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§ 288 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 

Byggnadsnämnden utser Henrik Östman (L) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll.  
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§ 289 Dnr BN 1816941- 

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av 
föredragningslista 

Beslut 

1. Den offentliga delen omfattar §§ 288-305. 

2. Byggnadsnämnden beslutar att Emilia Rydén, praoelev, får närvara under 
hela sammanträdet. 

3. Ärende 26 i föredragningslistan, Anmälan om installation av eldstad på 
fastigheten X utgår då handläggaren efter närmare granskning bedömer att 
det är ett beslut som kan tas på delegation. 

4. Föredragningslistan fastställs.   

Ärendebeskrivning 

Övrig fråga anmäls enligt § 318 
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§ 290 Dnr BN 2019/01031-3.1.2 

Information på öppna delen - Kopparlunden ur 
fastighetsägarperspektiv 

Ärendebeskrivning 

Mikael Larsson berättar om bakgrunden till att utveckla Kopparlunden från 
fastighetsägarnas sida. Han berättar hur de tänker kring att göra 
Kopparlunden levande, öppen, tillgänglig, hållbar och attraktiv och vikten av 
samarbetet mellan fastighetsägare, tjänstemän och politiker för att nå dit. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.   
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§ 291 Dnr BN 2018/01118-1.3.3 

Information på öppna delen - Stadsbyggnadsdirektören 
informerar 

Ärendebeskrivning 

Carl Arnö informerar om utställningen Design för lek i staden samt kort om 
forskaren Tim Gills studie om barns utveckling kopplat till deras miljö. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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§ 292 Dnr BN 2019/01041-3.1.2 

Information på öppna delen - Utvärdering av byggherreplaner 
och kriterier för när byggherreplaner är lämpliga 

Ärendebeskrivning 

Hans Larsson, Marie Ahnfors och Elisabeth Hübinette Strand informerar om 
utvärderingen av byggherreplaner och redogör kriterierna för när 
byggherreplaner är lämpliga. Byggnadsnämnden ställer frågor kring det. 
Utvärderingen tas upp på byggnadsnämnden i december för godkännande.  
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§ 293 Dnr BN 2019/01040-1.3.4 

Information på öppna delen - Prioriteringsmodell för detaljplaner 

Ärendebeskrivning 

Carl Arnö informerar om den nya prioriteringsmodellen för detaljplaner och 
varför den har tagits fram. Den ska ses som ett arbetsprogram eller 
verksamhetsplan för förvaltningen. Det förs en diskussion i nämnden kring 
prioriteringsmodellen.  
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§ 294 Dnr BN 2019/01006-3.1.1 

Information på öppna delen - Fördjupning av översiktsplan för 
avfart Irsta 

Ärendebeskrivning 

Helena Hansson informerar om den fördjupade översiktsplanen för avfart 
Irsta. Planen har varit utställd mellan den 17 juni och 13 september 2019. 
Under utställningen inkom 16 yttranden varav tre var utan synpunkter. 
Kommunfullmäktige beräknar att anta översiktsplanen den 5 december 2019.    

Byggnadsnämnden tackar för informationen.    
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§ 295 Dnr BN 2019/01020-3.5.4 

Information på öppna delen - Framtagande av tillsynsplan 

Ärendebeskrivning 

Lars Eriksson och Rebecca Englund informerar om deras arbete med att ta 
fram en tillsynsplan för 2020. Syftet med tillsynsplanen är att följa upp och 
utvärdera tillsynsarbetet och tillsynsplanen ska uppdateras årligen. De visar 
upp ett förslag på upplägg i tillsynsplanen. De redovisar en lägesbild över 
inkomna, pågående och avslutade tillsynsärenden mellan åren 2011 och 2019 
samt vilka resurser förvaltningen har för tillsynsarbete. Tillsynsplanen 
beräknas att antas av byggnadsnämnden i december.  

Byggnadsnämnden tackar för informationen.   
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§ 296 Dnr BN 2019/01039-1.4.2 

Månadsrapport för byggnadsnämnden per oktober 2019 

Beslut 

Byggnadsnämnden godkänner månadsrapport per oktober 2019 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen.        

Ärendebeskrivning 

Resultaträkningen för oktober 2019 visar en budgetavvikelse på drygt 2,3 
mnkr. Helårsprognosen för 2019 bedöms fortfarande till – 2 mnkr. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden godkänner månadsrapport för oktober 2019 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen.       

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen              
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§ 297 Dnr BN 2019/01018-1.3.4 

Prioritering av detaljplaner 2020 

Beslut 

Förslaget till prioriteringslista för detaljplaner 2020 remitteras till berörda 
nämnder inom staden.         

Ärendebeskrivning 

Staden har under de senaste åren prioriterat bostäder i detaljplaneläggningen 
för att säkra bostadförsörjnigen i kommunen. I dagsläget finns det planlagd 
mark som möjliggör för ca 5000 bostäder dvs. där det är möjligt att söka 
bygglov och starta byggnation. I de detaljplaneprojekt som pågår just nu 
inom planavdelningen finns det ytterligare ca 9000 bostäder som det 
planeras för.  

