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§ 57 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

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

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
1. Föredragningslistan fastställs. 
2. Byggnadsnämnden beslutar att hela sammanträdet ska hållas via Microsoft 
Teams. 

Ärendebeskrivning 
- Claes Kugelberg (M) anmäler nämndinitiativ enligt § 104 
- Henrik Östman (L) anmäler övrig fråga enligt § 105 
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§ 59 Dnr BN 2021/00126-1.3.3 

Information - Stadsbyggnadsdirektören informerar 

Ärendebeskrivning 
Carl Arnö informerar om de 10 miljoner som kommunfullmäktige har 
öronmärkt för ökad detaljplanering. Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort en 
plan för hur man ska kunna använda pengarna så effektivt som möjligt, som 
har presenterats för kommunalrådsberedningen. Planen är baserad på 
flaskhalsanalysen som gjordes 2020, och innebär att 9 tjänster tillkommer till 
förvaltningen, att förvaltningen begär extra medel för rörliga konsultinsatser, 
samt att det kommer skapas 4-5 tjänster på förvaltningen som finansieras 
med ökade intäkter. 
Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 60 Dnr BN 2021/00279-10.0.1 

Information - Uppföljning av program och handlingsplan för 
bostadsförsörjning 2020 

Ärendebeskrivning 
Helena Felldin informerar om uppföljningen av program och handlingsplan 
för bostadsförsörjning 2020 och redogör för de mål som är uppsatta för 
perioden 2018-2021. Av de 11 indikatorer som är formulerade för att nå 
målen är det 5 indikatorer som redan är uppfyllda eller som förväntas 
uppfyllas under 2021, 5 indikatorer som troligtvis inte kommer att uppfyllas 
samt en indikator som är oklar om den kommer att uppfyllas. Enligt 
prognosen kommer 4200 bostäder ha påbörjats under perioden, vilket är 
lägre än de 5000 som är målet. 
Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 61 Dnr BN 2021/00280-3.3.5 

Information - Uppföljning av genomförd markanvisning på Öster 
Mälarstrand 

Ärendebeskrivning 
Ann-Charlotte Boldrup informerar om uppföljningen som gjorts av 
markanvisningarna på Öster Mälarstrand. Det skickades ut en enkät till 
boende samt att de bjöds in till en invånardialog på plats. Enkäten visar att 9 
av 10 var nöjda med området överlag och rekommenderar området till 
vänner och bekanta, samt att de tyckte att Öster Mälarstrand levde upp till de 
förväntningar de hade på området när de flyttade dit. Endast 1 av 10 personer 
ville flytta från området, på grund av några olika anledningar. Resultatet från 
invånardialogen stämmer väl överens med enkätsvaren. 
Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 62 Dnr BN 2021/00255-1.4.2 

Information - Energirådgivningen, utfall för 2018-2020 och ny 
verksamhetsplan för 2021-2022 

Ärendebeskrivning 
Zandra Camber informerar om energi- och klimatrådgivningens uppdrag 
samt utfallet för perioden 2018-2020. Verksamheten finansieras till 90% av 
Energimyndigheten och 10% av Västerås stad och utfallet för 2018-2020 
landade på +1% av den totala budgeten. För nya perioden 2021-2022 
planerar energi- och klimatrådgivningen att arbeta med bland annat 
digitalisering, nationella insatsprojekt med inriktning hållbart byggande och 
transporter, kvalitativ uppföljning samt fortsätta att medverka och bidra 
internt. Det finns intentioner från energimyndigheten att göra verksamheten 
permanent. 
Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 63 Dnr BN 2021/00306-3.1.1 

Information - Statusuppdatering planprogram för Mälarporten 

Ärendebeskrivning 
Isabell Lundqvist Eklund och Anna Andersson informerar om mobilitet i 
Mälarporten. Planprogrammet ska underlätta för kommande detaljplanering 
genom att titta på de större frågorna som behöver en helhetslösning, bland 
annat trafik- och mobilitetsfrågorna. Exploateringen av Mälarporten kommer 
att innebära ökade resor i och omkring området vilket kommer att innebära 
en allvarlig störning i trafiken om färdmedelsfördelningen förblir som idag. 
En strategi för att lösa detta är att ta fram ett eget färdmedelsfördelningsmål 
för Mälarporten, som kan vara till hjälp i fortsatt planering och 
kommunikation kring trafikfrågorna i projektet.  
Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
13 (74) 

Byggnadsnämnden 2021-03-25 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 64 Dnr BN 2021/00303-3.1.2 

Information - Statusuppdatering detaljplan Västerås resecentrum 

Ärendebeskrivning 
Åsa Rudhage informerar om status för detaljplanen för resecentrum. 
Resecentrum ska vara mer integrerat i staden än idag och det är många 
frågor som behöver samordnas med andra projekt som pågår i staden. Det 
pågår en dialog med trafikverket om den nationella transportplanen som kan 
ge finansiering från staten. Åsa redogör för hur arbetet med planen har sett ut 
efter samrådet. Bland annat har plangränsen justerats, utformningen och 
gestaltningen av Sigurdskvarteret och Vasakvarteret ses över, man arbetar 
vidare med kulturfrågorna kring Vasatornet samt tittar på bra lösningar för 
gång- och cykeltrafik. Samordning kommer att ske med projektet för 
Mälarporten för att hitta lösningar för trafik, parkering och teknisk 
försörjning. Det pågår flera utredningar om bland annat dagvatten och buller, 
det görs en riskutredning samt en barnkonsekvensanalys. Planprogrammet 
förväntas skickas ut på granskning under hösten 2021. 
Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 65 Dnr BN 2021/00276-3.4.3 

Namnsättning av två pirar på Öster Mälarstrand 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden fastställer namnen Vågholmspiren och Ankarpiren. 

Ärendebeskrivning 
På initiativ från Teknik- och fastighetsförvaltningen har det framkommit att 
det finns behov från verksamheten att ha namn på de två större stenpirarna 
på Öster Mälarstrand. Det kan också vara till hjälp för orientering för blåljus 
vid olyckstillbud eller vid sjukdomsfall på båtar som lägger till i hamnen. 
Den norra piren leder ut till Öster Mälarstrands brygga och Vågholmen och 
föreslås därför få namnet Vågholmspiren. 
Den södra piren ligger nedanför Ankargatan, och namnet Ankarpiren känns 
därmed naturligt. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden fastställer namnen Vågholmspiren och Ankarpiren. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, Krister Sikström 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, Elin Enell 
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§ 66 Dnr BN 2021/00281-3.4.3 

Namnsättning inom Kopparlunden 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden fastställer namnen Linverksgatan, Tubdragargatan, 
Hylsgatan, Ferralinagatan, Kullgärdsgatan, Arvidgatan, Essemstråket, 
Femmans torg, Sintertorget, Kulturtorget, Entrétorget, Arvidtorget, 
Kopparlundsparken, Kulturparken och Ringvallsbron. 

Ärendebeskrivning 
Tre nya detaljplaner för stadsdelen Kopparlunden har nyligen varit ute på 
granskning, men har inte innehållit några förslag till nya officiella gatunamn. 
För att få en överblick och en sammanhängande bild av vilka gator och 
platser som behövde nya namn, valde vi att lägga ihop namnfrågorna till 
detta gemensamma ärende.  
Sammanlagt 15 nya namn har tagits fram via planarbetet och stadens 
namnberedningsgrupp. De är avstämda med fastighetsägarna via 
planförfattaren. För placering se bifogad karta. 
Tubdragargatan och Hylsgatan finns redan idag, men då med efterledet -
vägen. Vi föreslår byte till -gatan för att få enhetligare namn och för att 
markera att de får lite annorlunda sträckning. 
Linverksgatan får namn efter Linverket som ligger intill. 
Ferralina var en välkänd produkt som tillverkades av Metallverken. Namnet 
kommer av att det var en kombination av järn (ferrum) och aluminium. 
Kullgärdet var namnet på Kopparlundsområdet innan det blev ianspråktaget 
för industriverksamhet. Namnet Kullgärdsgatan har redan antagits som namn 
men aldrig blivit använt. 
Essem – som förkortning av Svenska Metallverken och del av 
företagsnamnet Gränges Essem - användes som förled i många sammanhang 
under 60- och 70-talet.  
Arvidsgatan och Arvidstorget anknyter till namnet på ASEA:s gamla 
Arvidsverkstad längst i söder. 
Femmans torg kommer av att adressen Varmvalsvägen 5 ligger vid torget. 
Sintertorget ligger i anslutning till befintliga Sintergatan. 
Entrétorget är förstås tänkt som en trevlig entré till området. 
Kulturtorget och Kulturparken hamnar i anslutning till nuvarande Culturen. 
Den stora parkanläggningen mitt i området föreslås heta Kopparlundsparken. 
Ringvallsbron slutligen leder från Kopparlunden över till Ringvallen på 
andra sidan E18. 
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Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden fastställer namnen Linverksgatan, Tubdragargatan, 
Hylsgatan, Ferralinagatan, Kullgärdsgatan, Arvidsgatan, Essemstråket, 
Femmans torg, Sintertorget, Kulturtorget, Entrétorget, Arvidstorget, 
Kopparlundsparken, Kulturparken och Ringvallsbron. 

Yrkanden 
Claes Kugelberg (M) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
beslut med ändringen att ta bort bokstaven s i namnen Arvidstorget och 
Arvidsgatan. 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. 

