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Protokoll

'

ÖREBRO

Byggnadsnämnden
2018-02-22
Datum:
Klockan: 9:00 - 13:30
Plats:
Sessionssalen, SBH2
Närvarande ledamöter
Carina Toro Hartman (S)
Linda Larsson (C)
Linn Andersson (M)
Siv Lord (S)
Elona Malm (S)
Björn Sundström (KD)
Maria Westerholm (V)
Catarina Reinestam Nelander (M)
Ann-Britt Stålblad (M)
Jimmy Larsson (SD)
Marcus Willén Ode (MP)
Zara Domargård (L)

§§ 38 - 69

jäv § 53

Tjänstgörande ersättare
Ulrika Schortz (KD)
Håkan Larsson (C)
Hans Holberg (V)
Madelene Vikström (S)
Christina Hjulström (MP)

§§ 38-76
§§ 38-76
§ 53
§§ 38-76
§§ 70-76

Närvarande ersättare
Jerk Alton (L)
Övriga
Ulrika Jansson förvaltningschef
Patrik Kindström
Crister Grönberg
Tom Axelryd
Amanda Kristoffersson
Pernilla Wikström Pehrsson
Eva Barrera Glader Kvalitetsledare
Linda Hillding
Erik Skagerlund
Peter Sundström
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Anders Lind
Peder Hallkvist Stadsarkitekt
Sofia Lindén Avdelningschef
Frida Hammarlind Enhetschef
Niklas Gustafsson
David Jansson
Erica Ek Biträdande Stadsantikvarie
Lisa Johansson Praktikant
Malin Palmgren
Fredrik Thore

Paragraf 38-76

Erik Sahlin, sekreterare
Justerat den 27 mars 2018

Carina Toro Hartman, ordförande

Jimmy Larsson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 februari
2018.

§ 38 Kallelse
Ärendenummer: Bn 797/2014
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden godkänner föreliggande dagordning.
Beslut
Byggnadsnämnden godkänner föreliggande dagordning.

§ 39 Godkännande av närvaro
Handläggare: Carina Toro Hartman
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Ärendebeskrivning
Då Byggnadsnämndens sammanträden inte är öppna för allmänheten krävs
nämndens godkännande för närvaro av utomstående.
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden godkänner att Lisa Johansson, praktikant, medverkar på
nämndens sammanträde den 22 februari 2018.
Beslut
Byggnadsnämnden godkänner att Lisa Johansson, praktikant, medverkar på
nämndens sammanträde den 22 februari 2018.

§ 40 Justering
Handläggare: Carina Toro Hartman
Förslag till beslut
Förslag:
Ordinarie: Jimmy Larsson (SD)
Ersättare: Marcus Willén Ode (MP)
Tid: Tisdag den 27 februari, kl 13:00
Plats: Ringgatan 32
Beslut
Ordinarie: Jimmy Larsson (SD)
Ersättare: Marcus Willén Ode (MP)
Tid: Tisdag den 27 februari, kl 13:00
Plats: Ringgatan 32

§ 41 Anmälan av presidieberedning
Handläggare: Erik Sahlin
Ärendebeskrivning
Anmälan av ej protokollförd presidieberedning den 12 februari 2018, kl
14.00 - 16.00.
Förslag till beslut
Anmälan tas till protokollet.

Beslut
Anmälan tas till protokollet.

§ 42 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Carina Toro Hartman
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Ärendebeskrivning
Byggnadsnämndens ledamöter och ersättare ges möjlighet att anmäla
övriga frågor som sedan besvaras av ordföranden och förvaltningen.

Förslag till beslut
Frågorna och tas till protokollet och blir besvarade på punkterna
förvaltningen informerar resp. ordföranden informerar.

Nämndens behandling
Jerk Alton (L) efterlyser fler information om fler intressanta seminarium i
likhet med seminariet om hållbarhet som nyligen gavs.
Jerk Alton (L) påpekar att arkitekturpolicy antagits av flera kommuner. Ska
Örebro också anta en sådan policy?
Beslut
Frågorna och tas till protokollet och blir besvarade på punkterna
förvaltningen informerar resp. ordföranden informerar.

§ 43 Informationspunkt: Utbyggnad av Virginska
gymnasiet
Handläggare: Crister Grönberg, Tom Axelryd
Ärendebeskrivning
Crister Grönberg från Hålléns arkitekter och Tom Axelryd från
Örebroporten informerar om planerad utbyggnad av Virginska Gymnasiet.
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden har tagit del av informationen.
Beslut
Byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

§ 44 Val av dataskyddsombud till Byggnadsnämnnden
Ärendenummer: Bn 37/2018
Handläggare: Amanda Kristoffersson
Ärendebeskrivning
Den 25/5 2018 träder dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och ersätter
därmed personuppgiftslagen (1998:204). Varje nämnd kommer att fortsätta
vara personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. I och med
personuppgiftslagens upphörande kommer de utsedda
personuppgiftsombudens roller att upphöra och därför ska
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personuppgiftsombuden formellt entledigas. Enligt artikel 37
dataskyddsförordningen ska varje personuppgiftsansvarig utnämna ett
dataskyddsombud. Bestämmelserna om dataskyddsombud återfinns i
artikel 37-39 i dataskyddsförordningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
1. Erik Sahlin entledigas som personuppgiftsombud för byggnadsnämnden
från och med den 24 maj 2018.
2. Amanda Kristoffersson utses till dataskyddsombud från och med den 25
maj 2018.
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att:
1. Erik Sahlin entledigas som personuppgiftsombud för byggnadsnämnden
från och med den 24 maj 2018.
2. Amanda Kristoffersson utses till dataskyddsombud från och med den 25
maj 2018.

