
 

Protokoll  

2019-09-19  

   

Jävsnämnden   

   

 

 

Plats och tid Järnarummet, Medborgarhuset, torsdagen den 19 september 2019,  

kl. 09.00-09.15 

 

Beslutande Michael Sanneviken (C), ordf., ej § 

11 

Lena Hjalmarsson (C) 

Mor Lennart Johansson (KD) 

Sten-Åke Holmberg (S) 

Petter Gustafsson (V) 

Örjan Zars (V), § 11 ers. M. 

Sanneviken 

 

 

Ej tjg ersättare 

 

Örjan Zars (V), §§ 8-10 

 

 

Övriga deltagare Mikael Granath, kommunsekreterare 

Jesper Låås, byggnadsinspektör 

 

Utses att justera Petter Gustafsson 

  

Justeringens 

plats och tid 

Kommunkontoret, Medborgarhuset, 2019-09-23, kl. 13.00 

  

Paragrafer 8 - 11 

  

 

Sekreterare 

 

Mikael Granath 

 

 

Ordförande 

 

Michael Sanneviken §§ 8-10 

 

 

Ordförande 

 

Sten-Åke Holmberg § 11 

 

 

Justerande 

 

Petter Gustafsson 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Jävsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2019-09-19 

  

Datum då anslaget sätts upp 2019-09-23 

  

Datum då anslaget tas ned 2019-10-15 

  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Vansbro 

  

  

Underskrift  

  



 

Protokoll  

2019-09-19  

   

Jävsnämnden   

   

 

 

Innehåll 

Ärende Sida 

Justering av dagordning ............................................................................................................. 4 

Bygglov med startbesked på fastigheten Kantaren 2 ................................................................. 5 

Redovisning av delegationsbeslut .............................................................................................. 7 

Byggsanktionsavgift för olovlig åtgärd på fastigheten Vansbro 11:1 ........................................ 8 
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2019-09-19  

   

Jävsnämnden   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Jäv § 8  

Justering av dagordning 

Beslut 

Ärende ”Byggsanktionsavgift för olovlig åtgärd på fastigheten Vansbro 

11:1” läggs sist på dagordningen. 

Ärendet 

Jävsnämnden justerar dagordningen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Ärende ”Byggsanktionsavgift för olovlig åtgärd på fastigheten Vansbro 

11:1” läggs sist på dagordningen.   
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2019-09-19  

   

Jävsnämnden   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Jäv § 9  

Bygglov med startbesked på fastigheten Kantaren 2 

Beslut 

1. Tidsbegränsat bygglov i tio år beviljas med stöd av 9 kap 31 b § 1 Plan- 

och bygglag (2010:900). Bygglovet gäller till och med 2029-09-19. 

  

2. Beslut om att bevilja startbesked delegeras till byggnadsinspektör när 

kontrollplan lämnats in av byggherren. 

  

3. Tekniskt samråd samt kontrollansvarig krävs ej för åtgärden. 

  

4. Följande handlingar ska lämnas in till Byggnadsnämnden som underlag 

för slutbesked: 

- Signerad kontrollplan 

  

5. Avgiften fastställs till 9 025 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura för avgiften skickas separat.  

Ärendet 

En ansökan om bygglov för ändrad användning av del av flerbostadshus 

(HVB-hem) till kontor på fastigheten Kantaren 2 inkom 2019-05-06. 

  

Fastigheten omfattas av Lantmäteriets detaljplan med aktnr: 2021-P1977/4 

där planen medger område för bostadsändamål. Därmed strider ändringen 

mot gällande detaljplan. 

  

Ingen byggteknisk åtgärd utförs och enda ändringen blir passagesystem till 

dörrar. 

  

Remisser 

Remisser har skickats till ägare av grannfastigheter och ingen erinran har 

inkommit. 

  

Motivering av beslut 

Då avvikelsen betraktas som liten och varken sakägare eller sakkunnig har 

någon erinran över den föreslagna åtgärden föreslås ansökan om 

tidsbegränsat bygglov om 10 år till och med 2029-09-19 för ändrad 

användning av del av flerbostadshus (HVB-hem) till kontor beviljas. 
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Inkomna handlingar 

Ansökan om bygglov                 2019-06-25 

Brandskyddsdokument              2019-05-17 

Protokoll OVK                           2019-06-25 

Planritning                               2019-06-25 

Förslag till kontrollplan              2019-06-25 

Remissvar Brandkåren              2019-07-21 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

1. Tidsbegränsat bygglov i tio år beviljas med stöd av 9 kap 31 b 1 Plan- 

och bygglag (2010:900). Bygglovet gäller till och med 2029-09-19. 

  

2. Beslut om att bevilja startbesked delegeras till byggnadsinspektör när 

kontrollplan lämnats in av byggherren. 

  

3. Tekniskt samråd samt kontrollansvarig krävs ej för åtgärden. 

   

4. Följande handlingar ska lämnas in till Byggnadsnämnden som underlag 

för slutbesked: 

- Signerad kontrollplan 

  

5. Avgiften fastställs till 9 025 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura för avgiften skickas separat.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsinspektör, tjänsteutlåtande 2019-08-27 

Ansökan om bygglov, 2019-06-25 

Planritning, 2019-05-08 

Förslag till enkel kontrollplan, 2019-06-25 

Brandskyddsbeskrivning, 2019-05-27 

Brandskyddsskiss, 2019-05-08 

Yttrande från Brandkåren i Norra Dalarna, 2019-07-21 

Besiktningsutlåtande, 2019-06-25 
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2019-09-19  

   

Jävsnämnden   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Jäv § 10 Ärende JAV 2019/2 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

Jävsnämndens godkänner redovisningen. 

