Protokoll

Bn 14/2020

Byggnadsnämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2020-01-30
09:00–11:00
Citypassagen, Nämndesal Berget

Närvarande ledamöter
Anders Hagström (KD)
Kemal Hoso (S)
Håkan Jacobsson (M)
Siv Lord (S)
Gösta Eriksson (S)
Madelene Vikström (S)
Anders Gunnarsson (C)
Håkan Larsson (C)
Jessica Carlqvist (V)
Ann-Britt Stålblad (M)
Magnus Stålberg (M)
Meriton Rexhepi (M)
Maria Falk (SD)
Tjänstgörande ersättare
Elona Malm (S)
Ulrika Schortz (KD)
Adrian Linde (M)

§§ 8-19

Tjänstgör för Nisvet Okanovic (S)
Tjänstgör för Zara Anell (L)
Tjänstgör för Magnus Stålberg (M) §§17

Närvarande ersättare
Mats Grandin (S)
Ingvar Karlsson (S)
Lisbeth Lund (V)
Övriga
Anna Dahlén
Kerstin Hellberg
Petra Åhlund
Patrik Kindström
Jennifer Welin
Peder Hallkvist
Erica Ek

Nämndsekreterare
Stabschef
Avdelningschef
Avdelningschef
Enhetschef
Stadsarkitekt
Stadsantikvarie

Paragraf 1–19

1 (16)

ÖREBRO

Protokoll

Anna Dahlén, sekreterare

Anders Hagström (KD), ordförande

Håkan Jacobsson (M), justerare
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§ 1 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:
- Elise Lund, Antikvarie
- Marie Eklund, Bygglovsingenjör
- Anna Örman, Planarkitekt
- Marcus Westerberg, praktikant
Beslut

Byggnadsnämnden beslutar att följande personer får närvara hela
sammanträdet:
- Elise Lund, Antikvarie
- Marie Eklund, Bygglovsingenjör
- Anna Örman, Planarkitekt
- Marcus Westerberg, praktikant

§ 2 Nulägesöversikt Byggnadsnämnden
Ärendenummer: Bn 351/2019
Handläggare: Anna Jonasson
Ärendebeskrivning

Nulägesöversikten bereddes på Byggnadsnämnden 19/12, nu återkommer den
för beslut i Byggnadsnämnden den 30/1. Nulägesöversikt är ett nytt inslag i
årsprocessen och ska tas fram av varje nämnd. Nulägesöversikten ger politiken
en nulägesbild av nämndens styrkor, svagheter, utmaningar etc. Den kommer
att ingå som underlag vid framtagande av ÖSB 2021.
Beslutsunderlag

- Nulägesöversikt för Byggnadsnämnden
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
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Nulägesöversikt för Byggnadsnämnden fastställs och överlämnas till
Programnämnd samhällsbyggnad.
Beslut

Nulägesöversikt för Byggnadsnämnden fastställs och överlämnas till
Programnämnd samhällsbyggnad.

§ 3 Verksamhetsplan med budget 2020,
Byggnadsnämnden.
Ärendenummer: Bn 352/2019
Handläggare: Anna Jonasson och Sarah Habib
Ärendebeskrivning

Byggnadsnämndens verksamheter omsluter år 2020 cirka 40 mnkr. Intäkterna
står för cirka 90 % av finansieringen och resterande andel är skattefinansierad
verksamhet. Byggnadsnämndens skattefinansierade budgetram för 2020 uppgår
till 5,6 mnkr. Budgetramen har reducerats med 23 tkr till följd av 2020 års
riktade effektiviseringsuppdrag, vilket motsvarar 0,4 %. Fördelning av det
riktade uppdraget tilldelas utifrån verksamheternas andel av den
skattefinansierade budgetramen. Överfört resultat på 58 tkr från 2018, som
tillfördes budgetramen under 2019, reducerar budgetramen för 2020.
Byggnadsnämnden har för 2020 även tilldelats medel från programnämnd
Samhällsbyggnad planeringsreserv med 9 tkr.
Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med budget 2020
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
1. Verksamhetsplan med budget 2020 för Byggnadsnämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2020 överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad för kännedom.
Yrkande