§ 45 Information om ny kommunallag
Handläggare: Pernilla Wikström Pehrsson
Ärendebeskrivning
Chefsjurist, Pernilla Wikström Pehrsson, informerar om den nya
kommunallagen och den kommande nya förvaltningslagen.
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden har tagit del av informationen.
Beslut
Byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

§ 46 Byggnadsnämndens årsberättelse 2017
Ärendenummer: Bn 428/2017
Handläggare: Eva Barrera Glader
Ärendebeskrivning
Genom långsiktig framförhållning i planerings- och markärenden för både
bostäder och verksamheter, aktiv medborgar- och intressentdialog, gott
bemötande och snabb bygglovs-, detaljplane- och fastighetshandläggning
bidrar samtliga verksamheter både till att säkra grunduppdraget enligt
reglementet och utveckla strategiområdena Hållbar tillväxt, Människors
egenmakt, Barns och ungas behov samt Trygg välfärd. Nämndens
verksamheter är viktiga pusselbitar för uppnå en god bebyggd stad.
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Verksamhetens bidrag till god ekonomisk hushållning kännetecknas av:
- arbete med ständiga förbättringar av planerings- och
genomförandeprocesser samt nöjdhet med bemötande och service, vilket
visar sig i bland annat genom resultatet av undersökning om nöjd kundindex för bygglov på 75. Bygglov mäts men hela kedjan från planering och
markfrågor till bygglov betygsätts.
- att uppdrag och aktiviteter genomförts inom anvisad budgetram.
Nämnden förenklar, förnyar och förbättrar sin verksamhet genom att bland
annat:
- ökad samverkan mellan Stadsbyggnads olika verksamheter för kundernas
bästa och känslan av att möta EN kommun
- förenklad, förbättrad rutin för framtagande av detaljplan
- förnyad och förbättrad rutin för tillsyn (internkontroll) har framtagits
Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens årsberättelse 2017
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
1. Byggnadsnämnden fastställer årsberättelse 2017.
2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd samhällsbyggnad för
vidare hantering.
Beslut
1. Byggnadsnämnden fastställer årsberättelse 2017.
2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd samhällsbyggnad för
vidare hantering.

§ 47 Informationspunkt: Lantmäteritaxa och tillämpning
Ärendenummer: Bn 35/2018
Handläggare: Linda Hillding
Ärendebeskrivning
Lantmäterimyndigheten informerar om ny lantmäteritaxa och dess
tillämpning.
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden har tagit del av informationen.
Beslut
Byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

§ 48 Informationspunkt: Byggande på Örebros landsbygd
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Handläggare: Erik Skagerlund, Peter Sundström
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad informerar om hur läget ser ut för byggande på Örebro
kommuns landsbygd.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden har tagit del av informationen
Beslut
Byggnadsnämnden har tagit del av informationen

§ 49 Svar på remiss: Idrotts- och fritidspolitiskt program
för Örebro kommun
Ärendenummer: Bn 427/2017
Handläggare: Anders Lind
Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden har skickat ut förslag på Idrottspolitiskt program för
Örebro kommun på remiss. Programmets fokus är att utveckla bredd-,
motions-, och spontanidrott i Örebro kommun till stöd för ett livslångt
idrottande för alla. Särskilt viktigt är att stimulera idag fysiskt inaktiva och
underrepresenterade grupper att bli fysiskt aktiva både inom idrotten och
genom andra fritidsaktiviteter. Programmet prioriterar särskilt barn- och
ungdomsidrotten upp till 25 år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Remissvar
Förslag till idrottspolitiskt program
Förslag till beslut
Stadsbyggnad föreslår Byggnadsnämnden att besluta:
- Att lämna Stadsbyggnads förslag till remissvar som svar på förslag till
Idrottspolitiskt program.
Yrkande
Håkan Larsson (C) yrkar att remissyttrandets inlednings andra mening
ändras till:
Ändå prioriterar programmet särskilt barn- och ungdomsidrotten, även
folkhälsoaspekten bör beaktas.
Proposition
Byggnadsnämnden godkänner att ordföranden frågar nämnden om den
beslutar i enlighet med Sadsbyggnads förslag till beslut med Håkan
Larssons (C) tilläggsyrkande.
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Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med
Stadsbyggnads förslag till beslut med Håkan Larssons (C) tilläggsyrkande.
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att:
- Att lämna Stadsbyggnads förslag till remissvar som svar på förslag till
Idrottspolitiskt program.
- Remissyttrandets inlednings andra mening ändras till: Ändå prioriterar
programmet särskilt barn- och ungdomsidrotten, även folkhälsoaspekten
bör beaktas.

§ 50 Svar på remiss: Uteservering Stora Örebro, NIKOLAI
3:286, Stortorget
Ärendenummer: Bn 15/2018
Handläggare: Peder Hallkvist
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har remitterat ansökan om Stora Örebro uteservering på
Stortorget till Byggnadsnämnden. Ansökan omfattar uteservering med
tillhörande taklösning och avgränsning.
Beslutsunderlag
Ansökan från Stora Örebro, daterad 2018-01-09
Tjänsteskrivelse, 2018-02-05
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden
Byggnadsnämndens samlade bedömningen är att förslag på uteservering
inte bedöms fungera på den aktuella platsen på Stortorget.
Byggnadsnämnden lämnar Stadsbyggnads förslag till remissyttrande som
sitt eget.
Beslutet justeras omedelbart
Beslut
Byggnadsnämndens samlade bedömningen är att förslag på uteservering
inte bedöms fungera på den aktuella platsen på Stortorget.
Byggnadsnämnden lämnar Stadsbyggnads förslag till remissyttrande som
sitt eget.
Beslutet justeras omedelbart

§ 51 Justering av bygglovstaxan
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Ärendenummer: Bn 40/2018
Handläggare: Sofia Lindén
Ärendebeskrivning
2015 antogs en ny taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, för den del
som avser bygglov. Syftet var att få en tydligare och mer transparant taxa.
Då taxan antogs så beslutades även att en utvärdering av taxan skulle ske
löpande. Taxan skulle också uppdateras och justeras vid behov. 2017
justerades taxan något utifrån de effektiviseringar som skett främst via
digitaliseringen.
Vid senaste utvärderingen av taxan har det framgått att vissa
kompletteringar behöver ske. Detta främst beroende på de lagförändringar
som skett inom plan- och bygglagen samt att vissa delar har förtydligats
ytterligare. Även timkostnaderna har följts upp och utvärderats och dessa
justeras något för att kommunen ska kunna få täckning för sina kostnader
inom området.
Taxan enligt plan- och bygglagen (PBL) bygger på Sveriges Kommuners
och Landstings (SKL) förslag från 2014, såsom tidigare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till ny bygglovstaxa
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Förslag till taxa för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen och
miljöbalken antas.
2. Taxan gäller från och med den 1 april 2018
3. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige
Beslut
Byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Förslag till taxa för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen och
miljöbalken antas.
2. Taxan gäller från och med den 1 april 2018
3. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige

§ 52 Justering av plantaxan
Ärendenummer: Bn 41/2018
Handläggare: Frida Hammarlind
Ärendebeskrivning
Taxan för Byggnadsnämndens verksamhet justeras för den del som avser
områdesbestämmelser och detaljplaner. Nuvarande taxa beslutades av
kommunfullmäktige 2017-03-29 och gäller från och med 2017-04-01. I
förslag till plantaxa för 2018 justeras nivån för tidsersättning för att ligga
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på samma nivå som i nya bygglovstaxan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-02-02
Förslag till ny plantaxa
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Byggnadsnämnden föreslår att:
Förslag till ny plantaxa antas och att den nya taxan tillämpas från och med
1 april 2018.
Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige
Beslut
Byggnadsnämnden föreslår att:
Förslag till ny plantaxa antas och att den nya taxan tillämpas från och med
1 april 2018.
Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige

§ 53 Nikolai 3:311 m.fl. (Kulturkvarteret), antagande av
detaljplan
Ärendenummer: Bn 302/2013
Handläggare: Niklas Gustafsson, David Jansson
Ärendebeskrivning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av en ny byggnad för
kulturverksamhet med bibliotek, kulturskola och kompletterande
funktioner inom kvarteret Klockaregården utifrån det vinnande
tävlingsförslaget ”Kulturkluster”. Detaljplanen syftar också till att anpassa
anslutande allmän plats till den nya verksamheten, möjliggöra för ett
allmänt p-garage under mark och skydda Riksbankshusets
kulturmiljövärden.
Beslutsunderlag
Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Checklista konsekvens- och behovsbedömning
Delegationsbeslut miljöbedömning MKB
Delegationsbeslut godkännande av detaljplan
Bilagor:
Bilaga 1 – översiktlig geoteknisk undersökning
Bilaga 2 – fördjupad geoteknisk undersökning
Bilaga 3a – miljöteknisk markundersökning
Bilaga 3b – underlag anmälan för avhjälpning av sanering
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Bilaga 3c – kostnadskattning för sanering
Bilaga 4 – arkeologisk förundersökning
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Med stöd av 5 kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900) samt
Kommunfullmäktiges delegation antar Byggnadsnämnden Detaljplan för
Nikolai 3:311 m.fl. (Kulturkvarteret). Planförslaget bedöms ej medföra en
betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i 4 kap 34 § plan- och
bygglagen och följaktligen inte behöva innehålla en
miljökonsekvensbeskrivning.
Yrkande
Linn Andersson (M) yrkar avslag på detaljplanen.
Jimmy Larsson (SD) yrkar avslag på detaljplanen, bilaga.
Marcus Willén Ode (MP) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga.
Linn Andersson (M), Zara Anell (L) och Hans Holberg (V) yrkar bifall till
Marcus Willén Odes (MP) tilläggsyrkande.
Proposition
Byggnadsnämnden godkänner att ordföranden först avgör om Detaljplanen
ska antas enligt Stadsbyggnads förslag eller avslås enligt Linn Anderssons
(M) och Jimmy Larssons (SD) yrkanden.
Ordföranden finner att Byggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen
enligt Stadsbyggnads förslag till beslut.
Byggnadsnämnden godkänner att ordföranden sedan prövar Marcus Willén
Odes (MP) tilläggsyrkande.
Ordföranden finner att Byggnadsnämnden avslår Marcus Willén Odes
(MP) tilläggsyrkande.
Beslut
Med stöd av 5 kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900) samt
Kommunfullmäktiges delegation antar Byggnadsnämnden Detaljplan för
Nikolai 3:311 m.fl. (Kulturkvarteret). Planförslaget bedöms ej medföra en
betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i 4 kap 34 § plan- och
bygglagen och följaktligen inte behöva innehålla en
miljökonsekvensbeskrivning.
Reservation
Samtliga ledamöter (M), (SD), (MP), (L) och (V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna yrkanden.

§ 54 Olaus Petri 3:84 m.fl. (Bettorp etapp 2), antagande av
detaljplan
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Ärendenummer: Bn 211/2016
Handläggare: David Jansson
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger längs E18/E20 vid Örebros nordvästra infart, ca 4 km
från centrala Örebro, och är ca 20 ha stort. Planens syfte är att planlägga
mark för verksamheter, kontor samt ställverk med särskild hänsyn till
Natura 2000. Planen medger ca 9 hektar ny mark för verksamheter och
kontor.
Beslutsunderlag
Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Checklista konsekvens- och behovsbedömning
Bilagor:
Beslutsunderlag avseende tillståndsplikt enligt MB, vilken innefattar
följande utredningar:
PM Fågelförekomst inom planområde
PM Dagvattenavrinning från planområde
Dagvattenutredning PM
Dagvattenutredning planritning
Arkeologisk utredning
Naturvärdesinventering
Yttrande gällande tillståndsplikt enligt MB
Beslut om tillstånd till borttagande av fornlämning
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Med stöd av 5 kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900) samt
Kommunfullmäktiges delegation antar Byggnadsnämnden Detaljplan för
fastigheten Olaus Petri 3:384 m.fl. (Bettorp etapp 2).
Yrkande
Marcus Willén Ode (MP) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga.
Maria Westerholm (V) och Jimmy Larsson (SD) yrkar bifall till Marcus
Willén Odes tilläggsyrkande (MP).
Proposition
Ordföranden finner att Byggnadsnämnden beslutar enligt Stadsbyggnads
förslag till beslut.
Byggnadsnämnden godkänner att Byggnadsnämnden prövar Marcus
Willén Odes (MP) tilläggsyrkande.
Ordföranden finner att Byggnadsnämnden avslår Marcus Willén Odes
tilläggsyrkande.
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Votering är begärd och ska verkställas.
Den som röstar för avslag röstar JA, den som röstar för bifall till Marcus
Willén Odes tilläggsyrkande röstar nej.
Resultat:
Carina Toro Hartman (S) JA
Linda Larsson (C), JA
Linn Andersson (M), NEJ
Madelene Vikström (S), JA
Siv Lord (S), JA
Ulrika Schortz (KD), JA
Elona Malm (S), JA
Björn Sundström (KD), JA
Håkan Larsson (C), JA
Maria Westerholm (V), NEJ
Catarina Reinestam Nelander (M), NEJ
Ann-Britt Stålblad (M), NEJ
Jimmy Larsson (SD), NEJ
Marcus Willén Ode (MP), NEJ
Zara Anell (L), NEJ
Byggnadsnämnden avslår Marcus Willén Odes (MP) med rösterna 8 mot 7
Beslut
Med stöd av 5 kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900) samt
Kommunfullmäktiges delegation antar Byggnadsnämnden Detaljplan för
fastigheten Olaus Petri 3:384 m.fl. (Bettorp etapp 2).
Reservation
Samtliga ledamöter för (M), (L), (SD), (V), (MP) reserverar sig mot
beslutet.