Kopia till 
Viktor Ståhl, SBF 
Krister Sikström, TFF 
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§ 67 Dnr BN 2021/00169-1.7.1 

Remiss - Motion från (V) om att ett kallbadhus gör Västerås till 
en än mer attraktiv Mälarstad 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till byggnadsnämnden och vill ha 
svar senast 13 april. 
Motionärerna föreslår att nämnden för idrott, fritid och förebyggande utreder 
frågan om ett kallbadhus i närheten av Lögarängens strand. Vidare att 
stadens medborgare skulle ges möjlighet att vara med och utforma det 
rekreationsområde som kallbadhuset skulle utgöra.   
Som bakgrund och motiv till förslaget anges bland annat att intresset i 
Sverige och Västerås för kallbad har ökat, att önskemål omklädningsrum och 
bastu har uttryckts, samt att det finns ett förslag på Västerås stads e-
förslagssida som hittills stöttats av 581 västeråsare. Man ser möjligheter att 
få ett fint, kanske arkitektritat kallbadhus som inbjuder till samvaro utomhus 
och som skulle kunna bli en förlängning av Lögastrand.  
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande godkänns som nämndens eget och 
lämnas till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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§ 68 Dnr BN 2021/00170-1.7.1 

Remiss - Projekt Vasagatan underhållsinvestering 
Hantverkargatan-Munkgatan 2021 

Beslut 
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande, daterat den 15 mars 2021, 
överlämnas till Tekniska nämnden som nämndens eget yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltning har för avsikt att utföra en 
underhållsåtgärd på gångbanorna längs Vasagatan på delsträckan 
Hantverkargatan- Munkgatan. Syftet med denna åtgärd är att justera de 
naturstenhällar som blivit förskjutna pga. kraftiga lutningar. I och med denna 
åtgärd kommer även busshållplatsen på Munkgatan (utanför McDonalds) att 
förlängas samt tillgänglighetsanpassas.  
All markutrustning (stolpar, pollare, papperskorgar med mera) behålls, men 
trasiga byts ut. Varannan stenbänk tillgänglighetsanpassas och kompletteras 
med ett rygg- och armstöd. Inga ingrepp sker på körbanan mellan 
Hantverkargatan och Stora gatan, således påverkas inte fordonstrafiken på 
aktuell sträcka. Befintliga träd behålls. Belysningen byts ut och förbättras. 
Arbetet kommer att bedrivas mellan Hantverkargatan och Munkgatan utefter 
Vasagatan.  
Arbetet planeras att eventuellt ske under 2021. Minskning av tvärfall på 
gångbanorna eftersträvas samt att marknivåerna anpassas till fastigheternas 
entréer. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande, daterat den 15 mars 2021, 
överlämnas till Tekniska nämnden som nämndens eget yttrande. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Tekniska nämnden 
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§ 69 Dnr BN 2021/00003-1.4.2 

Månadsrapport för byggnadsnämnden februari 2021 

Beslut 
Byggnadsnämnden godkänner månadsrapport februari 2021och överlämnar 
den till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Resultatet efter årets två första månader är 2,0 mnkr bättre än budget: utfall -
2,0 mnkr jämfört med budget -4,0 mnkr. Intäkterna överstiger budget, +1,7 
mnkr då tre stora detaljplaner om totalt 2,8 mnkr har fakturerats under 
februari. Avvikelsen på övriga kostnader, 0,7 mnkr under budget, beror 
främst på kostnader för nya verksamhetssystem som budgeterats jämnt över 
året men som kommer längre fram i år. 
Ingen ny prognos då periodens resultat inte bedöms påverka helårsutfallet. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden godkänner månadsrapport februari 2021 och överlämnar 
den till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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§ 70 Dnr BN 2018/00331-3.1.1 

Ortsdialoger i Västerås serviceorter 

Beslut 
1. Planeringsunderlag för serviceorterna Tortuna, Orresta, Tillberga, 
Barkarö, Dingtuna, Irsta och Gäddeholm godkänns. 
2. Stadsbyggnadsförvaltningen publicerar planeringsunderlagen som digitala 
kartberättelser. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningen kan uppdatera planeringsunderlagen och 
komplettera dem med nya tematiska underlag. 

Ärendebeskrivning 
Västerås översiktsplan 2026 (ÖP) pekar ut nio serviceorter; Kvicksund, 
Dingtuna, Barkarö, Skultuna, Tillberga, Orresta, Tortuna samt Irsta och 
Gäddeholm. Serviceorterna ska erbjuda varierade boendemiljöer, god 
tillgång till närströvområden och mötesplatser, trygga och säkra gång- och 
cykelvägar som samt god tillgång till kollektivtrafik. De fyller även en viktig 
roll för omgivande landsbygd genom sitt utbud av privat och offentlig 
service i olika omfattning. I ÖP framgår att serviceorternas 
utvecklingsmöjligheter ska identifieras i ortsdialogprojekt.  
Byggnadsnämnden beslutade den 26 april 2018 att tillsammans med berörda 
förvaltningar och bolag genomföra ortsdialoger. Ortsdialogernas syfte var att 
ta fram kvalitetssäkrade planeringsunderlag, där främst kvaliteter och brister 
avseende den fysiska miljön gjordes tydliga. Underlagen skulle baseras på 
boende och verksammas erfarenheter samt tjänstepersoners kunskap. 
Ortsdialogerna är genomförda och för varje serviceort finns ett 
planeringsunderlag. Planeringsunderlagen har varit på remiss. Syftet med 
remissen var att stämma av innehållet lokalt, men även med berörda 
förvaltningar, samt lyfta frågan internt hur underlagen bäst kan användas. 
Utifrån remissvaren har underlagen förbättrats.  
Planeringsunderlagen är tänkt att ge kommunen och andra aktörer en första 
bild och ökad förståelse för hur boende i serviceorterna ser på ett antal frågor 
som har betydelse för ett fungerande vardagsliv på orten. 
Planeringsunderlagen är tänkta att användas som ett av flera underlag i pla-
nering och förvaltning. Underlagen ska inte tolkas som en lista på åtgärder 
som kommunen åtar sig att förbättra. 
Projektgruppen har även tagit fram ett PM med slutsatser och reflektioner 
om läget i serviceorterna idag utifrån de riktlinjer som finns i 
översiktsplanen. I dokumentet finns också slutsatser att ta med sig i stadens 
framtida arbete med serviceorterna och landsbygden.    
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
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1. Planeringsunderlag för serviceorterna Tortuna, Orresta, Tillberga, 
Barkarö, Dingtuna, Irsta och Gäddeholm godkänns. 
2. Stadsbyggnadsförvaltningen publicerar planeringsunderlagen som digitala 
kartberättelser. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningen kan uppdatera planeringsunderlagen och 
komplettera dem med nya tematiska underlag. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Fastighetsnämnden, tekniska nämnden, äldrenämnden, nämnden för personer 
med funktionsnedsättning, förskolenämnden, grundskolenämnden, miljö- 
och konsumentnämnden, kulturnämnden, nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande, stadsledningskontoret 
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§ 71 Dnr BN 2021/00256-3.1.2 

Yttrande över överklagan av detaljplan för Gunnar 19 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden antar stadsförvaltningens förslag på yttrande som sitt 
eget och överlämnar det till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. 

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden har av mark- och miljödomstolen förelagts att yttra sig 
över den överklagan som inkommit med anledning av byggnadsnämndens 
beslut att anta detaljplanen Dp 1875 för Gunnar 19. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har med anledning av detta upprättat ett förslag 
på yttrande som byggnadsnämnden kan anta som sitt eget. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden antar stadsförvaltningens förslag på yttrande som sitt 
eget och överlämnar det till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Mark- och miljödomstolen 
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§ 72 Dnr BN 2020/01047-3.1.2 

Planbesked för Kanik-Lundby 2:4 

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

Jäv 
Monica Stolpe Nordin (C) anmäler jäv och deltar inte i föredragning och 
beslut i ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med planansökan är enligt sökande att pröva möjligheten att planlägga 
för bostadsändamål. I en första etapp avser sökande planlägga för 30 
tillkommande bostäder. 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslaget är möjligt att pröva i en 
detaljplaneprocess.  
Det är dock viktigt att den föreslagna bebyggelsen studeras i ett större 
sammanhang på en övergripande nivå, t.ex. i en fördjupad översiktsplan. En 
större mängd tillkommande bostäder får påverkan på bl.a. teknisk 
infrastruktur och både trafiknät och VA-frågan behöver studeras vidare 
innan planprocessen påbörjas.  
Planen har tilldelats prioritet 4 enligt byggnadsnämndens 
prioriteringsordning för detaljplaner. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut:  
1. Positivt planbesked lämnas för Kanik-Lundby 2:4, 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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§ 73 Dnr BN 2015/00943-3.1.2 

Detaljplan för Västerås 4:30 och 4:31 

Beslut 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Västerås 4:30 och Västerås 4:31, Rocklunda, Västerås enligt 
stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad den 2021-03-02. 
2. Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan 
som avses i MB 6 kap 3 §. En strategisk miljöbedömning, behöver därför 
inte upprättats enligt kraven i PBL 4 kap 34 §. 
3. Förslag till detaljplan ska skickas ut på samrådsremiss och granskning. 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsnämnden har ansökt om planuppdrag 2015-09-08. 
Syftet är att planlägga området för bostadsändamål.  Genom planändring ges 
möjlighet att området även fortsättningsvis kan användas för bostadsändamål 
och att den befintliga, samhällsviktiga verksamheten kan vidare bedrivas. 
Marken inom fastigheterna Västerås 4:30 och Västerås 4:31 är idag planlagt 
för park/plantering men är redan ianspråktagen. Inom fastigheterna som ägs 
av staden finns idag byggnader och moduler som används för 
bostadsändamål. Där bor människor med svår social problematik. På grund 
av gällande planbestämmelserna har byggnaderna endast beviljats ett 
tidsbegränsat bygglov till och med 2020-03-01. Byggnaderna och modulerna 
korttidsupplåts av Fastighetskontoret för sociala ändamål. 
I översiktsplanen ”Västerås 2026” är en liten del av området i sydöstra 
hörnet utpekad som mycket värdefulla gröna områden. Grönstrukturplanen 
klassar marken som värdefulla gröna områden och en liten del i sydöstra 
hörnet som mycket värdefulla gröna områden. Platsen är utpekad i 
Naturvårdsplan för Västmanlands län 2015 som mark där i framtida 
markutnyttjande ska natur- och friluftslivsvärden prioriteras. 
Båda fastigheterna ligger öster om Skultunavägen och strax söder om 
Norrleden som är mycket trafikerad väg och även primär farligt godsled. 
Detaljplanen handläggs med begränsat planförfarande och föreslås få 
prioritet 2. 
I samband med planläggningen bör följande frågor utredas och beaktas: 
-Trafikbuller undersökningar 
-Riskanalys 
-Naturinventering/Trädinventering 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut:  
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1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Västerås 4:30 och Västerås 4:31, Rocklunda, Västerås enligt 
stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad den 2021-03-02. 
2. Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan 
som avses i MB 6 kap 3 §. En strategisk miljöbedömning, behöver därför 
inte upprättats enligt kraven i PBL 4 kap 34 §. 
3. Förslag till detaljplan ska skickas ut på samrådsremiss och granskning. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
TFF 
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§ 74 Dnr BN 2019/01170-3.1.2 

