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Jävsnämnden   

   

 

 

Plats och tid Järnarummet, Medborgarhuset, torsdagen den 7 november 2019,  

kl. 09.00 – 09.05 

 

Beslutande Sten-Åke Holmberg (S) 

Lena Hjalmarsson (C) 

Gustav Tällberg (C) 

 

Mor Lennart Johansson (KD) 

Petter Gustafsson (V) 

 

Ej tjg ersättare 

 

Örjan Zars (V) 

 

 

Övriga deltagare Mikael Granath, kommunsekreterare 

Jesper Låås, byggnadsinspektör 

 

Utses att justera Mor Lennart Johansson 

  

Justeringens 

plats och tid 

Kommunkontoret, Medborgarhuset, 2019-11-07 kl. 09.15 

  

Paragraf 12 

  

 

Sekreterare 

 

Mikael Granath 

 

 

Ordförande 

 

Sten-Åke Holmberg 

 

 

Justerande 

 

Mor Lennart Johansson 
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Jäv § 12  

Bygglov på fastigheten Grönalid 3:53 samt Grönalid 
3:3 

Beslut 

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av tälthall samt personalutrymmen med 

stöd av 9 kap 30 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

2. Undantag beviljas för krav på tillgänglighet enligt 8 kap 6 § 1 Plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900) 

3. Tekniskt samråd krävs för åtgärden 

4. Kontrollansvarig för åtgärden är Carina Lindqvist, certifiering 

SC1171-11, behörighet K 

5. Avgiften fastställs till 8 550 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura för avgiften skickas separat. 

Ärendet 

Ansökan gäller bygglov för nybyggnad av tälthall samt personalutrymmen 

på fastigheterna Grönalid 3:53 och Grönalid 3:3 som är under pågående 

förrättning och skall slås samman till en fastighet. Fastigheterna ligger inom 

detaljplan med Lantmäteriets aktnr: 2021-P98. Detaljplanen medger 

småindustri med ett krav på störningsskydd där verksamheten inte får vara 

störande för omgivningen. Följande ekvivalenta ljudnivåer gäller vid 

användningsgräns: dagtid 50 dBA, kvällstid 45 dBA och nattetid 40 dBA. 

  

Åtgärden avser nybyggnad av tälthall med en byggnadsarea om 1000 m2 att 

använda som väderskydd vid demontering av skrot samt kabelgranulering. 

Nya personalbodar om ca 50 m2 byggnadsarea kommer att placeras vid 

infarten till området, likaså fordonsvågen. Befintlig byggnad får ny 

fasadplåt. 

  

Tälthallen kommer placeras på hårdgjord yta av tät slaggasfalt ca 4,7 meter 

från fastighetsgräns och personalbodarna placeras ca 11 meter från 

fastighetsgräns och uppförs i ett plan med grundläggning på plint samt balk 

på en hårdgjord yta. Personalutrymmena fördelas mellan omklädning, 

dusch, wc, matplats, samlingsrum samt en kontorsplats.  Personalbodarna är 

prefabricerade och levereras i en grå kulör med röda detaljer enligt 

inlämnade handlingar. 

  

Ena delen av tälthallen kommer isoleras för att tillfälligt kunna värmas upp 

till ca 10 grader under den kalla perioden för att oljor och andra trögflytande 

vätskor skall kunna tas om hand när demontering av fordon sker. Delen för 

kabelgranulering kommer vara oisolerad. 
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Tälthallen kommer få en röd kulör (5040-Y80R) samt skyddas med en plåt 

3 meter upp på fasaden för att undvika eventuella skador på duken. 

  

Enligt de uppgifter som arbetsgivaren har lämnat bedöms arbetsplatsen inte 

lämplig för en person med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och 

därmed föreslås att avsteg görs från tillgänglighetskraven i personalbodarna. 

  

Remisser 

Ägare till grannfastigheter har ej beretts möjlighet att inlämna synpunkter på 

åtgärden då den följer gällande detaljplan. 

  

Brandkåren Norra Dalarna har hörts i ärendet och har inget att erinra på 

åtgärden. 

