
 

Protokoll  

2020-02-06  

   

Jävsnämnden   

   

 

 

Plats och tid Järnarummet, Medborgarhuset, torsdagen den 6 februari 2020,  

kl. 09.00-09.30 

 

Beslutande Lena Hjalmarsson (C) 

Mor Lennart Johansson (KD) 

Sten-Åke Holmberg (S) 

Petter Gustafsson (V) 

Örjan Zars (V), ers. M. Sanneviken 

   

Övriga deltagare Mikael Granath, kommunsekreterare 

Jesper Låås, byggnadsinspektör 

 

Utses att justera Lena Hjalmarsson 

  

Justeringens 

plats och tid 

Kommunkontoret, Medborgarhuset, 2020-02-06 kl. 10.00 

  

Paragrafer 1 - 2 

  

 

Sekreterare 

 

Mikael Granath 

 

 

Ordförande 

 

Sten-Åke Holmberg 

 

 

Justerande 

 

Lena Hjalmarsson 
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Jäv § 1  

Åtgärdsföreläggande enligt 11 kap. 19 § plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900) 

Beslut 

Jävsnämnden beslutar att 

1. Med stöd av 11 kap 19 § Plan och bygglagen (SFS 2010:900) föreläggs 

Vansbro kommun, orgnr: 212000-2130 att riva det förfallna byggnadsverket 

samt att flyttning av flytbryggor (enligt bifogade foton) skall utföras senast 

2020-03-31.  

2. Om föreläggandet inte följs kan Jävsnämnden enligt 11 kap 27 § Plan- 

och bygglagen (SFS 2010:900) besluta att åtgärden ska genomföras på den 

försumliges bekostnad och hur det ska ske. 

Ärendet 

En anmälan om ovårdad fastighet angående förfallet byggnadsverk 

inlämnades till jävsnämnden 2019-07-10. 

  

Byggnadsinspektör har besökt fastigheten varvid det konstaterades att 

byggnadsverket ej var i vårdat skick enligt 8 kap 14 § Plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900) men också att det runt om byggnadsverket fanns ett upplag 

i form av flytbryggor och enligt Plan- och byggenhetens uppgifter har ej 

bygglov för upplag sökts. 

  

Vansbro kommun har tagit del av anmälan 2019-10-25 och fått möjlighet att 

lämna synpunkter senast 2019-11-30, inga synpunkter har lämnats. Denne 

har även fått möjlighet att yttra sig över föreslaget beslut. Inget yttrande har 

inkommit. 

  

Motivering 

Enligt 8 kap 14 § Plan- och bygglagen skall ett byggnadsverk hållas i vårdat 

skick. Byggnadsverket ifråga är långt förfallet och bedömning görs att 

underhållsåtgärder ej är rimliga och varvid rivning är den rimligaste 

åtgärden. 

  

Med hänvisning till stadsplanens beskrivning över området framgår det att 

området endast får användas som fritidsområde vilket innebär att bygglov 

för upplag ej kan beviljas. 
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Området enligt stadsplan är fritidsområde, vilket innebär att området har 

reserverats i stadsplanen för rekreation och friluftsliv såsom fritidsområde, 

friluftsbad, folkpark och idrottsområde. Det har även ansetts kunna hänföras 

som naturreservat. 

  

Beslutsunderlag 

Foto byggnadsverk             2019-07-10 

Foto flytbryggor                 2019-08-27 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

1. Med stöd av 11 kap 19 § Plan och bygglagen (SFS 2010:900) föreläggs 

Vansbro kommun, orgnr: 212000-2130 att riva det förfallna byggnadsverket 

samt att flyttning av flytbryggor (enligt bifogade foton) skall utföras senast 

2020-03-31.  