Detaljplan för del av Västerås 3:69, Finnslätten, Västerås 

Beslut 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av 
Västerås 3:69, Finnslätten, Västerås, enligt stadsbyggnadsförvaltningens 
skrivelse, daterad den 2021-03-16. 
2. Planens genomförande bedöms ge en sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i MB 6 kap 3 §. En strategisk miljöbedömning, behöver därför 
upprättats enligt kraven i PBL 4 kap 34 §. 
3. Förslag till detaljplan ska skickas ut på samrådsremiss. 
4. Förslag till detaljplan ska skickas ut på granskningsremiss. 
5. Planavtal ska upprättas mellan stadsbyggnadsförvaltningen och 
Kungsleden/teknik- och fastighetsförvaltningen. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för en logistikbyggnad med 
tillhörande lastytor, parkering och laddning av lastfordon. Byggnaden 
planeras att bli cirka 320 meter lång med en höjd på 12 meter, förutom en del 
där det planeras ett höglager cirka 40 meter högt. Byggnaders volymers 
påverkan på landskapsbilden ska studeras i planarbetet.  
Planerad markanvändning är verksamheter och industri. Markområdet är inte 
planlagt idag och utgörs till största del av skogsmark och sankmark med 
förekomst av dike. Planområdet är cirka 100 000 kvadratmeter stort. Diket 
omfattas av det generella strandskyddet enligt Länsstyrelsen WebbGIS. 
Enligt en översiktlig naturvärdesinventering finns relativt låga naturvärden 
inom planområdet, undantaget ett mindre område intill Tillbergaleden där 
det finns påtagliga naturvärden. Nedlagd deponi (Lundadeponin) direkt 
söder om planområdet. Det ska i planarbetet säkerställas att föroreningar i 
Lundadeponin inte påverkar planområdet på ett negativt sätt. En 
trafikutredning kommer behöva tas fram för att kartlägga framtida 
transportvägar.  
Planens genomförande kommer att innebära en påverkan på miljön, dels med 
tanke på den föreslagna utvecklingen i området där skogsmark avverkas för 
exploatering. Planens genomförande bedöms ge en sådan betydande 
miljöpåverkan som avses i Miljöbalken (MB) 6 kap 11 § miljöbalken. En 
miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, ska därför 
upprättats enligt kraven i plan- och bygglagen (PBL) 4 kap 34 §. Samråd 
med Länsstyrelsen pågår. 
Detaljplanen föreslås få prioritet 3. 
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Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av 
Västerås 3:69, Finnslätten, Västerås, enligt stadsbyggnadsförvaltningens 
skrivelse, daterad den 2021-03-16. 
2. Planens genomförande bedöms ge en sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i MB 6 kap 3 §. En strategisk miljöbedömning, behöver därför 
upprättats enligt kraven i PBL 4 kap 34 §. 
3. Förslag till detaljplan ska skickas ut på samrådsremiss. 
4. Förslag till detaljplan ska skickas ut på granskningsremiss. 
5. Planavtal ska upprättas mellan stadsbyggnadsförvaltningen och 
Kungsleden/teknik- och fastighetsförvaltningen. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
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§ 75 Dnr BN 2021/00178-3.1.2 

Detaljplan för del av Västerås 3:17 och 3:18, Finnslätten, 
Västerås 

Beslut 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av 
Västerås 3:17 och 3:18, Finnslätten, Västerås, enligt 
stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad den 2021-03-16. 
2. Planens genomförande bedöms ge en sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i MB 6 kap 3 §. En strategisk miljöbedömning, behöver därför 
upprättats enligt kraven i PBL 4 kap 34 §. 
3. Förslag till detaljplan ska skickas ut på samrådsremiss. 
4. Förslag till detaljplan ska skickas ut på granskningsremiss. 
5. Planavtal ska upprättas mellan stadsbyggnadsförvaltningen och ABB AB. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att tillskapa byggrätt för 
framtidens verksamhetsutveckling och industri. Stora delar av planområdet 
ligger inom vattenskyddsområde, tertiär zon för grundvatten och stora delar 
av området kommer hårdgöras i samband med ett genomförande. Plangräns 
kommer placeras på ett sådant sätt som säkerställer att ingen negativ 
påverkan sker på vattenskyddsområdet. Området består till största del av 
skogs- och jordbruksmark. En lokaliseringsprövning av jordbruksmarken 
kommer att tas fram. Genom planområdet finns även luftledningar som kan 
påverka hur mycket mark som kan exploateras. Intentionen är att 
detaljplanen ska ge flexibilitet för framtida hantering av luftledningarna. 
Markavvattningsföretag finns inom planområdet som avses att upphävas.   
Planens genomförande kommer att innebära en påverkan på miljön, dels med 
tanke på den föreslagna utvecklingen i området samt på grund av 
anspråkstagande av skogs- och jordbruksmark i ett vattenskyddsområde.  
Planens genomförande bedöms ge en sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i Miljöbalken (MB) 6 kap 11 § miljöbalken. En miljöbedömning, med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, ska därför upprättats enligt kraven i 
plan- och bygglagen (PBL) 4 kap 34 §. Samråd med Länsstyrelsen pågår. 
Detaljplanen föreslås få prioritet 5. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av 
Västerås 3:17 och 3:18, Finnslätten, Västerås, enligt 
stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad den 2021-03-16. 
2. Planens genomförande bedöms ge en sådan betydande miljöpåverkan som 
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avses i MB 6 kap 3 §. En strategisk miljöbedömning, behöver därför 
upprättats enligt kraven i PBL 4 kap 34 §. 
3. Förslag till detaljplan ska skickas ut på samrådsremiss. 
4. Förslag till detaljplan ska skickas ut på granskningsremiss. 
5. Planavtal ska upprättas mellan stadsbyggnadsförvaltningen och ABB AB. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
30 (74) 

Byggnadsnämnden 2021-03-25 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 76 Dnr BN 2019/00186-3.1.2 

Detaljplan för Sätra etapp 1, Västerås, Dp 1913 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att 
kommunfullmäktige antar detaljplanen för Sätra etapp 1, Västerås, Dp 1913, 
daterad 2021-03-16. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten för byggandet av en ny hållbar 
stadsdel i Västerås där tyngdpunkten ligger på bostäder med tillhörande 
service såsom skolor, äldreboende, mötesplatser och lokaler för 
centrumändmål.  
En blandning av olika bostadstyper och verksamheter möjliggörs i 
detaljplanen med utgångspunkt i att det ska vara tryggt, tillgängligt och lätt 
att leva hållbart i Sätra.  
Detaljplanen syftar även till att säkerställa och utveckla en stor del av 
områdets höga natur- och rekreationsvärden samt trygga goda trafiklösningar 
inom planområdet. 
Detaljplanen var ute för samråd 26 juni – 7 september 2020. Under samrådet 
inkom 38 yttranden varav 6 utan erinran. 7 yttranden inkom från 
privatpersoner.  
Detaljplanen var ute för granskning 30 november – 31 december 2020. 15 
yttranden, varav två från privatpersoner, inkom under granskningen. 5 av 
dessa var utan erinran. Yttrandena är mestadels positiva till planförslaget och 
de avvägningar och ställningstaganden som gjorts i planarbetet. Återstår gör 
några synpunkter angående att villabebyggelse är mer önskvärt, fler 
allmänna gator, samt bevarande av kulturhistoriskt värdefull vegetation. 
Yttranden om att hela sträckningen av Norrleden omedelbart borde byggas 
till 4-filig väg ses inte som kvarstående synpunkt på detaljplanen, då denna 
inom detaljplaneområdet för Sätra etapp 1 möjliggör breddning av 
angränsande Norrleden.  
Inför antagande har nedanstående ändringar gjorts. Dessa påverkar inte syftet 
med planen och bedöms vara av redaktionell karaktär.  
• Området söder föreslagen idrottshall (R - besöksanläggning) och mellan 
denna och fotbollsplanen har inför antagande övergått från kvartersmark (R) 
till parkmark (PARK). Syftet med hur denna ytan skall användas 
(dagvattenhantering) är oförändrad. Förändringen har gjorts då det är mer 
rimligt ur ansvars- och skötselsynpunkt att denna typ av anläggningar ligger 
på allmän platsmark. Inskränkning har ej gjorts i användbarhet för ytan R då 
denna funktion hur som helst behöver finnas inom angränsat område.  
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• Ett område för teknisk anläggning (E) har flyttats och utökats för att 
tillgodose Mälarenergis verksamhet.  
• Utfartsförbud mot allmän gata har lagts in längs de sträckningar där 
detaljplanen inte föreslår korsningspunkt (yta avsatt för väg och markerat 
med prickmark). Västerås stad har rätten och rådigheten att bestämma om 
anslutningar till allmän gata får ske. I de lägen utfartsförbud lagts in önskas 
inte utfarter och detta har därmed tydliggjorts på plankarta. Detta underlättar 
även fortsatt projektering, med placering av kantstensparkering och gatuträd.  
• Merparten av kvartersmarken angränsande allmän gata har sedan tidigare 
bestämmelser om förgårdsmark. De återstående har nu även dem försetts 
med denna bestämmelse för att säkerställa kvalitetsprogrammets intention 
om gaturummens utformning och säkerställa att det finns tillräckligt 
utrymme för gatuträd att utvecklas.  
• Parkmarken (som syftar till att möjliggöra anläggandet av en gång- och 
cykelväg) längs norrleden har vid kvarteret mot Vallbyleden breddats med 3 
meter på bekostnad av naturmark och kvartersmark (B, korsmark) för att 
säkerställa att eventuella sprängslänter och eventuell dagvattenhantering 
ryms inom avsatt område.  
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Detaljplan för Sätra etapp 1, Västerås, Dp 1913, daterad 2021-03-16, 
godkänns för antagande i kommunfullmäktige. 

Yrkanden 
Claes Kugelberg (M) yrkar att beslutsformuleringen ändras till 
"Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att 
kommunfullmäktige antar detaljplanen för Sätra etapp 1, Västerås, Dp 1913, 
daterad 2021-03-16." 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. 

Kopia till 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Fastighetsnämnden 
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§ 77 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 2021-02-
09--2021-03-15 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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§ 78 Dnr BN 1816945- 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisade förteckningar läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Delegeringsbeslut registrerade under perioden 2021-02-09--2021-03-15 
redovisas för byggnadsnämnden i form av en lista. 
2. Förteckning över anställningsbeslut fattade under perioden 2021-02-01--
2021-02-28 redovisas för byggnadsnämnden i form av en lista. 
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§ 79 Dnr BN 1816949- 

Protokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 

Beslut 
Sammanträdesprotokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 9 februari 
2021 läggs till handlingarna. 
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§ 80 Dnr BN 2021/00265-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och 
komplementbyggnad samt rivning på fastigheten X 

Beslut 
1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och 
komplementbyggnad samt rivning på fastigheten X avslås med stöd av 9 
kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 12 914 kronor. 

