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Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, måndagen den 19 juli 2021 kl. 08.30 – 

09.30 

 

Beslutande Stina Munters (C), ordf. 

Anneli Hultgren (C) 

Lars-Olov Liss (C) 

Leif Nilsson (C), ers. N Larsson 

Berglund 

Torsten Larsson (KD) 

John Säljgård (LPO) 

Pär Skagerling (M) 

Nils-Erik Edlund (S) 

Monica Ericsson (S) 

Ulrika Gärds Åkeson (S), ers. N 

L-G Andersson 

Kurt-Lennart Karlsson (V) 

Ej tjänstgörande 

ersättare 

Annika Simm-Eriksson (C) 

 

 

Övriga deltagare Tillförordnad kommunchef Lillemor Tännström 

Sektorchef samhälle Per-Erik Nilsson 

Kommunsekreterare Sara Beya 

Utses att justera Lars-Olov Liss 

Justeringens  

plats och tid 

Kommunkontoret, Medborgarhuset, 2021-07-19 kl. 10.00 

Paragrafer §§ 127-129  

Sekreterare Sara Beya  

Ordförande Stina Munters  

Justerande Lars-Olov Liss  
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-07-19 

Datum då anslaget sätts upp 2021-07-19 

Datum då anslaget tas ned 2021-08-10 
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KS § 127 

Justering av dagordning 

Beslut 

Diskussionspunkt avseende förvärv av fastighet läggs till dagordningen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen justerar dagordningen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Diskussionspunkt avseende förvärv av fastighet läggs till dagordningen. 
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KS § 128 Ärende L 2021-000045 

Tillägg till beslutsunderlag i ärende avseende 
tillbyggnad av handel- och lagerlokaler på fastigheten 
Ytteråker 2:5 samt del av fastigheten Snöån 13:37 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att beslutsunderlaget i det beviljade bygglovet 

som fattades den 29 juni 2021, KS § 126, kompletteras med Tillägg till 

dagvattenutredning Vansbro LC Etapp 2, inlämnad den 14 juli 2021. 

 

Villkor för att startbesked för bygglov ska kunna ges är att sökanden tecknar 

avtal med Trafikverket gällande förberedande vägvisning för att säkerställa 

att trafiksituationen inte försämras med anledning av utbyggnaden. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beviljade den 29 juni 2021 bygglov för tillbyggnad av 

handel- och lagerlokaler på fastigheten Ytteråker 2:5 samt del av fastigheten 

Snöån 13:37. 

 

Trafikverket lämnade den 8 juli 2021 in överklagan avseende dagvatten och 

trafiksäkerhet. Trafikverket delade inte kommunens bedömning om att 

inlämnad dagvattenutredning utgjorde ett tillräckligt underlag för att kunna 

bevilja bygglov. De ansåg också att kommunen inte säkerställt en godtagbar 

lösning på trafiksituationen eftersom medfinansieringsavtalet inte var 

undertecknat innan bygglovet meddelades. 

 

Ett tillägg till dagvattenutredningen har lämnats in den 14 juli 2021. Det ska 

även tecknas ett avtal kring trafiksäkerhetsåtgärder mellan Trafikverket och 

sökande i form av förberedande vägvisning cirka 300 meter innan och efter 

etableringen. Dessa åtgärder innebär att en överklagandeprocess kan 

undvikas. 

 

Motivering 

Kommunstyrelsen kan vid en överklagan ändra ett beslut. Med anledning av 

Trafikverkets överklagan så har parterna kommit överens om ytterligare 

handlingar som ska ligga till grund för bygglovet. Ett tillägg till 

dagvattenutredningen har i dialog med Trafikverket upprättats av 

dagvattenutredarna, på uppdrag av exploatören. Tillägget som lämnades in 

den 14 juli har som syfte att visa hur fastigheten kan exploateras utan att 

flödena ökar vid någon av trummorna under E16 med 
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dagvattenflödesberäkningar som utgår från 100-årsregn, istället för 10-

årsregn. Det innebär att åtgärder för att fördröja flöden från ett 100-års regn 

behöver vidtas på fastigheten. Den totala fördröjningsvolymen som krävs är 

ca 4500 m³ och det bedöms möjligt. 

 

Ett tryckfel har uppmärksammats i dagvattenutredningen under 1. Bakgrund 

och syfte, där det står väg E45, fast det är väg E16 som avses. 

 

När det gäller trafiksäkerheten har Trafikverket gjort en trafikutredning som 

visar att det inte krävs ett vänstersvängkörfält, men att vägvisningen till 

Lyko måste förstärkas, med förberedande vägvisning, cirka 300 meter innan 

korsningen. Ett avtal kommer därför att upprättas mellan Trafikverket och 

entreprenör för att säkerställa att trafiksituationen inte försämras med 

anledning av utbyggnaden. I och med detta görs bedömningen att 

trafiksituationen får en säkerställd godtagbar lösning. 

 

Trafikverket har den 14 juli meddelat följande: ”Det nya politiska beslutet 

som tas av kommunen den 19 juli utifrån de nya förutsättningarna kring 

trafiksituationen vid E16 och dagvattenutredningen ska skickas till 

Trafikverket. När det kommit till dem och parterna är överens om det nya 

beslutet behövs inte överklagan skickas till Länsstyrelsen. Skulle beslutet 

den 19 juli bli något annat än vad vi idag är överens om så ska överklagan 

skickas vidare.” 

 

Ingen erinran har inkommit från övriga remissinstanser eller sakägare. 

 

Åtgärden bedöms uppfylla kraven avseende lämplighet och utformning 

angivna i 8 kap. 1 § samt kraven i 2 kap 2, 4, 5 och 9 §§ med avseende på 

allmänna och enskilda intressen. 

 

Upplysningar 

Beslutat bygglov mottogs den 1 juli 2021 av Trafikverket. 

Överklagningstiden för beslutet löper ut den 22 juli 2021. 

 

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

kontakt tas i god tid med byggnadsinspektör för tidsbokning. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner att beslutsunderlaget i det beviljade bygglovet 

som fattades den 29 juni 2021, KS § 126, kompletteras med Tillägg till 

dagvattenutredning Vansbro LC Etapp 2, inlämnad den 14 juli 2021. 
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Villkor för att startbesked för bygglov ska kunna ges är att sökanden tecknar 

avtal med Trafikverket gällande förberedande vägvisning för att säkerställa 

att trafiksituationen inte försämras med anledning av utbyggnaden. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsinspektör, tjänsteutlåtande 2021-07-16 

Protokollsutdrag 2021-06-29 KS § 126 

Överklagan av beslut om bygglov för tillbyggnad av industrilokaler på 

fastighet Ytteråker 2:5 och Snöån 13:37, 2021-07-09 

Tillägg till: PM Dagvattenutredning Vansbro LC Etapp 2, 2021-07-14 
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KS § 129 

Diskussionspunkt avseende förvärv av fastighet 

Beslut 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten till 

förvärv av fastighet. 

Ärendet 

Sektorchef samhälle informerar om möjligheter till förvärv av fastighet. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten till 

förvärv av fastighet. 

 