§ 55 Namnärende: Olaus Petri 3:84 m.fl. (Bettorp etapp 2)
Ärendenummer: Bn 54/2018
Handläggare: Erica Ek
Ärendebeskrivning
I samband med att Byggnadsnämnden antar detaljplan för Olaus Petri m.fl.
(Bettorp etapp 2) uppstår behov av namn på en ny gata och två nya kvarter.
Temat på gatorna i området är jaktrelaterade, därav föreslås den nya gatan
få namnet Rekylvägen. Kvartersnamnen har båttema, och de nya kvarteren
föreslås heta Relingen och Ruffen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-02-12
Karta 2018-02-01
Förslag till beslut
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Statsbyggnads förlag till byggnadsnämnden:
1. Kvarteret markerat som nr. 1 på kartan får namnet Ruffen.
2. Kvarteret markerat som nr. 2 på kartan får namnet Relingen.
3. Gatan markerat som nr. 3 på kartan får namnet Rekylvägen.
Beslut
1. Kvarteret markerat som nr. 1 på kartan får namnet Ruffen.
2. Kvarteret markerat som nr. 2 på kartan får namnet Relingen.
3. Gatan markerat som nr. 3 på kartan får namnet Rekylvägen.

§ 56 Anmälan av detaljplaner på samråd och granskning
Handläggare: Malin Palmgren
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad redogör för de detaljplaner som ställts ut för samråd och
granskning.
Beslutsunderlag
Handlingar för:
Almby 13:165 (Ekeby-Almby), Samrådstid: 13 februari – 23 mars 2018
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden har tagit del av informationen.
Beslut
Byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

§ 57 Skogsriskan 1 (Allégatan 12), Yttrande till Mark- och
miljödomstolen om överklagan av växtlighetsföreläggande
Handläggare: Fredrik Thore
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: SHBG 2016-001146

Byggnadsnämnden har getts tillfälle av Mark- och miljödomstolen att yttra
sig över en inkommen överklagan av nämndens föreläggande riktat mot
fastighetsägare till Skogsriskan 1 att klippa växtlighet i korsningen
Allégatan/Föreningsgatan. Nämndens beslut fattades vid sammanträde i
september 2016 beslutet överklagades sedan till Länsstyrelsen i Örebro län
som den 21 november 2017 avslog överklagan, fastighetsägare har nu
överklagat beslutet till Mark- och miljödomstolen. Förvaltningens förslag
till yttrande är att nämndens ska stå fast vid sitt föreläggande då det ur
trafiksäkerhetssynpunkt är angeläget att växtligheten åtgärdas.
Beslutsunderlag
1. Stadsbyggnads förslag på yttrande
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2. Fastighetsägares överklagande
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet justeras omedelbart
Beslut
Byggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet justeras omedelbart

§ 58 BASILIKAN 2 (MEJRAMVÄGEN 111), Tillsyn byggsanktionsavgift
Handläggare: Fredrik Thore
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: SHBG 2017-000766
Inkom 217-04-11
Motpart:
Sörbyängens Centrum
Brf Riksbyggen RB001
106 37, Stockholm
En väsentlig ändring av ventilationssystemen har genomförts på
Sörbyängsskolan i Örebro, på fastigheten Basilikan 2, innan startbesked
meddelats. Start- och slutbesked har getts i efterhand men
Byggnadsnämnden är även skyldig att pröva frågan om en
byggsanktionsavgift ska tas ut. Då en överträdelse skett och inga särskilda
skäl att sätta ner eller inte ta ut en avgift framkommit föreslår
Stadsbyggnad att Byggnadsnämnden ska besluta om att ta ut en
byggsanktionsavgift om 309 400 kr av byggnadsägare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-01-31
1. Beräkning av berörd byggnadsarea (4 sidor)
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Byggnadsnämnden beslutar att en byggsanktionsavgift om 309 400 kr ska
tas ut av Riksbyggen Bostadsrättsförening Sörbyängen centrum, 7164115789.
Yrkande
Carina Toro Hartman (S) yrkar att Byggnadsnämnden beslutar att ta ut en
byggsanktionsavgift om 77 350 kr av Riksbyggen Bostadsrättsförening
Sörbyängens centrum, 716411-5789, bilaga.
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Linn Andersson (M) yrkar att byggsanktionsavgiften sätts till 6825 kr som
kommunicerades först.
Proposition
Byggnadsnämnden godkänner att ordföranden ställer Stadsbyggnads
förslag mot Carina Toro Hartmans (S) yrkande och mot Linn Anderssons
(M) yrkande.
Ordförande finner att Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med Carina
Toro Hartmans (S) yrkande.
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift om 77 350 kr
av Riksbyggen Bostadsrättsförening Sörbyängens centrum, 716411-5789.
Reservation
Linn Anderssons (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

§ 59 RÄDISAN 12, Tillsyn - byggsanktionsavgift
Handläggare: Fredrik Thore
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: SHBG 2017-001989
Inkom 2017-10-26
Motpart:
Brf Marklyckan I Örebro
XX
Radiatorvägen 6
702 27, ÖREBRO
Ett byte av två hissar har utförts på fastigheten Rädisan 12 på Väster i
centrala Örebro innan startbesked meddelats. Start- och slutbesked har
getts i efterhand men Byggnadsnämnden är även skyldig att pröva frågan
om huruvida en byggsanktionsavgift ska tas ut. Då en överträdelse skett
och inga särskilda skäl att sätta ner eller inte ta ut en avgift framkommit
föreslår Stadsbyggnad att Byggnadsnämnden ska besluta om att ta ut en
byggsanktionsavgift om 22 750 kr av fastighetsägare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-01-26
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Byggnadsnämnden beslutar att en byggsanktionsavgift om 22 750 kr ska
tas ut av Bostadsrättsföreningen Marklyckan i Örebro,
organisationsnummer 716411-5581.
Beslut
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Byggnadsnämnden beslutar att en byggsanktionsavgift om 22 750 kr ska
tas ut av Bostadsrättsföreningen Marklyckan i Örebro,
organisationsnummer 716411-5581.