Håkan Jacobsson (M), Ann-Britt Stålblad (M), Meriton Rexhepi (M) och
Adrian Linde (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för egen
budget i Kommunfullmäktige.
Jessica Carlqvist (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för egen
budget i Kommunfullmäktige.
Maria Falk (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för egen
budget i Kommunfullmäktige.
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Proposition

Ordförande finner att det finns fyra förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Byggnadsnämnden godkänner att ordföranden i tur och ordning
prövar yrkanden mot varandra.
Först ställer ordföranden Jessica Carlqvist (V) yrkande mot Maria Falk (SD)
och finner att Jessica Carlqvist (V) yrkanden finner bifall
Sedan ställer ordföranden Jessica Carlqvist (V) yrkande mot Håkan Jacobsson
(M) m.fl. yrkande och finner att Håkan Jacobsson (M) m.fl. yrkande vinner
bifall
Därefter ställs Håkan Jacobsson (M) m.fl. yraknde mot Stadsbyggnads förslag
till beslut. Ordföranden finner att Byggnadsnämndens beslutar i enlighet med
Stadsbyggnads förslag till beslut.
Beslut

1. Verksamhetsplan med budget 2020 för Byggnadsnämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2020 överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad för kännedom.
Reservation

Håkan Jacobsson (M), Ann-Britt Stålblad (M), Meriton Rexhepi (M) och
Adrian Linde (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Jessica Carlqvist (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Maria Falk (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 4 Remiss - förslag till Avfallsplan 2020 för Örebro
kommun
Ärendenummer: Bn 369/2019
Handläggare: Anders Lind
Ärendebeskrivning

Varje kommun ska enligt Miljöbalken ha en avfallsplan, beslutad av
kommunfullmäktige, med syfte att minska avfallets mängd och farlighet.
Planen hanterar såväl det geografiska perspektivet med hushållsavfall och
nedskräpning som det organisatoriska med avfall från kommunala
verksamheter. Förslaget till Avfallsplan redovisar mål och åtgärder för hur
Örebro kommun ska kunna bidra till en cirkulär ekonomi. Byggnadsnämnden
har fått möjlighet att yttra sig om förslag till Avfallsplan för Örebro kommun.
Avfallsplanen syftar till att på sikt nå en cirkulär ekonomi där konsumtionen
inom Örebro kommuns gränser håller sig inom ramen för en planet.
Remissperioden pågår fram till 31 januari 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-08
- Avfallsplan 2020 remissversion
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- Stadsbyggnads förslag till remissvar från Byggnadsnämnden
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
- Stadsbyggnads förslag till remissvar lämnas som svar på remissen
Nämndens behandling

Håkan Larsson (C) önskar ett tillägg att även tillgång för hantering av rismassor
och trädgårdsavfall ska finnas med i remissvaret.
Beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
- Stadsbyggnads förslag till remissvar lämnas som svar på remissen med tillägg
om hantering av rismassor och trädgårdsavfall.

§ 5 Remiss - Förslag till riktlinjer för friyta i förskola och
skola, (Sam 264/2019)
Ärendenummer: Bn 356/2019
Handläggare: Fredrik Thore
Ärendebeskrivning

Programnämnd Samhällsbyggnad har beslutat om att lämna ett förslag på
riktlinjer för friyta i förskola och skola i Örebro kommun för samråd till
berörda nämnder, kommunala bolag, lärarorganisationer m.fl.
Programnämnden önskar samrådsinstansernas övergripande synpunkter på
förslaget till riktlinjer samt svar på ett antal specifika frågeställningar. I
Stadsbyggnads förslag på samrådssvar för Byggnadsnämndens räkning föreslås
nämnden ställa sig positiv till de föreslagna riktlinjerna, men samtidigt peka ut
vissa delar som skulle kunna utvecklas eller förtydligas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-16
Bilaga 1: Förslag på samrådssvar daterad 2020-01-16
Bilaga 2: Programnämnd Samhällsbyggnads förslag på riktlinjer för friyta i
förskola och skola med bilagor
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till byggnadsnämnden:
Stadsbyggnads förslag på samrådssvar antas och lämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad.
Beslut

