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 Övriga närvarande 
 Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör 

Tomas Persson, bitr. stadsbyggnadsdirektör 
Elisabeth Strand Hübinette, planchef 
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Lars Eriksson, handläggare 
Galla Llaberia Garcia, arkitekt 
Linda Langefors, planarkitekt 
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§ 15 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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§ 16 Dnr BN 1825865- 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
1. Föredragningslistan fastställs. 

Ärendebeskrivning 
1. Ärende 3 i föredragningslistan, Information på beredning - Redovisning 
av antal beviljade bygglov för bostäder, utgår och tas på nästa arbetsutskott. 
2. Ärende 20, Nämndinitiativ - Namnsättning av mindre platser, 
promenadvägar och cykelvägar, utgår för revidering av skrivelse och 
hanteras vid ett senare tillfälle. 
3. Ärende 25 i föredragningslistan, Planbesked för Kanik-Lundby 2:4, utgår 
och hanteras vid ett senare tillfälle. 
4. Ärende 37 i föredragningslistan, Marklov för anläggning och schaktning 
av gång- och cykelbana samt fällning av träd på fastigheten Västerås 1:128, 
utgår och hanteras på byggnadsnämndens sammanträde i mars. 
5. Ärende 38 i föredragningslistan, Anmälan om olovliga markåtgärder på 
fastigheten Västerås 1:128, utgår och hanteras på byggnadsnämndens 
sammanträde i mars. 
6. Övrig fråga anmäls enligt § 29. 
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§ 17 Dnr BN 2021/00018-1.4.2 

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

Ärendebeskrivning 
Det finns inga laga kraftvunna detaljplaner att anmäla till 
kommunfullmäktige som information. 
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§ 18 Dnr BN 2021/00116-3.1.2 

Information på beredning - Avstämning dp 1871, Svanå 2:58 

Ärendebeskrivning 
Marie Ahnfors informerar om inkomna synpunkter efter granskning och 
visar upp tre alternativ till fortsättning. Arbetsutskottet för en diskussion om 
hur man ska gå vidare med detaljplanen utifrån de tre alternativen. 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 19 Dnr BN 2021/00117-3.1.2 

Information på beredning - Avstämning dp 1906, Harkie 2:89 

Ärendebeskrivning 
Marie Ahnfors informerar om läget i arbetet med detaljplan 1906, Harkie 
2:89 och visar upp tre alternativ till fortsättning. Arbetsutskottet för en 
diskussion om hur man ska gå vidare och ger sina rekommendationer till 
förvaltningen.  
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 20 Dnr BN 2021/00135-3.1.2 

Information på beredning - Återkoppling efter samråd dp 1915, 
Norra Billsta 

Ärendebeskrivning 
Viktor Brandt Johnson informerar om detaljplan 1915, Norra Billsta och 
redovisar inkomna samrådsyttranden. Detaljplanen var ute på digitalt samråd 
i december. Från privatpersoner var det flest synpunkter kring grönyta, 
parkering och korrigering av förslaget. Viktor visar upp tre alternativ till 
fortsatt arbete med detaljplanen. Arbetsutskottet för en diskussion om vägen 
framåt i planarbetet.  
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 21 Dnr BN 2021/00136-3.1.2 

Information på beredning - Lägesrapport dp 1851, Framnäs 1 
m.fl. 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Strand Hübinette ger en lägesrapport i detaljplan 1851, Framnäs 1. 
Planuppdraget gavs av byggnadsnämnden 2016. Förvaltningen ser ett behov 
av ett nytt alternativt ändrat planuppdrag och Elisabeth redovisar 
förvaltningens förslag till syfte med detaljplanen. 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 22 Dnr BN 2021/00137-3.1.2 

Information på beredning - Detaljplan för del av Välljärnet 2 och 
3 & del av Martinprocessen 2 och 3, Dp 1905  

Ärendebeskrivning 
Susanne Malo informerar om den del av planen som rör bebyggelseområde 
Martinprocessen. Planen är att skicka ut detaljplanen på samråd i april.  
Arbetsutskottet tackar för informationen.  
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§ 23 Dnr BN 2021/00146-3.1.2 

Information på beredning - Detaljplan för Västerås 2:52 m.fl., 
Västra Skälby, Dp 1928 

Ärendebeskrivning 
Marie Ahnfors informerar om detaljplan för Västerås 2:52 m.fl., Västra 
Skälby, Dp 1928. En projektgrupp har tagit fram en översiktlig idéskiss över 
hur området kan disponeras. Arbetsutskottet lämnar sina synpunkter på 
förslaget som förvaltningen tar med sig i det fortsatta arbetet. 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 24 Dnr BN 2021/00115-3.1.1 

