
 

Protokoll  

2020-03-12  

   

Jävsnämnden   

   

 

 

Plats och tid Äppelborummet, Medborgarhuset, torsdagen den 12 mars 2020,  

kl. 10.30-11.10 

 

Beslutande Michael Sanneviken (C), ordf. 

Lena Hjalmarsson (C) 

Mor Lennart Johansson (KD) 

Sten-Åke Holmberg (S) 

Petter Gustafsson (V) 

 

Ej tjg ersättare 

 

Örjan Zars (V) 

 

 

Övriga deltagare Jesper Låås, byggnadsinspektör 

Mikael Granath, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Mor Lennart Johansson 

  

Justeringens 

plats och tid 

Kommunkontoret, Medborgarhuset, 2020-03-12 kl. 11.30 
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Mikael Granath 

 

 

Ordförande 

 

Michael Sanneviken 
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Mor Lennart Johansson 
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Sammanträdesdatum 2020-03-12 
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Jäv § 3  

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
samt fasadändring på fastigheten [utelämnat på grund av GDPR] 

Beslut 

1. Bygglov beviljas enligt 9 kap 30 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns enligt 10 kap 23 § Plan- 

och bygglagen (SFS 2010:900) 

3. Inlämnad kontrollplan fastställs. 

4. Kontrollansvarig för åtgärden är: [utelämnat på grund av GDPR], 

certifiering SC0711-15, behörighetsnivå N 

5. Tekniskt samråd krävs för denna åtgärd. 

6. Följande handlingar ska lämnas in till Jävsnämnden som underlag för 

slutbesked: 

- Kontrollansvariges utlåtande enligt 10 kap 11 § 6 Plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900) 

- Signerad kontrollplan 

7. Avgiften fastställs till 16 625 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura för avgiften skickas separat. 

Ärendet 

Ansökan avser tillbyggnad och fasadändring inom detaljplanelagt område 

med Lantmäteriets aktnr: 2021-P162 på fastigheten [utelämnat på grund av 

GDPR]. Detaljplanen medger område med bostad, högst 4.5 meter 

byggnadshöjd. 

  

Den befintliga byggnadshöjden uppgår till ca 5 meter vilket innebär att 

befintliga byggnadshöjden är planstridigt. Byggnaden uppfördes innan 

detaljplanen upprättades över området. 

  

Enligt inkomna ritningar på planerad åtgärd innebär det en höjning av 

byggnaden med ca 20 centimeter från befintlig höjd. Därmed innebär det en 

mindre avvikelse från detaljplanen. 

  

Byggnadsåtgärderna består i att ytterväggen höjs ca 20 centimeter, nya 

takstolar som centrerar nocken samt en tillbyggnad på övre plan enligt 

inlämnade ritningar. 
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Remisser 

Ägare till grannfastigheter har beretts möjlighet att inlämna synpunkter på 

åtgärden då den avviker från gällande detaljplan. Inga synpunkter har 

inkommit. 

  

Stadsarkitekt har hörts i ärendet då byggnaden hör till ett av Vansbro 

kommuns tidigaste bebyggelse. Stadsarkitekt har inga synpunkter på 

åtgärderna. 

  

Motivering 

Åtgärden bedöms som mindre avvikelse mot gällande detaljplan. 

Bedömning görs att åtgärden uppfyller de krav som ställs i Plan- och 

bygglagen och Boverkets byggregler. 

  

Med hänvisning till ovan görs bedömning att bygglov skall beviljas i 

enlighet med 9 kap 30 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 

  

Bedömning görs att kontrollansvarig krävs för åtgärden och att den 

kontrollansvarige som byggherren har föreslagits kan godkännas. 

Bedömning görs också att inlämnad kontrollplan kan fastställas. 

  

Tekniskt samråd har genomförts och alla nödvändiga handlingar har 

inlämnats av byggherren. Bedömning görs därför att startbesked kan 

meddelas i enlighet med 10 kap 23 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 

  

Beslutsunderlag 

Ansökan 2019-09-03 

Konstruktionsritningar 2020-01-29 

Konstruktionshandling 2020-01-29 

Anmälan om kontrollansvarig 2020-01-29 

Planritning 2020-02-03 

Förslag till kontrollplan 2020-02-10 

Fasadritningar 2020-01-28 
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Förslag 

Ordförandens förslag: 

1. Bygglov beviljas enligt 9 kap 30 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns enligt 10 kap 23 § Plan- 

och bygglagen (SFS 2010:900) 

3. Inlämnad kontrollplan fastställs. 

4. Kontrollansvarig för åtgärden är: [utelämnat på grund av GDPR], 

certifiering SC0711-15, behörighetsnivå N 

5. Tekniskt samråd krävs för denna åtgärd. 

6. Följande handlingar ska lämnas in till Jävsnämnden som underlag för 

slutbesked: 

- Kontrollansvariges utlåtande enligt 10 kap 11 § 6 Plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900) 

- Signerad kontrollplan 

7. Avgiften fastställs till 16 625 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura för avgiften skickas separat. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsinspektör, tjänsteutlåtande 2020-02-19 