§ 60 XX, Bygglov nybyggnad enbostadshus
Handläggare: Salar Ali
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: SHBG 2017-002263
Inkom 2017-12-06
Sökande:
XX
Ärendet gäller nybyggnation av ett enbostadshus med vidbyggt garage på
fastigheten XX som ligger ca 12 km nordöst om centrala Örebro. Nytt
bostadshus kommer att placeras intill befintlig bebyggelse. Föreslaget läge
för byggnationen är intill skogsområde. Stadsbyggnad Örebro bedömer att
etableringen är en lämplig komplettering till befintlig bebyggelse i
området.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-02-03
Ansökan, 2017-12-06
1. Remissvar från miljökontoret inkommit den 2018-01-31.
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Ansökan om bygglov beviljas.
Utstakning ska utföras av en person med sådan grundläggande
mätningsteknisk färdighet som framgår i Handbok i mät- och kartfrågor.
Mer information www.lantmateriet.se/HMK.
Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit XX
Beslut
Ansökan om bygglov beviljas.
Utstakning ska utföras av en person med sådan grundläggande
mätningsteknisk färdighet som framgår i Handbok i mät- och kartfrågor.
Mer information www.lantmateriet.se/HMK.
Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit XX

§ 61 XX, Förhandsbesked nybyggnad av 4 st
enbostadshus
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Handläggare: Jesper Hall
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: SHBG 2017-002204
Inkom 2017-11-29
Sökande:
XX
Ärendet gäller förhandsbesked för nybyggnad av 4 stycken bostadshus på
fastighet XX. Området ligger i Runnaby som ligger ca 1 km norr om
Björkhaga och ca 4 km väster om centrala Örebro. Bedömningen görs att
byggnadens lokalisering kommer ansluta väl till befintlig bebyggelse.
Stadsbyggnad Örebro bedömer att åtgärden kan tillåtas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-01-31
Ansökan, 2017-11-29
1. Remissvar från Miljökontoret inkommit 2018-01-15
2. Remissvar från Tekniska förvaltningen inkommit 2018-01-17
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Positivt förhandsbesked lämnas med stöd av Plan- och bygglagen
(2010:900) PBL.
Villkor:
Anslutning av avlopp ska ske till kommunalt VA.
Beslut
Positivt förhandsbesked lämnas med stöd av Plan- och bygglagen
(2010:900) PBL.
Villkor:
Anslutning av avlopp ska ske till kommunalt VA.

§ 62 XX, Bygglov tillbyggnad av garage samt fasadändring
av befintligt bostadshus
Handläggare: Jonny Hannason
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: SHBG 2017-002303
Inkom
Sökande:
XX
Ärendet gäller tillbyggnad av garage samt fasadändring av bostadshus i
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form av byte till grå liggande träpanel. Fastigheten ligger i Hampetorp ca
30 km sydost om centrala Örebro. Byggnadshöjden på garagebyggnaden
överskrids med 0,2 m. Stadsbyggnad Örebro bedömer att avvikelsen kan
ses som en mindre avvikelse från gällande detaljplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-01-23
Ansökan,
1. Granneyttrande från XX inkommit den 2018-01-23.
2. Granneyttrande från XX inkommit den 2018-01-21.
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Ansökan om bygglov beviljas.
Startbesked lämnas för den aktuella åtgärden.
Byggherrens förslag till kontrollplan, inkommen 2018-02-06, fastställs.
Kontrollerna ska utföras enligt fastställd kontrollplan.
Byggnadsverket får enligt 10 kap. 4 § PBL tas i bruk innan slutbesked har
lämnats.
Beslutet innebär en liten avvikelse från detaljplanebestämmelserna och ger
rätt att bygga 0,2 meter högre än tillåten byggnadshöjd. Åtgärden är
förenlig med planens syfte.
Utstakning ska utföras av en person med sådan grundläggande
mätningsteknisk färdighet som framgår i Handbok i mät- och kartfrågor.
Mer information www.lantmateriet.se/HMK.
Kontrollansvarig för åtgärden krävs inte enligt 10 kap. 10 § PBL.
Beslut
Ansökan om bygglov beviljas.
Startbesked lämnas för den aktuella åtgärden.
Byggherrens förslag till kontrollplan, inkommen 2018-02-06, fastställs.
Kontrollerna ska utföras enligt fastställd kontrollplan.
Byggnadsverket får enligt 10 kap. 4 § PBL tas i bruk innan slutbesked har
lämnats.
Beslutet innebär en liten avvikelse från detaljplanebestämmelserna och ger
rätt att bygga 0,2 meter högre än tillåten byggnadshöjd. Åtgärden är
förenlig med planens syfte.
Utstakning ska utföras av en person med sådan grundläggande
mätningsteknisk färdighet som framgår i Handbok i mät- och kartfrågor.
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Mer information www.lantmateriet.se/HMK.
Kontrollansvarig för åtgärden krävs inte enligt 10 kap. 10 § PBL.

§ 63 PAPPERSBRUKET 13 (PAPPERSBRUKSALLÉN 1),
Bygglov uppsättning pylonskylt
Handläggare: Jonny Hannason
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: SHBG 2017-002206
Inkom: 2017-11-29
Sökande:
Örebroporten Fastigheter AB
Box 33520
701 35, ÖREBRO
Ärendet avser uppsättning av skylt (pylon) på fastigheten
Pappersbruksallén 13 som är belägen i de centrala delarna av Örebro.
Skyltens konstruktion är 13 m hög, dubbelsidig och utvändigt belyst.
Stadsbyggnad Örebro bedömer att skylten inte uppfyller kraven enligt 2
kap. 6 § 1 p plan- och bygglagen att skyltar och ljusanordningar ska
utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn tagen till stadsbilden och intresset av en god helhetsverkan.
Stadsbyggnad Örebro föreslår avslag på ansökan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-01-29
Ansökan, 2017-11-29
1. Remissvar från Stadsbyggnad Trafikavdelning inkommit den 2017-1222.
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Ansökan om bygglov avslås. Åtgärden strider mot bestämmelserna i Planoch bygglagen eftersom skylten med sin utformning och placering inte är
lämplig med hänsyn tagen till stadsbilden och intresset av en god
helhetsverkan.
Beslut
Ansökan om bygglov avslås. Åtgärden strider mot bestämmelserna i Planoch bygglagen eftersom skylten med sin utformning och placering inte är
lämplig med hänsyn tagen till stadsbilden och intresset av en god
helhetsverkan.

