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Plats och tid Tjädernhuset, lokal Haren kl. 13.00-13.15 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

 

Ledamöter 

Per Fagerström (S) 
Fredrik Perers (C) 
Solbrith Stening (M) 
 
 

 
Åsa Wedin (V) 
Viktor Wirycs (KL) 

Ersättare  
 

Övriga närvarande Lena Eriksson, nämndsekreterare 
Besnik Kelmendi, miljö- och bygglovschef 

Justerare Solbrith Stening (M) 

Justeringens plats och tid Tjädernhuset, Haren, måndagen den 12 december 2022 kl. 13.30 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  _______________________________ _  Paragrafer §§ 8-12 
  Lena Eriksson  

 Ordförande ________________________________ 

 

  Per Fagerström (S)   

 Justerare                                                                _  

 

  Solbrith Stening (M)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Jävsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-12-12 

Datum då anslaget sätts upp 2022-12-12 Datum då anslaget tas ned    2023-01-03 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Underskrift  ________________________________  
 

 Lena Eriksson  
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§ 8  

Fastställande av dagordning 
 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

 

Jävsnämndens beslut 

Presenterad dagordning fastställs. 
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§ 9 Dnr Jäv 2022.004.006 

Kalendarium för jävsnämnden 2023 

 
Sammanfattning 
Förslag till kalendarium för jävsnämnden 2023 presenteras på sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till kalendarium 2023 från miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen den 25 november 2022 

Jävsnämndens beslut 

Presenterat förslag till kalendarium för jävsnämnden 2023 fastställs. 

  

 

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 10 Dnr Jäv 2022.005.233 

Tillbyggnad av ridhus gällande tillgänglighetsanpassad 
toalett 

 
Sammanfattning 
Ansökan gäller tillbyggnad av ridhus gällande tillgänglighetsanpassad toalett 

med 9 m2 bruttoarea. Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område 

men inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger inom område av 

riksintresse för kulturmiljövård. 

 

Förvaltningens motivering till beslut: 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd får 

anses förenlig med översiktsplanens rekommendationer och uppfyller 

tillämpliga bestämmelser i plan- och bygglagen 2 och 8 kap. 

Åtgärden bedöms att inte påverka riksintresset för kulturmiljövården 

negativt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 30 

november 2022 

Jävsnämndens beslut 

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan-och bygglagen.  

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

detta startbesked beslutar jävsnämnden att 

- Åtgärden får påbörjas. 

- I detta ärende krävs inte någon kontrollansvarig eller tekniskt 

samråd. 

3. Som kontrollplan fastställs ”Tillbyggnad av ridhus”. Ifylld 

kontrollplan och dokumentation enligt densamme, ska lämnas till 

jävsnämnden för slutbesked. 

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

startbeskedet innan jävsnämnden har gett ett slutbesked. 

5. Avgift för bygglovet är 5844 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

  

 

Utdrag till 

Samhällsenheten 
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§ 11 Dnr Jäv 2022.006.230 

Uppförande av skyltanordning 

 
Sammanfattning 
Ansökan gäller uppförande av skyltanordning med 5 m2 bruttoarea, vars 

syfte är att vara en välkomstskylt för discgolfbanan. Fastigheten är belägen 

inom detaljplanelagt område, G 36, vars huvudsyfte är att ändra och utvidga 

tidigare gällande detaljplan (byggnadsplan) för att möjliggöra byggandet av 

en idrottshall. I gällande detaljplan råder planbestämmelsen ”N – 

FRILUFTSOMRÅDE” där den sökta åtgärden ska uppföras. 

 

Förvaltningens 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 30 

november 2022 

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 

- Åtgärden får påbörjas- 

- I detta ärende krävs inte någon kontrollansvarig eller tekniskt 

samråd. 

3. Som kontrollplan fastställs ”Uppförande av skyltanordning”. Ifylld 

kontrollplan och dokumentation enligt densamme, ska lämnas till 

jävsnämnden för slutbesked. 

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

startbeskedet innan jävsnämnden har gett ett slutbesked. 

5. Avgift för bygglovet är 3333 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 
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Samhällsenheten 
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§ 12 Dnr Jäv 2022.003.230 

Information om ärende gällande nybyggnad av 
vindskydd, grillplats samt parkering 

 
Sammanfattning 
Bygglovschef kommer på sammanträdet att informera om ett kommande 

ärende. Ärendet är ute på remiss och sista remissdag är den 20 december 

2022. 

Ansökan gäller nybyggnad av vindskydd (paviljong och skärmtak) och 

grillplats med 16 m2 bruttoarea samt anläggning av grusparkering 6x20 m2 

för användning av allmänheten. Vindskydd uppförs i trä, tak av plåt, fönster 

av plexiglas. Elbelysning sätts in i paviljong och under skärmtak samt på 

parkering. Övrigt markarbete kommer göras i form av dränering och 

dikesrensning. 

 

Jävsnämndens beslut 

Jävsnämnden har tagit del av informationen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Framsida protokoll jävsnämnd den 12 december 2022
	Dag, plats, tid, justerare och anslagsbevis
	Innehållsförteckning
	§ 8 Fastställande av dagordning
	§ 9 Kalendarium för jävsnämnden 2023
	§ 10 Tillbyggnad av ridhus gällande tillgänglighetsanpassad toalett
	§ 11 Uppförande av skyltanordning
	§ 12 Information om ärende gällande nybyggnad av vindskydd, grillplats samt parkering

