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§ 28 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden utser Frank Pettersson (M) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll. 
2. Justering av protokoll sker senast tisdag veckan efter sammanträdet. 
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§ 29 Dnr BN 1816941- 

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av 
föredragningslista 

Beslut 
1. Föredragningslistan fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Jens-Ove Johansson (SD) anmäler en övrig fråga. 
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§ 30 Dnr BN 2021/00126-1.3.3 

Information - Stadsbyggnadsdirektören informerar 

Ärendebeskrivning 
Carl Arnö informerar om blivande universitetsstaden Västerås och om ett 
stadsintegrerat universitet med centralt beläget campus. En grupp med 
representanter från Västerås stad och Mälardalens högskola tittar på vad det 
innebär för staden respektive skolan när statusen höjs från högskola till 
universitet. De tittar även på utveckling av ett campus och var det kan ligga.  
Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 31 Dnr BN 2021/00160-3.1.2 

Information - Statusuppdatering planprogram för Mälarporten 

Ärendebeskrivning 
Isabelle Lundqvist Eklund informerar om de stadsbyggnadsstrategier som 
tagits fram. Strategierna ska bland annat konkretisera målbilden för 
Mälarporten och beskriva vilken stad vi vill skapa. Hon går även igenom 
tidplanen för planprogrammet.  
Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 32 Dnr BN 2021/00161-3.1.2 

Information - Avstämning dp 1871, Svanå 2:58 

Ärendebeskrivning 
Marie Ahnfors informerar om läget i arbetet med detaljplan 1871 och hur 
man ska gå vidare i arbetet. 
Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 33 Dnr BN 2020/01246-1.7.1 

Remiss - Revisionsrapport 2020:4 - Granskning av 
delegationsbeslut och attestering 

Beslut 
1. Yttrandet över revisionsrapporten godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen och Västerås stads revisorer.  

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en 
granskning av delegation av beslutanderätt och attestering. Syftet med 
granskningen var att bedöma om stadens rutiner för delegationsbeslut och 
attestering bygger på en tillräcklig och ändamålsenlig intern kontroll. I 
granskningen ingick samtliga av stadens nämnder och kommunstyrelsen. 
Vid granskning av byggnadsnämnden gjorde EY två iakttagelser: 
Nämnden i flera fall delegerar till flera funktioner i samma ärende. I 
samband med faktakontroll av granskningen lämnas förvaltningen 
information att delegationsordningen inte ska tolkas så utan att det är någon 
av delegaterna som handlägger ett ärende. Vilken handläggare beror på 
ärendes art och uppkomst. EY rekommenderar dock nämnden att se över 
möjligheten at separera beslutanderätten i ärenden i den mån det är möjligt. 
Enligt delegationsordningen får ett enigt utskott besluta i alla ärenden som 
åligger nämnden att behandla enligt nämndens reglemente, med visa 
undantag där nämnden särskilt delegerat beslutanderätten till ledamot, 
ersättare eller anställd hos kommunen. Det, noterar EY, ger utskottet ett stort 
mandat. Enligt EYs uppfattning bör det tydligare specificeras vilken specifik 
beslutanderätt som har delegerats. 
Stadsbyggnadsförvaltningen kommer under våren att se över och revidera 
delegationsordningen och i det arbetet kommer revisionens synpunkter att 
beaktas. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut:  
1. Yttrandet över revisionsrapporten godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen och Västerås stads revisorer.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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§ 34 Dnr BN 2020/01156-1.7.1 

Remiss - Samråd inom vattenförvaltning 

Beslut 
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande daterad 2021-02-01 
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått remisshandlingar 
för samråd från Norra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen i 
Västmanlands län, angående den svenska vattenförvaltningen. 
Vattenförvaltning avser i detta sammanhang genomförandet av EU:s 
ramdirektiv för vatten, vilket innebär att Sverige ska kartlägga och analysera 
vattenförekomster, fastställa mål och kvalitetskrav, upprätta åtgärdsprogram 
samt övervaka vattenförekomster.  
Vattenmyndigheten ska fastställa miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och 
förvaltningsplan senast den 22 december 2021 efter att ha genomfört ett 
samråd under minst sex månader. En miljöbedömning av förvaltningsplanen 
och åtgärdsprogrammet ska genomföras enligt 6 kap miljöbalken. Västerås 
stad, jämte andra samrådsinstanser, ska lämna yttranden senast den 30 april 
2021. 
Kommunernas roll i förslag till åtgärdsprogram 
Kommunernas roll, jämte andra parters roll, i det fortsatta 
vattenförvaltnings-arbetet anges i förslag till åtgärdsprogram enligt sex 
åtgärdspunkter specifikt riktade till kommunerna, samt två punkter som 
berör alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner. 
Yttrandet som byggnadsnämnden har att hantera är de åtgärdspunkter som 
bedöms beröra stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut:  
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande daterad 2021-02-01 
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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§ 35 Dnr BN 2020/01152-1.7.1 

Remiss - Motion från (M) om ny parkeringsnorm och revidering 
av riktlinjer för parkering 