Stadsbyggnads förslag till byggnadsnämnden:
Stadsbyggnads förslag på samrådssvar antas och lämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad.
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§ 6 Samrådssvar Byggnadsnämnden – Planprogram
Brickebacken
Ärendenummer: Bn 380/2019
Handläggare: Niklas Gustafsson
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnad, enheten för översiktsplanering arbetar med ett planprogram för
Brickebackenområden. Planprogrammet är ute på samråd under tiden 21
november 2019 – 6 februari 2019. Byggnadsnämnden Örebro kommun har
fått planprogrammet skickat till sig för synpunkter under samrådstiden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-16
Samrådshandling Planprogram Brickebackenområden (Sam 21/2016)
Denna tjänsteskrivelse med förslag till samrådssvar som återges under rubriken
"Ärendet".
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
- Stadsbyggnads förslag till samrådssvar lämnas på planprogrammets
samrådshandling.
Beslut

- Stadsbyggnads förslag till samrådssvar lämnas på planprogrammets
samrådshandling.

§ 7 Stickprov - positiva planbesked
Handläggare: Hanna Bäckgren
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnad informerar om handläggningen av begäran om planbesked där
beslut fattats på delegation.
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Informationen tas till protokollet.
Beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Informationen tas till protokollet.
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§ 8 GIFFELN 1 Bygglov nybyggnad flerbostadshus, växthus,
förråd och skärmtak samt anordnande av parkering
Handläggare: Stefan Aläng
Ärendebeskrivning

Ärendenummer: SHBG 2019-001772
Inkom: 2019-12-06
Ärendet avser nybyggnad av flerbostadshus, växthus, förråd och skärmtak samt
anordnande av parkering. Fastigheten ligger i Bettorp i de norra delarna av
Örebro. Man har mindre avvikelser i form av att byggnaden placeras till en
mindre del närmare gräns än detaljplanen anger, men har även placerat
balkonger över mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Örebro
stadsbyggnad bedömer att åtgärderna följer detaljplanens syfte samt att
avvikelserna kan ses som mindre från gällande detaljplan och föreslår att
förslaget ska beviljas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-14 rev 2020-01-20
Ansökan / Anmälan kontrollansvarig 2019-12-06
Markplaneringsplan 2019-12-06
Situationsplan 2019-12-06
Situationsplan, körspår avfallshämtning 2020-01-13
Planritningar, 18 st 2019-12-06
Sektionsritning 2019-12-06
Fasadritningar, 6 st 2019-12-06
Ritningar komplementbyggnader, 4 st 2019-12-06
PM Dagvatten 2019-12-06
Tillgänglighetsutredning 2019-12-06
Illustration 2019-12-06
Avvikelse dagsljus 2020-01-28
Bilagor
1. Redovisning av fastställd avgift
2. Granneyttrande inkommit den 6 januari 2020
3. Granneyttrande inkommit den 22 december 2019
4. Remissvar från Tekniska förvaltningen inkommit den 7 januari 2020
5. Remissvar från Miljökontoret inkommet den 13 december 2019
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Bygglov beviljas.
Beslutet innebär en liten avvikelse från detaljplanebestämmelserna och ger rätt
att bygga 2,1 meter från fastighetsgräns. Åtgärden är förenlig med planens
syfte.
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Beslutet innebär även ytterligare en liten avvikelse från
detaljplanebestämmelserna och ger rätt att bygga balkonger på mark som inte
får bebyggas. De sticker ut 1,8 meter över mark som inte får bebyggas de har
frihöjd under nedersta balkongen på 3,5 meter. Åtgärden är förenlig med
planens syfte.
Beslutet innebär en mindre avvikelse från utformningskraven med avseende på
att dagsljuskravet inte uppfylls i sex rum som är avsedda för matlagning.
Så som byggherre föreslagit fastställs x som kontrollansvarig för åtgärden.
Sökande, 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. För att ett samråd ska kunna
hållas måste nödvändiga handlingar presenteras innan samrådet
Utstakning krävs och ska göras av en person med sådan grundläggande
mätningsteknisk färdighet som framgår av handboken i mät- och kartfrågor,
HMK.
Med stöd av Kommunfullmäktiges beslutade bygglovstaxa tar
Byggnadsnämnden ut en avgift på 78 150 kr. Fakturan kommer skickas separat
och ska betalas även om den överklagas.
Beslut

