
 

 

Jävsnämnden 

Protokoll 

2021-05-12 

Plats och tid:  Järnarummet, Medborgarhuset, onsdagen den 12 maj 2021 kl. 10:00-10:10 

Beslutande Michael Sanneviken (C), Ordförande 

Uwe Weigel (C) 

Mor Lennart Johansson (KD) 

Petter Gustafsson (V) 

Övriga deltagare Jesper Låås, byggnadsinspektör 

Mikael Granath, kommunsekreterare 

Utses att justera Petter Gustafsson 

Justeringens  

plats och tid 

Kommunkontoret, Medborgarhuset, 2021-05-12 kl. 13:45 

Paragrafer § 3  

Sekreterare Mikael Granath  

Ordförande Michael Sanneviken  

Justerande Petter Gustafsson  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Jävsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-05-12 

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-12 

Datum då anslaget tas ned 2021-06-03 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Vansbro 

Underskrift   
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JAV § 3 Ärende JAV 2021-00001 

Ansökan om tidsbegränsat bygglov på fastigheten 
Saltvik 23:1 

Beslut 

Jävsnämnden beslutar: 

1. Tidsbegränsat bygglov beviljas för nybyggnad av tältgarage med stöd av 9 

kap 33 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), Lovet är giltigt till och med 

2024-04-15. 

2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns enligt 10 kap 23 § Plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900). 

3. Inlämnad kontrollplan fastställs. 

4. Tekniskt samråd krävs ej för åtgärden. 

5. Följande handlingar ska lämnas in till Jävsnämnden som underlag för    

    slutbesked:  

- Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att 

byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov. 

6. Avgiften fastställs till 11 875 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Taxatabell A 2.5. Faktura för avgiften skickas separat. 

Ärendet 

Ansökan gäller tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tältgarage på 

fastigheten Saltvik 23:1. Fastigheten omfattas av detaljplan med 

Lantmäteriets diarenr: 2021-P2020/2. Åtgärden strider mot gällande 

detaljplan då placeringen sker på befintlig parkeringsyta som dels har ett 

område som är prickmarkerad för allmänna underjordiska ledningar och får 

ej förses med byggnad och samtidigt är korsmarkerad vilket medger att 

marken får endast förses med garage, förråd och liknande.  

Åtgärden avser nybyggnad av ett tältgarage för att uppfylla ett tillfälligt 

behov fram tills 2024-04-15. Sökanden redogör i en inkommen skrivelse att 

ambulanssjukvården i Vansbro är i behov av att en tillfällig tältlösning 

uppförs då befintliga garageplatser kommer att bli underdimensionerade i 

samband med att nytt fordon kommer köpas in i sommar. Nulägesbilden är 

att två fordon, en sjuktransport och en Volvoambulans står i tvätthallen och 

detta leder till, att i samband med tvätt ökar utryckningstider då fordon måste 

köras in och ut innan uppdraget kan påbörjas. Det som tillkommer i närtid är 

ytterligare inköp av Chevrolet ambulans som ska ersätta den äldre 

ambulansen vilket leder till att vi inte kommer att få plats över huvud taget. 
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Region Dalarna har tillsammans med Vansbro kommun undertecknat en 

avsiktsförklaring med ambitionen att en ny ambulansstation ska byggas till 

vid nuvarande brandstation. Projektering för ny ambulansstation har startats 

upp och ambitionen är att tillbyggnaden ska vara färdigställd under 2022. I 

samband med de nya lokalerna försvinner behovet av det tillfälliga 

garagetältet och det kommer att demonteras och parkeringen återställs till 

ursprungsskick.  

 

Remisser 

Brandkåren Norra Dalarna har hörts i ärendet och har ingen erinran emot det 

tidsbegränsade bygglovet men lämnade följande synpunkter; 

”Uppvärmning i garage får inte ske med öppen låga, öppen glödspiral eller 

annan anordning som kan orsaka brand eller explosion. Rensluckor i garage 

bör utformas så att de är täta och så att temperaturen på luckorna begränsas” 

Dala vatten och avfall har hörts i ärendet och har ingen erinran emot det 

tidsbegränsade bygglovet men lämnade följande synpunkter; 

”Garagetältet kommer att placeras på de befintliga VA-ledningarna. 