Beslut 
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande daterad 2021-02-15 
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 
Jonas Cronert (S), Yngve Wernersson (S), Anna Grön (S), Mattias Dahlberg 
(C) och Anna Nordanberg (L) lämnar följande särskilda yttrande: 
"Majoriteten i byggnadsnämnden (S,L,C och MP) avstår i detta läge från ett 
politiskt ställningstagande gällande detta remissyttrande med hänvisning till 
majoritetens 140-punktsprogram och förbehåller sig rätten att återkomma 
med sitt ställningstagande kring parkeringsfrågorna vid ett senare tillfälle." 
Claes Kugelberg (M), Frank Pettersson (M) och Solveig Nygren (M) lämnar 
följande särskilda yttrande: "Yttrandet skjuter över målet och tar upp frågor 
som inte berör motionen och borde därför ha reviderats." 
Jens-Ove Johansson (SD) lämnar följande särskilda yttrande: " 
Sverigedemokraterna konstaterar att ökad bilism gör att parkeringsantalen 
och norm bör revideras för ett högre antal." 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna har inkommit med en motion till kommunstyrelsen: ”Motion 
om ny parkeringsnorm och revidering av riktlinje för parkeringar.” 
Byggnadsnämnden ges via remissen möjlighet att komma med synpunkter 
på motionen.  
Stadsbyggnadsförvaltningens synpunkter i korthet 
Stadsbyggnadsförvaltningen har under året 2020 deltagit i teknik- och 
fastighetsförvaltningens pågående utvärdering av Västerås stads gällande 
parkeringsprogram och parkeringsriktlinjer. Förvaltningen anser att eventuell 
omarbetning av gällande parkeringsprogram, parkeringsriktlinjer och 
parkeringstal bör invänta och ta hänsyn till denna utvärdering, vilken avses 
presenteras sommaren 2021. 
Ökad bilism går emot de globala hållbarhetsmålen 
En ökad bilism går emot flera av de globala hållbarhetsmålen. Det gäller inte 
bara mål kopplat till klimat och miljö utan även hälsa, jämställdhet och 
jämlikhet. Av Västerås stads årsplan 2019-2022 framgår att all planering och 
arbete ska ta avstamp från Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. 
För mobilitetsområdet innebär ökad hållbarhet att vi måste planera och agera 
för att minska bilens andel av vårt sätt att förflytta oss. Den uppföljning som 
gjordes av Trafikplan 2026 under 2019-2020 visade att utvecklingen för 
biltrafiken går åt motsatt håll än den riktning som målen pekar.  
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Bilens miljöpåverkan 
Motionens påstående att det är bränslet snarare än bilen som är skadlig för 
miljön, har inte vetenskapligt stöd. Alla bilar, oavsett bränsletyp, ger upphov 
till negativ miljöpåverkan av varierande grad. Det gäller på kort och lång 
sikt; i närmiljö och på platser längre bort. 
I den lokala stadsmiljöns kontext innebär exempelvis elbilar betydligt lägre 
utsläpp kopplat till körning jämfört med övriga bilar. Dock kvarstår problem 
med exempelvis skadliga partiklar samt hårdgjorda ytor som förhindrar 
infiltration vid skyfall och skapar försämrade förutsättningar för den 
biologiska mångfalden. En annan aspekt att väga in är framställningen av 
drivmedlet och energikällan. En elbil skapar således inte utsläpp i form av 
avgaser där den kör men kan orsaka utsläpp, eller annan miljöpåverkan, på 
helt andra platser. 
 
Reduktion kopplat till mobility-management-åtgärder 
Parkering för bil och cykel har stor påverkan på hur olika trafikflöden 
fördelas och hur stor del av marken som ska nyttjas till parkering. 
Stadsbyggnadsförvaltningen anser därför att det är bra att Västerås har 
parkeringsriktlinjer och parkeringsprogram som särskilt belyser parkering.  
På nationell nivå finns utredningar och arbeten för att gynna en mer hållbar 
mobilitet där den traditionella parkeringsplaneringen utmanas. Allt fler 
kommuner antar nya normer och policys kring parkering med nya 
inriktningar. Flexibla parkeringstal där mobility-management-åtgärder 
medför reduktioner på parkeringstalen är sedan länge en etablerad möjlighet 
i många kommuner där flera öppnar upp för så stora reduktioner att bilfria 
projekt tillåts. Möjligheten till reducerat parkeringstal kopplat till mobility-
management-åtgärder är väsentlig för byggaktörernas incitament att satsa på 
hållbar mobilitet. Förvaltningen ställer sig därför inte bakom motionens 
förslag att ta bort möjligheten till flexibla parkeringstal. 
 
City och behov av infrastrukturutbyggnader 
Det pågår diskussioner inom Västerås stad hur vi på bästa sätt tar oss an 
frågan om innerstadens utveckling. I det kommande arbetet kommer 
tillgängligheten och markanspråket för olika trafikslag utgöra en viktig 
diskussion.  
Stadsbyggnadsförvaltningen håller med om att det behövs en strategi för hur 
vi möter det ökade behovet av laddinfrastruktur för elbilar. Vidare stöttar 
även förvaltningen resonemangen kring behovet av utbyggnad av cykelvägar 
och vikten av rätt lokaliserade och rätt utformade cykelparkeringar.  
 
Parkering - en kostnadsdrivande fråga 
Parkeringar är i hög grad en kostnadsdrivande fråga inte minst vid 
bostadsbyggande. En väl utvecklad och accepterad parkeringsnorm är därför 
även viktig för att uppnå stadens mål om byggande av bostäder för alla. Vid 
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en eventuellt kommande revidering av parkeringsdokumenten behöver denna 
fråga beaktas. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande daterad 2021-02-15 
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
Claes Kugelberg (M) och Jens-Ove Johansson (SD) yrkar på återremiss för 
att bearbeta yttrandet då det är för negativt. 
Yngve Wernersson (S) yrkar på att ärendet ska avgöras idag samt yrkar bifall 
till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 
Ordföranden föreslår en propositionsordning där nämnden först tar ställning 
till om ärendet ska avgöras idag och därefter till liggande förslag till beslut. 
Föreslagen propositionsordning godkänns och genomförs.  
Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag samt att nämnden beslutar 
enligt liggande förslag till beslut. 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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§ 36 Dnr BN 2020/01249-1.7.1 

Remiss - Handlingsplan för Trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbete 2021-2023 