Bygglov beviljas.
Beslutet innebär en liten avvikelse från detaljplanebestämmelserna och ger rätt
att bygga 2,1 meter från fastighetsgräns. Åtgärden är förenlig med planens
syfte.
Beslutet innebär även ytterligare en liten avvikelse från
detaljplanebestämmelserna och ger rätt att bygga balkonger på mark som inte
får bebyggas. De sticker ut 1,8 meter över mark som inte får bebyggas de har
frihöjd under nedersta balkongen på 3,5 meter. Åtgärden är förenlig med
planens syfte.
Beslutet innebär en mindre avvikelse från utformningskraven med avseende på
att dagsljuskravet inte uppfylls i sex rum som är avsedda för matlagning.
Så som byggherre föreslagit fastställs x som kontrollansvarig för åtgärden.
Sökande, 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. För att ett samråd ska kunna
hållas måste nödvändiga handlingar presenteras innan samrådet
Utstakning krävs och ska göras av en person med sådan grundläggande
mätningsteknisk färdighet som framgår av handboken i mät- och kartfrågor,
HMK.
Med stöd av Kommunfullmäktiges beslutade bygglovstaxa tar
Byggnadsnämnden ut en avgift på 78 150 kr. Fakturan kommer skickas separat
och ska betalas även om den överklagas.
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§ 9 x Bygglov nybyggnad enbostadshus samt garage
Handläggare: Mehdi Al-Khafagi
Ärendebeskrivning

Ärendenummer: SHBG x
Inkom: 2019-09-19
Ärendet avser bygglov för nybyggnation av ett enbostadshus och garage på
fastigheten x, beläget ca 9 kilometer söder om Örebro. Från
Byggnadsnämndens sammanträde 2017-10-27 finns ett giltigt beslut som togs
om förhandsbesked med beslutsnummer § 300. Ett positivt förhandsbesked är
bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov
görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft, 2018-05-22.
Föreslagen placering ligger utmed befintlig väg och i en lucktomt i anslutning
till befintlig bebyggelse i x. Stadsbyggnads bedömer att tänkt åtgärd väntas
ansluta väl till den befintliga bebyggelsen och bygglov för åtgärden kan beviljas
med stöd av beslut om förhandsbesked § 300.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-13 (rev. 2020-01-20)
Situationsplan 2019-12-06
E-post, färgsättning 2019-11-07
Huvudritning, garage 2019-10-28
Fasadritningar 2 st 2019-09-19
Sektionsritning 2019-09-19
Planritning 2019-09-19
Anmälan om kontrollansvarig 2019-10-22
Ansökan om lov 2019-09-19
Bilagor
1. Redovisning av fastställd avgift
2. Granneyttrande inkommit 2019-12-23.
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Bygglov beviljas med stöd av Byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked
beslutsnummer § 300
Så som byggherre föreslagit fastställas x som kontrollansvarig för åtgärden.
Sökande, 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.
För att ett samråd ska kunna hållas måste nödvändiga handlingar presenteras
innan samrådet.
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Med stöd av Kommunfullmäktiges beslutade bygglovstaxa tar
Byggnadsnämnden ut en avgift på 35 000 kr. Fakturan kommer skickas separat
och ska betalas även om den överklagas.
Beslut

Bygglov beviljas med stöd av Byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked
beslutsnummer § 300
Så som byggherre föreslagit fastställas x som kontrollansvarig för åtgärden.
Sökande, 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.
För att ett samråd ska kunna hållas måste nödvändiga handlingar presenteras
innan samrådet.
Med stöd av Kommunfullmäktiges beslutade bygglovstaxa tar
Byggnadsnämnden ut en avgift på 35 000 kr. Fakturan kommer skickas separat
och ska betalas även om den överklagas.

