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JAV § 7 Ärende JAV 2021-00005 

Ansökan om bygglov för digital informationsskylt på 
fastighet Vansbro 11:1 

Beslut 

Jävsnämnden beslutar att ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 

31 b § plan- och bygglagen (2010:900). 

 

Avgiften för handläggningen är 3 800 kronor (4 timmar x 950 kronor) i 

enlighet med taxa, tabell A 18.1 fastställd av kommunfullmäktige. Faktura 

skickas separat. 

Ärendet 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av en digital informationsskylt på 

fastigheten Vansbro 11:1 i centrala Vansbro i anslutning till riksväg E16 på 

mark som ägs av Vansbro kommun. Befintlig skylt på platsen är tänkt att 

ersättas med den skylt ansökan avser. På skylten ska information presenteras 

digitalt för förbipasserande. 

 

Förutsättningar och lagstöd 

Området omfattas av detaljplan från 2005 (akt nr: 2021-P165 RV71 

VANSBRO FLOTTAREN – VANÅN mm). Detaljplanen antogs då den 

äldre plan- och bygglagen, ÄPBL, gällde. Enligt detaljplanen är området för 

skylten markerad som prickmark med förtydligandet att marken inte får 

bebyggas. Den plats där skylten ska placeras är belagd med u-område vilket 

innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. 

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 

detaljplan bland annat om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden 

avser överensstämmer med detaljplanen och åtgärden inte strider mot 

detaljplanen samt uppfyller de krav som följer i tillämpliga bestämmelser i 2 

och 8 kap. PBL. 

Trots ovanstående kan bygglov ges enligt 9 kap. 31 b § PBL för en åtgärd 

som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens 

syfte och avvikelsen är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning och 

nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett 

ändamålsenligt sätt.  

 

När genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov ges, enligt 9 

kap 31 c § PBL, för en åtgärd som avviker från detaljplanen om åtgärden är 

förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt 

behov eller ett allmänt intresse, eller innebär en sådan annan användning av 
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mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning 

som har bestämts i detaljplanen. 

 

Bygglov för liten avvikelse eller åtgärd som avviker från detaljplan får inte 

ges enligt 9 kap. 31 e § punkt 2 PBL om åtgärden kan antas medföra 

begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. 

 

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska byggnadsverk utformas och placeras på mark som 

är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat människors hälsa och 

säkerhet samt risk för olyckor.  

 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska byggnadsverk placeras på den avsedda marken på 

ett sätt som är lämpligt med hänsyn till skydd mot bland annat trafikolyckor. 

 

Av 2 kap. 9 § PBL framgår bland annat att lokalisering, placering och 

utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar inte får ske så att 

den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller 

ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på omgivningen som 

innebär fara för människors hälsa och säkerhet. 

 

I 2 kap. 1 § PBL fastställs den så kallade proportionalitetsprincipen, vilket 

innebär att det alltid ska finnas en rimlig balans mellan nyttan av ett beslut i 

en fråga och de konsekvenser beslutet får för motstående intressen. 

 

Yttranden 

Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet 

med 9 kap. 25 § PBL. 

 

Under samrådstiden inkom endast erinran från Trafikverket som anser att 

placeringen av skylten kommer att ha en negativ påverkan på 

trafiksäkerheten då platsen ligger inom vägvisningsområde för två 

vägkorsningar samt för nära en avfart. Trafikverket anser därför att ansökan 

ska avslås. Yttrandet från Trafikverket bifogas i sin helhet i 

beslutsunderlaget. 

 

Förslag till beslut har kommunicerats med sökanden som har inkommit med 

ett yttrande. Yttrandet handlar i huvudsak om att bygglov borde kunna 

beviljas då åtgärden är en liten avvikelse från detaljplanen och att 

ledningsägare i området inte haft något att erinra mot ansökan. Vidare anser 

sökanden att skyltar fått bygglov på jämförbara platser i andra kommuner 

utan menlig påverkan på trafiksäkerheten. Yttrandet från sökanden bifogas i 

sin helhet i beslutsunderlaget. 
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Motivering 

Nämndens bedömning är att byte av skylt kan betraktas som en sådan liten 

avvikelse från gällande detaljplan så att det kan beviljas. Nämnden bedömer 

att nyttan för den sökande är större än konsekvenserna för motstående 

intressen enligt 2 kap. 1 § PBL. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

1. Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och 

bygglagen (2010:900). 

 

2. Avgiften för handläggningen är 3 800 kronor (4 timmar x 950 kronor) i 

enlighet med taxa, tabell A 18.1 fastställd av kommunfullmäktige. Faktura 

skickas separat. 

 

Beslutsunderlag 

Sökandes yttrande över kommunicering om avslag, 2021-11-17 

Sökandes svar på Trafikverkets yttrande, 2021-09-23 

Yttrande från Trafikverket, 2021-09-06 

Situationsplan, 2021-08-23 

Illustration, 2021-08-23 

Projektbeskrivning, 2021-06-08 

Ansökan om bygglov, 2021-06-08 

Byggnadsinspektör, tjänsteutlåtande 2021-11-24 
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JAV § 8 Ärende JAV 2021-00006 

Revidering av jävsnämndens delegationsordning 

Beslut 

Jävsnämnden delegerar beslutanderätten som idag är delegerad till 

byggnadsinspektör i ärenden enligt följande lagrum även till 

plansamordnare: 

 

Plan- och bygglag, plan- och byggförordning, miljöbalken, Boverkets 

föreskrifter och  

allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och 

certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, Boverkets byggregler 

(föreskrifter och allmänna råd, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), 

anläggningslagen, ledningsrättslagen, lag (1998:814) med särskilda 

bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt förordning (1998:929) 

om gaturenhållning och skyltning. 

Ärendet 

Plan- och byggenheten är en liten enhet där hanteringen av bygglov, 

strandskyddsdispenser och liknande ärenden hanteras av två tjänster varav en 

är vakant. För att minska sårbarheten föreslås att jävsnämnden delegerar den 

beslutanderätt byggnadsinspektör idag har även till plansamordnare. 

 

Byggnadsinspektör har idag delegationsrätt inom följande områden: 

 

Plan- och bygglag, plan- och byggförordning, miljöbalken, Boverkets 

föreskrifter och  

allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och 

certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, Boverkets byggregler 

(föreskrifter och allmänna råd, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), 

anläggningslagen, ledningsrättslagen, lag (1998:814) med särskilda 

bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt förordning (1998:929) 

om gaturenhållning och skyltning. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 
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Jävsnämnden delegerar beslutanderätten som idag är delegerad till 

byggnadsinspektör i ärenden enligt följande lagrum även till 

plansamordnare: 

 

Plan- och bygglag, plan- och byggförordning, miljöbalken, Boverkets 

föreskrifter och  

allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och 

certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, Boverkets byggregler 

(föreskrifter och allmänna råd, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), 

anläggningslagen, ledningsrättslagen, lag (1998:814) med särskilda 

bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt förordning (1998:929) 

om gaturenhållning och skyltning. 

Beslutsunderlag 

Plansamordnare, tjänsteutlåtande 2021-11-24 

 