2. Om föreläggandet inte följs kan Jävsnämnden enligt 11 kap 27 § Plan- 

och bygglagen (SFS 2010:900) besluta att åtgärden ska genomföras på den 

försumliges bekostnad och hur det ska ske. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsinspektör, tjänsteutlåtande 2020-01-21 

Foto byggnadsverk, 2019-07-10 

Foto flytbryggor, 2019-08-27   
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Jäv § 2  

Beslut om bygglov med startbesked för upplag på 
fastigheten Saltvik 118:1 

Beslut 

Jävsnämnden beslutar att 

1. Bygglov beviljas med stöd av 6 kap. 1 § plan- och byggförordningen 

(2011:338). 

2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § 

plan- och bygglagen (SFS 2010:338). 

3. Kontrollplanen fastställs. 

4. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs ej för denna åtgärd. 

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

slutbesked: 

- Signerad kontrollplan 

6. Avgiften fastställs till 4 750 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet 

Ansökan avser bygglov för upplag på befintligt område med hårdgjord yta 

på fastigheten Saltvik 118:1. Platsen för åtgärden är belägen utom både 

detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse. 

  

Tidigare har ett tidsbegränsat bygglov beviljats där entreprenadföretaget 

som ansvarat för byggnationen av nya E16 haft sin etablering med 

uppställningsplats för byggbodar, husvagnar, materiel m.m. på denna yta. 

Det finns även en avloppsanläggning med trekammarbrunn samt djupborrad 

brunn för dricksvatten. 

  

Området som ansökan avser har en area på ca 6200 m2 och kommer att 

användas som uppställningsplats för diverse material för park- och 

fastighetsskötsel enligt inlämnad projektbeskrivning och som idag är utspritt 

längs Vanån vid kommunförrådet. Avsikten är att sammanföra olika 

uppställningsplatser till ett huvudupplag på den sökta platsen. Placeringen 

av området framgår av inlämnad situationsplan. 

  

Inga kända fornlämningar, riksintressen eller värdefulla biotoper finns på 

fastigheten. 
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Remisser 

Ägare till grannfastigheter har beretts möjlighet att inlämna synpunkter på 

åtgärden. Två fastighetsägare har inkommit med synpunkter. 

  

Fastighetsägarna anser att ett upplag skulle förstöra området som ett 

vandrings- och rekreationsområde. Med anledning av dessa synpunkter har 

Naturleder i Vansbro Kommun hörts i ärendet. De har inga synpunkter att 

låta det befintliga området användas som uppställningsplats för diverse 

material som beskrivs i projektbeskrivningen som medföljde 

grannehörandet. 

  

Vandringsleden som tidigare hade en sträckning norrut och berörs av 

uppställningsplatsen har även avskärmats av nya E16. För att komma över 

till andra sidan av E16 behöver man i dagsläget antingen ta sig via nya 

rondellen eller längre nordöster vid skamhedskorset. Med detta i beaktning 

görs bedömningen att den sökta åtgärden inte väsentligt försämrar området 

ytterligare. 

  

Miljökontoret i Vansbro kommun har hörts i ärendet och samtliga inkomna 

synpunkter har kommunicerats med sökande. 

  

Motivering 

Bedömning görs att bygglov i enlighet med 6 kap 1 § Plan- och 

byggförordningen (2011:338) kan beviljas för den sökta åtgärden med 

hänvisning till de remissvar som inkommit i ärendet. 

  

Bedömning görs att sökandes intresse överväger det enskilda intresset i 

detta ärende. 

  

Bedömning görs att kontrollansvarig ej krävs för åtgärden. 

  

Bedömning görs 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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Förslag 

Ordförandens förslag: 

1. Bygglov beviljas med stöd av 6 kap. 1 § plan- och byggförordningen 

(2011:338). 

2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § 

plan- och bygglagen (SFS 2010:338). 

3. Kontrollplanen fastställs. 

4. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs ej för denna åtgärd. 

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

slutbesked: 

- Signerad kontrollplan 

6. Avgiften fastställs till 4 750 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsinspektör, tjänsteutlåtande 2020-01-27 

Förslag till kontrollplan 2019-11-07 

Översiktskarta 2019-11-07 

Situationsplan 2019-11-07 

Beskrivning av projektet 2019-11-07 

Ansökan om bygglov 2019-11-07 

 