Beslut 
Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande godkänns som nämndens eget och 
överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har remitterat förslag till handlingsplanen med begäran 
om svar senast 5 mars. 
Handlingsplanens utgångspunkter finns i Agenda 2030, Nationellt 
brottsförebyggande program, Västerås stads Program för social hållbarhet 
och Policyn för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Förslaget 
hanterar sex fokusområden; 1, Invånare i Västerås känner delaktighet och 
tillit till människor och samhälle, 2, Mötesplatser och utemiljöer i Västerås 
är trygga och säkra, 3, Bekämpa förekomsten av narkotika och langning i 
Västerås, 4, Barn och unga är trygga i skolan, 5, Bekämpa förekomsten av 
brottsligt våld i Västerås samt 6, Västerås stad har ett bra samarbete med 
ansvariga myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. 
Till fokusområdena kopplas mål, indikatorer och aktiviteter (27 st).  För 
varje aktivitet anges förslag till huvudansvarig och delansvarig nämnd. 
Byggnadsnämnden föreslås få huvudansvar för aktiviteten Utveckla och 
genomföra arbetssätt för att öka den brottsförebyggande medvetenheten i 
samhällsbyggnadsprocessen under fokusområde 2. Delansvariga nämnder är 
här tekniska nämnden och fastighetsnämnden. Byggnadsnämnden (BN), 
finns vidare angiven som delansvarig för aktiviteten Utveckla ett arbetssätt 
för att skapa säkra och trygga fysiska miljöer i skolan, både utomhus och 
inomhus. Där anges fastighetsnämnden som huvudansvarig, med BN och 
skolnämnderna som delansvariga. 
Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande 
Förvaltningen bedömer att de föreslagna aktiviteterna där byggnadsnämnden 
ges ansvar är rimliga och lämpliga. Aktiviteterna behöver därmed föras in i 
kommande verksamhetsplanering. Vi noterar här att huvudansvaret för 
aktiviteten under fokusområde 2 innebär ansvar för samordning med 
tekniska nämnden respektive fastighetsnämnden och 
uppföljning/rapportering årligen till kommunstyrelsen. Aktiviteten bör 
innehålla att höja medvetenheten hos berörda – förtroendevalda, chefer och 
medarbetare - om befintlig kunskap inom den viktiga kopplingen mellan 
samhällsbyggnadsprocessen och brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbetet.  
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Förvaltningen poängterar att trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbete har sin plats inom olika nivåer inom fysisk planering – från 
kommuntäckande översiktsplanering, via fördjupningar och planprogram till 
detaljplanering. Den fysiska planeringen är ett viktigt instrument för att 
arbeta för jämlika livsvillkor och motverka segregation. 
Stadsbyggnadsförvaltningen anser att kopplingen mellan 
samhällsplaneringsprocessen och det brottsförebyggande arbetet skulle 
kunna ha utvecklats i handlingsplanen.   
Vi vill betona den fysiska planeringens möjligheter att utforma livsmiljön så 
att den bidrar till handlingsplanens intentioner. Det kan handla om 
kvartersstruktur, möten med grönområden, gatustruktur, gång- och 
cykelvägnät, mötesplatser och lekplatser. En medveten utformning kan här 
bidra till att undvika gömda baksidor, underlätta orienterbarhet, ha många 
ögon som bevakar under större del av dygnet, flyktvägar, med mera. 
Boverket och länsstyrelserna konstaterar att det idag finns ett glapp mellan 
samhällsplaneringen och det brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbetet. Samtidigt pekar många nationella och internationella myndigheter på 
att samhällsplaneringen är ett av de viktigaste verktygen för att arbeta 
brottsförebyggande och skapa hållbara trygga miljöer. Därför pågår ett 
arbete på nationell nivå för att höja kunskapsnivån vilket i sin tur kommer 
leda till översyn och komplettering av till exempel lagstiftning, riktlinjer och 
rekommendationer till kommunerna. Här behöver nämnd och förvaltning 
kontinuerligt tillgodogöra sig nya rön som kommer fram. 
Förvaltningen ser vidare att den fysiska planeringen är ett instrument som 
har tydlig koppling till fokusområde 1 och där förväntar vi oss att bli 
involverade i samband med att stadsdelsarbetet går vidare med analyser och 
utvecklingsförslag. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut:  
Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande godkänns som nämndens eget och 
överlämnas till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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§ 37 Dnr BN 2021/00034-3.5.4 

Tillsynsplan för byggnadsnämndens tillsynsverksamhet år 2021 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden antar stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
tillsynsplan för år 2021.  
2. Byggnadsnämnden ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att arbeta i 
enlighet med tillsynsplanen för år 2021. 
 

Ärendebeskrivning 
Tillsynsarbetet som byggnadsnämnden ska utföra enligt plan- och bygglagen 
ska enligt 8 kap. 8 § plan- och byggförordning (2011:338) regelbundet följas 
upp och utvärderas. Byggnadsnämnden har även i uppgift att utöva tillsyn 
enligt miljöbalken över strandskyddade områden och stängselgenombrott. 
Enligt 1 kap. 8 § miljötillsynsförordning (2011:13) ska det för varje 
verksamhetsår upprättas en samlad tillsynsplan över byggnadsnämndens 
ansvarsområden enligt miljöbalken. Mot bakgrund av detta har  
stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag på tillsynsplan för år 2021 
där det framgår vilka tillsynsområden som byggnadsnämnden har, vilka 
resurser som läggs på tillsyn, hur ärendebalansen ser ut, vilken målsättning 
byggnadsnämnden har för tillsynsverksamheten år 2021, prioritetsordning 
för ärenden och hur tillsynsarbetet ska följas upp. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut:  
1. Byggnadsnämnden antar stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
tillsynsplan för år 2021.  
2. Byggnadsnämnden ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att arbeta i 
enlighet med tillsynsplanen för år 2021. 
 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
18 (40) 

Byggnadsnämnden 2021-02-18 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 38 Dnr BN 2021/00086-3.4.3 

Namngivning efter Lars Gustafsson 

Beslut 
Byggnadsnämnden fastställer namnet ”Lars Gustafssons plats” för den öppna 
platsen i nordvästra hörnet av Botaniska trädgården.  

Särskilt yttrande 
Claes Kugelberg (M) lämnar följande särskilda yttrande: "Att det är Lars 
Gustafssons plats bör framgå på ett estetiskt tilltalande sätt t.ex. genom en 
större marksten med namnet inhugget." 

