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Anna Dahlén, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

Kemal Hoso (S), 1: vice ordförande

Håkan Jacobsson (M), justerare

2 (15)

ÖREBRO

Protokoll

§ 169 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Kemal Hoso
Ärendebeskrivning

Byggnadsnämndens ledamöter och ersättare ges möjlighet att anmäla övriga
frågor som sedan besvaras av ordföranden och förvaltningen. Frågorna tas till
protokollet och blir besvarade på punkten Ordföranden och förvaltningen
informerar.
Nämnden anmäler inga övriga frågor.

§ 170 Beslut om närvaro
Handläggare: Anna Dahlén
Ärendebeskrivning

Då Byggnadsnämnden har stängda sammanträden på grund av
myndighetsutövning behöver nämnden ta beslut om någon utomstående får
närvara under nämndsammanträdet.
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden beslutar att följande personer får närvara hela
sammanträdet:
Hanna Germer, praktikant planavdelningen
Julia Gustafsson, praktikant planavdelningen
Beslut

Byggnadsnämnden beslutar att följande personer får närvara hela
sammanträdet:
Hanna Germer, praktikant planavdelningen
Julia Gustafsson, praktikant planavdelningen

§ 171 Remiss – Ett nytt regelverk för bygglov, SOU 2021:47
Ärendenummer: Bn 247/2021
Handläggare: Fredrik Thore
Ärendebeskrivning

Örebro kommun är utvald som remissinstans för den statliga utredningen Ett
nytt regelverk för bygglov. I utredningen föreslås ett helt nytt regelverk för
lovplikten och lovprocessen. Utredningens förslag innebär en minskad lovplikt
för ett flertal åtgärder så som komplementbyggnader, mindre tillbyggnader och
fasadändringar. Vidare föreslås bland annat utökade möjligheter att ge bygglov
i strid mot detaljplan, begränsningar i prövningen av planenligt utgångsläget
samt förenklingar i kommuniceringsreglerna för lov och förhandsbesked.
Stadsbyggnads förslag till remissvar är att Örebro kommun, genom
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Byggnadsnämnden, ska ställa sig positiv till ett antal av förslagen men avstyrka
de mest långtgående lovbefrielserna.
Beslutsunderlag

1. Förslag på remissvar
2. Ett nytt regelverk för bygglov, SOU 2021:147 (Del 1 och 2)
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Byggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag på remissvar.
Beslut

Byggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag på remissvar.

§ 172 Anmälan om detaljplaner på samråd och
granskning
Ärendenummer: Bn 46/2021
Handläggare: Michaela Bolin
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnads redogör för de detaljplaner som är ute på samråd eller
granskning.
Samråd: Detaljplan för fastigheten Violen 19 m. fl
Beslutsunderlag

Samrådshandlingar för Detaljplan för fastigheten Violen 19 m. fl
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Anmälan tas till protokollet.

§ 173 Information om aktiverade detaljplaner och positiva
planbesked
Handläggare: Philip Cedergren
Ärendebeskrivning

Nämnden får information om aktiverade detaljplaner och positiva planbesked.
Beslutsunderlag

Muntlig information.
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Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Informationen tas till protokollet.
Beslut

Informationen tas till protokollet.

§ 174 Information angående remiss ”Namn på stadsdelar
och områden i Örebro (Sam 540/2021)
Ärendenummer: Bn 299/2021
Handläggare: Erica Ek, Föredragande Hanna Bäckgren
Ärendebeskrivning

Programnämnd samhällsbyggnad har gett Byggnadsnämnden möjlighet att
besvara en remiss angående namn på stadsdelar och områden inom Örebro
tätort. Förvaltningen lämnar förslaget för information till Byggnads-nämnden.
Byggnadsnämndens ledamöter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlag

Remiss -Namn på stadsdelar om områden i Örebro (Sam 540/2021)
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till beslut:
-

Informationen tas till protokollet

Beslut

Informationen tas till protokollet

§ 175 Namnärende: Namn på park i Brickebacken
Ärendenummer: Bn 222/2021
Handläggare: Erica Ek, Föredragande Hanna Bäckgren
Ärendebeskrivning

I samband med godkännande av planprogram för stadsdelen Brickebacken
finns behov av namn på en befintlig park. Namnberedningen föreslår att den
nya parken får namnet Brickeparken efter stadsdelens namn.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-09-24
Karta 2021-10-08
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Parken markerad med nr 1 på kartan får namnet Brickeparken.

