
 

Protokoll  

2019-12-12  

   

Jävsnämnden   

   

 

 

Plats och tid Järnarummet, Medborgarhuset, torsdagen den 12 december 2019,  

kl. 09:00–10:10 

 

Beslutande Michael Sanneviken (C), ordf. 

Lena Hjalmarsson (C) 

Mor Lennart Johansson (KD) 

Petter Gustafsson (V) 

Örjan Zars (V), ers. S-Å Holmberg. 

   

Övriga deltagare Emma Hogander, plan- och byggchef, §§ 13-17 

Jesper Låås, byggnadsinspektör, §§ 13-17 

Elisabeth Svensson, sekreterare 

 

Utses att justera Petter Gustafsson 

  

Justeringens 

plats och tid 

Kommunkontoret, Medborgarhuset, tisdagen den 16 december 2019,  

kl. 13:30 

  

Paragrafer 13 - 19 

  

 

Sekreterare 

 

Elisabeth Svensson 

 

 

Ordförande 

 

Michael Sanneviken 

 

 

Justerande 

 

Petter Gustafsson 

 

  



 

Protokoll  

2019-12-12  

   

Jävsnämnden   

   

 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Jävsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2019-12-12 

  

Datum då anslaget sätts upp 2019-12-16 

  

Datum då anslaget tas ned 2020-01-07 

  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Vansbro 
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Jäv § 13  

Justering av dagordning 

Beslut 

Ärendet överläggning avseende Bäckaskog, Saltvik 23:1 läggs till 

dagordningen. 

Ärendet 

Jävsnämnden justerar dagordningen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Ärendet överläggning avseende Bäckaskog, Saltvik 23:1 läggs till 

dagordningen.   
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Jäv § 14 Ärende JAV 2019/17 

Revidering av jävsnämndens delegationsordning 
avseende plan- och bygg 

Beslut 

Jävsnämndens delegationsordning revideras enligt förslag med tillägg på 

punkt 7:1 ”principiellt viktiga frågor beslutas av jävsnämnden. Vilka frågor 

som är principiellt viktiga avgörs av jävsnämndens ordförande”.   

Ärendet 

Uppdatering har gjorts av delegationsordningen för att underlätta 

handläggares arbete och för att säkerställa att hänvisning sker till rätt 

lagrum. 

  

Följande punkter föreslås läggas till i delegationsordningen: 

  

3.4 Besluta om strandskyddsdispens 
Gäller endast i de ärenden som gäller pumpstationer, transformatorstationer, 

teknikbodar och andra byggnader med likvärdig funktion som har en 

byggnadsarea om maximalt 15 m2.  

  

 

7.3 Besluta att förlänga handläggningstiden för anmälningsärenden 
Från det att ett anmälningsärende är komplett har byggnadsnämnden 4 

veckor på sig att fatta beslut. I handläggningstiden räknas tiden för remisser 

in. Enligt 9 kap 45 § Plan- och bygglagen (PBL) har nämnden möjlighet att 

vid behov förlänga handläggningstiden högst fyra veckor utöver de 

ursprungliga fyra veckorna. Ett exempel på när det skulle kunna bli 

tillämpligt är när svar dröjer från remissinstans. Lämpligt är att delegera 

förlängning av handläggningstid till tjänsteman för att klara att hålla 

lagstadgade tidsfrister. 

  

 

7.5 Besluta att avvisa ett ärende då kompletteringar ej har inkommit 
Då byggnadsnämnden begärt kompletteringar i ett ärende och 

kompletteringar har uteblivit, äger nämnden rätt att avvisa ett ärende om det 

inte går att fatta vare sig beslut om att bevilja eller avslå ärendet i befintligt 

skick. Eftersom beslut i ett sådant läge inte går att fatta i sakfrågan 

rekommenderas att delegera rätten att avvisa ärende till handläggare. 
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7.15 Besluta om lovföreläggande i det fall det är sannolikt att lov kan 

beviljas i efterhand 
Då en lovpliktig åtgärd vidtagits utan att startbesked först beviljats äger 

nämnden rätt att förelägga den som begått överträdelsen att söka om lov i 

efterhand innan frågan om byggsanktionsavgift avgörs. För att effektivisera 

processen delegeras lämpligen rätten att besluta om lovföreläggande till 

tjänsteman. 

