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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
 

 

Byggnadsnämnden 
 

Sammanträde 2021-03-18, klockan 13:00  

Stadshuset, sammanträdesrum Gåsevadholm och via distans  

OBS! Sammanträdesrum! 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

1. Val av justerare och tid för 

justering 

 Ordinarie: Kent Wallin (SD) 

Ersättare: Daniel Hognert (M) 

Digital justering 2021-03-25 

1 

min 

2. Förändring av ärendelistan 

 

 

 

  2 

min 

3. Anmälan om jäv 

 

  2 

min 

Information  

4.                                                                                                                           1 tim 30 min 

Information från förvaltningen 

a) Uppföljning - Detaljplaner och planprogram under 2021, Föredragande: Ida 

Lennartsson, verksamhetschef Plan (10 min) 

b) Fördjupad översiktsplan, Andrea Ericsson, planarkitekt (45 min) 

c) Status för ärende kö – Bygglov, Hanna Ståhl, verksamhetschef Bygglov (15 min) 

d) Upphävda och återförvisade beslut, Kasra Hassirian, förvaltningsjurist (20 min) 

 

Byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Beslutsärenden (ej myndighetsutövning)  

Övriga beslutsärenden   

5. Underlag till 

kommunbudget 2022, plan 

2023 – 2024 

Föredragande: Katarina 

Öryd, förvaltningschef och 

Charlotta Axell Bruno, 

utvecklingsledare 

BN 2021-

000596 

 

Byggnadsnämnden beslutar att 

ställa sig bakom förvaltningens 

tjänsteskrivelse, daterad  

2021-02-17, Underlag till 

kommunbudget 2022, plan 2023 – 

2024, med redaktionella ändringar.  

Paragrafen justeras omedelbart. 

10 

min 

6. Remissyttrande till 

kommunstyrelsen över 

utredningen om översyn 

av strandskyddet SOU 

2020:78 – Tillgängliga 

stränder – ett mer 

differentierat strandskydd 

Föredragande: André 

Nilsson, 

bygglovshandläggare 

 

BN 2021-

000490 

Byggnadsnämnden beslutar att 

ställa sig bakom förvaltningens 

tjänsteskrivelse daterad 2021-03-

10 och överlämnar den som sitt 

svar till kommunstyrelsen. 

 

10 

min 

7. Yttrande över motion från 

Kent Stenhammar (S) om 

att utreda möjligheten att 

anlägga fruktlunder/parker 

 

Föredragande: Hanna 

Ståhl, verksamhetschef 

Bygglov 

BN 2020-

003499 

 

Byggnadsnämnden antar 

förvaltningens yttrande daterat 

2021-02-22 och överlämnar det 

som sitt svar till kommunstyrelsen, 

med följande redaktionella 

ändringar: 

• i det andra stycket ta bort 

parenteser från (genom 

samhällsbyggnadskontoret) 

till genom 

samhällsbyggnadskontoret  

• i det tredje stycket ersätta 

orden att tvinga med att 

ålägga 

5 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Planärenden 

8. Planbesked för Bröndome 

1:77 

Föredragande: Stina 

Wikström, planarkitekt 

BN 2020-

00026 

Byggnadsnämnden lämnar besked 

att kommunen inte avser att pröva 

den begärda åtgärden genom 

vidare planförfarande. 

5 

min 

9. Antagande av detaljplan 

för centrumutveckling 

inom Nötegång 1:116 

inom Särö 

Föredragande: Björn 

Vikström, planarkitekt 

BN 2019-

00029 

Byggnadsnämnden godkänner 

granskningsutlåtandet och antar 

detaljplan för centrumutveckling 

inom Nötegång 1:116 inom Särö, 

upprättad 2021-02-19. 

5 

min 

Övriga beslutsärenden  

10. Anmälan av 

ordförandebeslut – 

Yttrande till länsstyrelsen 

över en ansökan om 

tillstånd enligt 47 § 

väglagen, Nortorp 6:3 

BN 2021-

000602 

Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av ordförandebeslut 

från ordförande Thure Sandén (M) 

på grund av brådskande ärende. 

2 

min 

11. Anmälan av 

delegeringsbeslut 

 Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av 

delegeringsbeslut fattade under 

perioden 2021-02-18 till 2021-03-

11. 

2 

min 

12. Redovisning av inkomna 

skrivelser  

 

BN 2021–

000053 

Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av inkomna 

skrivelser under perioden 2021-

02-18 till 2021-03-11.  

2 

min 

Beslutsärenden (myndighetsutövning)  

Bygglov 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

13. STEGATORP 2:1 - 

Bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus 

 

BN 2020-

002523 

 

Byggnadsnämnden beslutar att 

bevilja bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus. 

Lovet upphör att gälla om 

åtgärden inte har påbörjats inom 

två år och avslutats inom fem år 

från det att beslutet vann laga 

kraft. 

Golvhöjden för tillbyggnaden är 

densamma som för befintlig 

huvudbyggnad. 

Tekniskt samråd och en 

kontrollansvarig krävs i detta 

ärende. 

Avgiften för beslutet är 22 800 

kronor. Av detta kostar bygglovet 

10 800 kronor och byggskedet 12 

000 kronor. Observerar att 

eventuell utstakning och 

lägeskontroll inte är med i 

ovanstående belopp.  

Avgiften är uträknad efter Taxa 

för Byggnadsnämndens 

verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 

107. 