Ärendet 

Föreligger delegationslistor för perioden 2019-04-25 - 2019-09-09 för 

rapportering till jävsnämnden. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Jävsnämndens godkänner redovisningen. 

Beslutsunderlag 

Delegationslista, plan- och byggenheten 2019-04-25 - 2019-09-09   
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Jäv § 11  

Byggsanktionsavgift för olovlig åtgärd på fastigheten 
Vansbro 11:1 

Beslut 

Vansbro Kommun, orgnr: 212000-2130, påförs en byggsanktionsavgift om 

4 650 kronor att erläggas enligt 11 kap 51 §, 57 § 2 Plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900). 

Byggsanktionsavgiften avser påbörjande av marklovspliktig åtgärd innan 

startbesked meddelats på fastigheten Vansbro 11:1. 

  

2. Byggsanktionsavgiften skall betalas inom två månader efter att 

byggherren har delgivits beslutet, enligt 11 kap 61 § Plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900). 

Jäv 

Michael Sanneviken (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av 

jäv. 

Ärendet 

En ansökan om marklovspliktig åtgärd för att ansluta skyddsvall till riksväg 

E16 inkom 2018-07-06. Efter kompletteringar skulle beslut fattas i ärendet 

på jävsnämndens sammanträde 2019-04-04. 

  

En anmälan om olovlig åtgärd inkom 2019-03-31. Enligt anmälan hade den 

marklovspliktiga åtgärden redan påbörjats innan startbesked meddelats i 

frågan. Anmälan styrktes med foton. Platsbesök gjordes av handläggare som 

konstaterade att åtgärd var påbörjad. 

  

Byggherren informerades om inkommen anmälan via e-post den 2019-04-

01 och svar från byggherren inkom 2019-04-03. Denne medger att åtgärden 

påbörjats innan startbesked meddelats. 

  

Lagstiftning 

Startbesked skall enligt 10 kap 23 § Plan- och bygglag (2010:900) utfärdas 

innan en åtgärd får påbörjas. Enligt 11 kap 51 § Plan- och bygglag 

(2010:900) skall tillsynsmyndigheten (byggnadsnämnden) ta ut en särskild 

avgift (byggsanktionsavgift) om någon bryter mot en bestämmelse i 8 – 10 

kap. Enligt 11 kap 53 § Plan- och bygglag (2010:900) skall en 

byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen 

eller av oaktsamhet. 
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Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Enligt 11 kap § 53 a Plan- och bygglag (2010:900) kan en 

byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig 

proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till 

hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen enligt första stycket ska det 

särskilt beaktas om överträdelsen har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet 

eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. 

  

En byggsanktionsavgift skall enligt 11 kap 57 § 2 Plan- och bygglag 

(2010:900) tas ut av den som begick överträdelsen. 

  

Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den 

som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig, enligt 11 kap 58 § Plan- 

och bygglag (2010:900). 

  

Ett beslut om att ta ut en byggsanktionsavgift ska delges den 

avgiftsskyldige, enligt 11 kap 59 § Plan- och bygglagen (2010:900). Enligt 

61 § skall en byggsanktionsavgift betalas inom två månader efter det att 

beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §. 

  

Sanktionsavgift enligt 9 kap 17 § 1 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och 

bygglagen (2010:900) påbörja en sådan markåtgärd som kräver lov enligt 9 

kap. 11, 12 eller 13 § plan- och bygglagen innan byggnadsnämnden har gett 

ett startbesked är 

  

   1. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per 

kvadratmeter av sanktionsarean för schaktning eller fyllning inom en tomt 

  

Sanktionsarean är 25 meter lång och 3 meter bred. För beräkning av 

sanktionsavgift se bilaga 1. 

  

Motivering av beslut 

Då byggherren medgivit att en överträdelse mot Plan- och bygglagens 

bestämmelser om startbesked har skett skall beräknad byggsanktionsavgift 

påföras byggherren i enlighet med 9 kap 17 § 1 Plan- och byggförordningen. 

  

Beslutsunderlag 

Handlingar                                     Ankomstdatum 

Foton                                            2019-03-31 

Byggherrens yttrande                     2019-04-03 

Bilaga 1                                        2019-06-19 

  

Upplysningar 

Beslutet skickas till byggherre och anmälare. 
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Förslag 

Ordförandens förslag: 

Vansbro Kommun, orgnr: 212000-2130, påförs en byggsanktionsavgift om 

4 650 kronor att erläggas enligt 11 kap 51 §, 57 § 2 Plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900). 

Byggsanktionsavgiften avser påbörjande av marklovspliktig åtgärd innan 

startbesked meddelats på fastigheten Vansbro 11:1. 

  

2. Byggsanktionsavgiften skall betalas inom två månader efter att 

byggherren har delgivits beslutet, enligt 11 kap 61 § Plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900). 

Beslutsunderlag 

Byggnadsinspektör, tjänsteutlåtande 2019-06-19 

Bilaga, byggsanktionsavgift 

 


