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Jäv § 8  

Justering av dagordning 

Beslut 

Jävsnämnden lägger ärende ”Ansökan om förlängning av tidsbegränsat 

bygglov för ändrad användning av affärslokaler till industrilokal på 

fastigheten Skomakaren 3” som första ärende på dagordningen. 

Ärendet 

Jävsnämnden justerar dagordningen. 

Förslag 

Jävsnämnden lägger ärende ”Ansökan om förlängning av tidsbegränsat 

bygglov för ändrad användning av affärslokaler till industrilokal på 

fastigheten Skomakaren 3” som första ärende på dagordningen.   
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Jäv § 9  

Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för 
ändrad användning av affärslokaler till industrilokal på 
fastigheten Skomakaren 3 

Beslut 

1. Jävsnämnden beslutar att avslå ansökan att förlänga det tillfälliga 

bygglovet i 5 år. 

  

2. Den sökande har inte redovisat någon avvecklingsplan, något som ska 

finnas då ett tillfälligt bygglov bygger på att det ska vara en tillfällig 

verksamhet. Verksamheten anses inte vara av sån art att den bedöms vara 

tillfällig. Att en detaljplaneändring som skulle medge att verksamheten får 

stanna kvar i sina lokaler sannolikt aldrig skulle vinna laga kraft då den är 

lokaliserad för nära bostäder. 

  

3. Jävsnämnden beslutar att förlänga det tillfälliga bygglovet i ytterligare 2 

år. Detta ger den sökande en rimlig möjlighet att antingen initiera den 

detaljplaneändring som krävs alternativt att, inom det första året ta fram en 

avvecklingsplan som ska redovisas till plan- och byggenheten innan första 

året har gått för att sedan under år två avveckla verksamheten. 

  

4. Avgiften fastställs till 3 800 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura för avgiften skickas separat. 

Jäv 

Sten-Åke Holmberg (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av 

jäv. 

Ärendet 

Beslut om tidsbegränsat bygglov beviljades 2015-03-17 med beslutsnr: KS 

§ 60. Beslutet publicerades i Post- och Inrikes Tidningar 2015-04-08 och 

beslutet vann laga kraft 2015-05- 06. Det innebär att beslut om förlängning 

skall beviljas före 2020-05-06. 

  

Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändrad användning 

av affärslokaler till industrilokaler på fastigheten Skomakaren 3 inkom 

2020-03-04. Fastigheten omfattas av detaljplan med Lantmäteriets aktnr: 

2021-P163. 
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Detaljplanen medger markanvändning för handel och åtgärden strider 

därmed mot gällande detaljplan och åtgärden anses inte följa planens syfte 

och ej heller överensstämma med förutsättningarna för lov enligt 9 kap 33 § 

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 

  

Ingen initiering av ändring eller upphävning av detaljplan har i dagsläget 

påbörjats. 

  

Enligt 9 kap 33 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) framgår det att 

byggherren är ansvarig för att avvecklingen sker och att platsen återställs. 

För att den kommande avvecklingen skall vara trovärdig borde det redan i 

den tidigare lovansökan ha redovisats hur avvecklingen skulle ha gått till. 

  

Boverkets tolkning av 9 kap 33 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) är 

enligt följande; 

  

”För att kunna bevilja ett tidsbegränsat bygglov skall åtgärden vara avsedd 

att pågå under en begränsad tid och vara av tillfällig karaktär. Tillfällig 

karaktär innebär två saker och det betyder dels att åtgärden ska vara 

tillfällig men också rimlig och realistisk med hänsyn till de tekniska och 

ekonomiska möjligheterna, att avveckla åtgärden och återställa platsen 

eller byggnaden. Det betyder även att åtgärden ska tillgodose ett tillfälligt 

behov. Det är alltså inte tillräckligt att en åtgärd är lätt att demontera eller 

ta bort. (jfr prop. 2006/07:122 sid. 51 och 53).  