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden har efter en motion, daterad 2017-03-09, från Elisabet 
Unell (M) fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att namnge en gata eller 
plats efter författaren Lars Gustafsson. Claes Kugelberg (M) inkom med ett 
nämndinitiativ, daterat 2019-05-20, med en påminnelse om detta uppdrag 
samt förslag på lämpliga platser.  
De närmast anhöriga är informerade och ställer sig positiva till förslaget. 
Lars Gustafsson var född och uppvuxen i Västerås. Han var en välmeriterad 
poet, författare, professor, filosof och redaktör, och utkom med ett stort antal 
romaner, diktsamlingar och essäsamlingar. I sina romaner återvände 
Gustafsson ofta till uppväxtens Västmanland, till exempel i 
romansviten Sprickorna i muren. Han har tilldelats mängder med 
utmärkelser och priser, däribland Svenska Dagbladets litteraturpris, 
Aftonbladets litteraturpris, Bellmanpriset, Gerard Bonniers pris, 
Tranströmerpriset och Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris. Få svenskar 
författare kan mäta sig med Gustafssons internationella räckvidd då han även 
mottagit en rad utländska kulturpriser. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden fastställer namnet ”Lars Gustafssons plats” för den öppna 
platsen i nordvästra hörnet av Botaniska trädgården. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
med redaktionell ändring under ärendebeskrivningen. 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Elisabet Unell (M) 
Krister Sikström, Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Eriks Svensson, Teknik- och fastighetsförvaltningen 
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§ 39 Dnr BN 2021/00114-3.1.2 

Avskrivning av pågående detaljplaner och ansökningar om 
planläggning 

Beslut 
Här redovisade pågående detaljplaner och ansökningar om planläggning 
avskrivs, eftersom de inte längre bedöms vara aktuella för fortsatt 
handläggning. 

Ärendebeskrivning 
Här redovisade pågående detaljplaner och ansökningar om planläggning 
avskrivs, eftersom de inte längre bedöms vara aktuella för fortsatt 
handläggning. 
 
Följande pågående planarbete föreslås skrivas av från fortsatt handläggning 
på grund av att byggintressenten begärt att avbryta planarbetet. 
- Dp 1922, Kata 22 och 23, Jakobsberg 
Följande ansökning om planläggning föreslås skrivas av från fortsatt 
handläggning på grund av att det inte följer riksintressedefinitionen för 
kulturmiljövård för Blåsbo.  
- Kapellet 1 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Här redovisade pågående detaljplaner och ansökningar om planläggning 
avskrivs, eftersom de inte längre bedöms vara aktuella för fortsatt 
handläggning. 
 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 
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§ 40 Dnr BN 2020/00197-3.1.2 

Planprogram för Stadsutveckling Finnslätten, Pp 37 

Beslut 
Planprogram för Stadsutveckling Finnslätten, Västerås, PP37, godkänns med 
följande ändring på sidan 26 i planbeskrivningen: "Nätet för 
mellanhastigheter är en central del att tillgängliggöra hela Finnslätten, då 
avstånden idag är ganska stora på grund av ett gammalt vägnät. Det saknas 
idag en möjlighet att förflytta en stor mängd människor snabbt och enkelt 
mellan olika målpunkter." 

Ärendebeskrivning 
Planprogrammet syfte är att övergripande klarlägga hur Finnslätten kan 
utvecklas till en attraktiv plats för världsledande högteknologiska företag och 
deras medarbetare. Planprogrammet ska ligga till grund för kommande 
detaljplaner och bygglov. 
Stadsbyggnadsförvaltningen fick byggnadsnämndens uppdrag att upprätta ett 
Planprogram för Stadsutveckling Finnslätten, i mars 2020. 
Byggnadsnämnden beslutade då att en miljöbedömning, med tillhörande 
strategisk miljöbedömning, inte behöva upprättas.  
Markanvändningen inom Finnslätten har stöd i ÖP 2026. 
Planprogrammet var utsänt för samråd under tiden 25 juni till 18 september. 
Samrådet genomfördes helt digitalt. 
Inkomna yttranden har i olika grad medfört revideringar av 
programförslaget. De viktigaste förändringarna är följande; 
- Lundaleden redovisas inte som angöringsväg för tung trafik, i sträckan norr 
om fastigheten Effekten 12 (Northvolt labs). Detta möjliggör ett framtida 
Northvolt Campus. 
- Föreslaget industrispår från stambanan och parallellt med Lundaleden 
utgår, bland annat för att möjliggöra Northvolt Campus. 
- Befintlig luftledning parallellt med Lundaleden, föreslås flyttas (eller 
kablifieras) för att ge bättre förutsättningar för Northvolt Campus. 
- Utredningsområdet för vattenskyddsområdet vid Badelundaåsen har 
förtydligats genom olika utredningar, och redovisas på Illustrationsplanen. 
- Möjlig exploatering inom Fastigheterna Västerås 3:17 och 3:18, blir då ca 
30 ha, istället för de ca 60 ha som redovisas i ÖP2026. 
- Inga bostäder eller förskolor/skolor inom beredskapszonen 700 m, kring 
Westinghouse bränslefabrik.  Beredskapsplanen redovisas i programmet. 
- Lundadeponins framtida utformning har utretts i ett särskilt projekt och 
resultatet av detta redovisas på Illustrationsplanen. Karaktären på området 
blir inte skog, utan ängsmark, och området har därför getts namnet Lunda 
backar. 
- Kopplingen från Lunda backar till Bjurhovdaskogen och Badelunda 
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naturreservat har förtydligats. 
- Ett mobilitetscenter redovisas på Illustrationsplanen, på fastigheterna 
Strömbrytaren 2 och 4, efter önskemål från fastighetsägarna. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut:  
Planprogram för Stadsutveckling Finnslätten, Västerås, PP37, godkänns. 