  

7.16 Besluta om att inte ingripa då ingen överträdelse skett 
Då ett ärende om misstanke om olovlig åtgärd i form av överträdelse av 

Plan- och bygglagens regelverk upprättats, är byggnadsnämnden skyldig att 

pröva förutsättningarna för och behovet av ingripande eller beslut om 

påföljd, enligt 11 kap 5 § PBL. Då prövningen visar att ingen överträdelse 

av gällande regelverk skett skall byggnadsnämnden besluta om att inte 

ingripa. Beslutet är överklagningsbart. 

  

 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Jävsnämndens delegationsordning revideras enligt förslag med tillägg på 

punkt 7:1 ”principiellt viktiga frågor beslutas av jävsnämnden. Vilka frågor 

som är principiellt viktiga avgörs av jävsnämndens ordförande”.   

Beslutsunderlag 

Plan- och byggchef, tjänsteutlåtande 2019-11-25 

Förslag till delegationsordning 
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Jäv § 15  

Utfärdande av byggsanktionsavgift för olovlig åtgärd 
på fastigheten Spiken 2 

Beslut 

Jävsnämnden beslutar att: 

1. Vansbro Kommun, orgnr: 212000-2130, påförs en byggsanktionsavgift 

om 4 311 kronor att erläggas enligt 11 kap 51 §, 57 § 2 Plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900). Byggsanktionsavgiften avser ibruktagande av 

lokaler före slutbesked utfärdats för ändring av brandskydd. 

  

2. Byggsanktionsavgiften skall betalas inom två månader efter att 

byggherren har delgivits beslutet, enligt 11 kap 61 § Plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900). 

Ärendet 

En anmälan om ändring av brandskydd i flerbostadshus (LSS-boende) 

inkom 2019-01-18. Ändringen bestod i montering av en dörr i en 

brandcellsgräns mellan två lägenheter för att kunna nyttja lägenheterna till 

korttidsboende. 

  

Brandkåren Norra Dalarna gavs möjlighet att yttra sig över ändringen och 

startbesked kunde beviljas för åtgärden 2019-02-21. Byggherren 

informerades i startbeskedet om att de delar av byggnaden som omfattas av 

startbeskedet inte får tas i bruk före dess att slutbesked meddelats. 

  

2019-09-18 tillfrågas byggherren om åtgärden är färdigställd. Byggherren 

svarar att åtgärden är utförd och att lägenheterna har använts i några 

månader som korttidsboende trots att slutbesked inte meddelats. 

  

Därefter har dörren satts igen och lokalerna används återigen i enlighet med 

det ursprungliga lovet och den ursprungliga brandskyddsdokumentationen. 

  

Byggherren informeras om att en överträdelse har begåtts och att 

sanktionsavgift därför skall utgå i enlighet med Plan- och bygglagen. Denne 

har fått möjlighet att yttra sig över föreslaget beslut då det går honom emot. 

Inget yttrande har inkommit. 

  

Om överträdelser i Plan- och bygglag (2010:900) 
Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett 

startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett 

slutbesked, om nämnden inte beslutar annat enligt 10 kap 4 §. 
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Enligt 11 kap 51 och 53 §§ skall tillsynsmyndigheten (byggnadsnämnden) 

ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) om någon bryter mot en 

bestämmelse i 8 – 10 kap. Avgiften skall tas ut även om överträdelsen inte 

har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

  

En byggsanktionsavgift skall enligt 11 kap 57 § 1 tas ut av den som när 

överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som 

överträdelsen avser. 

  

Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den 

som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig, enligt 11 kap 58 §. 

  

Ett beslut om att ta ut en byggsanktionsavgift ska delges den 

avgiftsskyldige, enligt 11 kap 59 §. Enligt 61 § skall en byggsanktionsavgift 

betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har 

delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §. 