DVAAB ser inget större problem med det, men de befintliga brunnar som 

finns lär vara åtkomliga. Det är viktigt att tältets läge inte avviker så mycket 

så att brunnarna hamnar under väggar. Om det skulle bli en vattenläcka 

kommer vi att behöva ha tillgång till ledningarna och i värsta fall flytta på 

tältet. I övrigt har DVAAB inget att invända mot att bygglov beviljas.” 

Ellevio AB har hörts i ärendet och har ingen erinran emot det tidsbegränsade 

bygglovet men lämnade följande synpunkter; 

”Om nya tälthallens sydöstra långsida följer befintlig byggnads sydöstra 

långsida är det inget problem för Ellevio. Begär kabelanvisning för befintliga 

kablar, se bifogad karta. Tälthallen ska placeras minst 1 meter i sidled från 

kablarna.” 

Vansbro kommun park och gata har hörts i ärendet och har ingen erinran 

emot det tidsbegränsade bygglovet. 

 

Motivering av beslut 

Bedömning görs att åtgärden är av tillfällig art och att det är ekonomiskt 

försvarbart att återställa platsen när behovet upphör. Bedömning görs även 

att placeringen över prickmark för allmänna underjordiska ledningar kan 

godkännas för att uppfylla det tillfälliga behovet om inkomna synpunkter 

från Dala vatten och avfall AB, Ellevio AB samt Brandkåren Norra Dalarnas 

efterföljs. 
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Bedömning görs att kontrollansvarig ej krävs då åtgärden är av enkel 

karaktär. Inlämnad kontrollplan i ärendet kan fastställas i detta beslut. 

Med hänvisning till ovan tillsammans med sökandes redogörelse av det 

tillfälliga behovet och avvecklingsplan görs bedömning att avvikelsen från 

gällande detaljplan är av sådan art att tidsbegränsat bygglov kan beviljas i 

enlighet med 9 kap 33 § Plan och bygglagen (SFS 2010:900). 

 

Upplysningar 

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 

4 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900).  

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

som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § Plan- och bygglagen (SFS 

2010:900) 

Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas fyra veckor efter 

det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap 42 a § 

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

Tidsbegränsat bygglov enligt 9 kap 33 § Plan- och bygglagen (SFS 

2010:900) får ges för högst 10 år. Tiden kan förlängas på sökandes begäran 

med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överskrida 

femton år. 

Eventuell förlängning av det tidsbegränsade bygglovet skall sökas i god tid 

innan detta beslut upphör. 

En åtgärd som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat lov måste 

tas bort eller upphöra innan lovets giltighetstid går ut. Det krävs varken 

bygglov, rivningslov eller anmälan för att ta bort eller återställa åtgärden. 

Om åtgärden inte tas bort eller upphör inom angiven tid blir den olovlig och 

byggnadsnämnden ska då ingripa med tillsyn. 

 

Handlingar som legat till grund för beslutet 

Ansökan om bygglov  2021-03-23 

Ritningar   2021-04-20 

Situationsplan  2021-04-20 

Förslag till kontrollplan  2021-04-20 

Teknisk beskrivning  2021-04-20 

Avvecklingsplan  2021-04-20 

Remissvar   2021-04-27 



 

Jävsnämnden 

Protokoll Sida 7(7) 

2021-05-12 

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

1. Tidsbegränsat bygglov beviljas för nybyggnad av tältgarage med stöd av 9 

kap 33 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), Lovet är giltigt till och med 

2024-04-15. 

2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns enligt 10 kap 23 § Plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900). 

3. Inlämnad kontrollplan fastställs. 

4. Tekniskt samråd krävs ej för åtgärden. 

5. Följande handlingar ska lämnas in till Jävsnämnden som underlag för    

    slutbesked:  

- Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att 

byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov. 

6. Avgiften fastställs till 11 875 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Taxatabell A 2.5. Faktura för avgiften skickas separat. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsinspektör, tjänsteutlåtande 2021-04-28 

Ansökan om bygglov, 2021-03-23 

Situationsplan, 2021-04-20 

Avvecklingsplan, 2021-04-20 

 


