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Jäv § 17  

Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för 
ändrad användning av brandstation till förråd och 
kontor på fastigheten Täppan 1 

Beslut 

Jävsnämnden beslutar: 

1. Förlängning av tidsbegränsat bygglov med fem år från lagakraftdatum 

beviljas i enlighet med 9 kap. 33 § plan- och bygglagen, PBL. 

2. Avgiften för bygglovet fastställs till 0 kr. 

  

Fastighet: Täppan 1 

  

Sökande: Stiftelsen Vansbrohem 

               Järnvägsgatan 25 

               780 50 VANSBRO 

Ärendet 

Åtgärden avser förlängning av befintligt tidsbegränsat bygglov för ändrad 

användning av brandstation till förråds- och kontorslokaler. Åtgärden strider 

mot gällande detaljplan vilken medger användningen brandstation. 

  

Då åtgärden är planstridig kan inget permanent bygglov beviljas för 

åtgärden, och en ändring eller ett upphävande av detaljplanen måste till om 

den ändrade användningen skall kunna permanentas. 

  

Grannar har beretts möjlighet att yttra sig angående ansökan om 

tidsbegränsat bygglov, på grund av åtgärdens planstridighet. Ingen erinran 

har inkommit. 

  

Förslag till kontrollplan enligt 10 kap 5 § PBL har inlämnats i samband med 

ansökan. 

  

Handläggningstiden för ärendet uppgår till 17 veckor från ansökan till 

beslut, i jämförelse med de lagstadgade 8 veckorna. Avgiften för ansökan 

skall därför sättas ned i enlighet med 8 kap 8a § PBL. Att kommunen 

överskridit handläggningstiden innebär att det beviljade bygglovet från 

2015-10-06 har löpt ut när beslut om förlängning fattas.  

  

Bakgrund 

Tidsbegränsat bygglov beviljades för åtgärden av jävsnämnden 2015-10-06 

i omfattningen fem år från att beslutet vunnit laga kraft. En avvecklingsplan 



 

Protokoll Sida 5 (9) 

2020-10-22  

   

Jävsnämnden   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

krävdes inte för åtgärden då kommunen hade för avsikt att ändra 

detaljplanen. Vansbro kommun sålde fastigheten Täppan 1 till Stiftelsen 

Vansbrohem i augusti 2015 med villkor enligt nedan: 

  

”Detaljplanen där fastigheten Täppan 1 ingår ska ändras. Går ej denna 

planändring igenom, så äger köparen rätt att häva köpet”. 

  

Ett avtal hade dessutom tecknats 2014 med Malung-Sälens kommun om köp 

av tjänst (planarkitekt) för att kunna genomföra planändringen, då Vansbro 

kommun själv saknade kompetens för planarbeten. Kommunen tog på sig 

ansvaret att initiera detaljplaneändring, men kostnaden för planändringen 

skulle fördelas mellan de byggherrar som ansökt om tidsbegränsade bygglov 

och eventuellt andra inom området som är i behov av en planändring. 

  

Den ändrade användningen har inte medfört att några byggnadsåtgärder alls 

vidtagits på fastigheten. 

  

Motivering 

Avvikelsen från gällande detaljplan bedöms vara av ren administrativ 

karaktär och bedöms kunna godkännas. En avvecklingsplan bedöms orimlig 

att kräva för åtgärden då återställning av byggnaden kan ske utan problem 

genom att flytta ut lösa inventarier, om en detaljplaneändring eller ett 

upphävande av detaljplanen inte genomförs. Det finns inget uttalat krav på 

avvecklingsplan i gällande lagstiftning. 

  

Bedömning görs att det inte är rimligt att kräva en avveckling av pågående 

verksamhet trots att befintligt bygglov upphört att gälla när beslut om 

förlängning tas. Att lovet upphört före nytt beslut är en följd av att 

kommunen inte hanterat bygglovet inom den lagstadgade tiden. Ansökan 

kom in i god tid före dess att lovet upphört att gälla och det är kommunens 

ansvar att se till att den lagstadgade handläggningstiden följs. Kommunen 

har inte heller beslutat att förlänga handläggningstiden eller informerat 

sökande om att tidsfristen kommer att överskrida lovet, enligt vad PBL 9 

kap 27 § föreskriver. 