  

Sanktionsavgifter enligt Plan- och byggförordning (2011:338) 
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och 

bygglagen (2010:900) ta ett byggnadsverk i bruk efter en sådan åtgärd som 

avses i 9 kap. 8 § första stycket 2 b plan- och bygglagen eller 6 kap. 5 § 

första stycket 4, 5, 6 eller 7 innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked 

är 

  

5. 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0005 prisbasbelopp per 

kvadratmeter av  

 berörd byggnadsarea för en sådan ändring som väsentligt påverkar 

brandskyddet. 

  

Den berörda sanktionsarean är sammanlagt 85,4 m2 fördelat på två 

lägenheter (43,5 m2 respektive 41,9 m2. För beräkning av sanktionsavgift se 

bilaga 1. 

  

Om rättelse inte har skett efter att sanktionsavgift har tagits ut skall en ny 

avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det 

belopp som togs ut senast, enligt 9 kap 2 §. 

  

Motivering av beslut 
Då en överträdelse mot Plan- och bygglagens bestämmelser om slutbesked 

har skett skall beräknad byggsanktionsavgift i enlighet med 9 kap 24 § 1 st. 

5 Plan- och byggförordningen påföras byggherren. 

  

Beslutsunderlag 
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Handlingar                           Ankomstdatum 

Mailkonversation                  2019-09-19 

Bilaga 1, beräkning              2019-06-19 

  

Upplysningar 
Beslutet expedieras till byggherren. 

  

Detta beslut kan överklagas enligt bifogade instruktioner. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Jävsnämnden beslutar att: 

1. Vansbro Kommun, orgnr: 212000-2130, påförs en byggsanktionsavgift 

om 4 311 kronor att erläggas enligt 11 kap 51 §, 57 § 2 Plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900). Byggsanktionsavgiften avser ibruktagande av 

lokaler före slutbesked utfärdats för ändring av brandskydd. 

  

2. Byggsanktionsavgiften skall betalas inom två månader efter att 

byggherren har delgivits beslutet, enligt 11 kap 61 § Plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900). 

Beslutsunderlag 

Plan- och byggchef, tjänsteutlåtande 2019-11-25   
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Jäv § 16  

Utfärdande av byggsanktionsavgift för olovlig åtgärd 
på fastigheten Saltvik 23:1 

Beslut 

Jävsnämnden beslutar att: 

1. Vansbro kommun, orgnr: 212000-2130, påförs en byggsanktionsavgift 

om 93 000 att erlägga enligt 11 kap 51 §, 57 § 2 Plan- och bygglagen (SFS 

2010:900). Byggsanktionsavgiften avser brukande av personhiss ålagd med 

användningsförbud. 

  

2. Byggsanktionsavgiften skall betalas inom två månader efter att den 

avgiftsskyldige har delgivits beslutet, enligt 11 kap 61 § Plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900). 

Ärendet 

Intyg från besiktning av personhissen i fråga utfördes 2019-10-28 och 

inkom från besiktningsman till kommunen 2019-11-07. Resultatet av 

besiktningen visade att hissens nödbaxning med spak/vajer var ur funktion 

och att hissen därför hade brister som utgjorde omedelbar betydelse för 

människors säkerhet och hälsa. Hissen omfattades därmed av automatiskt 

användningsförbud till dess att brister har åtgärdats och ombesiktning 

genomförts. 

  

Byggnadsinspektör utförde tillsyn 2019-11-08. Vid tillsynsbesöket 

konstaterades att hissen inte var avstängd utan fortfarande i bruk och att 

ingen information om användningsförbud fanns uppsatt i lokalerna. 

Tillsynen styrktes med foto och video. 

  

Efter tillsynen kontaktades besiktningsorganet per telefon för att utreda 

huruvida ombesiktning utförts och om användningsförbudet var hävt 

eftersom hissen brukades. Ombesiktning hade ej skett och 

användningsförbudet kvarstod. 

  

Fastighetsägaren informeras att överträdelse har begåtts och att 

sanktionsavgift därför skall utgå i enlighet med Plan- och byggförordningen 

(2011:338). Denne har fått möjlighet att yttra sig över föreslaget beslut då 

det går honom emot. Inget yttrande har inkommit. 