Ärendebeskrivning 
NN har ansökt om bygglov för två av flerbostadshus och 
komplementbyggnad samt rivning på fastigheten X.  
Fastigheten är belägen vid gatan X i område X, kvarteret X.  
Gällande detaljplan 
För fastigheten finns detaljplan, detaljplanenummer 1874, antagen 2020-04-
06. 
Detaljplanens syfte är att komplettera den befintliga fastigheten med 
nybyggnation av bostäder samtidigt som den befintliga bebyggelsens 
karaktär bevaras. Kvarteret ingår i ett område som är utpekat som ”mycket 
värdefull bebyggelsemiljö”. Det innebär att förändringar och kompletteringar 
av bebyggelsen ska utföras med särskilt stor hänsyn till miljöns 
karaktärsdrag så att områdets karaktär bevaras.  
Detaljplanen möjliggör för tillskott av tre nya hus i området. Längs gatan X 
placeras två punkthus i högst åtta våningar. 
Förslaget innebär ett tillskott på ca 150-200 lägenheter där flexibla 
planlösningar möjliggör både mindre och större lägenheter, vilket skapar en 
större mångfald i området.  
I detaljplanebeskrivningen anges att nya byggnader ska ges en särskilt 
omsorgsfull gestaltning som tar hänsyn till områdets mycket värdefulla 
bebyggelsemiljö. Mot gatan X skall en stadsmässig utformning eftersträvas 
med bearbetade sockelvåningar. Genom att särskilt arbeta med utformningen 
av balkonger, burspråk eller utkragande fönsterdetaljer kan man bryta ned 
skalan på husen och skapa en variation i utseendet.  
Gestaltningen av de nya byggnaderna ska avspegla nutida arkitektur för att 
på så sätt visa på vad som är gammalt och nytt i området och kan med fördel 
visa ett formspråk som utmärker området X i en positiv bemärkelse.  
Kultur- och naturvärden 
Stora delar av området X, bland annat kvarteret X, utpekas i ”Det byggda 
kulturarvet” (bilaga till ÖP2026) som ”mycket värdefull bebyggelsemiljö” 
av vilket det följer att områdena inte får förvanskas. 
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Skogen X, som gränsar mot planområdet i öster, utpekas i 
grönstrukturplanen (bilaga till ÖP2026) som ett mycket värdefullt område 
för biologisk mångfald och rekreation.  
Ansökan 
Ansökan avser två nya punkthus i åtta våningar, och med fläktutrymme på 
taket, längs med gatan X. I ansökan redovisas punkthusen med en hög 
mönstrad betongsockel i mellangrå nyans.  
De redovisade förslaget innehåller total 139 lägenheter. Förslaget redovisar 
lägenhetsfördelning bara med lägenheter på 1 RoK och 2 RoK.  
Gestaltningen av de nya byggnaderna saknar en särskilt god utformning. 
Byggnaderna är inte ett positivt tillskott som bidrar till omgivningen och 
utemiljön. Punkthusen har inga specifika arkitektoniska kvalitéer och 
anpassar inte in i den värdefulla bebyggelsen. 
Stadsbyggnadsförvalttningens bedömning  
Enligt 9 kap. 30 § första stycket 4 plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska 
bygglov ges inom ett område med detaljplan om åtgärden uppfyller de krav 
som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ 
samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 
och 18 §§. 
Sammantagen bedömning 
Mot bakgrund av det anförda är stadsbyggnadsförvaltningens sammantagna 
bedömning att byggnaderna som ansökan avser inte uppfyller de krav som 
följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 6 § tredje stycket samt 8 kap. 1, 2 
och 13 §§ PBL. Eftersom byggnaderna inte uppfyller kraven saknas det 
förutsättningar för att bevilja bygglov. Ansökan om bygglov ska därför 
avslås. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut:  
1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och 
komplementbyggnad samt rivning på fastigheten X avslås med stöd av 9 
kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 12 914 kronor. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Delges sökande 
Kontrollansvarig 
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§ 81 Dnr BN 2021/00268-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten 
Sjömärket 1 

Beslut 
1. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Sjömärket 1 
beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 371 596 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 
4. Parkeringstalen ska följas upp inför start- och slutbesked. 

Ärendebeskrivning 
Riksbyggen ekonomisk förening ansöker om bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus på fastigheten Sjömärket 1. Fastigheten är belägen på 
Lillåudden och är den sista fastigheten inom detaljplanen som bebyggs.  
Riksbyggen har tidigare även byggt flerbostadshusen på grannfastigheten  
Slätpricken. Riksbyggen har tidigare ansökt om bygglov för flerbostadshus 
på fastigheten. Bygglovet beviljades 2020-08-27 men överklagades och 
Länsstyrelsen upphävde beslutet 2020-11-10 då de bedömde att avvikelserna 
inte kunde godtas. Riksbyggen har inte överklagat Länsstyrelsens beslut utan 
valde i stället att rita om förslaget så att det stämmer med detaljplanen. 
För fastigheten finns detaljplan, Dp 1616, antagen 2007.   
Byggnaden består av fem-sex våningar varav de våning fem och sex är 
indragna och utgör mindre än 80 % av byggnadsarean. Den gemensamma 
gården anordnas ovanpå garaget i markplan med uteplatser och 
gemensamhetsytor och det halvslutna kvarteret öppnar sig åt öster. 
Bottenvåningen rymmer förutom garage, lägenheter i vardera hörn och 
förråd. Ovanpå garageplanet finns en upphöjd innergård. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Sjömärket 1 
beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 371 596 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Yrkanden 
Anna Nordanberg (L) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag 
till beslut med tillägg av beslutspunkt 4. 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. 
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Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 
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§ 82 Dnr BN 2021/00262-3.5.4 

Anmälan om olovliga markåtgärder på fastigheten X 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift om 178 500 kr av 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. 

Särskilt yttrande/Jäv 
Johannes Wretljung Persson (MP) anmäler jäv och deltar inte i föredragning 
och beslut i ärendet. 
Claes Kugelberg (M) lämnar följande särskilda yttrande: "Detta ärende är ett 
av flera där liknande arbeten utförts utan lov av sökande. Ett sätt att undvika 
denna typ av onödiga ärenden är att ta fram en enkel sammanfattning över 
lovpliktiga arbeten av denna art." 
Jens-Ove Johansson (SD) biträder Claes Kugelbergs yttrande. 
Anna Nordanberg (L) och Henrik Östman (L) lämnar följande särskilda 
yttrande: "Det är allvarligt att kommunikationen mellan två av Västerås stads 
förvaltningar visar på så stora brister. För tredje gången på relativt kort tid 
har vi ett sanktionsärende för lovpliktiga åtgärder vilket vare sig är ett 
effektivt utnyttjade av stadens resurser eller en god hushållning av våra 
skattemedel. I det nu aktuella fallet har teknik- och fastighetsförvaltningen 
ställt uttryckliga frågor till stadsbyggnadsförvaltningen innan åtgärderna 
påbörjades. Vi anser därmed att teknik- och fastighetsförvaltningen kan visa 
på att överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet, vilket är 
en grund för att sätta ner avgiften. Kommunikationen har inte varit helt 
tydlig från någondera av förvaltningarna och Västerås stads processer 
behöver förbättras för att säkerställa att liknande situationer inte uppstår 
framöver. Tillgänglighet och naturvärden är viktiga frågor och om 
kommunikationen hade fungerat bättre hade dessa frågor kunnat hanteras i 
samverkan mellan förvaltningarna under lovskedet." 

Ärendebeskrivning 
Den 12 november 2020 gjorde stadsbyggnadsförvaltningen ett besök i 
området och noterade då att NN påbörjat byggandet av en gång- och 
cykeltunnel och att stora markområden schaktats ur.  
Den 27 november 2020 inkommer NN med en ansökan om marklov för 
anläggning och schaktning av gång- och cykelbana samt fällning av träd 
(ärende BY 2020-002116). Beslut i marklovsfrågan fattas av 
byggnadsnämnden samma dag som beslut i detta ärende fattas. 
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Gällande detaljplan är DP 1777 K. Aktuellt område är i detaljplanen 
betecknad huvudgata respektive natur. Det har inte planerats för någon gång- 
och cykeltunnel i detaljplanen. 
Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900), 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. 
Eftersom marken schaktats ur med ett djup på upp till 2 meter på en yta på 1 
850 kvadratmeter innebär det en väsentlig ändring av markens höjdläge och 
åtgärden krävde marklov enligt 9 kap. 11 § PBL. En åtgärd som kräver 
marklov får, enligt 10 kap. 3 § PBL, inte påbörjas innan byggnadsnämnden 
har gett ett startbesked. Eftersom schaktningen påbörjades utan lov och 
startbesked ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift, enligt 11 
kap. 51 § PBL.  
NN ska, i enlighet med 11 kap. 57 § PBL och i egenskap av fastighetsägare, 
betala byggsanktionsavgiften.  
Beräknad sanktionsavgift blir 178 500 kr, i enlighet med 9 kap. 17 § 2 PBF. 
Det har inte framkommit några skäl att sätta ned eller att underlåta att ta ut 
byggsanktionsavgiften. Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader 
efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts NN. 
NN har yttrat sig över beräknad sanktionsavgift. Vad som anförts har inte 
medfört någon annan bedömning. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift om 178 500 kr av 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. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Delges NN 
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§ 83 Dnr BN 2021/00138-3.5.3 

Marklov för anläggning och schaktning av gång- och cykelbana 
samt fällning av träd på fastigheten Västerås 1:128 

Beslut 
1. Marklov för schaktning på fastigheten Västerås 1:128 beviljas med stöd av 
9 kap. 35 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 5 763 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Jäv 
Johannes Wretljung Persson (MP) anmäler jäv och deltar inte i föredragning 
och beslut i ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Teknik och fastighetsförvaltningen ansöker om marklov för trädfällning samt 
schaktning på fastigheten Västerås 1:128. 
Platsen för åtgärden är belägen utmed Björnövägen strax väster om 
Viksängskyrkan.  
För fastigheten finns detaljplan 1777, laga kraft 2013-11-18. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Marklov för schaktning på fastigheten Västerås 1:128 beviljas med stöd av 
9 kap. 35 § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 5 763 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande 
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§ 84 Dnr BN 2021/00260-3.5.1 

Bygglov för uppförande av mur på fastigheten X 

Beslut 
1. Bygglov för uppförande av mur på fastigheten X avslås med stöd av 9 
kap. 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen, PBL.  
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 2 611 kronor. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för uppförande mur på rubricerad fastighet. Det 
finns idag en mur på platsen för den sökta åtgärden. Byggnadsnämnden har 
tidigare avslagit flertalet lovansökningar för en mur med olika utformning 
samt förelagt fastighetsägaren att ta bort den befintliga muren.  
Aktuell ansökan gäller en mörkt grå mur med en längd på 8,71 meter, en 
bredd på 0,21 meter och en höjd på 1,64-1,80 meter. I muren redovisas fyra 
stycken öppningar. Öppningarna är 0,93 meter höga och 1,915 meter breda 
och är placerade 0,5-0,66 meter över marken. Muren är rak och är placerad 
0,9 m från fastighetsgränsen mot gatan. Sökanden har anfört att öppningarna 
enligt ansökan ska vara helt öppna. Sökanden har även anfört att murens 
syfte är att utgöra insyns- och bullerskydd.  
Den lovsökta muren är i sin helhet placerad på mark som inte får bebyggas 
och strider därför mot detaljplanen. Muren bedöms inte heller rymmas inom 
begreppet liten avvikelse och den är inte förenlig med detaljplanens syfte. 
Därutöver bedöms den inte ha en god form-, färg- och materialverkan och 
inte heller vara lämplig för sitt ändamål. Sammantaget innebär det framförda 
att den lovsökta muren inte uppfyller de förutsättningar och krav som, enligt 
9 kap. 30 § första stycket och 31 b § PBL, måste vara uppfyllda för att 
bygglov för muren ska kunna beviljas. Ansökan om bygglov ska därför 
avslås.  
Ombud för fastighetsägaren har inkommit med ett yttrande. Det framförda 
föranleder ingen annan bedömning. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för uppförande av mur på fastigheten X avslås med stöd av 9 
kap. 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen, PBL.  
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 2 611 kronor. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Delges sökande 
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§ 85 Dnr BN 2021/00261-3.5.1 