5 (15)

ÖREBRO

Protokoll

Beslut

Parken markerad med nr 1 på kartan får namnet Brickeparken.

§ 176 GÄLLERSTA KLOCKARGÅRD 1:1 (GÄLLERSTA 316)
Bygglov nybyggnad solcellsanläggning
Handläggare: Jonny Hannason, Föredragande Staffan Bergh
Ärendebeskrivning

Ärendenummer: SHBG 2021-001213
Inkom: 2021-05-26
Ärendet gäller nybyggnad av solcellsanläggning på fastigheten Gällersta
Klockargård 1:1 som ligger i Gällersta ca 10 km söder om centrala Örebro.
Solcellsanläggningen är placerad på ett sådant sätt att den skulle innebära ett
främmande inslag i det öppna odlingslandskapet och den kulturhistoriskt
värdefulla miljön och därför påverka områdets kulturvärden negativt. Vidare
placeras anläggningen på jordbruksmark. Stadsbyggnad Örebros förslag är att
bygglovet ska avslås.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-09-27
Huvudritning 2021-08-18
Projektbeskrivning 2021-06-30
Ansökan om lov 2021-06-15
Projektbeskrivning 2021-06-15
Ansökan om lov 2021-05-26
Bilagor
1. Redovisning av fastställd avgift
2. Remissvar från Stadsbyggnad kommunbiologen inkommit den 2021-08-27
3. Remissvar från Trafikverket inkommit den 2021-08-30
4. Remissvar från Stadsbyggnad Översiktsplan/kulturmiljö inkommit den
2021-09-06
5. Foton från platsbesök
6. Yttrande från sökanden inkommit efter kommunicering
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Ansökan om bygglov avslås. Lokaliseringen uppfyller inte plan- och bygglagen
(PBL) och Miljöbalken (MB).
Med stöd av Kommunfullmäktiges beslutade bygglovstaxa tar
Byggnadsnämnden ut en avgift på 20 000 kr. Fakturan kommer skickas separat
och ska betalas även om den överklagas.
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Beslut

Ansökan om bygglov avslås. Lokaliseringen uppfyller inte plan- och bygglagen
(PBL) och Miljöbalken (MB).
Med stöd av Kommunfullmäktiges beslutade bygglovstaxa tar
Byggnadsnämnden ut en avgift på 20 000 kr. Fakturan kommer skickas separat
och ska betalas även om den överklagas.

§ 177 x Förhandsbesked nybyggnad två st. enbostadshus
Handläggare: Jonny Hannason, Föredragande Jennifer Wellin
Ärendebeskrivning

Ärendenummer: SHBG 2021-001801
Inkom: 2021-08-06
Ärendet gäller en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två st.
enbostadshus på fastigheten x som ligger ca 11 kilometer öster om centrala
Örebro. Byggnationen föreslås inom ett i översiktsplanen utpekat
utvecklingsområde och sett ur den aspekten är ny bebyggelse inom detta
område positiv. Förslaget har omarbetats under ärendets gång och har
anpassats till omgivningen och områdets karaktär och landskapsbild.
Vägdragning och placering av tillkommande byggnader har justerats och det
har även redovisats hur grönska samt trädgårdsytor planeras att bevaras på
tomtytan som helhet. Stadsbyggnad Örebro föreslår därför att
Byggnadsnämnden ska besluta om ett positivt förhandsbesked för åtgärden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-09-28 (rev. 2021-10-08)
Ansökan om förhandsbesked 2021-08-06
Projektbeskrivning 2021-08-06
Situationsplan, 3 st. 2021-08-06
Bilagor
1. Redovisning av fastställd avgift
2. Granneyttrande från x inkommit den 2021-08-30
3. Granneyttrande från x inkommit den 2021-09-03
4. Granneyttrande från x inkommit den 2021-09-07
5. Remissvar från Skanova Accessnätsplanering inkommit den 2021-09-03
6. Remissvar från Miljökontoret inkommit den 2021-08-27
7. Remissvar från Stadsbyggnad Översiktsplan inkommit den 2021-09-06 samt
den 2021-10-01
8. Remissvar från E.ON Energidistrubution AB inkommit den 2021-09-08
9. Foton från besök på platsen.
10. Yttrande från sökande inkommit 2021-09-16 samt 2021-09-20
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Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Positivt förhandsbesked lämnas för åtgärden.
Med stöd av Kommunfullmäktiges beslutade bygglovstaxa tar
Byggnadsnämnden ut en avgift på 23 125 kr. Fakturan kommer skickas separat
och ska betalas även om den överklagas.
Villkor
Den nya bebyggelsen ska gestaltningsmässig anpassas till befintlig
bebyggelsestruktur på platsen beträffande val av hustyp, kulörer, material samt
placering av hus. Se remissvar från stadsantikvarien och översiktsplan
inkommit den 2021-10-01 & 2021-09-06.
Beslut