Yrkanden 
Jonas Cronert (S), Yngve Wernersson (S), Anna Grön (S), Mattias Dahlberg 
(C) och Anna Nordanberg (L) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens 
förslag till beslut med följande ändring på sidan 26 i planbeskrivningen: 
"Nätet för mellanhastigheter är en central del att tillgängliggöra hela 
Finnslätten, då avstånden idag är ganska stora på grund av ett gammalt 
vägnät. Det saknas idag en möjlighet att förflytta en stor mängd människor 
snabbt och enkelt mellan olika målpunkter." 
Claes Kugelberg (M), Frank Pettersson (M), Solveig Nygren (M) och Jens-
Ove Johansson (SD) ställer sig bakom majoritetens yrkande. 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. 
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§ 41 Dnr BN 2020/01026-3.1.2 

Planbesked för Hubbo-Sörby 15:11 

Beslut 
1. Positivt planbesked lämnas för Hubbo-Sörby 15:11, Tillberga, Västerås 
enligt Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2021-02-09. 
2. Avgift för planbesked för en medelstor åtgärd, fastställs till 14 280 kronor. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med planansökan är enligt sökande att pröva möjligheten att inom 
befintlig fastighet planlägga för bostadsändamål och ersätta befintlig 
verksamhetslokal med bostadsbebyggelse.  
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att projektidén uppfyller 
översiktsplanens intentioner om att stärka serviceorterna i Västerås kommun 
och att förslaget är möjligt att pröva i en detaljplaneprocess.  
Planen har tilldelats prioritet 2 enligt byggnadsnämndens 
prioriteringsordning för detaljplaner. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut:  
1. Positivt planbesked lämnas för Hubbo-Sörby 15:11, Tillberga, Västerås 
enligt Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2021-02-09. 
2. Avgift för planbesked för en medelstor åtgärd, fastställs till 14 280 kronor. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande 
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§ 42 Dnr BN 2020/01048-3.1.2 

Planbesked för Klockarkärleken 2, Klockartorpet 

Beslut 
1. Positivt planbesked lämnas för Klockarkärleken 2, Klockartorp, Västerås 
enligt Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2021-02-09. 
 
2. Avgift för planbesked för en medelstor åtgärd, fastställs till 14 280 kronor. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med planansökan är enligt sökande att pröva möjligheten att inom 
befintlig fastighet planlägga för kompletterande bostadsbebyggelse på mark 
som idag används för parkering. Sökande vill uppföra tre kompletterande 
huskroppar i fem våningar vardera längst med Rönnbergagatan. 
Stadsbyggnadsförvaltningen anser att projektidén uppfyller översiktsplanens 
intentioner och bedömer att förslaget är möjligt att pröva i en 
detaljplaneprocess.  
Planen har tilldelats prioritet 4 enligt byggnadsnämndens 
prioriteringsordning för detaljplaner. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut:  
1. Positivt planbesked lämnas för Klockarkärleken 2, Klockartorp, Västerås 
enligt Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2021-02-09. 
2. Avgift för planbesked för en medelstor åtgärd, fastställs till 14 280 kronor. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande 
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§ 43 Dnr BN 2020/01098-3.1.2 

Planbesked för Västerås 4:4, Södra Källtorp, Västerås 

Beslut 
1. Positivt planbesked lämnas för Västerås 4:4, Södra Källtorp, Västerås 
enligt Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2021-02-09. 
2. Avgift för planbesked för en medelstor åtgärd, fastställs till 14 280 kronor. 

Jäv 
Jens-Ove Johansson anmäler jäv och deltar inte i föredragning och beslut i 
ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med planansökan är enligt sökande att pröva möjligheten att inom det 
aktuella området ersätta befintligt enfamiljshus med tre radhuslängor med 
sammanlagt 15 bostäder.   
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att projektidén uppfyller 
översiktsplanens intentioner och att förslaget är möjligt att pröva i en 
detaljplaneprocess.  
Planen har tilldelats prioritet 4 enligt byggnadsnämndens 
prioriteringsordning för detaljplaner. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut:  
1. Positivt planbesked lämnas för Västerås 4:4, Södra Källtorp, Västerås 
enligt Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2021-02-09. 
2. Avgift för planbesked för en medelstor åtgärd, fastställs till 14 280 kronor. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande 
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§ 44 Dnr BN 2020/01171-3.1.2 

Planbesked för Sigvald 1 och 3, Östra hamnen, Västerås  

Beslut 
1. Positivt planbesked lämnas för Sigvald 1 och 3, Östra hamnen, Västerås 
enligt Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2021-02-09. 
2. Avgift för planbesked för en medelstor åtgärd, fastställs till 14 280 kronor. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med planansökan är enligt sökande att pröva möjligheten att inom 
befintlig fastighet planlägga för kompletterande kontorsbebyggelse. Sökande 
vill uppföra en kompletterande huskropp i 3 våningar för kontor och har 
lämnat in två olika förslag på den nya byggnadens placering. 
Stadsbyggnadsförvaltningen anser att projektidén uppfyller översiktsplanens 
intentioner och bedömer att förslaget är möjligt att pröva i en 
detaljplaneprocess.  
Det är viktigt att i ett tidigt skede av planarbetet studera byggnadens 
placering, volym och utformning samt dess påverkan på kulturmiljön och 
riksintresset.  
Planen har tilldelats prioritet 5 enligt byggnadsnämndens 
prioriteringsordning för detaljplaner. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut:  
1. Positivt planbesked lämnas för Sigvald 1 och 3, Östra hamnen, Västerås 
enligt Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2021-02-09. 
2. Avgift för planbesked för en medelstor åtgärd, fastställs till 14 280 kronor. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande 
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§ 45 Dnr BN 2016/01040-3.1.2 

Detaljplan för Regattan 46 och Kryssen 3 m.fl., SMT-området, 
Öster Mälarstrand, Västerås, Dp 1886 

Beslut 
1. Detaljplan för Regattan 46 och Kryssen 3 m fl., Öster Mälarstrand, 
Västerås, Dp 1886, daterad 2021-02-02, ska skickas ut för samråd. 