§ 10 x Förhandsbesked för nybyggnad 3st enbostadshus
Handläggare: Lisa Johansson
Ärendebeskrivning

Ärendenummer: SHBG x
Inkom: 2019-12-09
Ärendet gäller en ansökan om förhandsbesked för 3st enbostadshus på
fastigheten x som ligger i x ca 7 kilometer norr om centrala Örebro.
Stadsbyggnad Örebro gör bedömningen att förhandsbesked för fastigheten x,
som avser nybyggnad av 3 st. enbostadshus kan beviljas. Detta med hänvisning
till det ställningstagande som finns för området, x, utifrån fördjupade
översiktsplanen för Långenområdet och kommunens översiktsplan. Efter
revidering som gjorts år 2018 i den fördjupade översiktsplanen nämns att ett
10-tal hus kan få tillkomma i dagsläget. Vatten och avlopp bedöms gå att lösa.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-17 (rev. 2020-01-20)
Situationsplan 2019-12-09
Ansökan 2019-12-09
Bilagor
1. Redovisning av fastställd avgift
2. Remissvar från miljökontoret inkommit den 2020-01-09
3. Remissvar från Länsstyrelsen inkommit den 2020-01-07
4. Remissvar från Tekniska inkommit den 2020-01-15
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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 125kr. 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.
Beslut

Positivt förhandsbesked lämnas för åtgärden.
Med stöd av Kommunfullmäktiges beslutade bygglovstaxa tar
Byggnadsnämnden ut en avgift på 23 125kr. 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.

§ 11 x Bygglov ändring flerbostadshus
Handläggare: Erik Oxelbark
Ärendebeskrivning

Ärendenummer: SHBG x
Inkom:2019-12-11
Ärendet gäller bygglov i efterhand för ett fönsterbyte på fastigheten x, på norr
ca 1 km från Örebro Centrum. Byggnaden är uppförd 1931 och ritad av
arkitekt August Gustafsson, området består av blandad bebyggelse. Åtgärden
är i dagsläget redan utförd. Dom tidstypiska tvålufts träfönstren med mittpost
och glasdelande spröjs har bytts till pivothängda enluftsfönster i PVC med
spröjs innanför glaset. Ändringen bedöms inte vara anpassad till byggnadens
karaktär och ger ett nedsatt intryck. Då upphängning, material, spröjs och
indelning har ändrats gör Örebro Stadsbyggnad bedömningen att åtgärden är
lovpliktig. Vidare bedöms åtgärden inte vara varsamt utförd med hänsyn till
rådande rättsläget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-15 (rev. 2020-01-16)
Foto, före ändring. 4 st. 2019-12-19
Foto, efter ändring. 4 st. 2019-12-19
Brev 2 st. 2019-12-11
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Fasadritningar 4 st. 2019-12-11
Ansökan om lov 2019-12-11
Bilagor
1. Redovisning av fastställd avgift
2. Uttalande från byggnadsantikvarie Elise Lund inkommit den 2020-01-16.
Upplysningar
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § 4 p. Plan- och bygglagen
eftersom åtgärden inte uppfyller det varsamhetskrav som finns i 8 kap. 17 §
PBL. Därutöver skulle åtgärden innebära en förvanskning av en särskild
värdefull byggnad i strid med 8 kap. 13 § 4 p. PBL.
Med stöd av Kommunfullmäktiges beslutade bygglovstaxa tar
Byggnadsnämnden ut en avgift på 7 500 kr. Fakturan kommer skickas separat
och ska betalas även om den överklagas.
Beslut

Ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § 4 p. Plan- och bygglagen
eftersom åtgärden inte uppfyller det varsamhetskrav som finns i 8 kap. 17 §
PBL. Därutöver skulle åtgärden innebära en förvanskning av en särskild
värdefull byggnad i strid med 8 kap. 13 § 4 p. PBL.
Med stöd av Kommunfullmäktiges beslutade bygglovstaxa tar
Byggnadsnämnden ut en avgift på 7 500 kr. Fakturan kommer skickas separat
och ska betalas även om den överklagas.

§ 12 Byggnadsnämndens sammanträdestider 2020
Ärendenummer: Bn 360/2019
Handläggare: Anna Dahlén
Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden beslutade om sammanträdestider för 2020 vid sitt
sammanträde 2019-11-19. Revidering av dessa sammanträdestider föreslås nu
till att Byggnadsnämnden sammanträde den 18 juni 2020 tidigareläggs till den
17 juni 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-09
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Byggnadsnämnden sammanträde den 18 juni 2020 tidigareläggs till den 17 juni
2020.
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Beslut

Byggnadsnämnden sammanträde den 18 juni 2020 tidigareläggs till den 17 juni
2020.

§ 13 Delegationslista bygglov
Ärendenummer: Bn 46/2020
Ärendebeskrivning

Information om uppdatering av bygglovshandläggare med delegat enligt
Byggnadsnämndens delegationsordning §326 Ärendetyp 1.14 - Beslut att
godkänna enskilda handläggares rätt att utnyttja given delegation enligt
redovisad delegationsordning.
Beslutsunderlag

Bygglovshandläggare med delegation 2020 Bn200130
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut

- Anmälan tas till protokollet.

§ 14 Anmälan av detaljplaner som vunnit laga kraft
Handläggare: Anna Dahlén
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnad anmäler de detaljplaner som har vunnit laga kraft
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut

- Anmälan tas till protokollet.

§ 15 Anmälan av beslut från Länsstyrelsen, Mark- och
miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen
Ärendenummer: Bn 210/2019
Handläggare: Anna Dahlén
Ärendebeskrivning

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

Beslut från Länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen och Mark- och
miljööverdomstolen inkomma mellan 20191201-20191231.
Förslag till beslut

Statsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
- Anmälan tas till protokollet
Beslut

- Anmälan tas till protokollet

§ 16 Anmälan av överklagade beslut
Ärendenummer: Bn 225/2019
Handläggare: Anna Dahlén
Ärendebeskrivning

Redovisning av överklagade beslut från december 2019.
Beslutsunderlag

Överklagade beslut 191201-191231
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Anmälan tas till protokollet.

§ 17 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Bn 101/2017
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.
Beslutsunderlag

Delegationsbeslut W3D3 191201-191231
Delegationsbeslut Delegat 191201-191231
Delegationsbeslut Delegat bn ordförande 191201-191231
Delegationsbeslut Lägenhetsnummer 191201-191231
Delegationsbeslut Belägenhetsadresser 191201-191231
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Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut

- Anmälan tas till protokollet.

§ 18 Ordföranden och förvaltningen informerar
Handläggare: Anders Hagström
Ärendebeskrivning

Ordförande och förvaltningen informerar nämnden samt besvara övriga
frågor.
Ordförande informerar om ett tidigare skyltärende där nämnden tagit beslut.
Förvaltningen informerar om upphävda lov från Länsstyrelsen samt statistik
från bygglovsavdelning för antal ärenden 2019.
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
- Informationen tas till protokollet
Beslut

- Informationen tas till protokollet

§ 19 Utbildning boverket
Handläggare: Anna Dahlén
Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden fortsätter utbildningen - PBL på rätt sätt - En introduktion
till plan- och bygglagstiftningen för förtroendevalda.
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Informationen tas till protokollet.
Beslut

Informationen tas till protokollet.
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