Olovligt byggande av mur på fastigheten X 

Beslut 
1. NN och NN föreläggs såsom fastighetsägare, med stöd av 11 kap. 20 och 
37 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att senast den dag som infaller 
fyra veckor efter den dag då detta beslut vunnit laga kraft ta bort den raka 
delen av muren, som löper parallellt med gatan X, från fastigheten X (vilken 
mur som avses preciseras närmre i tjänsteskrivelsen med bilagor). Underlåter 
NN och NN att ta bort muren inom angivet datum, förpliktas dem att utge ett 
vite om femtiotusen (50 000) kronor. NN och NN förpliktas vidare att utge 
samma belopp för varje period om tre månader därefter under vilken muren 
står kvar. 
2. Vitesbeloppen ska fördelas med 25 000 kr var för NN och NN. 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten X, adress X, Västerås, ägs av NN och NN. På fastigheten har det 
uppförts en mur som består av en rak och en svängd del. Detta beslut avser 
den raka delen av muren. Muren uppfördes i juni 2011, är placerad 0,9 meter 
från fastighetsgränsen mot gatan och löper parallellt men fastighetsgränsen. 
Muren är av betongkonstruktion och 1,6-1,8 meter hög.  
Byggnadsnämnden har den 27 september 2012 fattat beslut om att avslå 
ansökan om bygglov för muren med dess nuvarande utformning (BN § 174, 
dnr 2011/1111).  
Den 21 november 2019 beslutade byggnadsnämnden att förelägga NN och 
NN att, såsom fastighetsägare, ta bort den delen av muren som löper 
parallellt med fastighetsgränsen mot gatan (§ 313, dnr BN 2019/01014-
3.5.4). Föreläggandet förenades med ett vite om 30 000 kr.  
Den 19 februari 2021 kontrollerade stadsbyggnadsförvaltningen om muren 
fanns kvar och den fanns då kvar. 
Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900), 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.  
Det har byggts en lovpliktig mur utan bygglov. Trots tidigare utfärdat 
föreläggande med vite har någon rättelse ännu inte skett. NN och NN 
föreläggs därför, med stöd av 11 kap. 20 § första stycket PBL och i egenskap 
av fastighetsägare, att vidta rättelse genom att ta bort den raka delen av 
muren som uppförts 0,9 meter från fastighetsgränsen och som löper parallellt 
med gatan (vilken mur som avses preciseras närmre i tjänsteskrivelsen med 
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bilagor). Fyra veckor efter den dag då detta beslut vunnit laga kraft bedöms 
vara tillräcklig tid för borttagande av muren. 
Föreläggandet ska förenas med vite med stöd av 11 kap. 37 § första stycket 
PBL. Vitesbeloppet bestäms till 50 000 kr i enlighet med 3 § VitesL. 
Vitesbeloppet om 50 000 kr ska, med stöd av 4 § VitesL, tas ut för varje 
period om tre månader därefter under vilken muren står kvar. 
Ombud för fastighetsägarna har inkommit med ett yttrande. Vad som anförts 
föranleder ingen annan bedömning. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. NN och NN föreläggs såsom fastighetsägare, med stöd av 11 kap. 20 och 
37 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att senast den dag som infaller 
fyra veckor efter den dag då detta beslut vunnit laga kraft ta bort den raka 
delen av muren, som löper parallellt med gatan X, från fastigheten X (vilken 
mur som avses preciseras närmre i tjänsteskrivelsen med bilagor). Underlåter 
NN och NN att ta bort muren inom angivet datum, förpliktas dem att utge ett 
vite om femtiotusen (50 000) kronor. NN och NN förpliktas vidare att utge 
samma belopp för varje period om tre månader därefter under vilken muren 
står kvar. 
2. Vitesbeloppen ska fördelas med 25 000 kr var för NN och NN. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Delges NN 
Delges NN 
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§ 86 Dnr BN 2021/00285-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av förråd samt uppförande av plank på 
fastigheten X 

Beslut 
1. Bygglov för nybyggnad av förråd samt uppförande av plank på fastigheten 
X, avslås.  
2. Prövningsavgiften fastställs till 3 179 kronor. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd samt uppförandet av plank, på 
fastighet X. 
Förrådets area blir 14,9 kvadratmeter och placeras 1 meter från 
allmänning/grönområde. 
Staketet placeras runt hela baksidans fastighet med höjd 2,05 meter och 36 
meter brett. Planket blir placerat längs med cykelväg. 
Avvikelser finns: 
- Åtgärderna placeras helt på prickmark som enligt gällande plan inte får 
bebyggas. 
- Åtgärderna är för nära allmänningen med 1 meter. 
- Planket är för omfattande med 2,05meter högt och 36 meter brett. 
- Byggnationerna smälter inte in i grönområdet och ger en negativ påverkan 
på områdets karaktär. 
- Byggrätten har redan överskridits i tidigare bygglov från 2013, där 
maximalt 1/5 av tomten får bebyggas. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av förråd samt uppförande av plank på fastigheten 
X, avslås.  
2. Prövningsavgiften fastställs till 3 179 kronor. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Delges sökande 
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§ 87 Dnr BN 2021/00283-3.5.4 

Anmälan om olovligt byggande av inglasad uteplats på 
fastigheten X 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 13 090 kr av NN och 
avslutar ärendet med stöd av 11 kap. 51 § och 5 § plan- och bygglagen, PBL 
(2010:900).  
2. Byggnadsnämnden bestämmer med stöd av 11 kap. 61 § PBL att 
byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader från att beslutet vunnit 
laga kraft. 

Ärendebeskrivning 
Ärendet gäller bygglovspliktiga inglasad uteplats på fastigheten X. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har i efterhand gett bygglov med startbesked.  
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 13 090 kr av NN och 
avslutar ärendet med stöd av 11 kap. 51 § och 5 § plan- och bygglagen, PBL 
(2010:900).  
2. Byggnadsnämnden bestämmer med stöd av 11 kap. 61 § PBL att 
byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader från att beslutet vunnit 
laga kraft. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Delges fastighetsägaren 
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§ 88 Dnr BN 2021/00284-3.5.4 

Anmälan om olovligt byggande och inte följt startbesked på 
fastigheten X 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 10 591 kr av NN och 
avslutar ärendet med stöd av 11 kap. 51 § och 5 § plan- och bygglagen, PBL 
(2010:900).  
2. Byggnadsnämnden bestämmer med stöd av 11 kap. 61 § PBL att 
byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader från att beslutet vunnit 
laga kraft. 

Ärendebeskrivning 
Ärendet gäller bygglovspliktigt enbostadshus och 
komplementbyggnad/garage på fastigheten X. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har gett bygglov men enbart startbesked för 
enbostadshuset. Sökande har stridit mot startbesked, eftersom 
komplementbyggnad också påbörjats. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 10 591 kr av NN och 
avslutar ärendet med stöd av 11 kap. 51 § och 5 § plan- och bygglagen, PBL 
(2010:900).  
2. Byggnadsnämnden bestämmer med stöd av 11 kap. 61 § PBL att 
byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader från att beslutet vunnit 
laga kraft. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Delges fastighetsägaren 
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§ 89 Dnr BN 2021/00263-3.5.4 

Anmälan om olovligt byggande av cykelgarage på fastigheten X 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 12 423 kr av NN och 
avslutar ärendet med stöd av 11 kap. 51 § och 5 § plan- och bygglagen, PBL 
(2010:900). 
2. Byggnadsnämnden bestämmer med stöd av 11 kap. 61 § PBL att 
byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader från att beslutet vunnit 
laga kraft. 

Ärendebeskrivning 
En ansökan om bygglov för nybyggnad av cykelgarage inkom till 
Stadsbyggnadsförvaltningen den 19 februari 2020. Ansökan gäller 
fastigheten X.  Fastigheten ägs av NN. 
Flygfoton på fastigheten visar att det aktuella cykelgaraget var redan uppförd 
någon gång mellan 2019 och 2020. Bygglov beviljades den 11 mars 2020. 
Arbetet med åtgärden har därmed påbörjats utan bygglov och startbesked.  
Stadsbyggnadsförvaltningen har i efterhand gett bygglov samt slutbesked för 
cykelgaraget som är på 17,2 kvm. I slutbeskedet framgår det att det finns 
skäl att ingripa med anledning av överträdelsen.  
Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), 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.  
Enligt 9 kap. 2 § punkt 1 PBL krävs bygglov för att bygga en nybyggnad. En 
bygglovspliktig åtgärd får, enligt 10 kap. 3 § PBL, inte påbörjas innan 
byggnadsnämnden har gett startbesked.  Om någon bryter mot en 
bestämmelse i 8-10 kap. PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt 11 
kap. 51 § PBL. 
Stadsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att fastighetsägaren begick 
överträdelsen, samt fick fördel av överträdelsen. NN ska därför betala 
byggsanktionsavgiften. 
Sanktionsarean beräknas till 2,2 kvm. Byggsanktionsavgiften beräknas i 
detta fall till 12 423 kr.  
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte finns förutsättning för att 
avgiften ska sättas ned. Detta för att överträdelsen har skett med uppsåt och i 
syftet att bygga cykelgarage för boende i föreningen.   
Det har inte framkommit några omständigheter i ärendet som medför att en 
byggsanktionsavgift inte ska tas ut. 
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Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 12 423 kr av NN och 
avslutar ärendet med stöd av 11 kap. 51 § och 5 § plan- och bygglagen, PBL 
(2010:900). 
2. Byggnadsnämnden bestämmer med stöd av 11 kap. 61 § PBL att 
byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader från att beslutet vunnit 
laga kraft. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Delges fastighetsägaren 
 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
50 (74) 

Byggnadsnämnden 2021-03-25 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 90 Dnr BN 2021/00266-3.5.4 

Anmälan om olovlig tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten 
X 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 29 036 kr av NN och 
avslutar ärendet med stöd av 11 kap. 51 § och 5 § plan- och bygglagen, PBL 
(2010:900).  
2. Byggnadsnämnden bestämmer med stöd av 11 kap. 61 § PBL att 
byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader från att beslutet vunnit 
laga kraft. 