Idag identifieras en brist på planlagd verksamhetsmark och många och stora 
strategiska projekt ligger och väntar på planläggning. Dessa projekt är till 
exempel Västerleden med omkringliggande verksamhetsmark och 
planläggning av ny silo i djuphamnen som möjliggör utvecklingen av 
Mälarporten.  

De detaljplanebegäran som kommer in till planavdelningen är både från 
staden och privata aktörer och just nu finns det över 50 projekt som väntar.  
Det är både projekt som stämmer in på balanserad komplettering men också 
nya byar på landet, verksamhetsmark etc. Staden står för flertalet begäran 
om detaljplan för verksamhetsmark, infrastruktur och bostäder. 
Planeringstrycket är stort i kommunen, vilket är mycket positivt men det 
kräver att prioriteringar görs om vilka projekt som är viktigast för framtiden. 

Stadbyggnadsförvaltningens planavdelning har därför tagit fram en 
prioriteringslista för 2020 för att förankra i staden vilka 14 projekt som ska 
prövas för planuppdrag under året. Ur likabehandlingsprincipen finns det 
både stadens projekt och privata projekt i prioriteringen. Det finns 
verksamhetsmark, infrastruktur och bostäder för att skapa en helhet för 
framtiden. Projekt som funnits flera år på väntelistan finns med för att 
väntetiden bedöms har varit för lång. 

I remissförfarandet önskas skriftligen synpunkter på prioriteringslistan. 
Staden har 10 av 14 platser på listan och det förhållandet önskas bibehållas. 
Det innebär att staden får prioritera inom sina 10 platser.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Förslaget till prioriteringslista för detaljplaner 2020 remitteras till berörda 
nämnder inom staden.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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§ 298 Dnr BN 2019/00337-3.1.2 

Detaljplan för del av Kristiansborgsbadet 1 samt 
omkringliggande område för bostäder och verksamheter, 
Kristiansborg, Västerås 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till 
planuppdrag för berörda fastigheter.  

2. Detaljplanearbetet ska genomföras med prioritet 1 utifrån 
byggnadsnämndens prioriteringsordning för detaljplaner, dvs. politiskt 
prioriterade projekt.          

Reservation 

Claes Kugelberg (M), Frank Pettersson (M) och Solveig Nygren (M) 
reserverar sig mot beslutet att inte följa förvaltningens förslag till beslut. Vi 
moderater vill inte äventyra Högskolans framtida utveckling genom att inte 
invänta den FÖP för området som är under framtagning. Dessutom har 
affären med Reiton spruckit efter S-styrets inhopp.  

Jens-Ove Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
yrkande.  

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 
En begäran om detaljplanläggning har inkommit från fastighetsnämnden till 
byggnadsnämnden den 2019-04-04. Därefter har förvaltningen berett ärendet 
i beredningsgruppen. Området ligger inom FÖP Gåsmyrevreten som 
påbörjades efter uppdrag från Kommunstyrelsen 2017-12-06. 

Beredningsgruppen kom fram till följande:  
Det pågår ett arbete med en fördjupad översiktsplan för området och 
beredningsgruppen anser därför att det i det här skedet är olämpligt att gå 
fram med detaljplaneläggning av föreslagna fastigheter. Fastigheterna 
behöver studeras i ett större sammanhang och för tidig planläggning kan leda 
till att vi hindrar utvecklingen i området. Föreslagen plats kan i framtiden bli 
en viktig del för universitetsområdet och bör ingå och studeras vidare i FÖP 
Gåsmyrevreten. 

Stadsbyggnadsförvaltningens svar: 
Detaljplanläggning av det berörda området bör kunna påbörjas när den 
samlade viljeinriktningen för markanvändningen blivit klarlagd i det 
pågående arbetet med FÖP Gåsmyrevreten. Detta betyder att 
detaljplanläggning får sin inriktning och påbörjas efter samråd för FÖP, 
vilket bedöms kunna bli hösten 2020. 
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Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beslutar att svara enligt förvaltningens förslag.       

Yrkanden 

Majoriteten dvs. Monica Stolpe Nordin (C), Jonas Cronert (S), Irène 
Englund (S), Yngve Wernersson (S) och Henrik Östman (L) yrkar att ge 
förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till planuppdrag för berörda 
fastigheter och att detaljplanearbetet ska genomföras med prioritet 1 utifrån 
byggnadsnämndens prioriteringsordning för detaljplaner, dvs. politiskt 
prioriterade projekt. 

Jonas Cronert (S) och Henrik Östman (L) yrkar bifall till majoritetens förslag 
till beslut. 

Claes Kugelberg (M) och Jens-Ove Johansson (SD) yrkar bifall till 
stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.   

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Jonas Cronerts (S) och 
Henrik Östmans (L) bifall till majoritetens förslag till beslut och Claes 
Kugelbergs (M) och Jens-Ove Johanssons (SD) bifall till 
stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 
varandra. 

Föreslagen propositionsordning godkänns och genomförs. 

Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar enligt Jonas Cronerts (S) 
och Henrik Östmans (L) bifall till majoritetens förslag till beslut.   

Kopia till 

Fastighetsnämnden              
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§ 299 Dnr BN 2017/00054-3.1.2 

Detaljplan för Västerås resecentrum, Dp 1811 

Beslut 

1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att justera avgränsningen av 
planområde för detaljplan dp 1811, Västerås resecentrum, enligt 
stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2019-10-29.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har den 23 oktober 2019 beslutat att uppdra åt 
byggnadsnämnden att justera avgränsningen av planområde för detaljplan dp 
1811, Västerås resecentrum.  

