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§ 26  

Fastställande av dagordning 
 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

 

Jävsnämndens beslut 

Presenterad dagordning fastställs. 
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§ 27 Dnr Jäv 2019.018.230 

Nybyggnad av förråd 

 

Sammanfattning 
Ansökan gäller nybyggnad av förråd med 10 m2 bruttoarea. 
Fastigheten är delvis belägen inom detaljplanelagt område A 94. 

Fastigheten är också belägen inom sammanhållen bebyggelse. 

Fastigheten ligger delvis inom område av riksintresse för naturvård. 

Beslutet skickas för kännedom till närmaste angränsande fastighetsägare i 

enlighet med PBL 9 kap. 41 §. 

 

Motivering till beslut: 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd 

överensstämmer med detaljplanen och uppfyller tillämpliga bestämmelser i 

plan- och bygglagen 2 och 8 kap. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 8 

november 2019. 

Jävsnämndens beslut 

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan-och bygglagen. 

2. Startbesked ges med stöd av 10 kap 23 § plan- och bygglagen. Med 

detta startbesked beslutar jävsnämnden att: 

- I detta ärende krävs inte någon kontrollansvarig eller tekniskt samråd. 

3. Som kontrollplan fastställs att följande handlingar ska lämnas in till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag för slutbesked: 

- Intyg att byggnadsåtgärden är avslutad och att utförandet 

överensstämmer med beviljat bygglov. 

- Foton som tydligt visar utförda åtgärder. 

4. Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 

innan jävsnämnden har gett ett slutbesked. 

5. Avgift för bygglovet är 3210 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Faktura skickas separat 

___________ 

 

Utdrag till 

Samhällsenheten 
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§ 28  Dnr Jäv 2019.019.006 

Fastställande av kalendarium år 2020 för jävsnämnden 

Sammanfattning 
Miljö- och samhällbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till 

kalendarium år 2020 för jävsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Förslag till kalendarium från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 

4 november 2019. 

Jävsnämndens beslut 

Presenterat förslag till kalendarium fastställs. 

___________ 
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