  

Det ska vara rimligt och realistiskt med hänsyn till de praktiska och 

ekonomiska möjligheterna att avveckla åtgärden och återställa platsen eller 

byggnaden inom den tidsperiod som lovet söks för. Återställandet innefattar 

utöver själva byggnaden även tillhörande åtgärder och markarbeten. Detta 

betyder att byggnadsnämnden behöver göra en bedömning av hur 

omfattande åtgärder som kommer att behövas för åtgärden, i förhållande 

till den tid som åtgärden ska finnas. För att en kommande avveckling ska 

kunna bedömas vara trovärdig bör det redan i ansökan redovisas hur det är 

tänkt att åtgärden ska avvecklas. (jfr prop. 2016/17:137 sid. 13 och jfr prop. 

2006/07:122 sid. 55 och 53).  

  

Ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas om sökanden ansöker om det. Det 

kan förlängas med högst 5 år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte 

överstiga 15 år om åtgärden inte avser ändamål av säsongskaraktär. 

Giltighetstiden för tidsbegränsade bygglov har varierat över tiden. Före den 

1 januari 2008 var maxtiden 20 år, mellan den 1 januari 2008 och den 30 

juni 2014 var maxtiden 10 år och efter den 1 juli 2014 är den 15 år. Det 

finns inga övergångsbestämmelser för tidsbegränsade bygglov vilket 

innebär att byggnadsnämnden ska pröva en ansökan om förlängning utifrån 
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de nu gällande reglerna, oavsett när ansökan om förlängning inkom. Det 

innebär att oavsett vilka regler som gällde när det ursprungliga 

tidsbegränsade bygglovet gavs så får den sammanlagda tiden inklusive 

förlängningar vara högst 15 år. Vid förlängning av ett tidsbegränsat 

bygglov ska byggnadsnämnden räkna med de tidigare antal åren som 

beviljats, oavsett om de har beviljats med stöd av nu gällande lag eller äldre 

lagstiftning. (jfr prop. 2013/14:59 sid. 30 och MÖD 2014-01-10 mål nr P 

4066-13)”. 

 

 

En förlängning av ett tidsbegränsat bygglov får ges om följande kriterier 

uppfylls: 

- Den sammanlagda tiden för tidsbegränsat bygglov för åtgärden inte 

överstiger 15 år 

- Åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid 

- Sökanden har ansökt om förlängning av ett tidsbegränsat bygglov 

- Någon eller några, men inte alla, förutsättningar för bygglov är uppfyllda 

  

I detta fall är den sammanlagda tiden för tidsbegränsat bygglov 5 år av totalt 

15 år, vilket innebär att det finns möjlighet till två förlängningar om 5 år åt 

gången. 

  

Vid en förlängning av tidsbegränsade bygglov anses det att 

byggnadsnämnden kan gå till beslut på tidigare handlingar från ärendet då 

det först avgjordes. 

  

Boverket har i samband med förlängning av tidsbegränsade bygglov uttryckt 

följande; 

  

”Vid förlängning av ett tidsbegränsat bygglov behövs inte något nytt start- 

eller slutbesked. Detta eftersom åtgärden redan är påbörjad och utförd med 

stöd av ett startbesked och tagen i bruk med stöd av ett slutbesked. 

Byggnadsnämnden har redan vid det ursprungliga tidsbegränsade 

bygglovet, redan tagit ställning till att åtgärden kunde antas uppfylla kraven 

i plan- och bygglagstiftningen genom beslut om startbesked. 

Byggnadsnämnden har även i det ursprungliga slutbeskedet tagit ställning 

till att åtgärden uppfyller kraven enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet 

och kompletterande villkor och att det inte fanns skäl att ingripa.” 

 

För att åtgärden skall kunna ges ett permanent bygglov enligt 9 kap 30 § 

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) har fastighetsägaren möjlighet att söka 

en detaljplaneändring från handel till industri men det är högst osannolikt att 

det kommer att kunna godkännas p.g.a. att det är 15 meter till närmaste 
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bostad vilket innebär att det är direkt olämpligt att tillåta 

industriverksamheter på Skomakaren 3. 