Detaljplan för Västerås resecentrum har varit på samråd och förbereds för 
granskning innan antagande. Under samrådstiden inkom över 200 
synpunkter och kompletterande utredningar och bearbetningar genomförs. 
Inför granskning av detaljplanen behöver planområdet justeras.  

Storleken på det nya planområdet blir cirka 12,6 ha. Eftersom planområdet 
utökas inom befintliga fastigheter, innebär det att samrådskretsen blir 
densamma som tidigare och att samrådet inte behöver förnyas. Detaljplanen 
kan gå vidare direkt till granskning. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att justera avgränsningen av 
planområde för detaljplan dp 1811, Västerås resecentrum, enligt 
stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2019-10-29.   

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 300 Dnr BN 2016/01339-3.1.2 

Detaljplan för del av Västerås 4:86, Vallbyleden, Västerås, dp 
1894 

Beslut 

1. Detaljplan för del av Västerås 4:86, Vallby, Västerås, Dp 1894, daterad 
2019-11-12, ska skickas ut för samråd.            

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att planlägga för 
bostadsbebyggelse som är anpassad till platsen. Detaljplanen ska anpassas 
till naturvärdena som finns på platsen, säkra upp dagvattenhanteringen samt 
säkra en fortsatt tillgång till gång- och cykelvägar genom planområdet. 

Detaljplanen möjliggör cirka 80 lägenheter fördelat på 11 flerfamiljshus. 
Detaljplanen möjliggör generellt bostadsbebyggelse i två våningar med 
möjlighet att gå upp till 4-5 våningar mot Vallbyleden. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggandsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Detaljplan för del av Västerås 4:86, Vallby, Västerås, Dp 1894, daterad 
2019-11-12, ska skickas ut för samråd.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Fastighetsnämnden 
Carpenter i Mälardalen AB 
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§ 301 Dnr BN 2017/00451-3.1.2 

Detaljplan för Östra Vildrosen 1, Önsta gryta, Västerås, Dp 1901 

Beslut 

1. Detaljplan för del av Östra Vildrosen 1 m.fl., Önsta Gryta, Västerås, Dp 
1901, daterad 2019-11-12, ska skickas ut för granskning.         

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att bygga en ny vårdcentral med 
kompletterande verksamheter såsom apotek och kontor. Planen syftar även 
till att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse som är anpassad till platsen.  

Detaljplanen skapar förutsättningar för att bygga en ny vårdcentral med lokal 
för ett nytt apotek samt cirka 95 lägenheter inom planområdet. I 
planförslaget rivs den befintliga vårdcentralen. Den nya vårdcentralen 
placeras istället i ett nytt läge söder om den befintliga vårdcentralen. Det 
möjliggörs därmed för att den befintliga vårdcentralen kan vara i drift tills 
den nya verksamheten är på plats.  

Totalt handlar det om fyra nya byggnader. Den största byggnaden inrymmer 
vårdcentral, apotek, kontor och bostäder. De tre andra byggnaderna utgörs av 
mindre lamellhus som enbart inrymmer bostäder. Vårdcentralen planeras i 
två våningar med lokaler för ett apotek i bottenvåningen. Bostadsbebyggelse 
möjliggörs ovanpå vårdcentralen i ett mindre lamellhus och i ett högre 
punkthus. 

Detaljplanen var ute för samråd mellan den 6 och 27 september 2019. Under 
samrådet inkom 21 yttranden varav 6 utan erinran. Tre yttranden kom från 
privatpersoner.  

Sedan samrådet har det, utöver några mindre redaktionella ändringar, bland 
annat gjorts ett förtydligande i planbeskrivningen kring vilken 
vattenförekomst som berörs vid genomförandet av planförslaget. Det har 
också tillkommit bestämmelse om dagvattenhantering samt utfartsförbud 
(mot delar av Vildrosgatan mellan kvartersmarken och allmän plats) i 
plankartan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Detaljplan för del av Östra Vildrosen 1 m.fl., Önsta Gryta, Västerås, Dp 
1901, daterad 2019-11-12, ska skickas ut för granskning.   

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Neprat Västerås AB    
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§ 302 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 2019-10-08 
– 2019-11-11  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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§ 303 Dnr BN 1816945- 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Redovisad förteckning läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Delegeringsbeslut registrerade under perioden 2019-10-08 – 2019-11-11 
redovisas för byggnadsnämnden i form av en lista. 

Förteckning över anställningsbeslut fattade under perioden 2019-09-01–
2019-10-31 redovisas för byggnadsnämnden i form av en lista.  
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§ 304 Dnr BN 1816949- 

Protokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 

Beslut 

Sammanträdesprotokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 8 och 29 
oktober 2019 läggs till handlingarna.  
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§ 305 Dnr BN 1816947- 

Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Återrapportering av ordförandebeslut: 
Personuppgiftsincident via system för handläggning av 
lantmäteriförrättningar, Trossen, diarienummer BN 2019–00997-2.7.4.  
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§ 306 Dnr BN 2019/00988-3.5.1 

Bygglov för uppsättning av skylt på fastigheten X 

Beslut 

1. Ansökan om bygglov för skylt på fastigheten X avslås med stöd av 9 kap. 
30 § plan- och bygglagen. 
 
2. Avgift för handläggning efter reduktion enligt 9 kap. 27 § PBL, fastställs 
till 744 kronor.          

Ärendebeskrivning 

NN ansöker om bygglov för uppsättning av skylt som ska annonsera 
mäklarverksamhet i fastigheten. 