Ärendebeskrivning 
Syftet är att pröva gällande markanvändning till bostäder, kontor, skola och 
centrum. Detta för att uppnå stadens mål om balanserad komplettering i 
centralbelägna områden, utökar kollektivtrafik och främjar hållbar och 
blandade stadsbyggnation, samt stärker tillgång till befintliga grön- och 
vattenområden. Utöver detta syftar planen att ta till vara platsens unika drag 
genom sin utformning, arkitektonisk gestaltning, bevarande av värdefulla 
kulturhistoriska miljöer samt bevarande och skydd av värdefull natur inom 
planområdet.  
Planens genomförande kommer att innebära en påverkan på miljön, den 
befintliga naturmarken. Planens genomförande bedöms dock inte ge en 
sådan betydande miljöpåverkan som avses i Miljöbalken (MB) 6 kap 11 § 
miljöbalken. En miljöbedömning, med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats enligt kraven i plan- 
och bygglagen (PBL) 4 kap 34 §. Samråd pågår med Länsstyrelsen. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Detaljplan för Regattan 46 och Kryssen 3 m fl., Öster Mälarstrand, 
Västerås, Dp 1886, daterad 2021-02-02, ska skickas ut för samråd. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 
Teknik- och fastighetsförvaltningen  
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§ 46 Dnr BN 2017/00206-3.1.2 

Detaljplan för del av Barkaröby 15:1, Barkarö, Västerås, dp 1900 

Beslut 
1. Detaljplan för del av Barkaröby 15:1 m.fl., Barkarö, Västerås, Dp 1900, 
daterad 2021-02-09 ska skickas ut för granskning 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra bostäder i varierande 
form som kompletterar bostadsutbudet i Barkarö. Bostäderna ska anpassas 
till platsens förutsättningar. Planen syftar även till att möjliggöra 
ändamålsenliga trafiklösningar för området och en fungerande 
dagvattenhantering. 
Planen möjliggör byggandet av bostäder i form av villor, rad-, kedje-, par- 
och flerbostadshus i de södra delarna av Barkarö. Området består i nuläget 
främst av skogområden samt mindre partier med öppen mark i planområdets 
norra delar. Planens intention är att stärka Barkarö som serviceort och ge 
orten ytterligare förutsättningar för att utvecklas och växa samtidigt som dess 
karaktär bevaras. Planen möjliggör cirka 115 nya bostäder, varav ca 70 i 
flerbostadshus och ca 45 i småhus. Inom området finns också gemensamma 
ytor för lek och rekreation. 
Detaljplanen var ute på samråd 10 januari – 9 februari 2020. Under 
samrådstiden inkom 76 yttranden, varav 7 utan erinran. 48 inkom från 
privatpersoner och resterande 28 från myndigheter, organisationer, nämnder, 
företag m.m. Bland de mest förekommande frågorna i synpunkterna från 
privatpersoner återfinns oro för ökad trafik, förlust av lantlig eller idyllisk 
miljö och kulturmiljövärden, att befintlig stallverksamhet i en privatägd 
ladugårdsbyggnad försvinner, bristande helhetsgrepp och översiktlig 
planering i Barkarömed omnejd samt att föreslagen bebyggelse i 
flerbostadshus avviker för mycket från Barkarös karaktär. 
Mellan samråd och granskning har planområdet förändrats till att endast 
innefatta den nordöstra delen av ursprungligt planområde. Detta beror 
framförallt på att situationen på Ruavägen (som går genom de sydvästra 
delarna av planområdet som ingick i samrådsförslaget, nära Barkarö kyrka) 
behöver studeras ytterligare för att säkerställa en trygg trafikmiljö och 
separerad gång- och cykelväg till skola. Denna fråga aktualiseras ytterligare 
med anledning av hur pågående detaljplanearbete vid Eriksbo Park och 
fortsatta framtida planarbeten sydöst om Barkarö kan påverka trafik och 
infrastruktur. Arbetet med resterande delar av planområdet kan återupptas i 
ett senare skede efter att dessa frågor utretts mer detaljerat. 
Planförslaget har reviderats mellan samråd och granskning och de föreslagna 
flerbostadshusen har anpassats för att få en utformning som är bättre lämpad 
för platsens förutsättningar. Istället för samrådsförslagets punkthus i 3-4 
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våningar föreslås rektangulära byggnadskroppar i som mest 3 våningar med 
sadeltak och träfasad. Detaljplanen har också anpassats med bland annat 
utvecklade bestämmelser för dagvattenhantering, bevarande av objekt med 
natur- och kulturvärden, skydd mot närliggande verksamheter och avstånd 
för ny bebyggelse till närliggande fastigheter. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Detaljplan för del av Barkaröby 15:1 m.fl., Barkarö, Västerås, Dp 1900, 
daterad 2021-02-09 ska skickas ut för granskning 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Aroskronan AB 
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§ 47 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 2021-01-19 
-- 2021-02-08 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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§ 48 Dnr BN 1816945- 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisad förteckning läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Delegeringsbeslut registrerade under perioden 2021-01-19 -- 2021-02-08 
redovisas för byggnadsnämnden i form av en lista. 
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§ 49 Dnr BN 1816949- 

Protokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 

Beslut 
Sammanträdesprotokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 19 januari 
2021 läggs till handlingarna. 
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§ 50 Dnr BN 2021/00118-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (183 lgh) på 
fastigheten Förseglet 9 

Beslut 
1. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Förseglet 9 
beviljas och medgivande till liten avvikelse från detaljplanen lämnas med 
stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 696 521 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 
Bostads Mimer AB ansöker om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på 
fastigheten Förseglet 9. Fastigheten är belägen på Öster Mälarstrand sydväst 
om Björnövägen och nordost om Öster Mälarstrand allé. Kvarteret nås med 
Styrbordsgatan med infart från Öster Mälarstrands allé. Gatan löper parallellt 
med Björnövägen och ansluter till Försegelvägen i öster. 
För fastigheten gäller detaljplan, 1843, antagen i februari 2018. Byggnaden 
är placerad i vinkel kring en uppbyggd gård med garage i två plan under. 
Den färdiga gården kommer att terrasseras ner mot kvarteren i den sydöstra 
delen av fastigheten som kommer att byggas senare. Från gården når man 
Öster Mälarstrands allé med trappor. Ovanpå gårdsbjälklaget placeras en 
cykelförrådsbyggnad i två plan. Entréplanet består av garage, förråd. 
cykelförråd och lokaler. Från Styrbordsgatan nås gården via trappor genom 
en bred portal. 
Bostadsbebyggelsen ger intrycket av att bestå av sex sammanbyggda 
kvartershus med sex-tio våningar.  
Förskjutningar i fasadliv innebär ibland att de förhöjda väggliven blir högre 
än vad detaljplanen föreskriver. Åtgärden strider därför mot detaljplanen. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Förseglet 9 
beviljas och medgivande till liten avvikelse från detaljplanen lämnas med 
stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 696 521 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 
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§ 51 Dnr BN 2021/00122-3.5.1 

Bygglov för ändring av gårdshus till 4 lägenheter på fastigheten 
Manfred 6 

Beslut 
1. Bygglov för ändring av gårdshus till 4 st lägenheter på fastigheten 
Manfred 6 beviljas med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 28 829 kronor.  
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 
Imperia Invest AB ansöker om bygglov för ändring av gårdshus till 4 nya 
lägenheter på fastigheten Manfred 6 
Fastigheten är belägen på Munkgatan centralt i Västerås. Åtgärden innebär 
att den äldsta delen av gårdshuset (från 1800-talets slut) byggs om till två 
lägenheter på 2 ROK i två plan på 58 kvadratmeter styck. Dessa lägenheter 
förses med vardagsrum, kök och badrum på nedre plan och ett sovrum på det 
övre planet. Lägenheterna får en mindre uteplats vardera mot gården. 
Fasadändringen innebär att de befintliga garageportarna på byggnaden glasas 
upp och blir fönster och entréer. Spröjs och fönsteromfattningar färgas bruna 
i samma nyans som befintliga garageportar. Den nyare delen av gårdshuset 
(tvättstugan byggd 1950-tal) rivs och byggs upp på samma yta. Där inryms 
två lägenheter på 2 ROK i ett plan på 35 kvadratmeter styck. 
För fastigheten finns detaljplan, PL 1008 antagen 1987-10-02. Enligt 
detaljplanen får gård- marken ska bebyggas med planterbart bjälklag. 
Parkering för de boendes behov ska tillgodoses. Det befintliga gårdshuset 
strider mot gällande detaljplan. Grannar har getts tillfälle att yttra sig. Inga 
synpunkter på förslaget har inkommit. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut:  
1. Bygglov för ändring av gårdshus till 4 st lägenheter på fastigheten 
Manfred 6 beviljas med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 28 829 kronor.  
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande 
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§ 52 Dnr BN 2021/00123-3.5.1 

Bygglov för ändrat användningssätt från kontor och lokaler till 
lägenheter samt fasadändring på fastigheten Skalden 9 

Beslut 
1. Bygglov för ändrat användningssätt från kontor och lokaler till lägenheter 
på fastigheten Skalden 9 beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 
bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 82 912 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 
Ikano ansöker om bygglov för på fastigheten ändrat användningssätt från 
kontor och lokaler till lägenheter på fastigheten Skalden 9. 
Fastigheten är belägen vid korsningen Nygårdsgatan/Norra ringvägen. 
För fastigheten finns detaljplan Dp 1789 antagen 2012-12-20. För den del av 
fastigheten som berörs är användningssättet handel och kontor. Ändringen 
till bostäder innebär en avvikelse från användningssättet.  
Åtgärden innebär att befintliga kontorslokaler på plan 3,4, och 5 byggs om 
till 48 st. lägenheter. Bruttoarean för ombyggnationen är 2 834 kvadratmeter. 
I entréplanet byggs delar om för att skapa lägenhetsförråd, och gemensam 
tvättstuga. Det tillkommer 48 st. lägenheter fördelat på 18st 1ROK med 
varierande lägenhetsstorlek mellan 27 kvm- 35 kvm. 12 st. 1,5 ROK med en 
lägenhetsstorlek på 41 kvm. Samt 18st 2ROK med varierad lägenhetsstorlek 
från 50-57 kvm. Åtgärden innebär även en fasadändring, där fönstren byts ut 
till fönster som bättre klarar dagens bullervärden samt att vissa lägenheter 
förses med franska balkonger som vetter mot innegården. 
Ikano äger även fastigheten Gude 9 mitt emot. Parkeringsbehovet för de nya 
lägenheterna kommer att uppnås genom att parkeringshuset på fastigheten 
Gude 9 byggs till med ytterligare 2 våningar.  
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut:  
1. Bygglov för ändrat användningssätt från kontor och lokaler till lägenheter 
på fastigheten Skalden 9 beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 
bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 82 912 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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§ 53 Dnr BN 2021/00124-3.5.1 

Bygglov för ändring av lägenhet till kontor samt tillbyggnad av 
parkeringshus på fastigheten Gude 9 

Beslut 
1. Bygglov för ändring av lägenhet till kontor samt tillbyggnad av 
parkeringshus på fastigheten Gude 9 beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- 
och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 11 019 kronor.  
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 
Ikano ansöker om bygglov för ändring av lägenhet till kontor samt 
tillbyggnad av parkeringshus på fastigheten Gude 9. 
Fastigheten är belägen vid Norra Ringvägen.  
För fastigheten finns två detaljplaner. Den ena detaljplanen omfattar den del 
av fastigheten som parkeringshuset ligger på DP 1767 antagen 2012-11-29.  
För att klara parkeringsbehovet byggs parkeringshuset till med två nya 
våningar. Vilket ger 107 parkeringsplatser och parkeringsnormen uppnås. 
För den gamla brandstationen gäller detaljplan DP 1076 antagen 1990-02-22 
den anger att byggnaden får användas som bostad, handel och kontor.  
På plan fyra byggs lägenheter om till kontor och ger en öppen kontorsyta på 
373 kvm. De idag 2 våningar parkeringshuset byggs till med två nya 
våningar med en yta av 11 83 kvm.  
Åtgärderna innebär inga avvikelse från gällande detaljplaner. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut:  
1. Bygglov för ändring av lägenhet till kontor samt tillbyggnad av 
parkeringshus på fastigheten Gude 9 beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- 
och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 11 019 kronor.  
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande, kontrollansvarig 
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§ 54 Dnr BN 2020/01148-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av gruppbostad och daglig verksamhet 
på fastigheten Skästa 1:14 

Beslut 
1. Bygglov för gruppbostad på fastigheten Skästa 1:14 beviljas med stöd av 
9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 10 275 kronor.  
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 
I Lillhärad beviljades en ansökan om gruppbostad med tillhörande daglig 
verksamhet, förråd och växthus 2020-11-24 av Byggnadsnämnden § 20/221. 
I samband med den tekniska utredningen inför startbesked visade det sig att 
en betydligt större sprinklercentral än beräknat behövde anläggas med 
konsekvensen att gruppbostaden behöver utökas med 45 kvm.  
Det här beslutet ersätter det tidigare lämnade beslutet om bygglov för 
gruppboendet.    
Fastigheten ligger utom detaljplan, utom områdesbestämmelser och utom 
sammanhållen bebyggelse. Det finns inga riksintressen, inga 
kulturmiljöutpekanden eller några kända fornminnen på fastigheten.  
Fastigheten ligger utom beräknat maxbuller för väg 66. 
Åtgärden innebär att det tidigare beviljade gruppboendet på 525 kvm om 6 st 
lägenheter (á 45 kvm st) utökas med 45 kvm till. Ny total area för 
gruppboendet blir 570 kvm. Fasader utförs faluröda med tak i svarta 
betongpannor och övriga detaljer i vit kulör. 
Fastigheten berörs av strandskydd för en intilliggande bäck, för att 
möjliggöra säkerheten för de boende planeras det sättas upp ett staket vid 25-
metersgränsen och området kommer lämnas orört vilket innebär att 
strandskyddet bedöms inte beröras.  
Den föreslagna bebyggelsen bedöms väl anpassad till terrängen, 
landskapsbilden, kulturmiljön på landsbygden, kända naturvärden samt det 
allmänna friluftslivet i enlighet med ÖP 2026’s intentioner. 
Litslunda/Lillhärad är ett utbyggnadsområde mellan Västerås tätort och 
Surahammar där ett flertal bostäder uppförts under de senaste åren.  
Sammantaget bedöms åtgärden uppfylla de krav som ställs i 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen och de intentioner som finns i ÖP 2026.  
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för gruppbostad på fastigheten Skästa 1:14 beviljas med stöd av 
9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
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2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 10 275 kronor.  
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 
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§ 55 Dnr BN 2021/00016-1.4.2 

Information - Arbetsmiljöfrågor 

Ärendebeskrivning 
Det finns inget nytt att rapportera kring arbetsmiljöfrågor. 
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§ 56 Dnr BN 1816948- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Under den beredande delen av mötet ställer Jens-Ove Johansson (SD) fråga 
om fortsatt hantering av bygglovsärendet gällande uppförande av mur på 
fastigheten X efter beslut från Mark- och miljööverdomstolen. 
 


	Val av protokolljusterare
	Beslut

	Beslut om offentliga ärenden och fastställande av föredragningslista
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	Information - Stadsbyggnadsdirektören informerar
	Ärendebeskrivning

	Information - Statusuppdatering planprogram för Mälarporten
	Ärendebeskrivning

	Information - Avstämning dp 1871, Svanå 2:58
	Ärendebeskrivning

	Remiss - Revisionsrapport 2020:4 - Granskning av delegationsbeslut och attestering
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Kopia till

	Remiss - Samråd inom vattenförvaltning
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Kopia till

	Remiss - Motion från (M) om ny parkeringsnorm och revidering av riktlinjer för parkering
	Beslut
	Särskilt yttrande
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Proposition
	Kopia till

	Remiss - Handlingsplan för Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete 2021-2023
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Kopia till

	Tillsynsplan för byggnadsnämndens tillsynsverksamhet år 2021
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden

	Namngivning efter Lars Gustafsson
	Beslut
	Särskilt yttrande
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Kopia till

	Avskrivning av pågående detaljplaner och ansökningar om planläggning
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden

	Planprogram för Stadsutveckling Finnslätten, Pp 37
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden

	Planbesked för Hubbo-Sörby 15:11
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Kopia till

	Planbesked för Klockarkärleken 2, Klockartorpet
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Kopia till

	Planbesked för Västerås 4:4, Södra Källtorp, Västerås
	Beslut
	Jäv
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Kopia till

	Planbesked för Sigvald 1 och 3, Östra hamnen, Västerås
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Kopia till

	Detaljplan för Regattan 46 och Kryssen 3 m.fl., SMT-området, Öster Mälarstrand, Västerås, Dp 1886
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Kopia till

	Detaljplan för del av Barkaröby 15:1, Barkarö, Västerås, dp 1900
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Kopia till

	Anmälan av handlingar
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	Anmälan av delegationsbeslut
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	Protokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott
	Beslut

	Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (183 lgh) på fastigheten Förseglet 9
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Kopia till

	Bygglov för ändring av gårdshus till 4 lägenheter på fastigheten Manfred 6
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Kopia till

	Bygglov för ändrat användningssätt från kontor och lokaler till lägenheter samt fasadändring på fastigheten Skalden 9
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Kopia till

	Bygglov för ändring av lägenhet till kontor samt tillbyggnad av parkeringshus på fastigheten Gude 9
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Kopia till

	Bygglov för nybyggnad av gruppbostad och daglig verksamhet på fastigheten Skästa 1:14
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Kopia till

	Information - Arbetsmiljöfrågor
	Ärendebeskrivning

	Övriga frågor
	Ärendebeskrivning