Positivt förhandsbesked lämnas för åtgärden.
Med stöd av Kommunfullmäktiges beslutade bygglovstaxa tar
Byggnadsnämnden ut en avgift på 23 125 kr. Fakturan kommer skickas separat
och ska betalas även om den överklagas.
Villkor
Den nya bebyggelsen ska gestaltningsmässig anpassas till befintlig
bebyggelsestruktur på platsen beträffande val av hustyp, kulörer, material samt
placering av hus. Se remissvar från stadsantikvarien och översiktsplan
inkommit den 2021-10-01 & 2021-09-06.

§ 178 x Förhandsbesked nybyggnad av fyra enbostadshus
Handläggare: Jesper Hall
Ärendebeskrivning

Ärendenummer: SHBG 2021-001812
Inkom: 2021-08-09
Ärendet gäller en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fyra
enbostadshus på fastigheten x som ligger ca 15 kilometer väster om Örebro.
Föreslagen lokalisering bedöms beröra brukningsvärd jordbruksmark på ett
sätt som inte är förenligt med Miljöbalkens bestämmelser och kommunens
riktlinjer och marken bör därför inte bebyggas. Jordbruksmarken ingår i ett
större sammanhängande jordbrukslandskap vilket är av allmänt intresse och
bör således bevaras. Stadsbyggnad Örebro bedömer att negativt
förhandsbesked skall lämnas med hänsyn till markens lämplighet att bebygga
då marken idag utgörs av jordbruksmark som kommunen ser som en viktig
samhällsresurs som skall värnas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-09-30
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Ansökan om förhandsbesked 2021-08-09
Situationsplan 2021-08-09
Bilagor
1. Redovisning av fastställd avgift
2. Miljökontorets yttrande inkommit den 2021-08-27
4. E:ONs yttrande inkommit den 2021-08-31
5. Stadsbyggnad Översiktsplans yttrande inkommit den 2021-09-02
6. Stadsbyggnad Kommunbiologens yttrande inkommit den 2021-08-24
7. Skanova Accessnätsplanerings yttrande inkommit den 2021-09-03
8. foto från platsen
8. Yttrande från sökande
9. Granneyttrande från x inkommit den 2021-10-06
10. Granneyttrande från x inkommit den 2021-10-06
11. Granneyttrande från x inkommit den 2021-10-05
12. Granneyttrande från x inkommit den 2021-10-05
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Negativt förhandsbesked lämnas för åtgärden. Lokaliseringen uppfyller inte
plan- och bygglagens krav vad gäller i 2 kap 2, 4 §§ och 3 kap § 4 i miljöbalken.
Med stöd av Kommunfullmäktiges beslutade bygglovstaxa tar
Byggnadsnämnden ut en avgift på 23 125 kr. Fakturan kommer skickas separat
och ska betalas även om den överklagas.
Beslut

Negativt förhandsbesked lämnas för åtgärden. Lokaliseringen uppfyller inte
plan- och bygglagens krav vad gäller i 2 kap 2, 4 §§ och 3 kap § 4 i miljöbalken.
Med stöd av Kommunfullmäktiges beslutade bygglovstaxa tar
Byggnadsnämnden ut en avgift på 23 125 kr. Fakturan kommer skickas separat
och ska betalas även om den överklagas.