§ 64 STORTORP 6:1 (STORTORP 538), Förhandsbesked
nybyggnad av enbostadshus
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Handläggare: Mehdi Al-Khafagi
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: SHBG 2017-002272
Inkom 2017-12-08
Sökande:
Goss Fastigheter AB
Boställsvägen 7
702 27, Örebro
Ärendet gäller förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten Stortorp 6:1 beläget på platsen Stortorp i Norrbyås ca 10
kilometer sydost om Örebro centrum. Bedömningen görs att byggnadens
lokalisering kommer ansluta väl till befintlig bebyggelse. Stadsbyggnad
Örebro bedömer att åtgärden kan tillåtas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-02-06
Ansökan, 2017-12-08
1. Remissvar från Miljökontoret inkommit den 2018-01-15
2. Remissvar från EON Elnät inkommit den 2018-01-15
3. Foton från platsen.
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Positivt förhandsbesked lämnas med stöd av Plan- och bygglagen
(2010:900) PBL.

Beslut
Positivt förhandsbesked lämnas med stöd av Plan- och bygglagen
(2010:900) PBL.

§ 65 XX, Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus
Handläggare: Salar Ali
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: SHBG 2017-002149
Inkom 2017-11-21
Sökande:
XX
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Ärendet gäller nybyggnation av ett enbostadshus på fastigheten XX som
ligger 21 km öster om centrala Örebro, ca 7 km öster om Glanshammar.
Bedömningen görs att byggnadens lokalisering kommer ansluta väl till
befintlig bebyggelse. Stadsbyggnad Örebro bedömer att åtgärden kan
tillåtas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-02-03
Ansökan, 2017-11-21
1. Granneyttrande från berörda sakägare inkommit den 2018-01-10
2018-01-12, 2018-01-15, 2018-01-19, 2018-01-22, 2018-01-23.
2. Remissvar från miljö inkommit den 2018-01-15
3. Remissvar från E.ON inkommit den 2018-01-15
4. Tekniskt förvaltningens yttrande inkommit 2018-01-18
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Positivt förhandsbesked lämnas med stöd av Plan- och bygglagen
(2010:900) PBL.
Villkor:
Ny byggnation ska gestaltningsmässigt anpassas till befintlig bebyggelse
och lokal byggnadstradition med avseende på byggnadsform, materialval
och kulörsättning.
Beslut
Positivt förhandsbesked lämnas med stöd av Plan- och bygglagen
(2010:900) PBL.
Villkor:
Ny byggnation ska gestaltningsmässigt anpassas till befintlig bebyggelse
och lokal byggnadstradition med avseende på byggnadsform, materialval
och kulörsättning.

§ 66 XX, Förhandsbesked ändrad användning från garage
till enbostadshus
Handläggare: Staffan Bergh
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: SHBG 2017-001526
Inkom 2017-08-08
Sökande:
XX
Ärendet gäller förhandsbesked för ändrad användning av garage till
enbostadshus på fastigheten XX beläget mellan Kvinnerstatorp och
Ölmbrotorp ca 6.5 kilometer norr om tätorten Lillån. I ärendet har utretts
platsen och byggnadens lämplighet för bostad samt möjligheten att ordna
enskilt avlopp.
Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse, 2018-02-05
Ansökan, 2017-08-08
1. Beslut från Miljönämnden inkommit 2018-02-02
2. Remissvar från Tekniska förvaltningen inkommit 2017-09-26
3. Remissvar från E.on inkommit 2017-09-20
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Positivt förhandsbesked lämnas med stöd av Plan- och bygglagen
(2010:900) PBL.
Beslut
Positivt förhandsbesked lämnas med stöd av Plan- och bygglagen
(2010:900) PBL.

§ 67 XX, Strandskyddsdispens nybyggnad enbostadshus
o rivning av befintligt hus
Handläggare: Staffan Bergh
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: SHBG 2018-000111
Inkom 2018-01-26
Sökande:
XX
Ärendet gäller ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för
nybyggnad av enbostadshus. På platsen finns idag ett enbostadshus uppfört
ca.1925 som skall rivas för att möjliggöra nybyggnationen. Platsen är
redan ianspråktagen och Stadsbyggnad Örebro gör bedömningen att
dispens kan ges. Fastighetens gränser får utgöra tomtavgränsning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-02-08
Ansökan, 2018-01-26
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Strandskyddsdispens meddelas för nybyggnad av fritidshus. med stöd av 7
kap 18b § miljöbalken (MB) och 7 kap 18 c § 1 p MB och med hänvisning
till tjänsteutlåtande 2018-02-08.
Hela fastigheten får tas i anspråk och tomtavgränsningen sätts till att
sammanfalla med fastighetens gränser.
Beslut
Strandskyddsdispens meddelas för nybyggnad av fritidshus. med stöd av 7
kap 18b § miljöbalken (MB) och 7 kap 18 c § 1 p MB och med hänvisning
till tjänsteutlåtande 2018-02-08.
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Hela fastigheten får tas i anspråk och tomtavgränsningen sätts till att
sammanfalla med fastighetens gränser.