  

Motivering av beslut 

Bedömning görs att åtgärden följer gällande detaljplan och ansökan har 

prövats mot 2 kap 6 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och platsen 

bedöms vara lämplig för åtgärden. Stycke 3 i paragrafen bedöms ej 

tillämplig för denna åtgärd. Byggnadernas utformning har prövats mot 8 kap 

1 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) bedömning görs att utformningen 

är lämplig för åtgärden. Förslag till avsteg från tillgänglighetskraven i 

personalbodarna har gjorts med stöd av 8 kap 6 § 1. Byggnaderna bedöms 

också uppfylla de krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper som 

uttrycks i 8 kap 4 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 

  

Till närmsta bebodda bostadshus är det ca 300 meter. Verksamheten bedöms 

därmed inte utgöra störning för omgivningen. 

  

Bedömning görs att kontrollansvarig krävs för åtgärden och att den 

kontrollansvarig som byggherren föreslagit kan godkännas. Bedömning görs 

också att inlämnad kontrollplan kan fastställas. 

  

Med hänvisning till ovan föreslås att bygglov skall beviljas i enlighet med 9 

kap 30 § Plan och bygglagen (SFS 2010:900) 

  

Motivering av undantag för tillgänglighetskraven 

Kraven på tillgänglighet enligt 8 kap 6 § 1 Plan och bygglagen (SFS 

2010:900) gäller inte för en arbetslokal om kraven är obefogade med hänsyn 

till arten av den verksamhet som lokalen är avsedd för. 

  

Kontorsplatsen som är redovisad i omklädningsutrymmet är obemannad 

förutom vid inkommande leveranser av skrot. Vid inkommande leveranser 

av skrot skall en av personalen lämna sin nuvarande arbetsuppgift för att 
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mottaga skrotet vid vågen och notera vikten. Efter vikten är noterad skall 

personal återgå till ordinarie arbetsuppgifter och när lastbilen är tom skall 

personalen återigen till vågen för att notera vikten på tom lastbil. Sedan förs 

detta in i ordinarie datajournaler. 

  

Då det under en dag kan inkomma ett antal leveranser av skrot innebär det 

en frekvent rörelse mellan kontorsplatsen och vågen. 

  

Huvuduppgifterna för de två anställda sker utomhus och i 

entreprenadmaskiner, arbetet förutsätter även att personalen kan utföra 

reparationer på maskinerna som används på arbetsplatsen, vilket exempelvis 

innefattar att anställd personal skall kunna röra sig fritt upp och ner för att 

kunna utföra reparationer. Reservdelar i form av industriprodukter är ofta 

tunga och skrymmande och ofta i trånga utrymmen. Under vissa perioder är 

hela arbetsplatsen helt obemannad då personalen är ute på externa 

rivningsarbeten. 

  

Enligt arbetsmiljöverkets krav på arbetsgivaren så skall personalen ha 

tillgång till wc, pausrum, omklädnad samt ha möjlighet att tvätta sig. 

  

Utifrån ovanstående görs bedömning att undantag från kravet på 

tillgänglighet i enlighet med 8 kap 6 § 1 Plan- och bygglagen (SFS 

2010:900) är motiverade och kan beviljas. 

  

Upplysningar 

Innan åtgärden påbörjas skall startbesked ha meddelats enligt 10 kap 23 § 

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) 

  

Inkomna handlingar 

Ritningar tälthall                                                                          2019-06-28 

Anmälan om kontrollansvarig                                                        2019-09-06 

Ansökan om bygglov                                                                    2019-09-09 

Fasadritning personalutrymmen                                                    2019-09-09 

Planritning personalutrymmen                                                      2019-09-09 

Situationsplan                                                                             2019-09-09 

Förslag till kontrollplan                                                                 2019-09-19 
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Förslag 

Ordförandens förslag: 

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av tälthall samt personalutrymmen med 

stöd av 9 kap 30 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

2. Undantag beviljas för krav på tillgänglighet enligt 8 kap 6 § 1 Plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900) 

3. Tekniskt samråd krävs för åtgärden 

4. Kontrollansvarig för åtgärden är Carina Lindqvist, certifiering 

SC1171-11, behörighet K 

5. Avgiften fastställs till 8 550 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura för avgiften skickas separat. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsinspektör, tjänsteutlåtande 2019-10-30 

Ritningar tälthall, 2019-06-28 

Anmälan om kontrollansvarig, 2019-09-06 

Ansökan om bygglov, 2019-09-09 

Fasadritning personalutrymmen, 2019-09-09 

Planritning personalutrymmen, 2019-09-09 

Situationsplan, 2019-09-09 

Förslag till kontrollplan, 2019-09-19 

  

  

  

 