Ärendebeskrivning 
Den 9 april 2017 inkom en anonym anmälan om olovligt byggande på 
fastigheten X. Av anmälan framgår det att det byggts en tillbyggnad på huset 
utan bygglov.  
Den 29 januari 2020 lämnade fastighetsägaren en ansökan om bygglov för 
tillbyggnad på 37 kvm. I samband med granskning av bygglovsansökan 
informerades fastighetsägaren per mail om att Stadsbyggnadsförvaltningen 
har upprättat ett tillsynsärende för olovligt byggande.  
Stadsbyggnadsförvaltningen har i efterhand gett bygglov samt slutbesked för 
tillbyggnaden. I slutbeskedet framgår det att det finns skäl att ingripa med 
anledning av överträdelsen.  
Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), 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. 
Enligt 9 kap. 2 § punkt 2 PBL krävs bygglov för att bygga en tillbyggnad på 
ett befintligt enbostadshus. En bygglovspliktig åtgärd får, enligt 10 kap. 3 § 
PBL, inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Om 
någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. PBL ska en 
byggsanktionsavgift tas ut enligt 11 kap. 51 § PBL. 
Stadsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att fastighetsägaren begick 
överträdelsen, samt fick fördel av överträdelsen. NN och NN ska därför 
solidariskt betala byggsanktionsavgiften. 
Sanktionsarean beräknas till 22 kvm. Byggsanktionsavgiften beräknas i detta 
fall till 29 036 kronor 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte finns förutsättning för att 
avgiften ska sättas ned. Detta för att överträdelsen har skett med uppsåt och i 
syftet att få till ett större boende med fler bostadsfunktioner som sovrum, bad 
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och matrum.  Det har inte framkommit några omständigheter i ärendet som 
medför att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut. 
Fastighetsägaren har beretts tillfälle att yttra sig men inte kommit in med 
några synpunkter. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 29 036 kr av NN och 
NN och avslutar ärendet med stöd av 11 kap. 51 § och 5 § plan- och 
bygglagen, PBL (2010:900).  
2. Byggnadsnämnden bestämmer med stöd av 11 kap. 61 § PBL att 
byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader från att beslutet vunnit 
laga kraft. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Delges fastighetsägarna 
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§ 91 Dnr BN 2021/00267-3.5.4 

Anmälan om olovlig ändring av bank till restaurang (påbörjat 
åtgärden utan startbesked) på fastigheten X 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden tar ut en sanktionsavgift på 182 368 kronor av NN 
med stöd av 11 kap. 5 och 51 §§ plan- och bygglagen för den utan 
startbesked påbörjade åtgärden. Byggsanktionsavgifterna har satts ner till 
hälften med stöd av 11 kap. 53 a § PBL. 

Ärendebeskrivning 
NN har ansökt om bygglov för ändring av fasad och ändrat användningssätt. 
Ansökan inkom 2020-11-30. Ansökan bedöms som bristfällig då åtgärden 
bland annat innebär att Smedjegatan behöver byggas om vilket inte 
redovisats och begäran om komplettering skickas 2020-12-08. För att 
åtgärden ska kunna godtas krävs en överenskommelse med staden i egenskap 
av ägare av gatan om utformning och genomförande av ombyggnation. 
Sökanden behöver även komplettera ansökan med underlag som redovisar 
att åtgärden kan utföras med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden. 
Vid platsbesök 2021-02-01 konstaterar förvaltningen att invändig 
ombyggnad är i full gång. Ventilation byggs om och planlösningen ändras. 
Flera innerväggar är redan uppförda. Sökanden informeras om att arbeten 
ska upphöra i avvaktan på startbesked. 
Sökanden väljer efter samråd med bygglovhandläggare att inkomma med en 
ansökan som redovisar en lösning som inte kräver anordnande av entréer 
mot, och ombyggnad av Smedjegatan eftersom den utredningen riskerar att 
dra ut på tiden. Ansökan inkom 2021-02-19 (ärende BY 2021-217). Bygglov 
med startbesked för ombyggnad beviljades 2021-03-03.  
Byggsanktionsavgiften för åtgärden beräknas till 364 735 kr. 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det av hänsyn till att 
överträdelserna endast avser invändig ombyggnad av planlösning och 
ventilation och att arbeten påbörjats först efter att ansökan om bygglov var 
inlämnad så finns det skäl till att sätta ned byggsanktionsavgiften enligt 11 
kap. 53 a § PBL. Byggsanktionsavgiften får sättas ner till hälften eller en 
fjärdedel. Byggsanktionsavgiften bedöms i detta fall kunna sättas ner till 
hälften, 182 368 kronor. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden tar ut en sanktionsavgift på 182 368 kronor av NN  
med stöd av 11 kap. 5 och 51 §§ plan- och bygglagen för den utan 
startbesked påbörjade åtgärden. Byggsanktionsavgifterna har satts ner till 
hälften med stöd av 11 kap. 53 a § PBL. 
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Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Delges fastighetsägaren 
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§ 92 Dnr BN 2021/00287-3.5.4 

Anmälan om olovligt utförd väsentlig ändring av tak på 
fastigheten X 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden tar ut en sanktionsavgift på 4 962 kronor av NN med 
stöd av 11 kap. 5 och 51 §§ plan- och bygglagen för den utan startbesked 
påbörjade åtgärden. Byggsanktionsavgifterna har satts ner till en fjärdedel 
med stöd av 11 kap. 53 a § PBL. 

Ärendebeskrivning 
NN fick 2017 bygglov för tillbyggnad med inglasad uteservering. 
Stadsbyggnadsförvaltningen konstaterar vid ett möte med kaféägaren 2020-
12-03 att taket på uteserveringen byggts om utan att bygglov har sökts för 
ändringen. Det ändrade taket bedöms inte vara lämpligt utformat. Det har en 
förhållandevis kraftig träkonstruktion i relation till den i övrigt lätta 
metallkonstruktionen. Det tillbyggda taket blir högre än taket på 
restaurangen. Tidsbegränsat bygglov för åtgärden beviljas i efterhand 2021-
01-20 att gälla till och med 2021-04-30. Inte heller fastighetsägaren har 
godkänt åtgärden innan den utförs men godkänner åtgärden i efterhand 
förutsatt att taket återställs senast 2021-05-01. Enligt 10 kap. 3 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, får en åtgärd inte påbörjas innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked om åtgärden kräver marklov eller 
bygglov. Byggsanktionsavgiften för åtgärden beräknas till 19 849 kr. 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det av hänsyn till att åtgärden 
endast är provisorisk och byggnaden ska vara återställd senast 2021-05-01 så 
finns det skäl till att sätta ned byggsanktionsavgiften enligt 11 kap. 53 a § 
PBL. Byggsanktionsavgiften får sättas ner till hälften eller en fjärdedel. 
Byggsanktionsavgiften bedöms i detta fall kunna sättas ner till en fjärdedel, 4 
962 kronor. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden tar ut en sanktionsavgift på 4 962 kronor av NN med 
stöd av 11 kap. 5 och 51 §§ plan- och bygglagen för den utan startbesked 
påbörjade åtgärden. Byggsanktionsavgifterna har satts ner till en fjärdedel 
med stöd av 11 kap. 53 a § PBL. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Delges NN 
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§ 93 Dnr BN 2021/00269-3.5.4 

Bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten X - Byggnad 
tagen i bruk utan slutbesked 

Beslut 
1. Byggnaden har tagits i bruk enligt 10 kap 35 §. 
2. Byggsanktionsavgift tas då man trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och 
bygglagen (2010:900) tagit en byggnad i bruk efter nybyggnad innan 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked 
3. Byggsanktionsavgiften har beräknats till 7331 kronor. 

Ärendebeskrivning 
NN ansökte om bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten X. I 
samband med slutsamråd på plats på fastigheten X 2020-12-04, kan 
handläggare konstatera att garagebyggnaden har tagits i bruk. Möbler med 
mera har ställt in. Handläggaren har tagit foton vid slutsamråd. 
Byggnadsnämnden har funnit skäl att ingripa enligt 11 kap. PBL.  
Att det finns skäl till att ingripa hindrar inte att slutbesked ges.  
Följande brister noterades (10 kap. 35§ PBL):  
Byggnaden har tagits i bruk innan slutbesked, trots förbudet i 10 kap 4 § 
PBL. 
Ärendets handläggning 
Sökanden har informerats vad som gäller via protokoll (se bilaga)  
Sökanden har informerats via slutbesked (se bilaga)  
Sökanden har skickats brev med begäran om förklaring (se bilaga)  
Sökanden har skickats uträkning av byggsanktionsavgiften för att ha tagit 
byggnaden i bruk innan slutbesked givits. 
Sökanden har fått information skickat via e-post med bilagor om att ärendet 
kommer lyftas till byggnadsnämnden. 
Något yttrande har inte inkommit från sökanden. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnaden har tagits i bruk enligt 10 kap 35 §. 
2. Byggsanktionsavgift tas då man trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och 
bygglagen (2010:900) tagit en byggnad i bruk efter nybyggnad innan 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked 
3. Byggsanktionsavgiften har beräknats till 7331 kronor. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 
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Kopia till 
Delges sökande 
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§ 94 Dnr BN 2021/00286-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av parkeringshus på fastigheten 
Sandstenen 11 

Beslut 
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen för 
nybyggnad av parkeringshus i fyra våningar samt källarplan omfattande en 
total BTA på 9 194m2. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 201 885 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 
Västerås parkerings AB ansöker om bygglov för nybyggnad av 
parkeringshus på fastigheten Sandstenen 11.  
Fastigheten är belägen på Oxbacken och idag finns markparkering på den 
aktuella platsen.  
Parkeringshuset blir i fyra våningar samt ett källarplan.  
I markplanet inryms lokaler för mataffär samt apotek. 
Sammanlagd tillkommande BYA: 1979m2 och BTA: 9194m2. 
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 fyra våningar samt källarplan omfattande en 
total BTA på 9 194m2. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 201 885 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande och kontrollansvarig 
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§ 95 Dnr BN 2021/00264-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på 
fastigheten X 