§ 68 WIENERBRÖDET 2 (SKOTTVÄGEN 15E), Förlängning
av tidsbegränsat bygglov i 2 år för fem stycken enkla
enbostadshus för tillfälligt vård-/socialt boende, samt ett
sophus
Handläggare: Staffan Bergh
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: SHBG 2012-000904
Inkom 2017-12-07
Sökande:
Lokalförsörjningsenheten
Box 30070
701 35, Örebro
Tidsbegränsat bygglov för 5 år beviljades av Byggnadsnämnden 2012-1213. Aktuell ansökan avser förlängning av den tidsbegränsade åtgärden i
ytterligare 2 år. Sökanden har i uppvisad avvecklingsplan förklarat att det
pågår arbete med att hitta ny lämplig placering för det här boendet.
Markanvändningen här är reglerad i detaljplan och användningen ska vara
Industri/handel/ kontor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-01-05
Ansökan, 2017-12-07
1. Granneyttrande gemensam lista från 37 grannar inkom 2018-01-04
2. Grannyttrande från XX inkom 2017-12-29
3. Grannyttrande från XX inkom 2017-12-28
4. Grannyttrande från XX inkom 2018-01-02
5. Grannyttrande från XX inkom 2018-01-02
6. Grannyttrande från XX inkom 2018-01-03
7. Grannyttrande från XX inkom 2018-01-05
8. Grannyttrande från XX inkom 2018-01-05
9. Grannyttrande från XX inkom 2018-01-05
10. Grannyttrande från XX inkom 2017-12-31
11. Grannyttrande från XX inkom 2017-12-28
12. Grannyttrande från XX inkom 2017-12-27
13. Grannyttrande från XX inkom 2017-12-27
14. Grannyttrande från XX inkom 2017-12 28
15. Grannyttrande från XX 2018-01-01
16. Grannyttrande från XX 2018-01-02
17. Yttrande från Fastighetsägaren Örebro kommun, samt granne på XX
och XX inkom 2018-02-07
18. Remissvar från Miljönämnden utan erinran inkom 2018-01-02
19. Remissvar från Tekniska nämnden utan erinran inkom 2018-01-02
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Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Förlängning av tidsbegränsat bygglov beviljas t o m 2020-02-22 med stöd
av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (PBL) och med hänvisning till
tjänsteutlåtande daterat 2018-01-05.
När bygglovet upphört att gälla ska platsen återställas enligt
avvecklingsplanen.
Beslutet innebär avvikelse från detaljplanebestämmelser och ger rätt att
under två års förlängning ha de 5 st. temporära enbostadshus på marken
som enligt detaljplanen är avsedd för industri/handel/kontor.
Yrkande
Jimmy Larsson (SD) yrkar avslag till bygglovet, bilaga.
Proposition
Byggnadsnämnden godkänner att ordföranden ställer Stadsbyggnads
förslag mot Jimmy Larssons (SD) yrkande.
Ordföranden finner att Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med
Stadsbyggnads förslag till beslut.
Beslut
Förlängning av tidsbegränsat bygglov beviljas t o m 2020-02-22 med stöd
av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (PBL) och med hänvisning till
tjänsteutlåtande daterat 2018-01-05.
När bygglovet upphört att gälla ska platsen återställas enligt
avvecklingsplanen.
Beslutet innebär avvikelse från detaljplanebestämmelser och ger rätt att
under två års förlängning ha de 5 st. temporära enbostadshus på marken
som enligt detaljplanen är avsedd för industri/handel/kontor.
Reservation
Jimmy Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

§ 69 TJUSEBOTORP 1:9 (TJUSEBOTORP 528), Bygglov
tillbyggnad fritidshus
Handläggare: Jennifer Welin
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: SHBG 2017-002115
Inkom 2017-11-10
Sökande:
TryggaBo AB & Transport Örebro AB
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Körsbärsstigen 3
703 60, Örebro
En tillbyggnad har utförts på fastigheten Tjusebotorp 1:9 ca 5,7 km norr
om centrala Örebro, innan bygglov och startbesked meddelats. Bygglov
och start- och slutbesked har getts i efterhand men Byggnadsnämnden är
även skyldig att pröva frågan om en byggsanktionsavgift ska tas ut. En
överträdelse har skett men särskilda skäl att inte ta ut en avgift har
framkommit. Enligt författningskommentaren till plan- och bygglagen
(2010:900), torde felaktiga besked från en myndighet som framkallat den
gärning eller passivitet som föranlett byggsanktionsavgiften vara grund för
avgiftsbefrielse. Bedömningen görs att denna omständighet föreligger i
detta fall Stadsbyggnad föreslår att Byggnadsnämnden ska besluta om
avgiftsbefrielse för den överträdelse som skett.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-02-05
Ansökan, 2017-11-10
1. Yttrande från sökande med bifogad mailkonversation med
stadsbyggnadskontoret
2. Planritning
3. Fasadritning
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden:
Byggnadsnämnden beslutar att inte ta ut någon byggsanktionsavgift för den
överträdelse som skett.
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att inte ta ut någon byggsanktionsavgift för den
överträdelse som skett.

§ 70 Stickprov, Bygglov
Handläggare: Sofia Lindén
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad informerar om handläggningen av bygglov där beslut fattats
på delegation.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden har tagit del av informationen.
Beslut
Byggnadsnämnden har tagit del av informationen.
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§ 71 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Bn 101/2017
Handläggare: Erik Sahlin
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande eller
utskott ska anmälas till Byggnadsnämnden enligt 6 kap. 35 § KL.
Beslutsunderlag
Belägenhetsadresser januari 2018
Lägenhetsnummer januari 2018
Beslut ut W3D3 januari 2018
Beslut Bygglov januari 2018
Beslut BNs ordförande januari 2018
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden har tagit del av besluten.
Beslut
Byggnadsnämnden har tagit del av besluten.

§ 72 Anmälan av överklagade beslut
Handläggare: Erik Sahlin
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden får information om de beslut som överklagats.

Beslutsunderlag
Lista på överklagade beslut januari 2018
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden har tagit del av besluten.
Beslut
Byggnadsnämnden har tagit del av besluten.

§ 73 Anmälan av beslut från Länsstyrelsen, Mark- och
miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen
Handläggare: Erik Sahlin
Ärendebeskrivning
Anmälan av beslut fattade av Länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen
och Mark- och miljööverdomstolen i ärenden som Byggnadsnämnden
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fattat beslut.
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden har tagit del av besluten.
Beslut
Byggnadsnämnden har tagit del av besluten.

§ 74 Anmälan av detaljplaner som vunnit laga kraft
Handläggare: Erik Sahlin
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad anmäler de detaljplaner som har vunnit laga kraft
Beslutsunderlag
Laga kraft-bevis
Förslag till beslut
Byggnadsnämndens har tagit del av informationen
Beslut
Byggnadsnämndens har tagit del av informationen

§ 75 Ordföranden informerar
Handläggare: Carina Toro Hartman
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämndens ordförande ger aktuell information till nämnden:

Förslag till beslut
Byggnadsnämnden har tagit del av informationen.
Beslut
Byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

§ 76 Förvaltningen informerar
Handläggare: Ulrika Jansson
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad ger aktuell information till Byggnadsnämnden:
28

- ekonomisk redovisning
- handläggningstider
- NKI
- Bemanningsläget på Stadsbyggnad
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden har tagit del av informationen.
Beslut
Byggnadsnämnden har tagit del av informationen.
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miljöpartiet de gröna

Q

Yrkande:
Skydda Vasaplatsens vårdträd!
Örebro Konserthus, Fabriksgatan, Örebro, Sverige
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Rapportera ett prob lem

I kommentaren till föreslagen detaljplan för kulturkvarteret beskrivs hur stora träd kommer att
skadas av byggnationen, värderas, avverkas och nyplanteras. Endast ett träd är skyddat,
kastanjen mellan konserthuset och riksbankshuset.
Miljöpartiet menar att allra minst ytterligare ett träd bör bevaras, nämligen märkesträdet i
norra delen av Vasaplatsen.
Miljöpartiet yrkar att:
●

Byggnadsnämnden beslutar att plankartan (ver 3) ändras så att kvartscirkeln i norra
delen av Vasaplatsen grönmarkeras som PARK.