  

I skriften Bättre Plats för Arbete (Boverkets allmänna råd 1995:5) Finns 

riktvärden för skyddsavstånd angivna där anläggning för lackering med 

utsläpp av lösningsmedel mindre än 10 ton per år har ett skyddsavstånd på 

200 meter. 

  

Även om Vansbro kommun skulle godkänna en sådan ändring är det 

tvivelaktigt att detaljplanen skulle vinna laga kraft. I kontakt med 

plankonsulter bekräftas att en sådan ändring troligen inte är möjlig. 

  

Remisser 
Gränsdragning för vilka som är berörda har gjorts till rågrannar då inga 

kända klagomål på verksamheten från fastighetsägare eller boende har 

inkommit till Plan- och byggenheten under bygglovets första fem år. 

  

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 följande synpunkter; 

  

”På fastigheten Skomakaren 3 bedrivs billackering och räknas som en 

miljöfarlig verksamhet som Miljökontoret har tillsyn på. Billackeringen har 

inte under de ca 5 år som verksamheten bedrivits gett upphov till några 

klagomål. Miljökontoret har även bedrivit tillsyn på verksamheten och 

bedömer att verksamheten sköts på ett mycket bra sätt.  

  

Generellt är Miljökontoret tveksamma till att industriverksamheter bedrivs i 

närhet till bostäder och centralt på en ort. Det brukar ofta ge upphov till 

störningar på omgivningen och klagomål. Miljökontoret anser därför att 

industriella verksamheter ska bedrivas på platser avsedda för industri och 

planlagda för ändamålet och skilt från bostäder. Industriella verksamheter 

orsakar ofta störningar i form av buller, tung trafik, utsläpp till luft (tex. 

Lösningsmedel) eller visuell störning i form av upplag av material och 

avfall.  

  

Genom att den nuvarande verksamheten på Skomakaren 3 sköts på ett 

mycket bra sätt av nuvarande ägare ser Miljökontoret inget problem att den 

nuvarande verksamheten kan förlängas på den aktuella fastigheten. 

Däremot är det mycket tveksamt om verksamheten på sikt ska finnas kvar på 

fastigheten och det är inte heller lämpligt att utöka verksamheten eller 

lägga till andra mer renodlade industriverksamheter i lokalerna.  
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På fastigheten finns även föroreningar som i dagsläget är outredda vilket 

gör att verksamheten kan komma att få krav på sig.” 

  

Sökande har beretts tillfälle att bemöta tjänsteutlåtandet, inkomna 

synpunkter redovisas i sin helhet i bilaga 1 – 4. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

1. Jävsnämnden beslutar att avslå ansökan att förlänga det tillfälliga 

bygglovet i 5 år. 

  

2. Den sökande har inte redovisat någon avvecklingsplan, något som ska 

finnas då ett tillfälligt bygglov bygger på att det ska vara en tillfällig 

verksamhet. Verksamheten anses inte vara av sån art att den bedöms vara 

tillfällig. Att en detaljplaneändring som skulle medge att verksamheten får 

stanna kvar i sina lokaler sannolikt aldrig skulle vinna laga kraft då den är 

lokaliserad för nära bostäder. 

  

3. Jävsnämnden beslutar att förlänga det tillfälliga bygglovet i ytterligare 2 

år. Detta ger den sökande en rimlig möjlighet att antingen initiera den 

detaljplaneändring som krävs alternativt att, inom det första året ta fram en 

avvecklingsplan som ska redovisas till plan- och byggenheten innan första 

året har gått för att sedan under år två avveckla verksamheten. 

  

4. Avgiften fastställs till 3 800 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura för avgiften skickas separat. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsinspektör, tjänsteutlåtande 2020-03-26 

Ansökan om förlängning 

Ursprungligt beslut 

Remiss, Miljökontoret 

Bilaga 1-4, sökandens synpunkter 
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Jäv § 10 Ärende JAV 2020/3 

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2020-2022 

Beslut 

Jävsnämnden fastställer kontrollplan för livsmedelskontrollen 2020–2022. 

