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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 126–133 
 Cathrine Edlund 
  
  
Ordförande  

 Sofia Karlsson 
  
  
Justerare  

 Mikael Nilsson 
  

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Bygg- och miljönämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-12-11 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-12-17 tas ned 2021-01-07  
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Cathrine Edlund 

 

Plats och tid KS-salen samt distans via Teams kl. 09:00–09:30 
  
Ledamöter Sofia Karlsson (S), ordförande, deltar distans 

Michael Henriksson (S), 1:e vice ordförande, deltar distans 

Mikael Nilsson (MP), deltar distans 

Rebecca Asp Olson (L), 2:e vice ordförande, deltar distans 

Anders Bäckström (C), deltar distans 
 

  
Ersättare Olof Eriksson (S) 

Göran Karlsson (S), deltar distans 

Martin Nylander (M), deltar distans 

  
Övriga deltagare Björn Wennerström, enhetschef samhällsbyggnadsenheten 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 
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Innehåll 

Ärende Sida 

BMN § 126 Val av justerare 3 

BMN § 127 Fastställande av ärendelista 4 

BMN § 128 Bygglovsansökan för nybyggnad av bilhall, fastigheten Fölet 1 5 

BMN § 129 Rapportering av ordförandebeslut (Dnr E 2020-508) 7 

BMN § 130 Rapportering av delegationsbeslut 8 

BMN § 131 Budgetuppföljning, nämndens budget 9 

BMN § 132 Information, nämndens budget 2021 10 

BMN § 133 Övriga frågor 11 
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BMN § 126 Val av justerare 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Mikael Nilsson (MP) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

__________  
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BMN § 127 Fastställande av ärendelista 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Ärendelistan fastställs. 

__________  
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BMN § 128 Bygglovsansökan för nybyggnad av 
bilhall, fastigheten Fölet 1 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja villkorat bygglov för nybyggnad av 

bilhall, fastigheten Fölet 1 med stöd av 9 kap 30 § punkt 1 a samt 9 kap 36 § Plan- 

och bygglag (PBL). 

Beslutet förenas med följande villkor: 

1. Komplettering med fullständig nybyggnadskarta. 

2. Komplettering med yttrande från Räddningstjänsten. 

3. Åtgärden får inte påbörjas förrän ny detaljplan vunnit laga kraft. 

Avgift 

Avgiften för bygglov/startbesked har beräknats till 79 830 kronor, i enlighet med 

taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Upplysningar 

Om ett bygglov, rivningslov eller marklov inte påbörjats inom två år och avslutats 

inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft upphör lovet att gälla. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat startbesked, i enlighet 

med 10 kap 3 § PBL. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Sökanden ska kontakta samhällsbyggnads-

enheten för tekniskt samråd. 

Överklagan 

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. 

Sammanfattning av ärendet 

Elisebergs fastigheter AB har ansökt om bygglov för en ny bilhall, fastigheten 

Fölet 1. Den nya detaljplan som upprättats kan vinna laga kraft tidigast den 22 

december 2020.  

Byggnationen kan påbörjas efter att den nya detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Kompletteringar ska ske med fullständig nybyggnadskarta samt yttrande från 

Räddningstjänsten. 
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Bestämmelser 

Plan- och bygglag (PBL) 9 kap: 

30 §  Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 

   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

      a) överensstämmer med detaljplanen  

36 §  Om ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbe-

stämmelser inte har vunnit laga kraft, får ett bygglov, rivningslov eller marklov 

för en åtgärd som avses att vidtas inom det område som detaljplanen eller områ-

desbestämmelserna omfattar ges med villkoret att planbeslutet vinner laga kraft. 

Beslutet om lov ska i så fall innehålla en upplysning om att åtgärden inte får 

påbörjas innan planbeslutet har vunnit laga kraft. 

Bygg- och miljönämndens bedömning 

Nämnden bedömer att villkorat bygglov kan beviljas, med ovannämnda lagstöd 

och erforderliga kompletteringar. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från plan- och bygglovsingenjör Frida Roth, 2020-11-17, med 

bilagor: Bygglovsansökan, fasadritning, sektionsritning, ny situationsplan, 

brandskyddsbeskrivning.  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsenheten 

Sökanden 

__________  
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BMN § 129 Rapportering av ordförandebeslut 
(Dnr E 2020-508) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut angående Vindkraftpark Kingebol har fattats 24 november 2020 av Sofia 

Karlsson (S) med stöd av delegeringsreglementets punkt A.1. 

European Wind Farms Kåre 1 AB, org nr 559011-1224, har ansökt om mindre 

ändringar avseende placering av de aktuella vindkraftverken samt om tillhörande 

komplettering avseende vägdragning. 

Ansökan har beviljats, i enlighet med villkor 6 i Miljöprövningsdelegations beslut 

om tillstånd daterat 2013-05-15. 

Beslutsunderlag 

- Delegationsbeslut 2020-11-24, dnr E 2020-508 

__________  
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BMN § 130 Rapportering av delegationsbeslut 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut fattade på delegation rapporteras enligt listor. 

Beslutsunderlag 

- Delegationsbeslut miljöärenden till och med 2020-11-29 

- Delegationsbeslut plan- och byggärenden till och med 2020-11-30 

__________  
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BMN § 131 Budgetuppföljning, nämndens 
budget 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för 

närvarande och lägger budgetuppföljningen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljönämnden genomför budgetuppföljning till och med 2020-12-10. 

__________  
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BMN § 132 Information, nämndens budget 2021 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 november om budget för 2021. 

Sofia Karlsson (S) informerar om nämndens budget som för 2021 är 248 000 

kronor, en höjning med 46 000 kronor jämfört med innevarande år. 

__________  
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BMN § 133 Övriga frågor 
 

Sofia Karlsson (S) tackar nämnd och tjänstepersoner för det gångna årets arbete 

och tillönskar en God Jul och ett Gott nytt år.  

 

Första sammanträdet 2021 är den 19 januari. 

__________ 