●

Trädet omges med cirkulär egenskapsgräns och betecknas med a1.

Marcus Willén Ode, ledamot i Byggnadsnämnden
Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun
Christina Hjulström, ersättare i Byggnadsnämnden
Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun

Yrkande /

Reservation

Ärende: Kulturkvarteret Nikolai 3:311 detaljplan
Ärendenummer: Bn 302/2013
Datum: 2018-02-22
Vi tycker att det är dags att Örebro kommun fokuserar på sin kärnverksamhet och att det
saknas ekonomiska förutsättningar nu när kommunen har generella sparkrav inom samtliga
områden. Vi är mitt inne i en högkonjunktur som visar tecken på att vända ner. Då är det
verkligen inte rätt tillfälle för oss som kommun att dra på oss fler onödiga utgifter. Att
renovera befintliga verksamheter är betydligt mer kostnadseffektivt. Med hänvisning till
ovanstående yrkar vi avslag.

I det fall yrkandet faller gäller ovanstående som reservation.

För Sverigedemokraterna i Byggnadsnämnden:

J'immy Larsson (SD)

iS'verh~bater~
J ÖREBRO KOMMUN

miljöpartiet de gröna

Q

Yrkande:
Trädskyddsområde i detaljplan för Olaus Petri 3:84

Planbeskrivningen för ett nytt verksamhetsområde i Bettorp beskriver närheten till Natura
2000-området. Mellan verksamhetslokalerna och motorvägen har en remsa natur bibehållits.
Samtidigt beskrivs hur ”merparten av vegetationen avverkas” (s. 18) för att öka skyltvärdet mot
motorvägen. Miljöpartiet menar att naturvärdet bör skyddas högre eftersom det bidrar till en
trygg cykelväg,
Miljöpartiet yrkar att:
●

Byggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen med tillägget i plankartan att hela
plangränsen i sydost avgränsas längsmed hela cykelvägen (enligt bildbilaga), samt
markeras a1 med förklaringen: ”Träd skall bevaras. Marklov krävs för fällning av träd
med över 20 cm i stamdiameter”.

Marcus Willén Ode, ledamot i Byggnadsnämnden
Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun
Christina Hjulström, ersättare i Byggnadsnämnden
Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift om 77 350 kr av Riksbyggen
Bostadsrättsförening Sörbyängens centrum, 716411‐5789.
Motivering
Som framgår av stadsbyggnads tjänsteskrivelse föreligger skäl att ta ut en byggsanktionsavgift.
Frågan är om det framkommit omständigheter som innebär att avgiften ska sättas ned.
Enligt 11 kap. 53 a § plan‐ och bygglagen (2010:900) (PBL) får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall
sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får
enligt samma bestämmelse sättas ned till hälften eller en fjärdedel.
I förarbetena till PBL, prop. 2012/13:104 sid 9‐10 anges: Att en överträdelse inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet kan innebära att den i ett enskilt fall bedöms vara mindre allvarlig.
Ett exempel på en sådan situation kan vara när överträdelsen har sin grund i en felbedömning
huruvida en åtgärd kräver lov eller anmälan. Enligt 6 kap. 5 § plan‐ och byggförordningen (2011:338)
(PBF) krävs det t.ex. en anmälan vid väsentlig ändring av en eldstad. Eftersom det är en
bedömningsfråga vad ”väsentlig ändring” innebär, kan det i vissa situationer vara svårt för den
enskilde att avgöra om den aktuella åtgärden är anmälningspliktig eller inte. Om byggnadsnämnden
bedömer att ändringen av eldstaden trots allt har utförts på ett korrekt sätt och därför inte medför
någon fara för liv eller hälsa, skulle den omständigheten att överträdelsen inte skett uppsåtligen eller
av oaktsamhet kunna medföra att byggsanktionsavgiften anses oproportionellt hög. Det skulle i ett
sådant fall kunna finnas skäl för att sätta ned avgiften.
På samma sätt som vid en väsentlig ändring av en eldstad krävs det en anmälan till
byggnadsnämnden när det ska utföras en väsentlig ändring av en anordning för ventilation i en
byggnad. Med beaktande av bl.a. det som Riksbyggen bostadsrättsförening, Sörbyängens centrum
åberopat i yttrande till byggnadsnämnden görs bedömningen att det varit svårt för föreningen att
avgöra om den aktuella åtgärden inneburit en väsentlig ändring av ventilationsanordningen. Det har
således varit svårt för föreningen att avgöra om åtgärden varit anmälningspliktig eller inte enligt PBF.
Ändringen av ventilationsanordningen har även skett på ett korrekt sätt vilket medfört att slutbesked
meddelats för denna ändring den 27 november 2017. Med beaktande av dessa omständigheter står,
enligt nämndens mening, en byggsanktionsavgift om 309 400 kr inte i rimlig proportion till den
överträdelse som har begåtts och det föreligger skäl att sätta ned avgiften till en fjärdedel. Med
hänsyn till det som framkommit i ärendet görs alltså bedömningen att det föreligger skäl att ta ut en
byggsanktionsavgift om 77 350 kr.

Yrkande /

Reservation

Ärende: Tidsbegränsat bygglov Wienerbrödet 2
Ärendenummer: SHBG 2012-000904
Datum: 2018-02-22
Vi tycker att husen står på en olämplig plats för verksamheten. Dessutom har kommunen
haft fem år på sig att bygga en permanent verksamhet. Ett permanent boende är betydligt
mer långsiktigt alternativ. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi avslag på ärendet.

I det fall yrkandet faller gäller ovanstående som reservation.

För sverigedemokraterna i Byggnadsnämnden:

