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§ 156 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 
Arbetsutskottet utser Jonas Cronert (S) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 
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§ 157 Dnr BN 1825865- 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan fastställs 

Ärendebeskrivning 
Övriga frågor anmäls enligt §§ 169, 170 och 171 
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§ 158 Dnr BN 2019/00884-3.1.2 

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

Ärendebeskrivning 
Detaljplan för del av Västerås 2:67, Östra Bäckby, Västerås, Dp 1848 har 
vunnit laga kraft 2019-09-25 och anmäls till kommunfullmäktige för 
information. 
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§ 159 Dnr BN 2019/00881-3.1.1 

Information på beredning - Ortsdialogerna, lägesrapport 

Ärendebeskrivning 
Eva Widergren informerar om status för ortsdialogerna, vad som har gjorts 
hittills och vad som kommer att hända framöver. Det pågår ett arbete med att 
ta fram planeringsunderlag för alla sju dialoger, varav fyra är klara. 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 160 Dnr BN 2019/00882-3.1.4 

Information på beredning - Läget i planprogram, FÖP, detaljplan 
för Barkarö samt diverse förfrågningar 

Ärendebeskrivning 
Tomas Persson och Elisabeth Strand Hübinette informerar om Barkarö och 
de planprogram, detaljplaner och fördjupad översiktsplan som finns och som 
är på gång i området. De informerar även kort om status för planer i 
Dingtuna, Tillberga och Tortuna. Det förs en dialog kring hur man ska tänka 
framöver när det gäller detaljplaner i förhållande till översiktplanen. 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 161 Dnr BN 2019/00880-3.1.2 

Information på beredning - Orresta 2:1 

Ärendebeskrivning 
Hans Larsson informerar om en ansökan om förhandsbesked i Orresta som 
inkommit till förvaltningen. I och med att det redan har beviljats 
förhandsbesked för ett antal hus i området, skulle det tillsammans med den 
befintliga bebyggelsen bli så pass många hus att områdets förutsättningar 
behöver utredas i en detaljplan. Ansökan om förhandsbesked drogs därmed 
tillbaka av sökanden. 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 162 Dnr BN 2019/00885-1.3.6 

Information på beredning - Digitalisering, lägesrapport 

Ärendebeskrivning 
Björn Anderfjäll informerar om status för digitaliseringen av olika 
verksamheter inom förvaltningen, vad som har gjorts och vad som kommer 
att göras framöver. 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 163 Dnr BN 2019/00898-3.1.2 

Information på beredning - Detaljplan Ångkraftverket 1 

Ärendebeskrivning 
Susanne Malo informerar om status för detaljplanearbetet och vilka 
diskussioner som har kommit upp under arbetets gång. Det förs en 
diskussion kring förutsättningarna för planen jämfört med andra detaljplaner 
i samma område, samt var fokus bör ligga i det fortsatta arbetet. 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 164 Dnr BN 2019/00899-3.1.2 

Information på beredning - Täthetsanalys (sommarpraktikanter) 

Ärendebeskrivning 
Susanne Malo informerar om en täthetsanalys för Kopparlunden, Östemalm, 
Öster Mälarstrand och Lillåudden som har gjorts av förvaltningens 
sommarpraktikanter. I analysen ingår en jämförelse mellan dessa områden 
och några områden i Uppsala och Stockholm, samt hur tätheten påverkar 
upplevelsen av olika typer av områden. 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 165 Dnr BN 2019/00905-3.5.1 

Information på beredning - Muren Fiskartorget 

Ärendebeskrivning 
Eric Heinisch informerar om muren som är byggd vid Fiskartorget i 
samband med byggnationen av faunapassagen i Svartån. Det förs en 
diskussion kring hur ärendet ska hanteras framöver. 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 166 Dnr BN 2019/00893-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på 
fastigheten Östanbro 7:1 

Beslut 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av ett enbostadshus kan tillåtas inom 
fastigheten Östanbro 7:1. 

2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 

3. Granskningsavgiften fastställs till 13 701 kr. 

Ärendebeskrivning 
Boeno Stockholm AB, söker förhandsbesked för nybyggnad av 5 
enbostadshus inom fastigheten Östanbro 7:1, med avsikt att bilda 5 nya 
fastigheter. Det aktuella området, om 1,3 ha, är en del av den 35 ha stora 
fastigheten Östanbro 7:1 (skifte 2) som är belägen i östra delen av Västerås 
kommun. Området ligger ca 20 km från Västerås. Fastigheterna ämnas att 
styckas i storlekar om ca 2600 kvm st. Bebyggelsen planeras att anslutas till 
befintlig väg och ligger längsmed befintlig enskild anslutningsväg till 
Östanbro skogsväg. Området ligger ca 1,5 km från Riksväg 549 och 1,7 km 
till riksväg 693. Det är ca 3,5 km till E18 norr om aktuellt område. Närmaste 
kollektivtrafik finns I Östanbro ca 1,5 km från det aktuella området finns 
busshållplats som trafikeras av busslinje 774 och 874 mellan Enköping och 
Västerås. Skolskjuts finns med linje 25 och 37 som passerar Östanbro. 
Bebyggelsen ämnas uppföras med gemensam VA-lösning. Dricksvatten 
hämtas i en gemensam, ny, brunn. Närmsta befintliga och registrerade brunn 
ligger på fastigheten Östanbro 3:5, ca 200 m från aktuell plats. 
Vattenmängden i nämnd brunn är ca 300 liter tillrinning per timme. 
Avloppet samlas i ett gemensamt system och renas i ett minireningsverk som 
placeras inom området. Möjligheten att nyttja närliggande diken som 
recipient kommer att undersökas och om det ej är möjligt kommer en 
infiltrationskista placeras på området för att ta hand om utloppet. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av ett enbostadshus kan tillåtas inom 
fastigheten Östanbro 7:1. 
2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 13 701 kr. 
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Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande 
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§ 167 Dnr BN 2019/00894-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av ridhus och stall på 
fastigheten X 

Beslut 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av ett ridhus samt stall kan tillåtas inom 
fastigheten X. 