Ärendets handläggning 
Sökanden önskar flytta befintlig ljusskylt för att få plats med att sätta upp 
ytterligare en likadan skylt intill den befintliga. Skyltarna har samma 
budskap, utseende och storlek. Båda skyltarna är belysta.  Skyltarna har 
måtten 5220 x 660 mm. Förutom ljuslådan finns idag belysta flaggskyltar på 
vardera sida om byggnadens hörn och en liknande skyltlåda på andra sidan 
byggnaden. Verksamheten har skyltfönster med gott om annonsyta. 
Befintliga skyltar beviljades bygglov 2015. 

Byggnaden har en påkostad fasad i natursten (röd kvartsit) med pilastermotiv 
som övergår i arkadpelare. Befintlig skylt är placerad centrerat över tre 
pelare 

Då handläggningstiden överskridit de lagstadgade 10 veckorna med tre 
veckor från det att komplett ansökan kom in (beräknad tid för kungjort 
beslut) reduceras avgiften för handläggningen enligt 9 kap. 27 § plan- och 
bygglagen, PBL, med tre femtedelar.   

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Ansökan om bygglov för skylt på fastigheten X avslås med stöd av 9 kap. 
30 § plan- och bygglagen. 
2. Avgift för handläggning efter reduktion enligt 9 kap. 27 § PBL, fastställs 
till 744 kronor.         

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Delges sökande              
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§ 307 Dnr BN 2019/00984-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av kontor och komplementsbyggnad på 
fastigheten Sigurd 6 

Beslut 

1. Bygglov för nybyggnad av kontor med garage och komplementbyggnader 
beviljas och medgivande till liten avvikelse från detaljplanen lämnas med 
stöd av 9 kap. 31 b §, plan- och bygglagen, PBL. 
 
2. Avgift för bygglov och startbesked fastställs till 365 241 kronor. 
 

3. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.           

Särskilt yttrande 

Claes Kugelberg (M) lämnar följande särskilda yttrande: Bygglovet är ett 
steg på vägen att förverkliga en moderat motion om Socialtjänstens hus 
inlämnad 2012 och bifallen 2014 

Ärendebeskrivning 

Hemfosa Sigurd 6 Fastigheter AB ansöker om bygglov för nybyggnad av 
kontor och komplementbyggnader på fastigheten Sigurd 6. Fastigheten är 
belägen söder om järnvägen granne med Comfort Hotel och centralstationen. 

Byggnaden ska rymma Socialtjänstens hus. Socialtjänsten vill samordna sina 
verksamheter i ett hus, ”en väg in”, för att skapa tydlighet och bästa möjliga 
möte för alla besökare. Önskan är, enligt sökanden, en byggnad som är 
trygg, välkomnande och tillgänglig för alla. 

Kvarteret är beläget inom stationsområdet. Huvudentrén vetter mot söder 
och Sigurdgatan. Entrén är indragen för att skapa en skyddad entré. 
Entréplanet erbjuder publika funktioner med mottagande av besökare och 
även plats för handelslokal och ett café. Intill lokalen, i söderläge utefter 
Sigurdsgatan redovisas en sittrappa för allmänheten som även utgör 
sophusets södra fasad. På våning två finns halvpublika funktioner såsom 
konferens- och mötesavdelning och personalutrymmen med matsal och 
tillhörande terrass. På plan 3-5 finns kontor. Utemiljön planeras för att vara 
publik utmed Sigurdsgatan och mer privat mot järnvägen. 

För fastigheten gäller detaljplan Dp 1429 J (laga kraft 2001) som anger 
kontor, handel och parkering som ändamål för fastigheten. Åtgärden innebär 
avvikelser från detaljplanen. Den innergård som enligt plankartan ska 
anordnas på planterbart bjälklag utförs inte utan hela byggnadsarean byggs i 
fem våningar. Komplementbyggnader placeras på mark som enligt 
detaljplanen inte får bebyggas. Nedgrävt garage anordnas på mark som inte 
får bebyggas.  

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

26 (43) 
Byggnadsnämnden 2019-11-21 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av kontor med garage och komplementbyggnader 
beviljas och medgivande till liten avvikelse från detaljplanen lämnas med 
stöd av 9 kap. 31 b §, plan- och bygglagen, PBL. 
2. Avgift för bygglov och startbesked fastställs till 365 241 kronor. 
3. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.         