Ärendet 

Jävsnämnden är ansvarig kontrollmyndighet för livsmedelskontrollen över 

de kommunala verksamheterna i Vansbro kommun. Varje 

kontrollmyndighet ska ha en fastställd kontrollplan som beskriver 

myndighetens planering av verksamheten under treårsperioden, för att 

uppnå målen för säkra livsmedel och korrekt information och redlighet. 

  

Under perioden 2020–2022 kommer miljökontoret i Vansbro att kontrollera 

samtliga registrerade livsmedelsanläggningar i kommunen. Miljökontoret 

kontrollerar att de som bedriver någon form av livsmedelsverksamhet följer 

gällande lagstiftning. Ett annat uppdrag för avdelningen är att registrera nya 

livsmedelsverksamheter och ge råd och service till företag. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Jävsnämnden fastställer kontrollplan för livsmedelskontrollen 2020–2022. 

Beslutsunderlag 

Bilaga, Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2020–2022 

Miljöchef, tjänsteutlåtande 2020-03-31   
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Jäv § 11  

Val av tillfällig ordförande 

Beslut 

Jävsnämnden beslutar att Lena Hjalmarsson (C) väljs till tillfällig 

ordförande. 

Ärendet 

Jävsnämnden väljer tillfällig ordförande för ärende ”Ansökan om 

förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av 

affärslokaler till industrilokal på fastigheten Skomakaren 3”. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Jävsnämnden beslutar att Lena Hjalmarsson (C) väljs till tillfällig 

ordförande.   
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Jäv § 12  

Åtgärdsföreläggande med stöd av 2 kap miljöbalken 
och 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) på fastigheten 
Grönalid 1:1 

Beslut 

Jävsnämnden beslutar att fastighetsägaren, Vansbro Kommun, ska åtgärda 

följande avvikelser på Brandstationen, Grönalid 1:1, senast 2020-05-31: 

1.Uppvisa underlag på att en 5-årskontroll, enligt SS-EN 858, av 

oljeavskiljarssystemet utförts, 

2.Uppvisa åtgärder för en säker förvaring av kemikalier i verkstaden. 

Förvaringen får inte riskera att kemikalier hamnar ner i tvätthallens 

golvränna. 

3.Uppvisa åtgärder för en säker förvaring av kemikalier i maskinrummet för 

högtrycksanläggningen. Förvaringen får inte riskera att kemikalier läcker 

ner i golvbrunnen. 

4.Uppvisa åtgärder för en säker förvaring av kemikalier på entresolplanet. 

Förvaringen får inte riskera att kemikalier rinner ner till tvätthallens 

golvränna. 

5.Uppvisa åtgärder för en säker förvaring av förvaringskärl med kemikalier 

som lagras under tak utomhus. Förvaringen får inte riskera att kemikalier 

kan spridas till närliggande miljö om ett läckage uppstår. 

6.Uppvisa analysrapport på utgående vatten från oljeavskiljarsystemet. 

Jäv 

Michael Sanneviken (C) och Sten-Åke Holmberg (S) deltar inte i 

handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Ärendet 

Miljökontorets handläggare har den 2020-02-10 utfört en inspektion på 

Vansbro Brandstation. Syftet med tillsynen var att Dala Vatten och Avfall 

kontaktade Miljökontoret angående kraftig lukt av kemikalier samt 

oljeskimrande vatten i den pumpstation som tar emot spillvatten från 

Brandstationen. 

  

Brandstationen har en tvätthall där Brand, (kommunalförbundet Brandkåren 

Norra Dalarna), tvättar brandkårens fordon. Vansbro kommuns 

kommunbilar tvättas i tvätthallen sedan oktober 2019. Det är oklart hur 

många fordon som tvättas årligen. Tvätthallen är kopplad till en 

oljeavskiljare klass 1 med slamfång och koalesator. Det finns inget 

ytterligare reningssteg innan utgående vatten släpps till spillvattennätet. 

Tömningsintervallet på oljeavskiljaren är en gång om året och senast 12 
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december 2019. Det utförs ingen vecko- eller månadstillsyn av 

oljeavskiljarsystemet. Rapport på 5- årskontroll av oljeavskiljarsystemet, 

enligt SS EN-858 kan inte uppvisas. 

