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§ 88 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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§ 89 Dnr BN 1825865- 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
1. Föredragningslistan fastställs. 

Ärendebeskrivning 
-Ärende 31 i föredragningslistan, Information på beredning - Dialog om 
förskolor på öst, utgår. 
-Övrig fråga anmäls enligt § 97 
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§ 90 Dnr BN 2021/00013-1.4.2 

Information på beredning - Redovisning av antal beviljade 
bygglov för bostäder 

Ärendebeskrivning 
Vesna Kranjec informerar om antalet beviljade bygglov för bostäder och 
informerar allmänt om antalet inkomna ärenden. Volymen ärenden är 
fortfarande högre än tidigare år. Det förs en diskussion kring varför 
startbesked och påbörjande av byggnation tar lång tid efter beviljat bygglov, 
vilket bland annat beror på att byggherrarna vill sälja ett antal lägenheter 
innan byggnationen kan påbörjas. Arbetsutskottet kommer att titta närmare 
på trenderna kring tidsfördröjningen mellan bygglov och startbesked på ett 
kommande sammanträde.  
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 91 Dnr BN 2021/00548-3.5.1 

Information på beredning - Mobila hus 

Ärendebeskrivning 
Carl Arnö och Vesna Kranjec informerar om att förvaltningen behöver 
information om hur frågan ska utredas. När frågan var uppe i samband med 
utbyggnaden av Lillhamra bedömde förvaltningen att platsen som föreslogs 
för mobila hus inte var lämplig för boende på grund av buller för flygplatsen. 
Politikerna har fått frågor om hur den här typen av bostäder skulle kunna 
godkännas. Bland annat vore det intressant om man kan ställa upp tillfälliga 
boenden under tiden ett område utvecklas. Om man ska titta på att tillägna 
mer varaktiga områden för mobila hem så finns det många svårigheter som 
måste lösas för en lämplig boendemiljö, till exempel med tillgång till 
kollektivtrafik, förskolor och annan infrastruktur. Det går inte att göra den 
typen av bedömning i bygglovsskedet utan det måste lösas i ett 
detaljplanearbete. 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 92 Dnr BN 2021/00559-3.1.2 

Information på beredning - Lägesrapport Bjurhovda 

Ärendebeskrivning 
Vesna Kranjec informerar om att ansökan om bygglov har kommit in och 
håller på att granskas av handläggare. Det saknas en del handlingar för att 
kunna göra en bedömning, och det förslag som har kommit in strider mot 
detaljplanen på flera punkter. En begäran om komplettering ska skickas ut 
till sökande i veckan. På grund av ärendets karaktär föreslås att 
arbetsutskottet hålls uppdaterade i hur ärendet fortskrider. 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 93 Dnr BN 2021/00538-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av affär på fastigheten Bärlinan 1 

Beslut 
1. Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad på fastigheten Bärlinan 1 
beviljas och medgivande till liten avvikelse lämnas med stöd av 9 kap. 31 b 
§ plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 169 760 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 
Bärlinan Fastighets AB ansöker om bygglov för nybyggnad av 
affärsbyggnad på fastigheten Bärlinan 1. Fastigheten ligger på norra 
Erikslund med Surahammarsvägen i öster och Västerleden i norr. På 
fastigheten finns sedan tidigare gym, blomsterhandel och restaurang.  
Ansökan avser nybyggnad av affärsbyggnad med två butiker. Den ena 
butiken är ett golfvaruhus. För den andra butiken är hyresgästen inte klar. 
För fastigheten gäller detaljplan Dp 1564 som föreskriver industri, kontor 
och handel med skrymmande varor som ändamål. Ansökan redovisar 
detaljhandel som ändamål och åtgärden innebär därför en avvikelse från 
detaljplanen. Sakägare har beretts tillfälle att yttra sig och inga synpunkter 
har inkommit. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad på fastigheten Bärlinan 1 
beviljas och medgivande till liten avvikelse lämnas med stöd av 9 kap. 31 b 
§ plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 169 760 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltnigens förslag till beslut 
med följande medskick: Sökande ska säkerställa omsorgsfull gestaltning av 
fasaderna som vetter ut mot Surahammarsvägen. 

Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 
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§ 94 Dnr BN 2021/00545-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av laboratorium R&D2 på fastigheten 
Effekten 12 

Beslut 
1. Bygglov för nybyggnad av industrilokal med stöd av 9 kap § 30 plan- och 
bygglagen. 
2. Bygglov- och startbeskedavgifter samt kungörelsekostnader fastställs till 
82 568 kronor. 
3. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter och 
upplysningar. 

Ärendebeskrivning 
Northvolt ansöker om nytt bygglov för nybyggnad av industrilokal, 
laboratorium R&D2, på fastigheten Effekten 12. Byggnaden har tre plan, 
med byggnadsarea på 5232 kvadratmeter (kvm) och bruttoarea på 11 222 
kvm. Verksamheten består av tillverkning av litiumjonbatterier, forskning, 
laboratorium, personalutrymmen, underhållsverkstad och lager.  
För fastigheten finns detaljplan DP 1266 K, som vann laga kraft 2003-12-23. 
Åtgärden följer detaljplanen. 
Bedömningen är att byggnaden har en god form-, färg- och materialverkan. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av industrilokal med stöd av 9 kap § 30 plan- och 
bygglagen. 
2. Bygglov- och startbeskedavgifter samt kungörelsekostnader fastställs till 
82 568 kronor. 
3. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter och 
upplysningar. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 
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§ 95 Dnr BN 2021/00421-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (äldreboende) samt 
komplementbyggnad på fastigheten Sågklingan 6 

Beslut 
1. Bygglov för flerbostadshus på fastigheten sågklingan 6 beviljas med stöd 
av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 295 152 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 
SBB Klangsågen Mark AB ansöker om bygglov för flerbostadshus på 
fastigheten Sågklingan 6.  
Fastigheten ligger på Ängsgärdet och är en del av det nya bostadsområdet 
som är under framväxt.  
Ärendet föredrogs på byggnadsnämnden den 29 april. Då det fortfarande 
kvarstod några gestaltningsfrågor innan beslut kunde tas beslutades det av 
byggnadsnämnden att delegera beslutsfattandet i ärendet till arbetsutskottet.  
Flerbostadshuset inrymmer ett äldreboende med totalt 80st lägenheter. 
För fastigheten finns detaljplan 1921, laga kraft 2020-04-21. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för flerbostadshus på fastigheten sågklingan 6 beviljas med stöd 
av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 295 152 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till stadbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande, kontrollansvarig 
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§ 96 Dnr BN 2021/00015-1.4.2 

Information på beredning - Arbetsmiljöfrågor 

Ärendebeskrivning 
Det finns ingenting att rapportera om angående arbetsmiljöfrågor denna 
gång. 
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§ 97 Dnr BN 2021/00577-3.5.1 

Övrig fråga - Bygglovsärende på fastigheten Ateljén 2 

Ärendebeskrivning 
Claes Kugelberg (M) ber om en kort lägesrapport för bygglovsärendet. 
Vesna Kranjec informerar om att det pågår en dialog med sökande som ska 
revidera sitt förslag. 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 98 Dnr BN 1816948- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Carl Arnö tipsar om Nordic City Networks labb som kommer att hållas 
digitalt den 26 maj, på temat "Från vision till verklighet." Inbjudan har 
skickats ut till politiken.  
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 99 Dnr BN 1810475- 

Beredning av ärenden inför kommande nämnd 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet bereder ärenden inför byggnadsnämndens sammanträde 
2021-05-27. 
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