
 

Protokoll  

2021-01-14  

   

Jävsnämnden   

   

 

 

Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, torsdagen den 14 januari 2021,  

kl. 10:00–10:35 

 

Beslutande Michael Sanneviken (C), ordf. 

Uwe Weigel (C) 

Mor Lennart Johansson (KD) 

Sten-Åke Holmberg (S) 

Petter Gustafsson (V) 

 

Ej tjg ersättare 

 

Gunilla Munters (C) 

 

 

Övriga deltagare Mikael Granath, kommunsekreterare 

Nicklas Eriksson, byggnadsinspektör, § 1 

Stina Jakobsson, miljöchef, § 1 

 

Utses att justera Petter Gustafsson 

  

Justeringens 

plats och tid 

Kommunkontoret, Medborgarhuset, 2021-01-19 kl. 13.45 

  

Paragrafer 1 - 2 

  

 

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 2021-01-14 

  

Datum då anslaget sätts upp 2021-01-19 

  

Datum då anslaget tas ned 2021-02-10 

  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Vansbro 

  

  

Underskrift  
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Jäv § 1  

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad 
användning av kontorslokal till bostad på fastigheten 
Myrbacka [personuppgifter utelämnade med anledning 
av dataskyddsförordningen] 

Beslut 

  

1. Tidsbegränsat bygglov med 10 år från lagakraftdatum beviljas i enlighet 

med 9 kap. 33 a § Plan- och bygglagen, PBL. 

2. Som kontrollansvarig godkänns Anna Ädling, cert.nr: SC0810-13. 

3. Avgiften för bygglovet fastställs till 7 600 kr. 

4. Det åligger den sökande att påbörja planarbete om den sökande avser att 

permanent ändra användningen till bostadsändamål efter att det 

tidsbegränsade bygglovet har gått ut. 

Ärendet 

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av befintlig 

kontorslokal till bostadslägenhet inom detaljplanelagt område med 

aktnummer 2021-P51. Lägenheten får 3 rum och kök med 84,5 m² 

bruttoarea. Den ändrade användningen strider mot gällande detaljplan vilken 

medger handelsändamål. Planering finns för ändrad användning av 

ytterligare en lokal till bostad i fastigheten, detta behandlas i ett separat 

ärende om det blir aktuellt. 

  

Då åtgärden strider mot detaljplanens ändamålsbestämmelse kan inget 

permanent bygglov ges för åtgärden. En ändring av detaljplanen krävs för 

att permanent bygglov ska kunna beviljas. 

  

Grannar och boende i fastigheten har beretts tillfälle att yttra sig över 

åtgärden, ingen erinran mot åtgärden har inkommit. 

 

Motivering 

Det råder brist på bostäder i kommunen så det kan anses vara av allmänt 

intresse att fler bostäder tillskapas. Avvikelsen från gällande detaljplan 

bedöms vara av sådan art att tidsbegränsat bygglov kan beviljas i enlighet 

med 9 kap. 33 a § PBL. 

  

Beräkning av avgift: 

Timtaxa, 8 x 950 kronor 

  

  



 

Protokoll Sida 5 (7) 

2021-01-14  

   

Jävsnämnden   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Upplysningar 

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 

Tidning. Detta förutsätter att ingen överklagar beslutet. 

  

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

kontakt tas med Plan- och byggenheten för tidsbokning. 

  

Byggherren ansvarar för återställning av platsen när lovet går ut. 

  

Bygglovet kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år. 

  

Beslutsunderlag 

Ansökan, inkom 2020-11-12 

Plan- fasad- och sektionsritning, inkom 2020-11-12 

Situationsplan, inkom 2020-11-12 

Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2020-11-18 

Förslag 

Uwe Weigels (C) förslag: 

Att kommunstyrelsen har rätt att yttra sig som granne på grund av två 

kommunala markområden som gränsar till fastigheten Myrbacka 232:7, kan 

inte anses som myndighetsutövning som rör egna verksamheter. Det innebär 

att jävsnämnden saknar behörighet att fatta beslut i ärendet och det därför 

skall överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

  

Ordförandens förslag: 

1. Tidsbegränsat bygglov med 10 år från lagakraftdatum beviljas i enlighet 

med 9 kap. 33 a § Plan- och bygglagen, PBL. 

2. Som kontrollansvarig godkänns Anna Ädling, cert.nr: SC0810-13. 

3. Avgiften för bygglovet fastställs till 7 600 kr. 

4. Det åligger den sökande att påbörja planarbete om den sökande avser att 

permanent ändra användningen till bostadsändamål efter att det 

tidsbegränsade bygglovet har gått ut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Uwe Weigels (C) förslag under bifall eller avslag och 

finner att jävsnämnden avslår förslaget. 

  

Ordföranden ställer ordförandens förslag under bifall eller avslag och finner 

att jävsnämnden bifaller förslaget. 
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Beslutsunderlag 

Byggnadsinspektör, tjänsteutlåtande, 2020-12-15 

Ansökan om bygglov, 2020-11-12 

Situationsplan, 2020-11-12 

Sektionsritning, 2020-11-12 

Fasadritning, 2020-11-12 

Planritning, 2020-11-12 

Anmälan om kontrollansvarig, 2020-11-17   
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Jäv § 2 Ärende JAV 2020/1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

Jävsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 

Föreligger delegationslistor för perioden 2020-04-20 - 2020-12-15 för 

rapportering till jävsnämnden. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Jävsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 

Delegationslista för plan- och byggenheten, 2020-04-20 - 2020-12-15 

Delegationslista för miljökontoret, 2020-09-24 - 2020-12-15 

 