Ansökan 

Fasadritning före åtgärd 

Fasadritning efter åtgärd 

Förslag till kontrollplan 

Planritning   
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Jäv § 4  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
avloppspumpstation på fastigheten Vansbro 9:3 

Beslut 

1. Bygglov beviljas enligt 9 kap 31 c § 1 Plan- och bygglagen (SFS 

2010:900) 

2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns enligt 10 kap 23 § Plan- 

och bygglagen (SFS 2010:900) 

3. Inlämnad kontrollplan fastställs. 

4. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs ej för denna åtgärd 

5. Följande handlingar ska lämnas in till Jävsnämnden som underlag för 

slutbesked: 

- Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att 

byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov 

6. Avgiften fastställs till 6 650 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura för avgiften skickas separat. 

Ärendet 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation på 

fastigheten Vansbro 9:3. Platsen för åtgärden är belägen inom område för 

park eller plantering på detaljplan med Lantmäteriets aktnr: 20-VAS-444. 

Placeringen av nya avloppspumpstationen strider därmed mot gällande 

detaljplan avseende markanvändning. 

  

Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut och därmed kan större 

avvikelser beviljas såsom annan användning av mark. Placeringen sker på 

område för park eller planteringar men i direkt anslutning till nuvarande 

område för avloppspumpstation. 

  

Idag finns en befintlig avloppspumpstation inom område för 

avloppspumpstation. Denna station skall rivas och ersättas med en ny 

anläggning och sökandes önskemål är att den nya stationen placeras på 

motstående sida av gångvägen ca 15 meter från fastighetsgräns enligt 

inlämnad situationsplan. 

  

Avloppspumpstationen har en byggnadsarea om ca 6 m 2. Byggnadens 

fasad kommer vara stående träpanel i faluröd kulör och rött tegelprofilerad 

plåttak. 
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Remisser 

Ägare till grannfastigheterna har beretts möjlighet att inlämna synpunkter på 

åtgärden. Inga synpunkter har inkommit. Miljökontoret har hörts i ärendet i 

egenskap av tillsynsmyndighet och har inga synpunkter på placering eller 

utformning. 

  

Motivering 

Detaljplan 20-VAS-444 beslutad 1973. Genomförandetiden har gått ut, 

eftersom ingen sådan anges i detaljplanen, vilket innebär att 

genomförandetiden är maximalt 15 år enligt 4 kap 23 § Plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900). 

  

Den angivna platsen ligger inom ett område som i planen anges som 

parkmark och plantering med lekplats och genomkorsas av gc-väg. Marken 

är till största delen naturmark bevuxen med urglesad skog, förutom 

lekplatsen som består av en plan gräsyta. Direkt söder om den 

genomkorsande gc-vägen ligger den pumpstation som ska rivas och ersättas 

med en ny. Den föreslagna platsen är belägen nära den befintliga, bara på 

motsatta sidan om gc-vägen. I detaljplanen är ytan alltså parkmark. Under 

förutsättning att marken där den befintliga pumpstationen står, återställs 

efter rivningen till natur/parkmark lika omgivande mark, och marken runt 

den nya ordnas på samma sätt, kan den nya placeras på föreslagen plats. 

Den sammanlagda ytan park/natur blir då densamma som tidigare, och i 

princip ingen skada sker på ytan. 

  

Åtgärden bedöms vara förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett 

angeläget gemensamt behov enligt 9 kap 31 c § 1 Plan- och bygglagen (SFS 

2010:900). 

  

Med hänvisning till ovan görs bedömning att bygglov skall beviljas i 

enlighet med 9 kap 31 c § 1 Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 

  

Bedömning görs att kontrollansvarig och tekniskt samråd ej krävs för 

åtgärden och att inlämnad kontrollplan kan fastställas. 

  

Alla nödvändiga handlingar har inlämnats av byggherren. Bedömning görs 

därför att startbesked kan meddelas i enlighet med 10 kap 23 § Plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900). 
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Upplysningar 

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 

4 § PBL. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år 

från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § Plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900) Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får 

verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes 

Tidningar enligt 9 kap 42 a § (SFS 010:900). 

  

Beslutsunderlag 

Ansökan 2020-01-28 

Översiktskarta 2020-01-29 

Förslag till kontrollplan 2020-02-13 

Ritningar 2020-02-13 

Situationsplan 2020-02-13 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

1. Bygglov beviljas enligt 9 kap 31 c § 1 Plan- och bygglagen (SFS 

2010:900) 

2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns enligt 10 kap 23 § Plan- 

och bygglagen (SFS 2010:900) 

3. Inlämnad kontrollplan fastställs. 

4. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs ej för denna åtgärd 

5. Följande handlingar ska lämnas in till Jävsnämnden som underlag för 

slutbesked: 

- Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att 

byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov 

6. Avgiften fastställs till 6 650 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura för avgiften skickas separat. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsinspektör, tjänsteutlåtande 2020-02-20 

Ansökan 

Situationsplan 

Översiktskarta   
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Jäv § 5  

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad 
användning i del av byggnad från handel till bostad på 
fastigheten Myrbacka 232:7 

Beslut 

1. Tidsbegränsat bygglov i tio år beviljas enligt 9 kap 33 § Plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900). Bygglovet gäller till och med 2030-03-12. 