Beslut 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av 5 enbostadshus kan tillåtas inom 
angiven del av fastigheten X. 
2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 0 kronor. 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren till fasigheten X ansöker om bygglov för 5st enbostadshus 
på fastigheten X. Fastigheten är belägen i område X som ligger utanför 
samlad bebyggelse och utanför detaljplanelagt område. 
Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det ansökta 
förhandsbeskedet är förenlig med intentionerna i översiktsplan ÖP 2026. 
De synpunkter som framförts av remissinstanser och sakägare har varit 
kulturmiljöfrågor, där Länsstyrelsen gjort bedömningen att en arkeologisk 
utgrävning inte krävs. För att de nya husen ska passa in i den lantliga 
karaktären och miljön här så villkoras förhandsbeskedet med 
utformningsbestämmelser. Tekniska frågor om vatten, avlopp, el, 
lantmäteriförrättning och väganslutning ska lösas innan bygglov beviljas. 
Den föreslagna nybyggnaden bedöms utgöra en lämplig komplettering av 
den på platsen befintliga bebyggelsen. Om sökande beaktar de yttranden som 
remissinstanserna har lämnat och uppfyller de villkor som ställts i 
beslutsbilagan kan bygglov beviljas. 
Enligt 9 kap. 27 § PBL ska en begäran om förhandsbesked handläggas 
skyndsamt och som huvudregel gäller att byggnadsnämnden ska fatta sitt 
beslut inom 10 veckor från den dag ansökan kom in till nämnden. Om den 
tidsfristen överskrids ska enligt 12 kap. 8a § PBL handläggningsavgiften 
reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som tidsfristen 
överskrids.  
Ansökan kom in till nämnden 2020-09-09. Det innebär att tidsfristen på 10 
veckor överskrids med mer än 5 veckor vilket leder till att 
handläggningsavgiften ska reduceras till 0 kronor. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut:  
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
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byggnadsnämnden att nybyggnad av 5 enbostadshus kan tillåtas inom 
angiven del av fastigheten X. 
2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 0 kronor. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Fastighetsägare till fastigheten X och X 
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§ 96 Dnr BN 2021/00270-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av 2 enbostadshus på 
fastigheten X 

Beslut 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av två enbostadshus kan tillåtas inom 
angiven del av fastigheten X. 
2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 15 167 kr. 

Ärendebeskrivning 
NN och NN söker förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus inom 
del av fastigheten X. För fastigheten finns ingen detaljplan.  
Komplett ansökan kom in 2021-02-04.  
Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det ansökta 
förhandsbeskedet är förenlig med intentionerna i översiktsplan ÖP 2026. 
Den föreslagna nybyggnaden bedöms utgöra en lämplig komplettering av 
den på platsen befintliga bebyggelsen. Om sökande beaktar de yttranden som 
remissinstanserna har lämnat och uppfyller de villkor som ställts i 
beslutsbilagan kan bygglov beviljas. 
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 två enbostadshus kan tillåtas inom 
angiven del av fastigheten X. 
2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 15 167 kr. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande 
Delges fastighetsägare för fastigheten X, X, X och X 
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§ 97 Dnr BN 2021/00271-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på 
fastigheten X och X 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden avslår begäran om förhandsbesked för nybyggnad av 5 
enbostadshus inom fastigheterna X samt X. 
2. Prövningsavgiften fastställs till 11 424 kr. 

Ärendebeskrivning 
Av Västerås översiktsplan 2026 framgår det att utanför befintliga tätorter 
prövas enstaka bostadshus, eller mindre grupper om upp till fem hus, genom 
s.k. förhandsbesked om inte detaljplan krävs av andra skäl. För en grupp om 
sex bostadshus eller fler sker prövningen genom upprättande av detaljplan.  
Den föreslagna exploateringen bedöms innebära en så pass omfattande 
bebyggelse på platsen att den skulle anses vara en ny sammanhållen 
bebyggelse. 
Kravet på detaljplaneläggning av ny sammanhållen bebyggelse framgår av 4 
kap. 2 § första stycket 1 PBL. Enligt den bestämmelsen ska kommunen med 
en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse 
och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för: Ny 
sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det 
behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på 
omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i övrigt. 
Enligt 4 kap. 2 § första stycket 3 a) krävs det även detaljplaneläggning när 
ett nytt bygglovspliktigt byggnadsverk ska uppföras och byggnadsverket 
eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det 
råder stor efterfrågan på området för bebyggande.  
Inom en radie om lite drygt 400 m har Västerås stad, sedan 2017, lämnat 
positivt förhandsbesked för totalt 11 enbostadshus. 
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att översiktsplanen föreskriver 
detaljplaneläggning. Vidare bedömer Stadsbyggnadsförvaltningen att det 
råder så pass stor efterfrågan i området att plankravet enligt 4 kap. 2 § PBL 
aktualiseras. I och med det höga bebyggelsetrycket är det stor vikt att ny 
bebyggelse sker samordnat genom detaljplaneläggning.  
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden avslår begäran om förhandsbesked för nybyggnad av 5 
enbostadshus inom fastigheterna X samt X. 
2. Prövningsavgiften fastställs till 11 424 kr 
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Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Delges sökande 
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§ 98 Dnr BN 2021/00272-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på 
fastigheten X 

Beslut 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av fem enbostadshus kan tillåtas inom 
angiven del av fastigheten X. 
2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 18 594 kr. 

Ärendebeskrivning 
NN och NN söker förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus inom 
del av fastigheten X.  
För fastigheten finns ingen detaljplan. 
Komplett ansökan kom in 2021-01-28.  
Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det ansökta 
förhandsbeskedet är förenlig med intentionerna i översiktsplan ÖP 2026. 
Den föreslagna nybyggnaden bedöms utgöra en lämplig komplettering av 
den på platsen befintliga bebyggelsen. Om sökande beaktar de yttranden som 
remissinstanserna har lämnat och uppfyller de villkor som ställts i 
beslutsbilagan kan bygglov beviljas. 
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 fem enbostadshus kan tillåtas inom 
angiven del av fastigheten X. 
2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 18 594 kr. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande  
Delges fastighetsägare för fastigheten X 
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§ 99 Dnr BN 2021/00273-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på 
fastigheten X 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden avslår begäran om förhandsbesked för nybyggnad av 5 
enbostadshus inom fastigheten X. 
2. Prövningsavgiften fastställs till 0 kr. 

Ärendebeskrivning 
NN söker förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus inom del av 
fastigheten X. För fastigheten finns ingen detaljplan. Komplett ansökan kom 
in 2020-12-10. 
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Av Västerås översiktsplan 2026 framgår det att utanför befintliga tätorter 
prövas enstaka bostadshus, eller mindre grupper om upp till fem hus, genom 
s.k. förhandsbesked om inte detaljplan krävs av andra skäl. För en grupp om 
sex bostadshus eller fler sker prövningen genom upprättande av detaljplan. 
Den föreslagna exploateringen bedöms innebära en så pass omfattande 
bebyggelse på platsen att den skulle anses vara en ny sammanhållen 
bebyggelse.  
Kravet på detaljplaneläggning av ny sammanhållen bebyggelse framgår av 4 
kap. 2 § första stycket 1 PBL. Enligt den bestämmelsen ska kommunen med 
en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse 
och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för: Ny 
sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det 
behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på 
omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i övrigt.  
Enligt 4 kap. 2 § första stycket 3 a) krävs det även detaljplaneläggning när 
ett nytt bygglovspliktigt byggnadsverk ska uppföras och byggnadsverket 
eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det 
råder stor efterfrågan på området för bebyggande.  
Stadsbyggnadsförvaltningen har tidigare beviljat ett förhandsbesked för fem 
enbostadshus söder om platsen för det här aktuella förhandsbeskedet. 
Tillsammans med den sedan tidigare befintliga bebyggelsen finns idag 12 
bebyggda fastigheter i en samlad bebyggelsegrupp intill platsen. 
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att översiktsplanen föreskriver 
detaljplaneläggning. Vidare bedömer Stadsbyggnadsförvaltningen att det 
råder så pass stor efterfrågan i området att plankravet enligt 4 kap. 2 § PBL 
aktualiseras. I och med det höga bebyggelsetrycket är det stor vikt att ny 
bebyggelse sker samordnat genom detaljplaneläggning. 
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Reducerad handläggningsavgift  
Enligt 9 kap. 27 § PBL ska en begäran om förhandsbesked handläggas 
skyndsamt och som huvudregel gäller att byggnadsnämnden ska fatta sitt 
beslut inom 10 veckor från den dag ansökan kom in till nämnden. Om den 
tidsfristen överskrids ska enligt 12 kap. 8a § PBL handläggningsavgiften 
reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som tidsfristen 
överskrids.  
Ansökan kom in till nämnden 2020-12-10. Det innebär att tidsfristen på 10 
veckor överskrids med mer än 5 veckor vilket leder till att 
handläggningsavgiften ska reduceras till 0 kronor. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden avslår begäran om förhandsbesked för nybyggnad av 5 
enbostadshus inom fastigheten X. 
2. Prövningsavgiften fastställs till 0 kr. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Delges sökande 
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§ 100 Dnr BN 2021/00274-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
X 

Beslut 
1. Byggnadsnämnden ger positivt förhandsbesked då det generella 
biotopskyddet inte är skäl nog att avslå ansökan om förhandsbesked på den 
här platsen. 
2. Prövningsavgiften fastställs till 0 kr. 

Ärendebeskrivning 
NN söker förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom del av 
fastigheten X. För fastigheten finns ingen detaljplan. Komplett ansökan kom 
in 2020-10-20. 
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Enligt 2 kap 2 § Plan och bygglagen, PBL, ska planläggning och prövningen 
i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag syfta till att mark- 
och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges 
åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.  
Enligt 7 kap 11 § Miljöbalken, MB, första och andra stycket - Regeringen får 
i fråga om små mark- eller vattenområden som på grund av sina särskilda 
egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller som 
annars är särskilt skyddsvärda meddela föreskrifter om att samtliga lätt 
igenkännbara områden av ett visst slag i landet eller i en del av landet ska 
utgöra biotopskyddsområden, och att en myndighet eller kommun i det 
enskilda fallet får besluta att ett område ska utgöra ett biotopskyddsområde. 
Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta 
en åtgärd som kan skada naturmiljön. 
Den i förhandsbeskedet föreslagna åtgärden bedöms inte vara förenligt med 
biotopskyddet för åkerholmar eller dess syften, 7 kap 11 § MB. Då åtgärden 
inte är förenligt med biotopskyddet för åkerholmar är 
stadsbyggnadsförvaltningens bedömning att åtgärden heller inte är förenlig 
med 2 kap 2 § PBL. Ett negativt förhandsbesked ska därför lämnas. 
Reducerad handläggningsavgift  
Enligt 9 kap. 27 § PBL ska en begäran om förhandsbesked handläggas 
skyndsamt och som huvudregel gäller att byggnadsnämnden ska fatta sitt 
beslut inom 10 veckor från den dag ansökan kom in till nämnden. Om den 
tidsfristen överskrids ska enligt 12 kap. 8a § PBL handläggningsavgiften 
reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som tidsfristen 
överskrids.  
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Ansökan kom in till nämnden 2020-10-20. Det innebär att tidsfristen på 10 
veckor överskrids med mer än 5 veckor vilket leder till att 
handläggningsavgiften ska reduceras till 0 kronor. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut:  
1. Byggnadsnämnden avslår begäran om förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus inom fastigheten X. 
2. Prövningsavgiften fastställs till 0 kr. 

