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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
 

 

Byggnadsnämnden 
 

Sammanträde 2021-11-25, klockan 13:00  

Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

1. Val av justerare och tid för 

justering 

 Ordinarie: Daniel Hognert (M) 

Ersättare: Kent Wallin (SD) 

Digital justering 2021-12-02 

1 min 

2. Förändring av ärendelista 

 

  

 

 

2 min 

3. Anmälan om jäv   

 

 

2 min 

Information  

4. Information från förvaltningen                                                                                           1 tim 20 min 

a) Information om status av samhällsbyggnadsplanen 2021                                                        

Föredragande: Ida Lennartsson, verksamhetschef planavdelningen (30 min) 

b) Återkoppling från presidieavstämning den 8 november 2021 

Föredragande: Katarina Öryd, förvaltningschef (10 min) 

c) ”Lätt & Rätt”                                                                                                                      

Föredragande: Hanna Ståhl, verksamhetschef bygglovsavdelningen och Tina Carlson, 

verksamhetschef Miljö & Hälsoskydd (20 min) 

d) Status för ärendekön hos bygglov,  

Föredragande: Hanna Ståhl, verksamhetschef bygglovsavdelningen (20 min) 

 

Byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Övriga beslutsärenden   

5. Nämndbudget 2022 

Föredragande: Katarina Öryd, 

förvaltningschef  

BN 2021-

000596 

 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna 

nämndbudget 2022 med 

verksamhetsplan och ramfördelning.  

Uppdrar åt förvaltningschefen att 

upprätta förvaltningsbudget för 2022. 

Uppdrar åt förvaltningschefen att 

göra nödvändiga omfördelningar i 

förvaltningsbudgeten under året samt att 

informera nämnden om dessa i samband 

med delårsrapport och bokslut. 

25 

min 

6. Svar på arkivmyndighetens 

remiss över förslag till 

revidering av reglemente för 

arkivmyndigheten 

Föredragande: Veronica Kinn, 

arkivarie 

BN 2021–

002835 

 

 

Byggnadsnämnden tillstyrker att 

arkivmyndigheten får besluta om 

obligatorisk klassificeringsstruktur och 

dokumenthanteringsplan för lednings- 

och stödprocesser för byggnadsnämnden. 

10 

min 

7. Ändring av sammanträdesdag 

för byggnadsnämndens 

arbetsutskott i december 2021  

Föredragande: Mujesira 

Mesinovic, nämndsekreterare 

BN 2020-

002846 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott ändrar 

sammanträdesdag från torsdag 23 

december 2021 till onsdag 22 december 

2021.  

1 min 

8. Ändring av sammanträdesdag 

för byggnadsnämndens 

arbetsutskott i mars 2022 

Föredragande: Mujesira 

Mesinovic, nämndsekreterare 

BN 2021-

002823 
Byggnadsnämndens arbetsutskott ändrar 

sammanträdesdag från torsdag 3 mars 

2022 till onsdag 2 mars 2022. 

 

1 min 

Planärenden 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

9. Samråd av detaljplan för 

SÄRÖ 1:504 i Släp 

 

Föredragande: 

Maria Brink, planarkitekt 

BN 2017-

00008 

 

 

Byggnadsnämnden godkänner 

samrådshandlingen. 

Med beaktande av den undersökning 

som vidtagits i ärendet godkänner 

byggnadsnämnden 

samhällsbyggnadskontorets bedömning 

om att nu föreslagen detaljplan inte 

medför någon miljöpåverkan som kan 

anses vara betydande.  

Byggnadsnämnden uppdrar åt 

samhällsbyggnadskontoret att genomföra 

samråd för detaljplan för bostadsändamål 

inom Särö 1:504 i Släp. 

5 min 

Bygglov 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

10. ALMEDAL 1:4 - Bygglov för 

nybyggnad av verksamhet 

med tillhörande parkering och 

upplag 

 

 

BN 2021-

000815 

 

 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 

nybyggnad av verksamhet i form av 

bilhall för försäljning av fordon jämte 

verkstad samt tillhörande 

parkeringsplatser och upplag. 

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 +12,0. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxx. 

Avgiften för beslutet är 93 600 kronor. 