  

Plan- och byggförordning (2011:338) 
En motordriven anordning som är installerad i ett byggnadsverk får 

användas endast för det ändamål och med den belastning och hastighet som 
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anordningen är avsedd för och endast om den uppfyller kraven på skydd för 

säkerhet och hälsa. Om en motordriven anordning inte uppfyller kraven får 

inte objektet användas enligt 5 kap 12 och 14 §§ Plan- och 

byggförordningen. 

  

Byggsanktionsavgiften för användning av en motordriven anordning i ett 

byggnadsverk i strid mot 5 kap 12, 13, 14 eller 15 § Plan- och 

byggförordningen är 2 prisbasbelopp. 

  

Om rättelse inte har skett efter att sanktionsavgift har tagits ut skall en ny 

avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det 

belopp som togs ut senast, enligt 9 kap 2 § Plan- och byggförordningen. 

  

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 
En byggsanktionsavgift skall enligt 11 kap 57 § 1 tas ut av den som när 

överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som 

överträdelsen avser. 

  

Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den 

som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig, enligt 11 kap 58 §. 

  

Ett beslut om att ta ut en byggsanktionsavgift ska delges den 

avgiftsskyldige, enligt 11 kap 59 §. Enligt 61 § skall en byggsanktionsavgift 

betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har 

delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §. 

  

Motivering 
Då en överträdelse mot Plan- och byggförordningens bestämmelser om 

motordriven anordning har skett skall beräknad byggsanktionsavgift i 

enlighet med 9 kap 5 § Plan och byggförordningen (2011:338) påföras 

fastighetsägaren. 

  

Beslutsunderlag 
Handlingar                               Ankomstdatum 

Besiktningsprotokoll                 2019-11-07 

Foto                                        2019-11-08 

Tillsynsprotokoll                       2019-11-11 

  

Upplysningar 
Beslutet skickas till fastighetsägaren. 

  

Detta beslut kan överklagas enligt bifogade instruktioner. 
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Förslag 

Ordförandens förslag: 

Jävsnämnden beslutar att: 

1. Vansbro kommun, orgnr: 212000-2130, påförs en byggsanktionsavgift 

om 93 000 att erlägga enligt 11 kap 51 §, 57 § 2 Plan- och bygglagen (SFS 

2010:900). Byggsanktionsavgiften avser brukande av personhiss ålagd med 

användningsförbud. 

  

2. Byggsanktionsavgiften skall betalas inom två månader efter att den 

avgiftsskyldige har delgivits beslutet, enligt 11 kap 61 § Plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900). 

Beslutsunderlag 

Byggnadsinspektör, tjänsteutlåtande 2019-11-25 

Byggsanktionsavgift 

Besiktningsprotokoll, 2019-11-07   
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Jäv § 17  

Överläggning avseende bygglovsansökan på 
Bäckaskog Saltvik 23:1 

Ärendet 

Plan- och byggchef deltar i överläggning avseende bygglovsansökan på 

Bäckaskog Saltvik 23:1.  

   



 

Protokoll Sida 14 (15) 

2019-12-12  

   

Jävsnämnden   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Jäv § 18 Ärende JAV 2019/16 

Sammanträdesplan 2020 

Beslut 

Jävsnämnden fastställer sammanträdesplan 2020 enligt utarbetat förslag, 

med följande sammanträdesdatum: 

12 mars 2020 

16 april 2020 

14 maj 2020 

18 juni 2020 

10 september 2020 

22 oktober 2020 

10 december 2020 

4 februari 2021 

Ärendet 

Jävsnämnden har att fastställa sammanträdesplan för år 2020. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Jävsnämnden fastställer sammanträdesplan 2020 enligt utarbetat förslag, 

med följande sammanträdesdatum: 

12 mars 2020 

16 april 2020 

14 maj 2020 

18 juni 2020 

10 september 2020 

22 oktober 2020 

10 december 2020 

4 februari 2021 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-11-27   
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Jäv § 19 Ärende JAV 2019/2 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

Jävsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 

Föreligger delegationslistor för perioden 2019-10-24 - 2019-11-27 för 

rapportering till jävsnämnden. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Jävsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 

Delegationslista, plan- och byggenheten 2019-10-24 - 2019-11-27 

 