§ 179 AXBERGS-DAMMSÄTTER 1:2 (AXBERGS-DAMMSÄTTER
522) Förhandsbesked nybyggnad av 4 st. enbostadshus
Handläggare: Staffan Bergh
Ärendebeskrivning

Ärendenummer: SHBG 2021-001414
Inkom: 2021-06-23
Ärendet gäller en ansökan om förhandsbesked för fyra enbostadshus på
fastigheten Axbergs-Dammsätter 1:2 som ligger ca 10 kilometer norr om
Örebro. Utifrån landskapsbilden, den befintlig bebyggelsestrukturen och de
höga kulturvärdena på platsen samt att platsen är utsatt för buller från
järnvägen är Stadsbyggnads bedömning att byggnation på platsen inte är
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lämplig. Stadsbyggnad föreslår därför att Byggnadsnämnden ska besluta om ett
negativt förhandsbesked för åtgärden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-09-28
Ansökan 2021-06-23
Situationsplan 2021-06-23
Översiktskarta 2021-06-23
Bilagor
1. Redovisning av fastställd avgift
2. Remissvar från Stadsbyggnad översiktsplan inkommit 2021-07-13
3. Remissvar från Miljönämnden inkommit 2021-07-22
4. Remissvar från E.ON inkommit 2021-07-15
5. Remissvar från Skanova inkommit 2021-07-19
6. Remissvar från Tekniska förvaltningen inkommit 2021-07-13
7: Remissvar från Trafikverket inkommit 2021-08-13
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Negativt förhandsbesked lämnas för åtgärden. Lokaliseringen uppfyller inte
plan- och bygglagens krav vad gäller landskapsbild, samt befintlig
bebyggelsestruktur och bullersituationen på platsen.
Med stöd av Kommunfullmäktiges beslutade bygglovstaxa tar
Byggnadsnämnden ut en avgift på 23 125 kr. Fakturan kommer skickas separat
och ska betalas även om den överklagas.
Jäv

Alexander Walltin (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Beslut

Negativt förhandsbesked lämnas för åtgärden. Lokaliseringen uppfyller inte
plan- och bygglagens krav vad gäller landskapsbild, samt befintlig
bebyggelsestruktur och bullersituationen på platsen.
Med stöd av Kommunfullmäktiges beslutade bygglovstaxa tar
Byggnadsnämnden ut en avgift på 23 125 kr. Fakturan kommer skickas separat
och ska betalas även om den överklagas.

§ 180 PAPAYAN 1 Bygglov nybyggnad kontorsbyggnad
samt anordnande av parkeringsplatser
Handläggare: Mehdi Al-Khafagi
Ärendebeskrivning

Ärendenummer: SHBG 2021-001361
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Ärendet utgår från Byggnadsnämndens sammanträde 2021-10-14

§ 181 SIRIUS 1 Bygglov tillbyggnad flerbostadshus samt
anordnande av parkeringsplatser
Handläggare: Mehdi Al-Khafagi
Ärendebeskrivning

Ärendenummer: SHBG 2021-000223
Ärendet utgår från Byggnadsnämndens sammanträde 2021-10-14

§ 182 EKER 14:162 Bygglov nybyggnad radhus samt rivning
av byggnad och anordnande av parkeringsplatser
Handläggare: Mehdi Al-Khafagi
Ärendebeskrivning

Ärendenummer: SHBG 2020-001486
Inkom: 2021-10-05
Ärendet gäller nybyggnation av radhus innehållande 4 st lgh samt anordnande
av parkeringsplatser och rivning av byggnad på fastigheten Eker 14:162 som
ligger längs med Runnabyvägen 9, cirka 5 km nordväst om Örebro centrum.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Stadsbyggnad bedömer att
åtgärden kommer att ansluta väl till befintlig bebyggelse och kan således tillåtas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-05
Situationsplan 2021-10-04
Fasadritningar 2 st 2021-10-01
Planritning 2 st 2021-10-01
Ansökan om lov 2021-10-05
Huvudritning, miljöhus 2021-09-27
Bilagor
1. Redovisning av fastställd avgift
2. Granneyttrande från X inkommit den
3. Remissvar från Miljökontoret inkommit den 5 oktober 2021
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Bygglov beviljas.
Så som byggherren föreslagit fastställs Torbjörn Jonsson som kontrollansvarig
för åtgärden.
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Sökande och den kontrollansvarige, och andra som ska närvara, kallas till
tekniskt samråd. Sökande ska i god tid innan byggstart kontakta
Byggnadsnämnden för att komma överens om tid och plats för samrådet.
Med stöd av Kommunfullmäktiges beslutade bygglovstaxa tar
Byggnadsnämnden ut en avgift på 50 000 kr. Fakturan kommer skickas separat
och ska betalas även om den överklagas
Beslut

