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JAV § 1 

Justering av dagordning 

Beslut 

Jävsnämnden lägger ärende "Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad 

användning av handelslokal till bostad på fastigheten Myrbacka 232:7" till 

dagordningen. 

Ärendet 

Jävsnämnden justerar dagordningen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Jävsnämnden lägger ärende "Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad 

användning av handelslokal till bostad på fastigheten Myrbacka 232:7" till 

dagordningen. 
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JAV § 2 Ärende JAV 2022-00001 

Information om jävsnämndens beslut 2021-12-09 § 7 i 
ärende Ansökan om bygglov för digital 
informationsskylt på fastighet Vansbro 11:1, dnr JAV 
2021-00005 

Beslut 

Ordföranden ges delegation att besluta om kommunens yttrande till 

länsstyrelsen i överklagandeprocessen avseende jävsnämndens beslut 2021-

12-09 § 5. 

Ärendet 

Jävsnämnden beslutade den 9 december 2021, ärendenummer JAV 2021-

00005, att bevilja bygglov för digital informationsskylt på fastighet Vansbro 

11:1. Beslutet överklagades den 21 december av Trafikverket. 

 

Vid dagens sammanträde informerar bygg- och miljöchefen om 

överklagandeprocessen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Ordföranden ges delegation att besluta om kommunens yttrande till 

länsstyrelsen i överklagandeprocessen avseende jävsnämndens beslut 2021-

12-09 § 5. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-12-09 Jäv § 7 

Information om överklagan, 2022-02-01 
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JAV § 3 Ärende JAV 2022-00002 

Information om inkommen ansökan om utbyte av 
vindkraftverk Äppelbo 

Ärendet 

Dala Vind AB har inkommit med anmälan enligt Miljöbalken samt 

bygglovsansökan för ett vindkraftverk med totalhöjd av maximalt 150 m på 

samma plats som det nuvarande äldsta vindkraftverket på Hunflen. Det 

äldsta vindkraftverket ska monteras ned och ersättas med ett begagnat större 

vindkraftverk. 

 

Ägare av vindkraftverket är Äppelbo vind ekonomisk förening medan Dala 

Vind har uppdrag som driftsansvarig. 

 

Dala Vind skriver i sin anmälan att anledningen till bytet är att verket är 

gammalt och att det börjat uppstå en del driftsproblem och därför vill man 

byta ut det mot ett större, modernare och effektivare vindkraftverk. 

 

Vid dagens sammanträde redogör miljö- och byggchefen för den fortsatta 

processen. 

Beslutsunderlag 

Bygg- och miljöchef, information 2022-01-28 
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JAV § 4 Ärende JAV 2022-00005 

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad 
användning av handelslokal till bostad på fastigheten 
Myrbacka [utelämnat på grund av dataskyddsförordningen] 

Beslut 

Jävsnämnden beslutar: 

1. Tidsbegränsat bygglov med 10 år från lagakraftdatum beviljas i enlighet 

med 9 kap. 33 a § Plan- och bygglagen, PBL. 

 

2. Som kontrollansvarig godkänns [utelämnat på grund av dataskyddsförordningen], 

cert.nr: [utelämnat på grund av dataskyddsförordningen]. 

 

3. Avgiften för bygglovet fastställs till 7 600 kr. 

Ärendet 

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av befintlig 

handelslokal till bostadslägenhet samt uppförande av två 

uteplatser/balkonger på fastigheten Myrbacka [utelämnat på grund av 

dataskyddsförordningen]. För fastigheten gäller detaljplan med aktnummer 2021-

P51.  Lägenheten får 2 rum och kök med en bruttoarea av 107 m². Den 

ändrade användningen strider mot gällande detaljplan vilken medger 

handelsändamål. Del av balkong/uteplats mot sydöst placeras på mark som 

enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Tidsbegränsat bygglov för 

ändrad användning från kontorslokal till bostad finns tidigare beviljat för 

angränsande lokal i byggnaden. 

 

Då åtgärden strider mot detaljplanens ändamålsbestämmelse kan inget 

permanent bygglov ges för åtgärden. En ändring av detaljplanen krävs för att 

permanent bygglov ska kunna beviljas. 

 

Grannar och boende i fastigheten har beretts tillfälle att yttra sig över 

åtgärden, ingen erinran mot åtgärden har inkommit. 

 

Motivering 

Det råder brist på bostäder i kommunen så det kan anses vara av allmänt 

intresse att fler bostäder tillskapas. Avvikelsen från gällande detaljplan 

bedöms vara av sådan art att tidsbegränsat bygglov kan beviljas i enlighet 

med 9 kap. 33 a § PBL. 
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Beräkning av avgift:                                                                                                                                   

Timtaxa, 8 x 950 kronor 

 

Upplysningar 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 

som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 

 

Beslutet vinner laga kraft 4 veckor efter införande i Post och Inrikes Tidning. 

Detta förutsätter att ingen överklagar beslutet. 

 

För att erhålla ett startbesked för åtgärden ska ett tekniskt samråd hållas, 

kontakt tas med Plan- och byggenheten för tidsbokning. 

 

Byggherren ansvarar för återställning av platsen när lovet går ut.  

 

Bygglovet kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan, inkom 2021-12-17 

Plan- och fasadritningar, inkom 2021-12-17 

Situationsplan, inkom 2021-12-17 

Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2021-12-17 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Jävsnämnden beslutar: 

1. Tidsbegränsat bygglov med 10 år från lagakraftdatum beviljas i enlighet 

med 9 kap. 33 a § Plan- och bygglagen, PBL. 

 

2. Som kontrollansvarig godkänns [utelämnat på grund av dataskyddsförordningen], 

cert.nr: [utelämnat på grund av dataskyddsförordningen]. 

 

3. Avgiften för bygglovet fastställs till 7 600 kr. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsinspektör, tjänsteutlåtande 2022-02-02 dok.nr.  

 