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Sökanden och kontrollansvarig              
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§ 308 Dnr BN 2019/00987-3.5.1 

Bygglov för uppförande av solceller på fastigheten X 

Beslut 

1. Ansökan om bygglov för uppförande av solpaneler på fastigheten X avslås 
med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 

2. Avgift för handläggning fastställs till 4 687 kr.          

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden kommunicerade med sökanden den 9 september 2019 
med information om att fastigheten X har ett högt kulturhistoriskt värde att 
byggnadsnämnden bedömer att åtgärden innebär en förvanskning samt att 
åtgärden bedöms strida mot detaljplanens q- bestämmelser. 
Byggnadsnämnden framförde att NN antingen kunde återkalla ansökan eller 
att ärendet skulle beredas till byggnadsnämnden med avslag som förslag till 
beslut. Kungsleden meddelade att dem önskade ett formellt beslut i ärendet.  

För fastigheten X gäller Detaljplan 1537/K Detaljplan för fastigheterna X, X 
och X antagen 2008-11-06. Av detaljplanen framgår att fasigheten omfattas 
av flera skyddsbestämmelser (q- bestämmelser) 
q -Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 3:12,  
q1 - byggnaden får inte rivas,  
q5- Byggnadens fasader ska bevaras. Underhåll ska ske med ursprungliga 
material, kulörer och arbetstekniker.  

Utöver skyddsbestämmelserna gäller även varsamhetsbestämmelsen  
K- De särdrag och värden hos bebyggelsen, som angivits i särskild bilaga - 
Bebyggelsens karaktärsdrag skall beaktas vid förändringar av byggnader. 
Denna bestämmelse gäller inom planområdet som helhet. 

Byggnadsnämnden bedömer att monteringen av solpaneler innebär en 
förvanskning av byggnaden och det kulturhistoriskt värdefulla området. De 
föreslagna solpanelerna saknar anpassning av den kulturhistoriska miljön 
genom sin blanka matrealitet och solpanelernas utbredning på taket. 
Solpanelerna skymmer det tegelröda säteritaket vilket är en väsentlig del av 
byggnadens karaktär. Placeringen av solpanelerna är väl synligt från 
Västerås centralstation och södra ringvägen.     

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Ansökan om bygglov för uppförande av solpaneler på fastigheten X avslås 
med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900). 
2. Avgift för handläggning fastställs till 4 687 kr.        

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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Kopia till 

Delges sökande              
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§ 309 Dnr BN 2019/00991-3.5.1 

Bygglov för ändring av fasad på fastigheten X 

Beslut 

1. Ansökan om bygglov för fasadändring på fastigheten X avslås med stöd 
av 9 kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
2. Avgift för handläggning fastställs till 2 344 kr.                

Ärendebeskrivning 

NN ansöker om ändring av fönstersättning och uppsättning av åtta nya 
fönster på fastigheten X. 

För fastigheten X gäller DP 1537/K Detaljplan för fastigheterna X, X och X. 
Av detaljplanen framgår att fasigheten omfattas av flera skyddsbestämmelser 
(q- bestämmelser) 
q -Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 3:12,  
q1 - byggnaden får inte rivas,  
q2- Fasader får inte ändras mot Stora gatan, Karlsgatan och södra 
Ringvägen. Gäller även fönster.  
q5- Byggnadens fasader ska bevaras. Underhåll ska ske med ursprungliga 
material, kulörer och arbetstekniker.  

Utöver skyddsbestämmelserna gäller även varsamhetsbestämmelsen  
K- De särdrag och värden hos bebyggelsen, som angivits i särskild bilaga - 
Bebyggelsens karaktärsdrag skall beaktas vid förändringar av byggnader. 
Denna bestämmelse gäller inom planområdet som helhet. 

Byggnadsnämnden kommunicerade med sökanden den 18 oktober 2019 med 
information om att fastigheten X har ett högt kulturhistoriskt värde att 
byggnadsnämnden bedömer att åtgärden innebär en förvanskning samt att 
åtgärden bedöms strida mot detaljplanens q- bestämmelser. 
Byggnadsnämnden framförde att NN antingen kunde återkalla ansökan eller 
att ärendet skulle beredas till byggnadsnämnden med avslag som förslag till 
beslut. NN meddelade att dem önskade ett formellt beslut i ärendet.  

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Byggnadsnämnden bedömer att ändring av fönstersättningen innebär en 
förvanskning av byggnaden och det kulturhistoriskt värdefulla området. 
Byggnaden är utpekad som kulturhistoriskt värdefull i detaljplan, 
kulturmiljöprogram samt nationellt som ett uttryck för riksintresset Västerås 
stad. Ändringen strider mot gällande detaljplan. Byggnadsnämnden menar 
att lokalerna går att använda för det ändamål som NN har uppgett att de vill 
göra utan att fönstersättningen ändras.   
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Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Ansökan om bygglov för fasadändring på fastigheten X avslås med stöd 
av 9 kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900). 
2. Avgift för handläggning fastställs till 2 344 kr.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Delges sökande              
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§ 310 Dnr BN 2019/00990-3.5.1 

Bygglov för ändrat användningssätt från vind till boyta, 
tillbyggnad av takkupor, balkong och trappor på fastigheten X 

Beslut 

1. Bygglov för ändrad användning från oinredd vind på tredje plan till 
studentlägenhet på fastighet X avslås med stöd av plan- och bygglagen 9 
kapitel 30 paragraf och 8 kapitlet 1 paragraf samt boverkets byggregler 3:2, 
3:311 och 6:322.  
 