5 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

14. KOLLA 3:71 - Bygglov 

för nybyggnad av 

flerbostadshus, ändring av 

tidigare beviljat bygglov 

BN 2019-

000926 

 

Byggnadsnämnden beviljar 

bygglov för flerbostadshus.  

Byggnadsnämnden beviljar 

marklov.  

Lovet upphör att gälla om 

åtgärden inte har påbörjats inom 

två år och avslutats inom fem år 

från det att beslutet vann laga 

kraft. 

Golvhöjden för huvudbyggnaden 

fastställs till +6,21 för hus 1, + 5,1 

hus 2 samt +5,06 hus 3. 

Kontrollansvarig för åtgärden är 

xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 16 900 

kronor. Av detta kostar bygglovet 

16 900 kronor motsvarande 17 

timmars arbetstid. Avgiften för 

bygglovet är reducerad med 16 

900 kronor på grund av att beslutet 

har tagit mer än 10 veckor. 

Kostnaden för bygglovet blir 

därför 0 kronor. Extratid för 

byggskedet tillkommer. 

Observerar att eventuell utstakning 

och lägeskontroll inte är med i 

ovanstående belopp.  

Avgiften är uträknad efter Taxa 

för Byggnadsnämndens 

verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2011-12-06 § 

246.  

5 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

15. RAMMBERG 1:30 - 

Bygglov för tillbyggnad av 

verksamhet 

BN 2020-

002626 

 

Byggnadsnämnden beviljar 

bygglov för tillbyggnad av 

verksamhet.  

Lovet upphör att gälla om 

åtgärden inte har påbörjats inom 

två år och avslutats inom fem år 

från det att beslutet vann laga 

kraft. 

Golvhöjden för tillbyggnaden 

fastställs till +42,36, samma som 

befintlig byggnad.   

Kontrollansvarig för åtgärden är 

xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 55 200 

kronor. Av detta kostar bygglovet 

30 000 kronor och byggskedet 25 

200 kronor. Observerar att 

eventuell utstakning och 

lägeskontroll inte är med i 

ovanstående belopp.  

Avgiften är uträknad efter Taxa 

för Byggnadsnämndens 

verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 

107. 

För redan utförd åtgärd upprättas 

ett tillsynsärende där ytterligare 

avgifter kan tillkomma.  

5 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

16. ROSSARED 5:18 - 

Bygglov för nybyggnad av 

flerbostadshus 

BN 2019-

001110 

 

Byggnadsnämnden beviljar 

bygglov för nybyggnad av 56 

flerbostadshuslägenheter, 

gemensamhetslokal, murar, staket, 

samt parkeringsplatser. 

Lovet upphör att gälla om 

åtgärden inte har påbörjats inom 

två år och avslutats inom fem år 

från det att beslutet vann laga 

kraft.  

Golvhöjderna för byggnaderna 

fastställs till de höjder som 

redovisas på situationsplanen.  

Kontrollansvarig för åtgärden är 

xxxxxx. 

Avgiften för bygglovsbeslutet är 

111 108 kronor och är redan 

delfakturerad vid tidigare beslut. 

Avgiften för byggskedet 

tillkommer och debiteras separat 

vid start- och slutbesked. 

Observera att eventuell utstakning 

och lägeskontroll inte är med i 

ovanstående belopp. Avgiften är 

uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, 

beslutad i Kommunfullmäktige 

2011-12-06 § 246. 

5 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

17. SÄRÖ 1:111 - Bygglov 

för nybyggnad av mur 

samt tillbyggnad 

BN 2020-

001083 

 

Byggnadsnämnden avslår ansökan 

om bygglov för nybyggnad av mur 

samt tillbyggnad.  

Avgiften för beslutet är 10 800 

kronor. Avgiften är reducerad med 

10 800 kronor på grund av att 

beslutet har tagit mer än 10 

veckor.  

Kostnaden för beslutet blir därför 

0 kronor. Avgiften är uträknad 

efter Taxa för Byggnadsnämndens 

verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 

107. 

5 

min 

18. SÄRÖ 1:111 - Bygglov 

för nybyggnad av carport 

samt mur 

BN 2018-

000847 

 

Byggnadsnämnden avslår ansökan 

om bygglov för nybyggnad av 

carport samt mur.  

Avgiften för beslutet är 6 185 

kronor. Avgiften är reducerad med 

6 185 kronor på grund av att 

beslutet har tagit mer än 10 

veckor. Kostnaden för beslutet blir 

därför 0 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa 

för Byggnadsnämndens 

verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2011-12-06 § 

246.  

5 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

19. NÖTEGÅNG 1:116 - 

Bygglov för till och 

ombyggnad av handel 

 

BN 2021-

000412 

 

Byggnadsnämnden beviljar 

bygglov för till- och ombyggnad 

av handel på fastigheten Nötegång 

1:116.  

Lovet upphör att gälla om 

åtgärden inte har påbörjats inom 

två år och avslutats inom fem år 

från det att beslutet vann laga 

kraft. 

Kontrollansvarig för åtgärden är 

xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 43 200 

kronor. Av detta kostar bygglovet 

18 000 kronor och byggskedet 25 

200 kronor. 

Observera att eventuell utstakning 

och lägeskontroll inte är med i 

ovanstående belopp.  

Avgiften är uträknad efter Taxa 

för Byggnadsnämndens 

verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 

107. 

5 

min 

Tillsyn  

Ärenden mellan nr 20-25 som gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd 

personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av 

Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). 

 

 

 

Thure Sandén (M) 

Ordförande 

Mujesira Mesinovic 

Sekreterare 

 