Yrkanden 
Byggnadsnämnden yrkar att ett positivt förhandsbesked ges då det generella 
biotopskyddet inte är skäl nog att avslå ansökan om förhandsbesked på den 
här platsen. 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande 
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§ 101 Dnr BN 2021/00277-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus på 
fastigheten X  

Beslut 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av 5 enbostadshus kan tillåtas inom 
angiven del av fastigheten X. 
2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 13 274 kr. Då beslutet dragit över tiden 
två veckor har avgiften reducerats. 

Ärendebeskrivning 
För fastigheten finns ingen detaljplan. Förhandsbesked har sökts tidigare 
strax söder om nuvarande tänkt placering, på åkern. Tidigare förslag 
bedömdes olämpligt, BY 2019-000829. 
Förslaget till tänkt exploatering ligger uppdraget i skogsmark och omfattar 5 
nya fastigheter. 
Enligt uppgift från sökanden behövs bostäder för de som arbetar i området. 
VA och avlopp ämnas att anslutas till gemensamhetsanläggning. 
Uppgifter om att det finns större hästverksamhet i området har framkommit, 
i samtal med miljö och hälsa har de inga uppgifter om antal då den inte finns 
med i deras hästinventering. 
Beroende på antal hästar bör ett skyddsavstånd för 5-20 hästar på 200 meter 
hållas från stall och gödselanläggning. Minst 50 meter från hagar. I det fall 
det finns fler hästar bör ytterligare respektavstånd hållas.  
Med tanke på hästarna så ligger den tänka åtgärden eventuellt något 
ogynnsamt då det inte finns några naturliga ridåer så som terräng och 
vegetation. Åtgärden hamnar ca 230-250 meter från närmaste hästgård. 
Nyinflyttade kan få klaganderätt på hästverksamheten och denna kan i och 
med denna exploatering hindras från att utöka hållningen av häst/samt utöka 
sin verksamhet. Nya grannar kan få klaganderätt på verksamhet som orsakar 
buller, lukt eller andra olägenheter. 
Västerås stad anser att det är av stor betydelse att man kan verka på 
landsbygden och inte bara bo, detta för att gynna en framtid med levande 
landsbygd i ett långsiktigt perspektiv. Därför bör ny exploatering visa 
hänsyn till befintliga verksamheter.  
Platsen ligger ca 9,5 km nordöst från Västerås stadskärna och 4 km från 
området Finnslätten. 
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Komplett ansökan kom in 2020-12-22. 
Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det ansökta 
förhandsbeskedet är förenlig med intentionerna i översiktsplan ÖP 2026. 
Den föreslagna nybyggnaden bedöms utgöra en lämplig komplettering av 
den på platsen befintliga bebyggelsen. Om sökande beaktar de yttranden som 
remissinstanserna har lämnat och uppfyller de villkor som ställts i 
beslutsbilagan kan bygglov beviljas. 
Då fastigheten är stor och detta förhandsbesked inte tar ställning till exakt 
placering av gränser eller placering av hus, borde möjlighet att ta hänsyn/ 
hålla respektavstånd till omkringliggande verksamhet och djurhållning 
kunna hållas.  
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 
angiven del av fastigheten X. 
2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 13 274 kr. Då beslutet dragit över tiden 
två veckor har avgiften reducerats. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande 
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§ 102 Dnr BN 2021/00278-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på 
fastigheten X 

Beslut 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av 3 enbostadshus kan tillåtas inom 
angiven del av fastigheten X. 
2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 18 477 kr. 

Ärendebeskrivning 
NN söker förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus inom del av 
fastigheten X. 
För fastigheten finns ingen detaljplan. 
Komplett ansökan kom in 2021-01-27. 
Ansökan avser att bilda tre nya fastigheter på den södra delen. Tomterna blir 
(enligt förslaget) ca 1200 kvm vilket kan vara i minsta laget för att kunna 
göra en godtagbar fastighetsbildning. Tomten ska kunna rymma bostadshus, 
plats för att kunna parkera bil, ordna vatten och avlopp inom den egna 
tomten om inte gemensamhetsanläggning ska installeras, med mera. 
Platsen har vid tidigare tillfälle prövats och beviljats förhandsbesked för ett 
enbostadshus. BY 2017-001071. 
Platsen ligger fågelvägen ca 4,5 kilometer öster om Västerås östra utkant. 
Platsen har tidigare bestått av gles skogsbeväxt hagmark men idag har nästan 
hela markytan förberetts för bostadsbyggande.  
Platsen ligger utanför detaljplanelagt område men i ett landsbygdsområde 
med flera gårdar och senare tillkomna bostadshus. Det finns kollektivtrafik 
utmed väg 697 söder om fastigheten och det är ca 200 meter till busshållplats 
från fastigheten.  
Det bullrar utmed väg 705 men nivåerna för maxbuller bedöms klaras på den 
del av fastigheten som avses bebyggas.  
De nya fastigheterna ska enligt sökande anslutas till kommunalt vatten- och 
avlopp.  
Området utgör en mindre del av ett kommunalt utpekat 
kulturmiljöhänsynsområde 
Då ett förhandsbesked prövar platsens lämplighet att uppföra i detta fall tre 
tillkommande tomter för enbostadshus, tas inte ställning till exakta gränser 
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eller placering av enbostadshus. Dock ingår det i bedömningen att avgöra om 
det går att lösa, i det fall mer mark måste tas i anspråk. Det innebär att om 
tomterna måste flyttas inom fastigheten, göras större så bedöms det möjlig 
att göra då fastigheten är stor. Detta för att klara eventuella skyddsavstånd 
med mera. 
Under prövningen har det framkommit att man gjort markförberedelser och 
gjort markhöjningar på ca 0,5-1 meter. Då fastigheten ligger utanför 
detaljplanerat område krävs inte marklov för ingrepp. Dock måste man tillse 
att ingrepp man gör som kan skapa olägenhet för omkringliggande 
fastigheter undviks.  
Markåtgärdenas syfte är att förbereda för bostadsbebyggelse. Utformning, 
placering och topografiska frågor behandlas under bygglovsfasen och inte i 
detta beslut. Senare bedömning kan göras att de åtgärder som gjorts är 
olämpliga i bygglovsprövningen. 
I detta fall kunde det eventuellt varit lämpligt med en frivillig ansökan om 
marklov även om det inte krävs av kommunen. Detta med anledning av 
grannar som påpekat att de vill ha insyn i vad som planeras samt uttryckt oro 
i tidigare ansökan till kommunen. 
Bebyggelsen på platsen utgör sammanhållen bebyggelse. 
Utredningen och den prövning som gjorts visar inte på några hinder för 
exploateringen utifrån att det skulle vara olämpligt att exploatera platsen 
med 3 bostadshus. Gällande natur, fornlämningar, service, teknisk 
försörjning eller utformningsmässigt. Dock bör all framtida exploatering i 
området beaktas med frågan om det kräver detaljplanläggning. 
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 3 enbostadshus kan tillåtas inom 
angiven del av fastigheten X. 
2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 
3. Granskningsavgiften fastställs till 18 477 kr. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Delges fastighetsägare för fastigheten X, X och X 
Kopia till sökande 
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§ 103 Dnr BN 2021/00016-1.4.2 

Information - Arbetsmiljöfrågor 

Ärendebeskrivning 
Carl Arnö informerar om de administrativa besparingskraven som kommer 
från stadsledningen, och hur dessa kan utgöra ett hinder för att förvaltningen 
ska kunna få det stöd som behövs för att utöka detaljplanearbetet. Det finns 
en risk att förvaltningen belastas med extra kostnader när 
stadsledningskontoret avvecklar funktioner i besparingssyfte.  
Carl Arnö informerar om hur förvaltningens medarbetare hanterar att arbeta 
hemifrån under pandemin. Det är svårt att hitta gemenskapen när vi inte är 
på kontoret och det kommer finnas ett uppdämt behov av 
gemenskapsbildande aktiviteter efter sommaren. 
Med anledning av medias bevakning av Västerås stad den senaste tiden vill 
Monica Stolpe Nordin (C) framhålla vikten av att det aldrig får finnas en 
tystnadskultur på stadsbyggnadsförvaltningen och att alla ska känna sig 
trygga i att lyfta eventuella arbetsmiljöproblem. Byggnadsnämnden har 
arbetsmiljöansvaret för förvaltningen. 
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§ 104 Dnr BN 2021/00365-3.1.2 

Nämndinitiativ - Komplettering av detaljplaner   

Ärendebeskrivning 
Claes Kugelberg (M), Frank Pettersson (M), Alexandra Andersson (M) och 
Jens-Ove Johansson (SD) lämnar följande nämndinitiativ: 
"Hur ett förslag till detaljplan kan komma att påverka kringliggande 
områden är en väsentlig parameter när vi ska ta ställning. Men det är inte 
enkelt att bilda sig en uppfattning om påverkan på anslutande områden då 
både plankarta och illustration normalt är i ett plan. 
Därför behöver våra planer ibland kompletteras med bilder som visar 
befintliga vyer från t.ex. närliggande bostäder och hur dessa vyer kommer att 
påverkas av föreslagen bebyggelse. 
Ett sätt kan vara att fotografera planområdet från några ställen utanför 
planområdet och sedan komplettera fotona med skisser på den tänkta 
bebyggelsen. Det är en relativt enkel åtgärd men ger god information och gör 
det lättare att bedöma planförslaget." 
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§ 105 Dnr BN 2021/00364-3.1.2 

Övrig fråga - Status för detaljplaner 

Ärendebeskrivning 
Henrik Östman (L) önskar en uppdatering om status för de detaljplaner som 
ligger på prioriteringslistan för i år, samt en uppdatering om vad som sker i 
arbetet med Kopparlunden efter Länsstyrelsens yttrande. Elisabeth Strand 
Hübinette informerar om att byggaktörerna har fått information om vad som 
ska levereras innan planuppdrag kan ges. Statusuppdateringar för 
detaljplanerna kommer ske i form av avvikelserapportering samt en gång i 
kvartalet i samband med bokslut. På aprilnämnden kommer en 
statusuppdatering för de detaljplaner som har fått planuppdrag. Elisabet 
informerar om att förvaltningen arbetar med frågan om Kopparlunden och att 
dialog pågår med Länsstyrelsen, men det finns inga konkreta lösningar ännu. 
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