Av beloppet avser bygglovsskedet 

50 400 kronor och byggskedet 43 200 

kronor. Observera att eventuell 

utstakning och lägeskontroll inte är med 

i ovanstående belopp.  

Avgiften är uträknad efter 

kommunfullmäktiges taxa för 

byggnadsnämndens verksamhet, antagen 

2019-08-13 § 107. 

Villkor: 

Förevarande åtgärd får inte påbörjas 

innan fastighetsägaren har redovisat hur 

dagvatten på fastigheten ska hanteras. 

Redovisning av hantering av dagvatten 

ämnar till att förtydliga de krav som 

Trafikverket ställer om att dagvatten inte 

ska leda till diken och trummor 

tillhörande Trafikverket. Förevarande 

villkor är sålunda i linje med 

Trafikverkets synpunkter i yttrande 

2021-07-08. 

 

 

 

5 min 

Strandskyddsdispens 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

11. VARLA 2:412 - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av lagerbyggnad 

BN 2021-

002124 

 

 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för nybyggnad av 

lagerbyggnad på fastigheten Varla 2:412. 

Området för åtgärden redovisas på 

bifogad karta, den mark som får tas i 

anspråk är begränsad till byggnadens yta 

på marken. 

Villkor: 

Entreprenörer eller andra som utför 

åtgärden ska informeras om villkor som 

är förenade med dispensen och övriga 

försiktighetsmått som krävs.  

Plan för återställning efter genomförda 

gräv- och schaktningsarbeten ska tas 

fram tillsammans med biologisk 

kompetens. 

Detta beslut upphör att gälla om den 

åtgärd som dispens avser inte har 

påbörjats inom två år eller inte har 

avslutats inom fem år från dagen då 

beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § 

miljöbalken). 

5 min 

12. LURENDAL 1:25 - 

Strandskyddsdispens för 

ändrad användning av 

industribyggnad 

BN 2020-

003491 

 

 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för ändrad 

användning av industribyggnad. 

Som tomt för byggnaden får tas i anspråk 

den mark som redovisas på bifogad 

situationsplan. 

Detta beslut upphör att gälla om den 

åtgärd som dispens avser inte har 

påbörjats inom två år eller inte har 

avslutats inom fem år från dagen då 

beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § 

miljöbalken). 

5 min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

13. HARESTORP 2:10 - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av enbostadshus, 

mur och plank 

BN 2021-

002295 

 

 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för om nybyggnad 

av enbostadshus, mur och plank 

Som tomt, för nybyggnaden av 

enbostadshuset, får tas i anspråk den 

mark som redovisas på bifogad 

tomtplatsavgränsning.  

Detta beslut upphör att gälla om den 

åtgärd som dispens avser inte har 

påbörjats inom två år eller inte har 

avslutats inom fem år från dagen då 

beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § 

miljöbalken). 

5 min 

Tillsyn  

Ärende mellan nr 14-34 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). 

Övriga beslutsärenden   

35. Anmälan av ordförandebeslut 

- Yttrande till Länsstyrelsen i 

ärende dnr 258-6570-2021, 

gällande ansökan om tillstånd 

enligt 6 § lagen (1998:814) 

med särskilda bestämmelser 

om gaturenhållning och 

skyltning, fastigheten Arendal 

1:1 

BN 2021-

002737 
Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av ordförandebeslut från 

ordförande Thure Sandén (M) på grund 

av brådskande ärende. 

2 min 

36. Anmälan av ordförandebeslut 

– Yttrande till Länsstyrelsen i 

ärende med dnr 403-6409-

2021, gällande förhandsbesked 

på fastigheten Kyvik 5:73 

BN 2021-

00345 
Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av ordförandebeslut från 

ordförande Thure Sandén (M) på grund 

av brådskande ärende. 

2 min 

37. Anmälan av delegeringsbeslut  Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av delegeringsbeslut 

fattade under perioden 2021-10-08 till 

2021-11-18. 

2 min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

38. Redovisning av inkomna 

skrivelser 

BN 2021–

000053 
Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av inkomna skrivelser 

under perioden 2021-10-08 till 2021-11-

18. 

2 min 

 

 

 

Thure Sandén (M) 

Ordförande 

Mujesira Mesinovic 

Sekreterare 

 