2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 

3. Granskningsavgiften fastställs till 13 705 kr. 

Ärendebeskrivning 
NN söker förhandsbesked för uppförande av ridhus samt stall inom 
fastigheten X. Platsen för ansökan ligger utanför detaljplanerat område inom 
Riksintresset för kulturmiljövård och kommunalt utpekat hänsynsområde.  

Sökanden uppger att ridhuset inte avser ett traditionellt ridhus gällande 
proportioner. Ridhuset kommer användas för reining, en gren inom 
hästsporten som kräver större luftiga volymer i ett ridhus. Byggnationen är 
planerad att ansluta till den befintliga gårdsmiljön. Ansökan avser ett ridhus 
om ca 70 x 35 meter som ligger i åkermark strax öster om gårdsmiljön vid 
Skålby gård. Vinkelrätt mot ridhuset, också i åkermark, redovisas ett stall 
som planeras bli 80 x 12 meter. Sökanden är angelägen om anpassning till 
landskapsbilden och har tagit hjälp av en landskapsarkitekt. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av ett ridhus samt stall kan tillåtas inom 
fastigheten X. 
2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 13 705 kr. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande 
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§ 168 Dnr BN 2019/00895-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus på 
fastigheten Tortuna-Nyby 2:1 

Beslut 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av 5 enbostadshus kan tillåtas inom 
fastigheten Tortuna-Nyby 2:1. 
2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 13 701 kr. 

Ärendebeskrivning 
Boeno Stockholm AB, söker förhandsbesked för nybyggnad av 5 
enbostadshus inom fastigheten Tortuna-Nyby 2:1, med avsikt att bilda 5 nya 
fastigheter. Platsen för ansökan ligger ca 15 km nordöst om Västerås stad 
och 4 km väster om serviceort Tortuna. Den planerade bebyggelsen är 
placerad i skogsparti som i öst vetter mot åkermark. Platsen är rik på 
fornlämningar. Ansökan har reviderats av sökanden tre gånger, ny 
situationsplan inkom 2018-07-26 som då gällde fyra tomter. Ansökan 
revideras 2019-01-21 med en ny situationsplan som då åter gäller fem 
tomter. Senaste revideringen i samråd med länsstyrelsen gjordes 2019-06-05 
och gäller 5 tomter. Länsstyrelsen har senast 2019-06-05 inkommit med 
beslut om att arkeologisk utredning kommer att ske efter ansökan från 
sökanden.  Sökanden har visat att arkeologisk utredning kommer att ske och 
beslut från länsstyrelsen har tagits om arkeologisk utredning. 
Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att möjlighet att klara de 
riktlinjer och krav som gäller för buller från väg och spårtrafik går att lösa. 
Sökanden kan redogöra hur man planerar att klara kraven i bygglovsskedet. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av 5 enbostadshus kan tillåtas inom 
fastigheten Tortuna-Nyby 2:1. 
2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 13 701 kr 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande 
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§ 169 Dnr BN 2019/00924-3.1.2 

Övrig fråga: Status detaljplanering Bjurhovda 

Ärendebeskrivning 
Hans Larsson informerar om status för planläggningen av Bjurhovda 
centrum. 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
19 (22) 

AU Byggnadsnämnden 2019-10-08 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 170 Dnr BN 2019/00925-3.1.2 

Övrig fråga: Detaljplanering Kristiansborg 

Ärendebeskrivning 
Lars Kallsäby (C) ber arbetsutskottet att på ett kommande sammanträde föra 
en diskussion kring detaljplaneringen på Kristiansborg och hur arbetet ska 
fortlöpa för att få en större helhetsbild över området. 
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§ 171 Dnr BN 2019/00926-3.1.2 

Övrig fråga: Kommande detaljplaner - arbetssätt 

Ärendebeskrivning 
Lars Kallsäby (C) ber arbetsutskottet att på ett kommande sammanträde 
diskutera detaljplaner som är på gång och hur återkoppling ska ske till 
fastighetsnämnden. Han poängterar att det är viktigt med tidsplaneringen och 
att politiken för ett resonemang kring hur detaljplaner ska prioriteras, då 
framtagandet av stora detaljplaner tar mycket resurser i anspråk på 
förvaltningen. 
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§ 172 Dnr BN 1816948- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
- Tid för partigruppsmöten inför byggnadsnämndens sammanträde 17 
oktober: Majoriteten kl.11 Biblioteket rum B 101. Oppositionen kl.11. 

- Inbjudan till pressträff. 
Lars Kallsäby och Carl Arnö ser över vilka ärenden som ska tas upp på 
pressträffen. 
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§ 173 Dnr BN 1810475- 

Beredning av ärenden inför kommande nämnd 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet bereder ärenden inför byggnadsnämndens sammanträde den 
17 oktober 2019. 
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