2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns enligt 10 kap 23 § Plan- 

och bygglagen (SFS 2010:900) 

3. Kontrollansvarig, kontrollplan och tekniskt samråd för åtgärden krävs 

ej 

4. Följande handlingar ska lämnas in till Jävsnämnden som underlag för 

slutbesked: 

- Intyg från byggherren att åtgärden överensstämmer med beviljat bygglov 

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

kommunfullmäktige. Faktura för avgiften skickas separat. 

Ärendet 

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för ändrad användning i del av 

byggnad från handel till bostad inom detaljplanelagt område med 

Lantmäteriets aktnr: 2021-P51 på fastigheten Myrbacka 232:7. Detaljplanen 

medger område med handel. Åtgärden strider mot gällande detaljplan 

avseende markanvändning. 

  

Byggnaden är uppförd med suterrängvåning där bankverksamhet har 

bedrivits på entréplan och i terrängvåningen har en veterinärklinik senast 

bedrivits. Sökande vill använda suterrängvåningen som bostad medan 

entréplanet är tänkt till handelsverksamhet. 

  

Några byggnadsåtgärder kommer inte att utföras för att kunna nyttja 

suterrängvåningen som bostad. Alla funktioner som krävs för ett boende 

finns redan. 

  

Remisser 

Ägare till grannfastigheter har beretts möjlighet att inlämna synpunkter på 

åtgärden då den avviker från gällande detaljplan. Inga synpunkter har 

inkommit. 
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Motivering 

Åtgärden bedöms som mindre avvikelse men följer planens syfte enligt 

gällande detaljplan. Bedömning görs att åtgärden uppfyller de krav som 

ställs i Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler. 

  

Då inga byggnadsåtgärder behöver vidtas görs bedömning att lokalen för 

handel är enkel att återställa när bygglovets giltighet har utgått. 

  

Med hänvisning till ovan görs bedömning att bygglov skall beviljas i 

enlighet med 9 kap 33 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 

  

Bedömning görs att kontrollansvarig och kontrollplan ej krävs för åtgärden 

då den är av enkel art och inga byggnadsåtgärder utförs. 

  

Alla nödvändiga handlingar har inlämnats av byggherren. Bedömning görs 

därför att startbesked kan meddelas i enlighet med 10 kap 23 § Plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900). 

  

Upplysningar 

9 kap 33 § a Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

Byggherren ansvarar för att avveckling sker och att platsen återställs. 

Bygglovet kan på sökandes begäran förlängas en gång om max 5 år. 

  

Beslutsunderlag 

Ansökan 2020-01-29 

Fasadritning 2020-01-29 

Planriting 2020-02-20 

Projektbeskrivning 2020-02-20 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

1. Tidsbegränsat bygglov i tio år beviljas enligt 9 kap 33 § Plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900). Bygglovet gäller till och med 2030-03-12. 

2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns enligt 10 kap 23 § Plan- 

och bygglagen (SFS 2010:900) 

3. Kontrollansvarig, kontrollplan och tekniskt samråd för åtgärden krävs 

ej 

4. Följande handlingar ska lämnas in till Jävsnämnden som underlag för 

slutbesked: 

- Intyg från byggherren att åtgärden överensstämmer med beviljat bygglov 

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

kommunfullmäktige. Faktura för avgiften skickas separat. 
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Beslutsunderlag 

Byggnadsinspektör, tjänsteutlåtande 2020-02-20 

Ansökan 

Fasadritning 

Planritning projektbeskrivning 

Översiktskarta   
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Jäv § 6 Ärende JAV 2020/1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

Jävsnämnden godkänner redovisningen. 

  

Jävsnämnden påpekar det anmärkningsvärda i den sena rapporteringen från 

miljöenheten av fattade delegationsbeslut. 

Ärendet 

Föreligger listor för redovisning av delegationsbeslut. Redovisning sker från 

delegater enligt jävsnämndens delegationsordning. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Jävsnämnden godkänner redovisningen. 

  

Jävsnämnden påpekar det anmärkningsvärda i den sena rapporteringen från 

miljöenheten av fattade delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 

Delegationslista plan- och byggenheten, 2020-01-22 - 2021-02-26 

Delegationslista miljöenheten, åren 2018-2019 
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Jäv § 7  

Utbildning i kulturmiljöer 

Ärendet 

Nämnden diskuterar huruvida nämnden ska delta i länsstyrelsens utbildning 

i kulturmiljöer som genomförs i brandstationen den 2 april. Ett alternativt 

datum för utbildning infaller under september månad. 

  

Jävsnämnden meddelar att den har för avsikt att bjuda in nämndens 

ledamöter och ersättare att delta i utbildningen, med fokus på att den 

genomförs i september. 

 


