund, Västerås, Dp 1926, daterad 
2022-05-10, ska skickas ut för samråd. 
2. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2022-04-29, ska skickas ut för 
samråd. 

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

Kopia till 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
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§ 156 Dnr BN 2018/01153-3.1.2 

Detaljplan för del av Froby 4:1 m fl inom den fördjupade 
översiktsplanen för Erikslund, FÖP 63, Dp 1927 

Beslut 
1. Detaljplan för Froby 4:1 m.fl., Erikslund, Västerås, Dp 1927, daterad 
2022-05-10, ska skickas ut för samråd.  
2. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2022-04-28, ska skickas ut för 
samråd. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att utveckla Erikslunds verksamhetsområde och 
komplettera detta med ytkrävande verksamheter, kontor och handel. Hänsyn 
ska tas till natur- och rekreationsvärden med särskilt fokus på skydd av 
groddjur. 
Byggnadsnämnden beslutade §110, 2020-04-30, att ge 
Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för området. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Detaljplan för Froby 4:1 m.fl., Erikslund, Västerås, Dp 1927, daterad 
2022-05-10, ska skickas ut för samråd.  
2. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2022-04-28, ska skickas ut för 
samråd. 

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

Kopia till 
Teknik- och fastighetsförvaltningen  
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§ 157 Dnr BN 2018/00324-3.1.2 

Detaljplan för Avfart Irsta, del av Badelunda-Tibble 3:15 m.fl., 
Irsta, Västerås Dp 1918 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden antar detaljplanen för del av Badelunda-Tibble 3:15 
m.fl., Irsta, Västerås, daterad 2021-11-17, reviderad 2022-05-10, och 
betecknad Dp 1918.  
2. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2022-04-01, godkänns. 
3. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig 
med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 
miljöbalken 3 kap. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för anläggande av 
verksamhetsmark för ytkrävande verksamheter inom logistik, industri och 
lager i närhet av större trafikled för tillgång på god infrastruktur. 
Detaljplanen var ute på samråd under tiden 30 oktober till 20 november 
2020. Under samrådet hölls ett digitalt samrådsmöte den 11 november 2020. 
Synpunkterna från förvaltningar och intresseorganisationer berörde i första 
hand risk för påverkan av riksintresset Badelundaåsen och Anundshög samt 
trafik på Tyrgatan/väg 694.  
Detaljplanen var ute på granskning under tiden 29 november 2021 till 14 
januari 2022 
Synpunkterna från förvaltningar och intresseorganisationer berörde i första 
hand risk för påverkan av riksintresset Badelundaåsen och Anundshög, trafik 
på Tyrgatan/väg 694, bedömning av olägenhet vid bostäder och 
verksamhetsbuller. Synpunkterna från privatpersoner/närboende berör i 
huvudsak befarade problem med ökad trafikbelastning på Tyrgatan/väg 694 
norr om Anundshögsmotet.  
Planförslaget har prövats under planprocessen mot gällande lagstiftning och 
grundats på genomarbetat underlag. Byggrätten som föreslås är därav väl 
avvägd i projektet och synpunkter inarbetade som berör planförslaget. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden antar detaljplanen för del av Badelunda-Tibble 3:15 
m.fl., Irsta, Västerås, daterad 2021-11-17, reviderad 2022-05-10, och 
betecknad Dp 1918.  
2. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2022-04-28, godkänns. 
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3. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig 
med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 
miljöbalken 3 kap. 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 
beslutar enligt detta. 
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§ 158 Dnr BN 2016/00389-3.1.2 

Detaljplan för Lugnet 1 och 2 samt Höskrindan 1 m.fl, 
Hammarby, Västerås, Dp 1858 

Beslut 
Detaljplan för Lugnet 1-2, Höskrindan 1 m.fl., Hammarby, Västerås, dp 
1858, avskrivs eftersom den inte längre bedöms vara aktuell för fortsatt 
planläggning.        

Ärendebeskrivning 
Pågående planarbete föreslås avskrivas från fortsatt handläggning på grund 
av att nuvarande omfattning av detaljplanen inte längre bedöms vara aktuell. 
Syftet med detaljplanen var att pröva möjligheten att tillskapa nya bostäder, 
förskola, vård och centrumverksamhet. Majoriteten av tillkommande 
bebyggelse föreslogs i planområdets ytterkant på ytor som idag till stor del 
består av markparkering. Totalt föreslogs ett tillskott till området om ca 500-
550 lägenheter.      
Detaljplanen var ute på samråd i januari 2018 och mötte kraftiga reaktioner 
från boende i området. Ytterligare dialogmöten hölls under våren 2018. I 
juni 2018 fattade byggnadsnämnden beslut om att detaljplanen behövde 
omarbetas. Första steget var att ta fram en stadsdelanalys för Hammarby och 
arbetet med detaljplanen pausades under tiden.   
”Stadsdelsanalys Hammarby – Så står det till!” togs fram under 2020/2021 
och ger kunskapsunderlag om platsens fysiska förutsättningar, invånarnas 
upplevelser om platsen och livsvillkor för de individer som lever i 
stadsdelen. Sammantaget skapar det ett underlag för att vidareutveckla 
stadsdelen.  
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer utifrån stadsdelsanalysen att det blir 
svårt att gå vidare med detaljplanen eftersom dess nuvarande omfattning inte 
längre bedöms vara aktuell. En omstart av planarbetet behövs där ett 
helhetsgrepp tas för Hammarby med fokus på den fysiska miljön och social 
hållbarhet.  
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Detaljplan för Lugnet 1-2, Höskrindan 1 m.fl., Hammarby, Västerås, dp 
1858, avskrivs eftersom den inte längre bedöms vara aktuell för fortsatt 
planläggning. 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 
beslutar enligt detta. 
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Kopia till 
IKANO Bostad AB 
Willhem AB              
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§ 159 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 2022-04-
19--2022-05-09 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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§ 160 Dnr BN 1816945- 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisad förteckning läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Delegeringsbeslut registrerade under perioden 2022-04-19--2022-05-09 
redovisas för byggnadsnämnden i form av en lista. 
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§ 161 Dnr BN 1816946- 

Anmälan av laga kraftvunna detaljplaner 

Ärendebeskrivning 
Följande detaljplan har vunnit laga kraft: 
- Detaljplan för Fredriksdal, bostadsetapp 3, Gäddeholm, Dp 1895. 
Laga kraft 2022-04-20. 
- Detaljplan för Välljärnet 2-3 och Martinprocessen 2-3, Dp 1905. 
Laga kraft 2022-04-20 
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§ 162 Dnr BN 1816949- 

Protokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 

Beslut 
Sammanträdesprotokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 19 april läggs 
till handlingarna. 
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§ 163 Dnr BN 2022/00299-3.5.1 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage och utökning av 
tomtplats på fastigheten X 

Beslut 
1. Strandskyddsdispens i efterhand för garage och utökning av tomtplats på 
fastigheten X avslås med stöd av 7 kap 13, 18 c §§ MB 
2. Enligt fastställd taxa är avgiften 5 250 kronor.  

Ärendebeskrivning 
Ett garage har byggts utanför beslutad tomtplats och fastighet. Sökanden vill 
pröva möjligheten att legalisera garaget i efterhand inom ramarna för 
miljöbalken och justera tomtplatsen.  
Bedömning 
Syftet med strandskyddslagstiftningen är att skydda allemansrätten samt 
djur- och växtliv från långsiktiga åtgärder som kan påverka dess 
förutsättningar. Sen 2011 är det strikt reglerat i det 7 kapitlet 18 c § 
miljöbalken under vilka förutsättningar som man kan bevilja dispenser så 
länge inget av strandskyddets syften påverkas. 
Uppförande av nya byggnader inom strandskydd kräver en beviljad dispens 
innan de uppförs, detta har inte skett. Sökanden har även uppfört byggnader 
utanför beslutad tomtplats. Det finns inga undantag inom nuvarande 
lagstiftning som innebär att privatpersoner får utöka sina tomtplatser när de 
redan är beslutade. Det finns inga särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § som är 
tillämpliga och att expandera utanför angiven tomtplats bedöms oförenligt 
med strandskyddets syften.  
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Strandskyddsdispens i efterhand för garage och utökning av tomtplats på 
fastigheten X avslås med stöd av 7 kap 13, 18 c §§ MB 
2. Enligt fastställd taxa är avgiften 5 250 kronor.  

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

Kopia till 
Sökande 
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§ 164 Dnr BN 2022/00339-3.5.1 

Bygglov för anordnande av parkeringsplats på fastigheten X 

Beslut 
1. Ansökan om bygglov för anordnande av parkeringsplats på fastigheten X 
avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt taxa är granskningsavgiften 1 379 kronor. Byggnadsnämnden har 
skyldighet att meddela beslut om lov inom tio veckor. Då ärendet har tagit 
över 13 veckor att handlägga har detta inte uppfyllts. Granskningsavgiften 
har reducerats med 60 % till 551 kronor. 

Ärendebeskrivning 
NN ansöker om bygglov för anordnande av parkeringsplats på fastigheten X.  
Fastigheten är belägen på område X.  
För fastigheten finns detaljplan, detaljplanenummer SPL 679/L. Detaljplanen 
är antagen 1973-02-22.  
Enligt 2 kap. 6§ plan- och bygglagen, PBL, ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.  
Platsen för föreslagna parkeringsplatser är i dag i huvudsak gräsbeklädd 
förgårdsmark och gångbana och angränsar till en vältrafikerad gata med flera 
olika trafikslag. Platsen utgör en av de viktigare entréerna till skolområdet. 
Den öppna platsen med de befintliga grönytorna skapar förutsättningen för 
en för skolan passande entrésituation. Denna öppenhet är även bra för 
gaturummets arkitektur och är konsekvent med helheten för områdets 
kulturmiljö. För en väl fungerande plats bedöms gatan här behöva ett tilltaget 
gaturum. 
Förslaget ändrar denna situation negativt. Detta då parkeringsplatserna tar 
behövlig grönyta i anspråk, förvandlar befintlig entrésituationen till 
parkering samt tränger gaturummet. Sammantaget bedöms förslaget inte 
uppfylla 2 kap. 6§ PBL, om främst lämplig stadsbild och god helhetsverkan.  
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Ansökan om bygglov för anordnande av parkeringsplats på fastigheten X 
avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt taxa är granskningsavgiften 1 379 kronor. Byggnadsnämnden har 
skyldighet att meddela beslut om lov inom tio veckor. Då ärendet har tagit 
över 13 veckor att handlägga har detta inte uppfyllts. Granskningsavgiften 
har reducerats med 60 % till 551 kronor. 
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Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 
beslutar enligt detta. 

Kopia till 
Delges sökande 
Kontrollansvarig 
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§ 165 Dnr BN 2022/00350-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad samt marklov på 
fastigheten Saltängen 7 

Beslut 
1. Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten Saltängen 7 
beviljas med stöd av 9 kap. 30 § § plan- och bygglagen. 
2. Marklov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten Saltängen 7 
beviljas med stöd av 9 kap. 35 § § plan- och bygglagen. 
3.Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 393 016 kronor. 
4. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 
FastICA Bro AB ansöker om bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad samt 
marklov på fastigheten Saltängen 7, Saltängensvägen. 
Fastigheten är belagen i Hacksta-området med Saltängensvägen söder om  
fastigheten. Norr om fastigheten ligger järnvägen samt Köpingsvägen.  
För fastigheten finns detaljplan Väster Hacksta Dp 1649 K, antagen 2007-
12-06 (vann laga kraft 2008-01-10). 
ICA Logistik tillsammans med ICA Fastigheter önskar bygga en ny 
logistikbyggnad med blomsterlager och kontor. Den utförs med fasader i vitt 
(RAL 9010) och rött (RAL 3020). 
Ny logistikbyggnad är 13,85 m hög. 
Byggnadsarea är 12 796,12 m2, öppenarea är 6,76 m2 och bruttoarea är 13 
891,12 m2. 
Byggnaden uppförs i en våning med en entresolvåning.  
För tillgängligheten görs ett avsteg på bottenvåningen enligt 8 kap 6 § punkt 
1 PBL då lagerarbetet förutsätter krävs god fysik och full rörlighet. Det 
innebär att själva lagret, omklädning för lagerpersonal och kontorsyta för 
lagerpersonal på bottenvåningen inte utförs med full tillgänglighet. Detta 
eftersom det rör sig om en arbetslokal där kraven på tillgänglighet bedöms 
vara obefogade med hänsyn till arten av den verksamhet lokalen är avsedd 
för. I det aktuella fallet kan man inte arbeta med verksamheten om man inte 
har full rörlighet och god fysik.  
För den övre våningen på entresolen uppfylls tillgänglighetskrav då det 
arbete som utförs där inte omfattas av undantaget.  
För att minska risk för störningar i form av ljus och buller hos intilliggande 
boende uppförs en bullervall. För att hantera dagvatten uppförs diken och 
fördröjningsmagasin. 
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Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten Saltängen 7 
beviljas med stöd av 9 kap. 30 § § plan- och bygglagen. 
2. Marklov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten Saltängen 7 
beviljas med stöd av 9 kap. 35 § § plan- och bygglagen. 
3.Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 393 016 kronor. 
4. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.   

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

Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 
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§ 166 Dnr BN 2022/00297-3.5.4 

Anmälan om olovlig uppställning av containrar på fastigheten X 

Nämnden ajournerar sig under behandlingen av ärendet. 

Beslut 
Ärendet återemitteras för vidare politisk diskussion. 

Reservation 
Yngve Wernersson (S), Irene Englund (S) och Anna Grön (S) reserverar sig 
mot beslutet med följande motivering:  
"Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att återremittera ärende 28, - 
Anmälan om olovlig uppställning av containrar på fastigheten X.  
Vi socialdemokrater i byggnadsnämnden bedömer att ärendet är tillräckligt 
berett/utrett och att ytterligare utredning eller diskussion inte kommer att 
tillföra ärendet något nytt i sak.  
Närvarande socialdemokrater i nämnden, såväl tjänstgörande som ersättare, 
står bakom och stödjer reservationen." 

Ärendebeskrivning 
På fastigheten X har det inkommit anmälningar om bland annat olovligt 
byggande. Det olovliga byggandet består av uppställande av hundratals 
containrar. Fastigheten ligger söder om Västerås, mellan kommundelarna X, 
Y och Z. Fastigheten ligger precis intill kulturmiljöhänsynsområde med 
bland annat utsikt från X slott. Området med slottet ingår även i riksintresse 
för kulturmiljövård. Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan. 
Byggnadsnämnden genomförde 2021-12-14 ett tillsynsbesök på platsen. Av 
besöket framgick det att det finns omkring 500-600 containrar som saknar 
bygglov och startbesked, varav de flesta är staplade på höjden två och två. 
Alla containrar ser likadana ut. De är 9,65 m långa och 3 m breda. 
Att ställa upp 500-600 containrar i ett år bedöms uppnå den grad av 
omfattning och varaktighet för att utgöra bygglovspliktigt upplag. 
Containrarna bedöms därför vara lovpliktiga åtgärder som påbörjats utan lov 
och startbesked.  
Berörd area för containerupplaget beräknas vara 8 366 kvm och avser den 
yta som containerupplaget tar på marken. Sanktionsavgift för upplaget, 
beräknad i enlighet med 9 kap. 12 § 4 p. PBF, är 2 021 596 kr.  
Det har inte framkommit några skäl till att underlåta att ta ut 
byggsanktionsavgiften. Överträdelsen är inte av mindre allvarlig art och bör 
inte heller av det skälet sättas ned. Det är tvärtom frågan om en överträdelse 
av mycket stor omfattning. 
NN ska, i egenskap av fastighetsägare, betala byggsanktionsavgiften. 
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Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 2 021 596 kr av NN 
med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900).  
2. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 61 § PBL att 
byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader från att beslutet har 
delgetts NN.  

Yrkanden 
Monica Stolpe Nordin (C) yrkar på återremiss för vidare politisk diskussion i 
ärendet innan beslut fattas.  
Yngve Wernersson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag.  

Proposition 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Monica Stolpe 
Nordins (C) förslag på återremiss och dels Yngve Wernerssons (S) förslag 
att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden föreslår en propositionsordning 
där de två förslagen ställs mot varandra. Föreslagen propositionsordning 
godkänns och genomförs.  
Votering begärs. 
Ordförande föreslår en voteringsordning där ja står för att ärendet ska 
återremitteras och nej står för att ärendet ska avgöras idag. Föreslagen 
voteringsordning godkänns och genomförs. Ordföranden finner att 
voteringen utfallit med 6 röster för Ja och 3 röster för Nej och att 
byggnadsnämnden därmed beslutar att återremittera ärendet.  
Voteringstabell 

Namn Parti Ja Nej Avstår 
Monica Stolpe Nordin C X   
Claes Kugelberg M X   
Iréne Englund S  X  
Yngve Wernersson S  X  
Anna Nordanberg L X   
Frank Pettersson M X   
Solveig Nygren M X   
Jens-Ove Johansson - X   
Anna Grön S  X  
Resultat  6 3  

 

Kopia till 
Delges fastighetsägaren 
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§ 167 Dnr BN 2022/00341-3.5.4 

Anmälan om olovlig ändring av fasad på fastigheten X 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift om 18 112,5 kr av NN 
med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  
2. Byggnadsnämnden beslutar, med stöd av 11 kap. 61 § PBL, att 
byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader från att beslutet har 
delgetts NN.  
3. NN föreläggs med stöd av 11 kap. 20 § PBL, i egenskap av 
fastighetsägare, att vidta rättelse genom att måla tillbaka den stående panelen 
på balkongen i brun originalkulör. Rättelse ska ha skett senast den dag som 
infaller åtta veckor från den dag detta beslut vinner laga kraft. 

Ärendebeskrivning 
Den 26 oktober 2021 inkom en anmälan om olovlig ändring av fasad på 
fastigheten X. Utredningen visar att delar av fasaden har målats om från brun 
till vit kulör och att befintliga bruna dörrar och fönster i trä bytts ut till nya 
vita i aluminium.  
Den 24 februari 2022 beviljades bygglov i efterhand för byte av samtliga 
fönster, entrédörr, altandörr och balkongdörr. Bygglov beviljades även för 
målning av del av fasad på framsidans bottenplan och målning av fasad på 
baksidans bottenplan från brun till vit färg. I samma beslut nekades bygglov 
för ommålning av fasaden på balkongen på övre plan. 
Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för 
och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd, så snart det finns 
anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL, i 
föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen.  
Byte av fönster och dörrar 
Bedömningen är att byte av fönster till nya i annan färg och annat material 
påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt och därför är en 
bygglovspliktig åtgärd enligt 9 kap. 2 § första stycket 3c PBL. En åtgärd som 
kräver bygglov får, enligt 10 kap. 3 § PBL, inte påbörjas innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked.  
Det krävdes bygglov och startbesked för att få byta aktuella fönster och 
dörrar. Av de uppgifter som framkommit i ärendet framgår det att bytet 
påbörjades och genomfördes innan startbesked hade meddelats. 
Byggnadsnämnden ska därför ta ut en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 
§ PBL. 
NN ska i egenskap av den som fått fördel av överträdelsen betala 
byggsanktionsavgiften enligt 11 kap. 57 § PBL.  
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I aktuellt fall rör det sig om nio fönster och tre dörrar. Beräknad 
sanktionsavgift, i enlighet med 9 kap. 10 § andra stycket PBF, är därför 72 
450 kr. Byggsanktionsavgiften bedöms dock vara oproportionerligt hög 
varför byggsanktionsavgiften föreslås sättas ned till en fjärdedel i enlighet 
med 11 kap. 53 a § PBL, det vill säga till 18 112,5 kr.  
Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter det att beslutet 
delgivits mottagaren i enlighet med 11 kap. 61 § 1 st. PBL. 
Målning av fasad på balkong 
Bedömningen är att ommålning av fasad på balkong från brun färg till vit 
färg utgör en ändring som ändrar byggnadens och framför allt områdets 
karaktär och att ommålningen därför är bygglovspliktig enligt 9 kap. 2 § 
första stycket 3c och 5 § PBL. 
Det har gjorts en lovpliktig fasadändring utan lov och bygglov kan inte 
beviljas i efterhand. Fastighetsägaren föreläggs därför med stöd av 11 kap. 
20 § PBL att vidta rättelse genom att måla tillbaka den stående panelen på 
balkongen i brun originalkulör. Åtta veckor efter den dag då detta beslut 
vunnit laga kraft bedöms vara tillräcklig tid för att vidta rättelse. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift om 18 112,5 kr av NN 
med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  
2. Byggnadsnämnden beslutar, med stöd av 11 kap. 61 § PBL, att 
byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader från att beslutet har 
delgetts NN.  
3. NN föreläggs med stöd av 11 kap. 20 § PBL, i egenskap av 
fastighetsägare, att vidta rättelse genom att måla tillbaka den stående panelen 
på balkongen i brun originalkulör. Rättelse ska ha skett senast den dag som 
infaller åtta veckor från den dag detta beslut vinner laga kraft. 

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

Kopia till 
Delges fastighetsägaren 
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§ 168 Dnr BN 2022/00342-3.5.4 

Anmälan om olovlig ändring av fasad på fastigheten X 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift om 18 112,5 kr av NN 
och NN med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  
2. Byggnadsnämnden beslutar, med stöd av 11 kap. 61 § PBL, att 
byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader från att beslutet har 
delgetts NN och NN.  
3. NN och NN föreläggs med stöd av 11 kap. 20 § PBL, i egenskap av 
fastighetsägare, att vidta rättelse genom att måla tillbaka den stående panelen 
på balkongen och den översta brädan på balkongräcket i brun originalkulör. 
Rättelse ska ha skett senast den dag som infaller åtta veckor från den dag 
detta beslut vinner laga kraft. 

Ärendebeskrivning 
Den 26 oktober 2021 inkom en anmälan om olovlig ändring av fasad på 
fastigheten X. Utredningen visar att del av baksidans fasad målats om från 
brun till vit färg och att samtliga fönster, ytterdörr, altandörr och balkongdörr 
bytts ut mot nya. 
Den 24 februari 2022 beviljades bygglov i efterhand för byte av samtliga 
fönster, entrédörr, altandörr och balkongdörr. Bygglov beviljades även för 
målning av fasaden på bottenvåningen från brun till vit färg. I samma beslut 
nekades bygglov för ommålning av fasaden på balkongen på övre plan. 
Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för 
och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd, så snart det finns 
anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL, i 
föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen.  
Byte av fönster och dörrar 
Bedömningen är att byte av fönster till nya i annan färg och annat material 
påverkar byggnadens utseende avsevärt och därför är en bygglovspliktig 
åtgärd enligt 9 kap. 2 § första stycket 3c PBL. En åtgärd som kräver bygglov 
får, enligt 10 kap. 3 § PBL, inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett 
ett startbesked. 
Det krävdes bygglov och startbesked för att få byta aktuella fönster och 
dörrar. Av de uppgifter som framkommit i ärendet framgår det att bytet 
påbörjades och genomfördes innan startbesked hade meddelats. 
Byggnadsnämnden ska därför ta ut en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 
§ PBL.  
NN och NN ska solidariskt i egenskap av dem som fått fördel av 
överträdelsen betala byggsanktionsavgiften enligt 11 kap. 57 och 60 §§ PBL. 
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I aktuellt fall rör det sig om nio fönster och tre dörrar. Beräknad 
sanktionsavgift, i enlighet med 9 kap. 10 § andra stycket PBF, är därför 72 
450 kr (0,125*48300*12). Byggsanktionsavgiften bedöms dock vara 
oproportionerligt hög mot bakgrund av den överträdelse som begåtts varför 
byggsanktionsavgiften föreslås sättas ned till en fjärdedel, det vill säga till 18 
112,5 kr.  
Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter delgivning enligt 
11 kap. 61 § 1 st. PBL. 
Ommålning av fasad på balkong 
Bedömningen är att ändringen väsentligen ändrar byggnadens och framför 
allt områdets karaktär och att ommålningen därför är bygglovspliktig enligt 9 
kap. 2 § första stycket 3c och 5 § PBL. 
Det har gjorts en lovpliktig fasadändring utan lov och bygglov kan inte 
beviljas i efterhand. Fastighetsägarna föreläggs därför med stöd av 11 kap. 
20 § PBL att vidta rättelse genom att måla tillbaka den stående panelen på 
balkongen och den översta brädan på balkongräcket i brun originalkulör. 
Åtta veckor efter den dag då detta beslut vunnit laga kraft bedöms vara 
tillräcklig tid för att vidta rättelse.  
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift om 18 112,5 kr av NN 
och NN med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  
2. Byggnadsnämnden beslutar, med stöd av 11 kap. 61 § PBL, att 
byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader från att beslutet har 
delgetts NN och NN.  
3. NN och NN föreläggs med stöd av 11 kap. 20 § PBL, i egenskap av 
fastighetsägare, att vidta rättelse genom att måla tillbaka den stående panelen 
på balkongen och den översta brädan på balkongräcket i brun originalkulör. 
Rättelse ska ha skett senast den dag som infaller åtta veckor från den dag 
detta beslut vinner laga kraft. 

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

Kopia till 
Delges fastighetsägaren 
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§ 169 Dnr BN 2022/00343-3.5.4 

Anmälan om olovlig ändring av fasad på fastigheten X 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift om 18 112,5 kr av NN 
och NN och avslutar ärendet med stöd av 11 kap. 51 § och 5 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL. 
2. Byggnadsnämnden beslutar, med stöd av 11 kap. 61 § PBL, att 
byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader från att beslutet har 
delgetts NN och NN. 

Ärendebeskrivning 
Den 26 oktober 2021 inkom en anmälan om olovlig ändring av fasad på 
fastigheten X. Av utredningen framgår det att fönster och dörrar bytts ut från 
bruna träfönster till nya vita i aluminium och att fasaden målats om från brun 
till vit färg. 
Den 24 februari 2022 beviljades bygglov i efterhand för byte av samtliga 
fönster, altandörr och balkongdörr. 
Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för 
och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd, så snart det finns 
anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL, i 
föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen.  
Byte av fönster och dörrar 
Bedömningen är att byte av fönster till nya i annan färg och annat material 
påverkar byggnadens utseende avsevärt och därför är en bygglovspliktig 
åtgärd enligt 9 kap. 2 § första stycket 3c PBL. En åtgärd som kräver bygglov 
får, enligt 10 kap. 3 § PBL, inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett 
ett startbesked. 
Det krävdes bygglov och startbesked för att få byta aktuella fönster och 
dörrar. Av de uppgifter som framkommit i ärendet framgår det att bytet 
påbörjades och genomfördes innan startbesked hade meddelats. 
Byggnadsnämnden ska därför ta ut en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 
§ PBL.  
NN och NN ska solidariskt i egenskap av dem som fått fördel av 
överträdelsen betala byggsanktionsavgiften enligt 11 kap. 57 och 60 §§ PBL.  
I aktuellt fall rör det sig om nio fönster och tre dörrar. Beräknad 
sanktionsavgift, i enlighet med 9 kap. 10 § andra stycket PBF, är därför 72 
450 kr (0,125*48300*12). Byggsanktionsavgiften bedöms dock vara 
oproportionerligt hög mot bakgrund av den överträdelse som begåtts varför 
byggsanktionsavgiften föreslås sätts ned till en fjärdedel, det vill säga till 18 
112,5 kr.  
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Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader från delgivning i 
enlighet med 11 kap. 61 § 1 stycket PBL. 
Ommålning av fasad 
Fasaden målades, enligt uppgift från fastighetsägarna, om år 2011. Vid 
tidpunkten gällde den tidigare plan- och bygglagen (1987:10), förkortad 
ÄPBL. I 10 kap. 27 § ÄPBL stadgas att frågan om påföljd för en 
överträdelse av ÄPBL har en preskriptionstid på 10 år. Eftersom det har gått 
mer än 10 år sedan ommålningen genomfördes kan inte byggnadsnämnden 
ingripa mot en eventuell överträdelse. Byggnadsnämnden har därför inte 
prövat frågan om en överträdelse av ÄPBL har skett i och med ommålningen 
av fasaden.  
Eftersom byggnadsnämndens möjlighet att ingripa är preskriberad saknas det 
förutsättningar att ingripa eller besluta om påföljd för ommålningen av 
fasaden. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift om 18 112,5 kr av NN 
och NN och avslutar ärendet med stöd av 11 kap. 51 § och 5 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL. 
2. Byggnadsnämnden beslutar, med stöd av 11 kap. 61 § PBL, att 
byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader från att beslutet har 
delgetts NN och NN. 

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

Kopia till 
Delges fastighetsägarna 
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§ 170 Dnr BN 2022/00344-3.5.4 

Anmälan om olovlig installation av eldstad på fastigheten X 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift om 4 830 kr av NN med 
stöd av 11 kap. 51 § PBL för att installation av eldstad påbörjats utan 
startbesked.  
2. Ärendet avslutas med stöd av 11 kap. 5 § PBL.  
3. Byggnadsnämnden beslutar, med stöd av 11 kap. 61 § PBL, att 
byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader från att beslutet har 
delgetts NN.  

Ärendebeskrivning 
Den 2 februari 2022 inkom en anmälan om eldstad på fastigheten X. Vid 
föreläggande om komplettering inkom ett besiktningsprotokoll den 16 
februari 2022 som hade signerats av besiktningsman den 9 februari 2022. Ett 
starbesked hade inte utfärdats när besiktningsprotokollet inkom.  
Den 28 februari 2022 utfärdades start- och slutbesked efter att ärendet blev 
komplett med prestandadeklaration den 28 februari 2022.  
Enligt 6 kap. 5 § 4 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, krävs det 
en anmälan för installation eller väsentlig ändring av eldstad i byggnader.  
Enligt 10 kap. 3 § får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 
gett startbesked om åtgärden kräver bygglov. Av det som framkommit i 
ärendet framgår det att installationen av eldstaden påbörjats innan ett 
startbesked hade utfärdats. Byggnadsnämnden ska därför ta ut en 
byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 § PBL.  
Det har inte framkommit några skäl att sätta ned eller att underlåta att ta ut 
en byggsanktionsavgift.  
NN har inkommit med ett yttrande gällande bilden som inkom i samband 
med anmälan. Bilden är tagen hos grannen för att visa hur lite åverkan skulle 
bli. 
Avgiften ska betalas inom två månader efter det att beslutet om ta ut avgiften 
har delgetts NN i enlighet med 11 kap. 61 § 1 st. PBL. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift om 4 830 kr av NN med 
stöd av 11 kap. 51 § PBL för att installation av eldstad påbörjats utan 
startbesked.  
2. Ärendet avslutas med stöd av 11 kap. 5 § PBL.  
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3. Byggnadsnämnden beslutar, med stöd av 11 kap. 61 § PBL, att 
byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader från att beslutet har 
delgetts NN.  

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

Kopia till 
Delges fastighetsägaren 
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§ 171 Dnr BN 2022/00019-1.3.3 

Information - Arbetsmiljöfrågor 

Ärendebeskrivning 
Det finns inga arbetsmiljöfrågor att ta upp den här gången. 
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§ 172 Dnr BN 2022/00373-3.5.3 

Övrig fråga - Bergtäkt i Badelunda 

Ärendebeskrivning 
Anna Nordanberg (L) frågar om den planerade bergtäkten i Badelunda som 
VLT har skrivit om, och undrar om stadsbyggnadsförvaltningen har varit 
involverad i frågan. Carl Arnö svarar att området finns med i översiktsplanen 
men att han är osäker på om frågan om den nu aktuella bergtäkten har varit 
uppe på förvaltningen. Han vill undersöka saken och ber att få återkomma i 
frågan. Det krävs inte nödvändigtvis bygglov för åtgärden, det beror på vad 
som ska göras, men däremot krävs det andra typer av tillstånd som hanteras 
av andra förvaltningar och myndigheter. 
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§ 173 Dnr BN 2022/00374-3.5.4 

Övrig fråga - Besiktning vid sprängningar 

Ärendebeskrivning 
Henrik Östman (L) frågar om det finns krav på att byggherrar ska utföra 
besiktningar på närliggande hus innan och efter sprängningsarbeten för att 
säkerställa att det inte blir förändringar på husen i samband med 
sprängningen. Lars Eriksson svarar att det inte ställs några krav på 
besiktningar i bygglovsprocessen, utan att byggherren söker tillstånd för 
sprängningarna hos polisen. Byggnadsinspektör Alexander Lindmark 
informerar om att byggherrar ibland gör egna besiktningar för att kunna 
säkerställa att det inte är sprängningarna som orsakat sprickor på 
omkringliggande hus och för att skydda sig själva från betalningskrav. 
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§ 174 Dnr BN 2022/00375-3.1.1 

Övrig fråga - Åtgärdsprogram mot buller 

Ärendebeskrivning 
Jens-Ove Johansson (-) frågar hur förvaltningen har arbetat med 
åtgärdsprogrammet mot buller som antogs av kommunfullmäktige 2018 och 
som ska vara klart 2023. Carl Arnö ber att få återkomma med en redovisning 
på nästa nämndsammanträde. 
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