Information på beredning - Statusuppdatering planprogram för 
Mälarporten 

Ärendebeskrivning 
Isabelle Lundqvist Eklund informerar om de stadsbyggnadsstrategier som 
jobbats fram så här långt.  
Det förs en diskussion kring hur nämnden kan bli involverad i frågan. 
Förslag från arbetsutskottet är att information om planprogram för 
Mälarporten blir en stående punkt på arbetsutskottets sammanträden. 
Arbetsutskottet avgör sen om informationen även ska ges till hela nämnden. 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 25 Dnr BN 2021/00149-1.3.3 

Information på beredning - Budgetförstärkning 
detaljplaneprocessen 

Ärendebeskrivning 
Carl Arnö informerar om budgetförstärkning för detaljplaneprocessen och 
visar upp förvaltningens förslag till hur vi kan förstärka 
detaljplaneringsarbetet. 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 26 Dnr BN 2021/00130-1.7.1 

Remiss - Nämndinitiativ ang stöd till företagare. Översyn av 
handläggningsprocessen för tidsbegränsade bygglov med syfte 
att förenkla uppförandet av icke-permanenta uteserveringar 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden antar stadsbyggnadsförvaltningens förslag som sitt 
eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 
 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden har ombetts av kommunstyrelsen att senast den 10 
februari svara på en remiss angående Initiativ från (M) och (KD) angående 
stöd till företag som drabbats svårt under cornoapandemin. 
Byggnadsnämnden ska särskilt yttra sig över förslagets fjärde punkt. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har med anledning av detta upprättat ett förslag 
på svar som byggnadsnämnden kan anta som sitt eget. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut:  
1. Byggnadsnämnden antar stadsbyggnadsförvaltningens förslag som sitt 
eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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§ 27 Dnr BN 2021/00125-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av parkeringshus samt rivning av garage 
på fastigheten Karlslund 1 

Beslut 
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, för 
nybyggnad av parkeringshus i två våningar omfattande en total BTA på 817 
m². 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 81 280 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 
Aroseken Bostäder AB ansöker om bygglov för rivning av befintlig 
garagelänga samt bygga ett nytt P-däck. 
Fastigheten är belägen vid Skultunavägen bredvid Falkenbergska Kvarnen. 
Parkeringshuset omfattar totalt 54 parkeringsplatser för bilar samt 24 
parkeringsplatser för cyklar, som främst kommer att användas av boende i 
området. 
Parkeringshuset kommer att delas i två våningar och den översta kommer att 
ha öppet tak. 
På grund av höjdens nivåskillnad mellan gatan och fastigheten, kommer 
bottenvåningen hamnar på suterrängsnivån och andra våningen på gatunivån. 
Fasaderna kommer att vara klädda i tegel, material som finns i och omkring, 
med naturnära toner som smälter i området och samspelar med graniten i 
marktrappan. Smidesräcken och detaljer kommer att utföras i en ljus, varm 
kulör med metalliclyster. 
För fastigheten finns detaljplan DP 1869. 
Förslaget avviker inte mot gällande detaljplan. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, för 
nybyggnad av parkeringshus i två våningar omfattande en total BTA på 817 
m². 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 81 280 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 
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Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 
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§ 28 Dnr BN 2021/00015-1.4.2 

Information på beredning - Arbetsmiljöfrågor 

Ärendebeskrivning 
Det finns inget nytt att rapportera kring arbetsmiljöfrågor. 
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§ 29 Dnr BN 2021/00159-3.1.2 

Övrig fråga - Detaljplan Hagadal 1 

Ärendebeskrivning 
Claes Kugelberg (M) frågar om läget med detaljplanen för Hagadal 1. 
Elisabeth Strand Hübinette förklarar hur läget ser ut. Diskussion förs om vad 
som ska kommuniceras med sökande. 
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§ 30 Dnr BN 1816948- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Monica Stolpe Nordin (C) lyfter frågan hur vi ska hantera mängden ärenden 
vi har på sammanträdena och att tiden inte räcker till. Olika förslag 
diskuteras mellan arbetsutskottet och förvaltningen. Monica Stolpe Nordin 
och Carl Arnö tittar närmare på förslagen för att få fram en lösning. 
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§ 31 Dnr BN 1810475- 

Beredning av ärenden inför kommande nämnd 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet bereder ärenden inför byggnadsnämndens sammanträde 18 
februari 2021. 
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