  

Bedömning görs att det är rimligt att bevilja förlängning av tidsbegränsade 

lovet för en femårsperiod från att beslutet vunnit laga kraft, för att 

kommunen skall hinna avgöra frågan om planläggning och därefter 

eventuellt påbörja samt slutföra ett planarbete. Om inte kommunen avser att 

ändra detaljplanen har byggherren god tid på sig avveckla verksamheten 

inom de fem år som det tidsbegränsade lovet gäller, alternativt söka 

förlängning av bygglovet med ytterligare fem år. 
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Enligt 8 kap 8a § skall samtliga delar av avgiften för detta ärende reduceras 

på grund av överskriden handläggningstid. Enligt av fullmäktige beslutad 

taxa skulle den ursprungliga avgiften uppgå till 3 800 kronor, men avgiften 

skall reduceras med en femtedel per påbörjad vecka som 

handläggningstiden överskridits. Efter den femte påbörjade veckan kan inte 

avgiften reduceras mer, men kravet om skyndsam handläggning kvarstår. 

  

Beräkning av avgift 

3 800/5 = 760 kr. Avgiften sätts ned 760 kr per vecka i fem veckor, totalt 

sätts avgiften ned 3 800 kr. 

Kvarstående avgift att betala: 0 kr 

  

Upplysning 

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 

Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 

  

Beslutsunderlag 

Fastställda handlingar                                          

                                                          Ankomstdatum 

Ansökan om förlängning av tidsbegränsat 

bygglov                                                           2020-06-11 

Beslut om tidsbegränsat bygglov, Jävsnämnden 

2015/16                                                 2015-10-06 

Remissvar från grannar 

  

Förslag 

Uwe Weigels (C) förslag: 

Jävsnämnden beslutar: 

1. Förlängning av tidsbegränsat bygglov med fem år från lagakraftdatum 

beviljas i enlighet med 9 kap. 33 § plan- och bygglagen, PBL. 

2. Avgiften för bygglovet fastställs till 0 kr. 

  

Fastighet: Täppan 1 

  

Sökande: Stiftelsen Vansbrohem 

               Järnvägsgatan 25 

               780 50 VANSBRO 
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Beslutsunderlag 

Plan- och byggchef, tjänsteutlåtande 2020-09-04 

Ansökan, 2020-06-11 

Osignerad kontrollplan   
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Jäv § 18 Ärende JAV 2020/6 

Sammanträdesplan 2021 

Beslut 

Jävsnämnden fastställer sammanträdesplan 2020 enligt utarbetar förslag, 

med följande 

sammanträdesdatum: 

  

11 mars 2021 

15 april 2021 

12 maj 2021 

17 juni 2021 

9 september 2021 

21 oktober 2021 

9 december 2021 

3 februari 2022 

 

Sammanträdena börjar företrädesvis klockan 09.00. 

Ärendet 

Jävsnämnden har att fastställa en plan för nämndens sammanträden under år 

2021. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Jävsnämnden fastställer sammanträdesplan 2020 enligt utarbetar förslag, 

med följande 

sammanträdesdatum: 

  

11 mars 2021 

15 april 2021 

12 maj 2021 

17 juni 2021 

9 september 2021 

21 oktober 2021 

9 december 2021 

3 februari 2022 

  

Sammanträdena börjar företrädesvis klockan 09.00 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2020-10-05   
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Jäv § 19 Ärende JAV 2020/1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

Jävsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 

Föreligger delegationslistor för perioden 2020-06-04 - 2020-09-23 för 

rapportering till jävsnämnden. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Jävsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 

Delegationslista, miljö 2020-06-04 - 2020-09-23 

 