  

Analysrapport av utgående vatten från avskiljarsystemet kan inte uppvisas. 

Det lagras en betydande mängd kemikalier på fastigheten. 

  

Kemikalier förvaras: 

1. I verkstaden som saknar tröskel ut mot tvätthallen som har golvränna, 

2. I maskinrummet för högtrycksanläggningen som har en golvbrunn, 

3. På entresolplanet som är öppet ner till tvätthallens golvränna 

4. Utomhus under tak på hårdgjord yta utan invallning. 

  

Vid ett läckage eller spill finns risk att kemikalier kan nå golvavlopp, dag- 

och grundvatten, vattendrag eller genomsläpplig mark. 

  

Avloppsvatten från fordonstvätthallar innehåller olika föroreningar, som 

metaller och olja, vilket kan medföra skador och störningar om det når 

avloppsreningsverk, enskilda avloppsanläggningar eller släpps orenat ut i 

naturen. Föroreningar i spillvattennnätet kan störa avloppsreningsverkens 

funktion och påverka avloppsslammets kvalité negativt. Förorenat dagvatten 

kan förorena grundvattnet, skada växt- och djurliv, förorena vattendrag och 

mark. Det är viktigt att vidta åtgärder för att förebygga att skadliga ämnen 

kan nå reningsverk eller rinna ut i naturen. 

  

Oljeavskiljarsystem är endast konstruerade för att kunna avskilja förorenat 

spillvatten från olja. Släpps andra kemikalier ut i avloppet renas de inte utan 

kan störa avskiljarens funktion med följd av att oljeförorenat vatten och 

kemikalier passerar orenat. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Jävsnämnden beslutar att fastighetsägaren, Vansbro Kommun, ska åtgärda 

följande avvikelser på Brandstationen, Grönalid 1:1, senast 2020-05-31: 

1.Uppvisa underlag på att en 5-årskontroll, enligt SS-EN 858, av 

oljeavskiljarssystemet utförts, 

2.Uppvisa åtgärder för en säker förvaring av kemikalier i verkstaden. 

Förvaringen får inte riskera att kemikalier hamnar ner i tvätthallens 

golvränna. 

3.Uppvisa åtgärder för en säker förvaring av kemikalier i maskinrummet för 

högtrycksanläggningen. Förvaringen får inte riskera att kemikalier läcker 

ner i golvbrunnen. 
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4.Uppvisa åtgärder för en säker förvaring av kemikalier på entresolplanet. 

Förvaringen får inte riskera att kemikalier rinner ner till tvätthallens 

golvränna. 

5.Uppvisa åtgärder för en säker förvaring av förvaringskärl med kemikalier 

som lagras under tak utomhus. Förvaringen får inte riskera att kemikalier 

kan spridas till närliggande miljö om ett läckage uppstår. 

6.Uppvisa analysrapport på utgående vatten från oljeavskiljarsystemet. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör, tjänsteutlåtande 2020-03-04 

Tillsynsrapport från tillsyn 

Foton från tillsyn 

    



 

Protokoll Sida 15 (16) 

2020-04-16  

   

Jävsnämnden   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Jäv § 13 Ärende JAV 2020/1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

Jävsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 

Föreligger delegationslistor för perioden 2020-02-20 - 2020-03-31 för 

rapportering till jävsnämnden. Vidare återrapporteras ett ordförandebeslut 

fattat 2020-03-18. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Jävsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 

Delegationslista från miljöenheten 2020-02-20 - 2020-03-31 

Jävsnämndens ordförande, delegationsbeslut 2020-03-18   



 

Protokoll Sida 16 (16) 

2020-04-16  

   

Jävsnämnden   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Jäv § 14  

Överläggning med anledning av Coronavirus 

Ärendet 

Jävsnämnden överlägger för diskussion avseende pågående coronapandemi. 

Bland annat framkommer följande: 

  

- Jävsnämnden ska delges fastställd inkallelseordning av ersättare samt 

kontaktuppgifter till ledamöter och ersättare. 

- Jävsnämnden önskar få möjlighet att delta på distans vid sammanträdena. 

 