2. Avgift för handläggning fastställs till 5 484 kronor.          

Ärendebeskrivning 

Bygglovsansökan gäller ändrad användning av en oinredd vind på 
vindsvåningen till 2 st. studentlägenheter. I det befintliga flerbostadshuset 
finns idag 2 plan med 4 st. lägenheter och en vind på tredje plan. 

Följande gäller för rumshöjd enligt BBR 3:311: ”Rumshöjden ska vara minst 
2,40 meter i bostäder i rum som är avsedda att vistas i mer än tillfälligt. I 
begränsade delar av rum får dessa rumshöjder underskridas. Men där ståhöjd 
behövs ska rumshöjden vara minst 1,90 meter under snedtak”. I detta ärende 
blir högsta punkten på studentlägenheterna 2,3 meter vid nockhöjden med 
nedåtgående till lägst vid snedtaken 1,3 meter. Uppfyller inte 
bostadsutformning enligt BBR 3:2, 3:311 och 6:322, där rumshöjden är för 
låg samt saknar tillgång till fönster vid sovrummen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för ändrad användning från oinredd vind på tredje plan till 
studentlägenhet på fastighet X avslås med stöd av plan- och bygglagen 9 
kapitel 30 paragraf och 8 kapitlet 1 paragraf samt boverkets byggregler 3:2, 
3:311 och 6:322.  
2. Avgift för handläggning fastställs till 5 484 kronor.           

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Delges sökande  
Kopia till kontrollansvarig              
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§ 311 Dnr BN 2019/01017-3.5.1 

Reducerad avgift för bygglov för nybyggnad av 2 st. 
flerbostadshus på fastigheten Nautilus 2 

Beslut 

1. Med stöd av 37 § förvaltningslagen ändras avgiften i beslut BN § 217/19 
till 100 023 kr i stället för den i bygglovet angivna avgiften.           

Ärendebeskrivning 

Bygglovsansökan inkom 2019-05-18, det kan konstateras att ärendet har av 
okänd anledning legat vilande tills 2019-08-09. Tio veckor sen ärendet kom 
in passerades 2019-07-27. Bygglov beviljades 2019-08-29 BN § 217/19 för 
nybyggnad av 2 st. flerbostadshus.  
I samband med att lovet skrevs missades att sätta ner avgiften i enlighet med 
12 kap 8a § plan- och bygglagen (PBL) och 2019-10-04 inkom en begäran 
att sätta ned avgiften.  

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Skrivelsen som inkom den fjärde oktober tolkas som en begäran om 
omprövning. Enligt 37 § förvaltningslagen får en ändring av beslut (tidigare 
kallat omprövning) göras av beslutande myndighet. Det innebär att 
myndigheten prövar sitt eget beslut på nytt och ser om det finns skäl att 
ändra det om den anser att beslutet är felaktigt av någon anledning.  
 
I ärenden om lov och förhandsbesked löper en lagreglerad (9 kap 27 § PBL) 
tidsfrist för handläggningen. Den innebär att nämnden ska fatta beslut inom 
10 veckor från det att ärendet är komplett. Tiden kan utökas med max 10 
veckors förlängning om det behövs pga. handläggningen eller utredningen i 
ärendet, i det aktuella ärendet har det inte skett. 
 
Vid de tillfällen nämnden av någon anledning överskrider tidsfristen finns en 
lagreglerad (12 kap 8a § PBL) nedsättning av bygglovsavgiften om en 
femtedel för varje påbörjad vecka. Detta omfattar kostnaden för beslut om 
lov, expediering och kungörelse och andra tids- eller kostnadskrävande 
åtgärder. Kostnaden för startbesked, tekniska samråd och arbetsplatsbesök 
omfattas inte av krav på nedsättning av bygglovsavgiften. I det aktuella 
ärendet kom beslut i ärendet först efter att den femte överskridna veckan 
påbörjats vilket innebär att kostnaderna för beslut om lov 85 708 kr och 
expediering och kungörelse 3 627 kr ska sättas ned helt. Det finns ingen 
avgift för andra tids- eller kostandskrävande åtgärder i det här ärendet. Totalt 
motsvarar det 89 335 kr av de 189 358 kr som angavs i beslutet om bygglov, 
rätt avgift bedöms vara 100 023 kr.    
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Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Med stöd av 37 § förvaltningslagen ändras avgiften i beslut BN § 217/19 
till 100 023 kr i stället för den i bygglovet angivna avgiften.   

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Delges sökande              
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§ 312 Dnr BN 2019/01021-3.5.4 

Anmälan om olovligt byggande av tillbyggnad på fastigheten X 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 185 535 kr av NN och 
avslutar ärendet med stöd av 11 kap. 5 och 51 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900). 

2. Byggnadsnämnden bestämmer med stöd av 11 kap. 61 § plan- och 
bygglagen (2010:900) att byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader 
från att beslutet vunnit laga kraft.           

Ärendebeskrivning 

Ärendet gäller en tillbyggnation på fastigheten X, Västerås. Byggnationen 
påbörjades innan bygglov var beviljat och startbesked hade getts. Bygglov 
beviljades i efterhand den 12 juni 2019 i bygglovsärende 
BY 2019–000023 och startbesked gavs den 15 juli 2019. Byggherre är NN, 
nedan kallad byggherren. 

Tillbyggnaden är tänkt att användas som restaurang till hotellet. 

För fastigheten finns en detaljplan, DP 1647 K, som är antagen den 12 
februari 2009. Detaljplanen föreskriver markanvändningen Q (användning 
anpassad till bebyggelsens kulturvärden).  

Det kom till Stadsbyggnadsförvaltningens kännedom att vissa arbeten hade 
påbörjats trots att bygglov inte var beviljat. Se bilaga med bilder tagna den 
19 april och 2 maj 2019. Stadsbyggnadsförvaltningen öppnade efter detta ett 
tillsynsärende. I samband med upprättandet av ärendet mejlade 
stadsbyggnadsförvaltningen byggherren och informerade om överträdelsen 
samt uppmanade att invänta bygglovet innan arbetena kunde fortsätta. 

Platsbesök ägde rum den 16 juli 2019. Vid platsbesöket framkom det att 
byggherren avsåg att påbörja bygglovsfria åtgärder som att lägga golvvärme 
och skifferplattor. Vid dessa arbeten upptäcktes att sockeln, den mur som 
skulle vara en del av tillbyggnadens yttervägg, som fanns inte var tillräckligt 
bra varför en ny sockel var tvungen att uppföras. När den gamla sockeln var 
borttagen passade man på att påla marken innan den nya sockeln uppfördes. 
Efter det hade inte några ytterligare åtgärder vidtagits. Bilder från besöket 
finns i bilagan. 

Enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, får en åtgärd inte 
påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked om åtgärden kräver 
bygglov. Att det krävs bygglov vid tillbyggnation framgår av 9 kap. 2 § 
PBL.  

Av bifogade bilder framgår att arbetet pågick redan under april 2019 medan 
bygglov beviljades i juni och startbesked gavs i juli samma år. Det var inte 
bara bygglovsfria åtgärder som vidtogs innan startbeskedet hade getts. 
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Enbart sockeln har en höjd (50-60 cm) och längd som gör att den självt 
bedöms vara bygglovpliktig. Nu har den dock uppförts för att vara en del av 
tillbyggnaden varför stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att byggandet av 
tillbyggnaden har påbörjats utan bygglov och startbesked.  

Byggsanktionsavgiften beräknas till 185 535 kr. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte finns några skäl till att sätta 
ned byggsanktionsavgiften. 

NN är sökande av bygglovet. Stadsbyggnadsförvaltningen utgår därför ifrån 
att de är byggherre för projektet och det är dem som har begått överträdelsen. 
NN ska därför betala byggsanktionsavgiften. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 185 535 kr av NN och 
avslutar ärendet med stöd av 11 kap. 5 och 51 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900). 
2. Byggnadsnämnden bestämmer med stöd av 11 kap. 61 § plan- och 
bygglagen (2010:900) 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 NN              
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§ 313 Dnr BN 2019/01014-3.5.4 

Upphävande av föreläggande och beslut om nytt föreläggande 
om borttagande av del av mur på fastigheten X 

Beslut 

1. Byggnadsnämndens beslut den 30 augusti 2018, § 189, punkten 2, dnr BN 
2018/00767-3.5.1 upphävs med stöd av 37 § förvaltningslagen (2017:900), 
FL.  
 
2. NN och NN föreläggs med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, så som fastighetsägare att ta bort den raka delen av muren, 
som löper parallellt med Åsgatan, från fastigheten X, senast den dag som 
infaller tre månader efter dagen då detta beslut vunnit laga kraft. 
Föreläggandet förenas med ett vite om 30 000 kr om åtgärden inte är utförd 
vid denna tidpunkt. Vitesbeloppet ska fördelas med 15 000 kr var för NN 
och NN.          

Ärendebeskrivning 

Fastigheten X ägs av NN och NN. På fastigheten har det uppförts en mur 
bestående av två delar, en rak del och en svängd del. Den raka delen är 
placerad parallellt med Åsgatan, 0,9 meter från tomtgräns mot Åsgatan. Den 
svängda delen är placerad något längre in på tomten. Muren är av 
betongkonstruktion och 1,6–1,8 meter hög.  

Byggnadsnämnden har vid sex olika beslutstillfällen prövat bygglovansökan 
i efterhand för den aktuella muren med olika förslag till utformning. 
Samtliga ansökningar har avslagits. Det senaste beslutet togs den 12 juni 
2019 (§ 187, dnr BN 2019/00504-3.5.4). Beslutet överklagades till 
länsstyrelsen som avslog överklagandet den 25 oktober 2019. Länsstyrelsens 
beslut har överklagats till Mark- och miljödomstolen som ännu inte har 
prövat frågan. 

Den 30 augusti 2018 beslutade byggnadsnämnden, § 189, punkten 2, dnr BN 
2018/00767-3.5.1, att förelägga NN och NN enligt 11 kap. 20 § PBL att ta 
bort den olovligt uppförda muren vid en viss tidpunkt vid äventyr av vite. 
Beslutet överklagades inte och har därför vunnit laga kraft.  

NN och NN har via ombud den 28 april 2019 kommit in med en begäran om 
ändring, i form av upphävande, av beslutet om rättelseföreläggande den 30 
augusti 2018. Som skäl har de bland annat uppgett att en del av muren som 
är uppförd 2007 var preskriberad från rättelseföreläggande när beslutet togs 
och att bygglovsfrågan fortfarande är pågående.  

NN och NN uppgav redan i det första tillsyns- och bygglovsärendet gällande 
muren (dnr LOV 2011–001111) att den svängda delen av muren uppfördes 
2007 och att den raka delen av muren uppfördes under juni 2011. 
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Byggnadsnämnden finner ingen anledning att ifrågasätta de av NN och NN 
angivna byggtiderna. 

Detta innebär att den svängda murdelen får antas ha stått på fastigheten i mer 
än 10 år och var preskriberad enligt 11 kap. 20 § andra stycket PBL från 
ingripande i form av rättelseföreläggande när beslutet om föreläggandet togs 
den 30 augusti 2018. Det var därför fel av byggnadsnämnden att fatta beslut 
om föreläggande om borttagande av hela muren. Beslutet om föreläggandet 
ska därför ändras med stöd av 37 § FL på så vis att det upphävs.   

Den raka delen av muren har dock inte preskriberats från ingripande i form 
av rättelseföreläggande. Den är fortfarande olovlig då den saknar bygglov 
trots att ett sådant krävs enligt 6 kap. 1 § 7 plan- och byggförordningen 
(2011:338), PBF. Det bedöms som osannolikt att bygglov kommer att 
meddelas i efterhand eftersom den strider mot detaljplanen genom sin 
placering på mark som inte får bebyggas och inte kan ses som en liten 
planavvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte. Ett nytt beslut om 
rättelseföreläggande ska därför fattas för att NN och NN ska ta bort den raka 
delen av muren från fastigheten i enlighet med 11 kap. 20 § PBL. Tre 
månader bedöms som en rimlig tid för borttagande.  

Föreläggandet förenas med vite med stöd av 11 kap. 37 § PBL eftersom det 
finns anledning att tro att föreläggandet annars inte kommer att följas. Med 
hänsyn till vad som är känt om NN och NN:s ekonomiska förhållanden och 
vad kostnaderna för föreläggandets fullgörande kan antas uppgå till, bedöms 
det som rimligt att vitesbeloppet bestäms till 30 000 kr i enlighet med 3 § 
vitesL.  

Den omständigheten att byggnadsnämndens senaste beslut om avslag på 
bygglovsansökan för muren ännu inte har vunnit laga kraft utgör inte ett 
hinder för att fatta detta beslut.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämndens beslut den 30 augusti 2018, § 189, punkten 2, dnr BN 
2018/00767-3.5.1 upphävs med stöd av 37 § förvaltningslagen (2017:900), 
FL.  
2. NN och NN föreläggs med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, så som fastighetsägare att ta bort den raka delen av muren, 
som löper parallellt med Åsgatan, från fastigheten X, senast den dag som 
infaller tre månader efter dagen då detta beslut vunnit laga kraft. 
Föreläggandet förenas med ett vite om 30 000 kr om åtgärden inte är utförd 
vid denna tidpunkt. Vitesbeloppet ska fördelas med 15 000 kr var för NN 
och NN.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
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Kopia till 

NN 
Inskrivningsmyndigheten 
Delges fastighetsägare   
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§ 314 Dnr BN 2019/01030-3.5.1 

Information på slutna delen - Gruppbostad på Nyckelön 1:527, 
fortsatt handläggning 

Ärendebeskrivning 

Viktor Brandt Johnson och Rebecca Englund informerar om att Mark- och 
miljödomstolens dom om återförvisning vunnit laga kraft. De ger förslag på 
hur ärendet ska hanteras och nämnden för en diskussion kring det.  
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§ 315 Dnr BN 2019/00993-3.5.1 

Information på slutna delen - Sammanhållen bebyggelse 

Ärendebeskrivning 

Lars Eriksson informerar om arbetet med att ta fram riktlinje om utökad 
bygglovsplikt vid sammanhållen bebyggelse och syftet med den. Han går 
igenom vad som anses vara sammanhållen bebyggelse och vilka områden det 
gäller. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.   
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§ 316 Dnr BN 2019/00942-3.1.2 

Information på slutna delen - Samrådsyttranden Kopparlunden 

Ärendebeskrivning 

Viktor Ståhl och Susanne Malo informerar om inkomna samrådsyttranden 
för detaljplanerna Kopparlunden Mitt och Norr. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  
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§ 317 Dnr BN 2019/01028-1.3.5 

Information på slutna delen - Arbetsmiljöfrågor 

Ärendebeskrivning 

Jenny Svensson berättar kort om nämndens ansvar för arbetsmiljöfrågor. Vid 
byggnadsnämnden i december kommer Jenny återkoppla vad vi följer upp 
och mäter. Claes Kugelberg (M) vill ha en löpande återkoppling på hur 
mycket övertid som tas ut på förvaltningen. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen.  
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§ 318 Dnr BN 2019/01104-3.1.2 

Övrig fråga - Kristiansborgsadet, Dp 1897 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Hübinette Strand informerar att granskningsförslaget för 
Krisitansborgsbadet är återdragen. Nya handlingar behöver tas fram efter att 
företaget Reiton avsagt sig markanvisningen och sin del i projektet. Nytt 
beslut om granskning väntas att tas på byggnadsnämnden den 12 december.  

 

 