Bygglov beviljas.
Så som byggherren föreslagit fastställs Torbjörn Jonsson som kontrollansvarig
för åtgärden.
Sökande och den kontrollansvarige, och andra som ska närvara, kallas till
tekniskt samråd. Sökande ska i god tid innan byggstart kontakta
Byggnadsnämnden för att komma överens om tid och plats för samrådet.
Med stöd av Kommunfullmäktiges beslutade bygglovstaxa tar
Byggnadsnämnden ut en avgift på 50 000 kr. Fakturan kommer skickas separat
och ska betalas även om den överklagas

§ 183 x Strandskyddsdispens nybyggnad fritidshus
Handläggare: Mehdi Al-Khafagi
Ärendebeskrivning

Ärendenummer: SHBG 2021-001811
Inkom: 2021-08-09
Ärendet gäller ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för
åtgärden att uppföra ett fritidshus på fastigheten x som ligger ca 3 mil sydost
om Örebro. På fastigheten finns idag ett fritidshus som skall rivas och nytt
skall uppföras. Örebro stadsbyggnad bedömer att särskilda skäl framkommit
som kan godtas då platsen bedöms genom bebyggelse vara väl avskilt från
området närmast strandlinjen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-09-06(2021-10-01)
Situationsplan 2021-08-31
Ansökan om strandskyddsdispens 2021-08-09
Bilagor
1. Redovisning av fastställd avgift
2. Remissvar från kommunekologen inkommit den 2021-08-27
3. Foton från platsbesök 2021-09-13
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Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Strandskyddsdispens meddelas för nybyggnad av fritidshus.
Dispens kan därför ges enligt 7 kap. 18 c § 2 miljöbalken. Bedömning görs att
fastigheten i sin helhet utgör tomtplats och får ianspråktagas.
Med stöd av Kommunfullmäktiges beslutade bygglovstaxa tar
Byggnadsnämnden ut en avgift på 11 875 kr. Fakturan kommer skickas separat
och ska betalas även om den överklagas.
Beslut

Strandskyddsdispens meddelas för nybyggnad av fritidshus.
Dispens kan därför ges enligt 7 kap. 18 c § 2 miljöbalken. Bedömning görs att
fastigheten i sin helhet utgör tomtplats och får ianspråktagas.
Med stöd av Kommunfullmäktiges beslutade bygglovstaxa tar
Byggnadsnämnden ut en avgift på 11 875 kr. Fakturan kommer skickas separat
och ska betalas även om den överklagas.

§ 184 Pågående tillsyns- och bygglovsärenden
Ärendebeskrivning

Nämnden får information om pågående tillsyns- och bygglovsärenden.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Informationen tas till protokollet.
Beslut

Informationen tas till protokollet.

§ 185 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Bn 47/2021
Handläggare: Anna Dahlén
Ärendebeskrivning

Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande eller
utskott ska anmälas till Byggnadsnämnden enligt 6 kap. 40 § KL. Besluten
gäller för perioden 2021-09-01 till 2021-09-30
Beslutsunderlag

Delegationsbeslut w3d3
Delegationsbeslut belägenhetsadresser
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Delegationsbeslut delegat ordförande
Delegationsbeslut delegat bn
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Anmälan tas till protokollet.

§ 186 Anmälan av överklagade beslut
Ärendenummer: Bn 48/2021
Handläggare: Anna Dahlén
Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden får information om beslut som överklagats.
Beslutsunderlag

Överklagade beslut 2021-09-01 till 2021-09-30
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Anmälan tas till protokollet.

§ 187 Anmälan av beslut från Länsstyrelsen, Mark- och
miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen
Ärendenummer: Bn 49/2021
Handläggare: Anna Dahlén
Ärendebeskrivning

Anmälan av beslut fattade av Länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen och
Mark- och miljööverdomstolen i ärenden som Byggnadsnämnden fattat beslut.
Beslutsunderlag

Beslut från Länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen och Mark- och
miljööverdomstolen inkomma för perioden 2021-09-01 till 2021-09-30
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Anmälan tas till protokollet.
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Protokoll

Beslut

Anmälan tas till protokollet.

§ 188 Ordföranden och förvaltningen informerar
Handläggare: Kemal Hoso
Ärendebeskrivning

Hanna Bäckgren, tf. verksamhetschef planavdelningen, informerar om att
Örebro kommun har tilldelats andra pris i Årets Arkitektkommun 2021.
Jennifer Wellin, enhetschef bygglov, informerar om antal beviljande och avslag
för bygglov och förhandsbesked under perioden 1 januari t.o.m. 30 september
2021.
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Informationen tas till protokollet.
Beslut

Informationen tas till protokollet.
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