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PROTOKOLL
Plan- och byggnämnden
2020-09-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 92 Val av justerare
§ 93 Godkännande av dagordning
§ 94  - rivning av industribyggnader
§ 95  – strandskyddsdispens för ny lagerbyggnad
§ 96  - bristande taksäkerhet
§ 97  - underlåtelse att utföra ventilationskontroll OVK
§ 98  - ovårdad fastighet
§ 99  - förfallen byggnad
§ 100  - ovårdad fastighet
§ 101 Budgetuppföljning - delårsrapport per 2020-08-31
§ 102 Delegationsbeslut per 2020-08-31
§ 103 Bevakningslistor per 2020-08-31
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PROTOKOLL
Plan- och byggnämnden
2020-09-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§92

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Beslut
Plan- och byggnämnden beslutar

att utse Lars Håkansson (SD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll
den 28 september klockan 15.00.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Plan- och byggnämnden
2020-09-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§93

Godkännande av dagordning

Ärendet
Godkännande av dagordning föreligger.
 
Beslut
Plan- och byggnämnden beslutar

att godkänna dagordningen.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Plan- och byggnämnden
2020-09-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 94

 - rivning av industribyggnader 
PBN 2020.0364

Ärendet
 ansöker om rivningslov för två äldre

industribyggnader.
Inskickad situationsplan visar att det är del av ett s.k. silotorn som
kommer att rivas samt ett kallager.

En ny lagerbyggnad på ca 2500 kvm kommer att uppföras och därmed
ersätta de rivna byggnaderna.
 
Beslutsunderlag
Stadsarkitekt Göran Lönnqvists tjänsteskrivelse 2020-09-14.

 ansökan 2020-09-11.
Situationsplan 
Rivningsplan för 
Foto över äldre byggnader för rivning och nytt lager som skall uppföras.
 
Beslut
Plan- och byggnämnden beslutar

att bevilja ansökan om rivningslov och delegerar till stadsarkitekten
att handlägga ärendet.
_____

Beslut skickas till 
Bygglovssökande

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Plan- och byggnämnden
2020-09-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 95

 – strandskyddsdispens för ny lagerbyggnad 
PBN 2020.0356

Ärendet
 ansöker om strandskyddsdispens för

uppförande av ny lagerbyggnad (2400 kvm) inom sitt fabriksområde.
Två äldre byggnader kommer att rivas för att ge plats åt den nya
lagerbyggnaden. Industriverksamheten har bedrivits på samma plats
sedan 1978.

Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syfte. Allmänheten har inte tillgång till
industriområdet.
 
Beslutsunderlag
Stadsarkitekt Göran Lönnqvists tjänsteskrivelse 2020-09-07.

 ansökan 2020-09-01.
Situationsplan för 
Planritning för .
Foto över äldre byggnader för rivning och nytt lager för uppförande.
 
 
Beslut
Plan- och byggnämnden beslutar

att bevilja strandskyddsdispensen och delegerar till stadsarkitekten
att handlägga ärendet.
_____

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen, Naturvårdsenheten.

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Plan- och byggnämnden
2020-09-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 96

 - bristande taksäkerhet 
PBN 2019.0468

Ärendet
Fastighetsägaren har inte utfört anmärkningarna i föreläggandet från
plan- och byggavdelningen 2019-01-28 inom föreskriven tid.
Åtgärderna skulle varit utförda senast 2020-01-28.
 
Beslutsunderlag
Plan- och byggnämndens arbetsutskotts protokollsutdrag 2020-09-07, § 51.
Byggnadsinspektör Roger Lindéns tjänsteskrivelse 2020-08-31.
Plan- och byggavdelningens föreläggande 2019-11-28.
Räddningsnämndens föreläggande 2016-12-19.
 
Beslut
Plan- och byggnämnden beslutar

att förelägga
att senast  2020-11-20 uppvisa godkänt protokoll från

sotare, om inte skall vite om tiotusen (10.000) kronor utdömas vid Plan- och
byggnämndens sammanträde 2020-11-23.
_____

Beslut skickas till 
Fastighetsägaren (Mottagningsbevis + Besvärshänvisning)

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Plan- och byggnämnden
2020-09-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97

 - underlåtelse att utföra ventilationskontroll OVK 
PBN 2020.0051

Ärendet
Fastighetsägaren till  har
inte utfört anmärkningarna inom föreskriven tid.
Enligt protokoll från LJ. Sot AB 2018-11-27 gällande ”Flerbostadshus ”
skulle anmärkningarna från besiktningen av ventilationssystemet varit
utförda senast 2019-03-10, påminnelse skickades 2020-02-05.
 
Beslutsunderlag
Plan- och byggnämndens arbetsutskotts protokollsutdrag 2020-09-07, § 52.
Byggnadsinspektör Roger Lindéns tjänsteskrivelse 2020-08-31.
Plan- och byggavdelningens påminnelse 2020-02-05.
 
 
Beslut
Plan- och byggnämnden beslutar

att förelägga
  att senast 2020-11-20 uppvisa att bristerna i protokollet
är åtgärdade, om inte kommer Plan- och byggnämnden vid
möte 2020-11-23 besluta om vite på fyrtio (40.000) tusen kronor.
_____
 

Beslut skickas till 
Fastighetsägaren (Mottagningsbevis + Besvärshänvisning)

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Plan- och byggnämnden
2020-09-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 98

 - ovårdad fastighet 
PBN 2020.0168

Ärendet
Ägaren till fastigheten  beviljades rivningslov 2014-09-02.
Rivningsplan upprättades och godkändes.
Rivningen påbörjades inom 2 år, men har sen avstannats helt.
Plan- och byggavdelningen ansökte hos kronofogden om handräckning
för verkställighet 2018-09-03. Kronofogden avslog ansökan 2018-10-08.
Fastigheten har sedan varit föremål för anmälan från grannar om ovårdat.
 
Plan- och byggavdelningen har försökt få kontakt med fastighetsägaren
utan resultat. Rivningslovet upphörde 2019-09-02.
Ärendet övergår härmed till föreläggande om ovårdat.
 
Beslutsunderlag
Plan- och byggnämndens arbetsutskotts protokollsutdrag 2020-09-07, § 53.
Byggnadsinspektör Roger Lindéns tjänsteskrivelse 2020-08-31.
Kronofogdens kopia av protokoll 2019-06-05.
Plan- och byggavdelningens foto 2020-05-04.
Plan- och byggavdelningens brev 2020-02-19.
 
Beslut
Plan- och byggnämnden beslutar

att förelägga
att senast 2020-11-20 slutföra rivningen av 2 stycken

byggnader samt transportera bort fordon på fastigheten  samt
städa av tomten och klippa gräset. Om föreläggandet inte följs kommer
Plan- och byggnämnden vid möte 2020-11-23 besluta om ett vitesföreläggande
om tjugofemtusen (25.000) kronor samt ett löpande vite om tiotusen
(10.000) kronor per månad tills föreläggandet har följts.
_____

Beslut skickas till 
Fastighetsägaren (Stämningsmannadelgivning)
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PROTOKOLL
Plan- och byggnämnden
2020-09-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Plan- och byggnämnden
2020-09-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 99

 - förfallen byggnad 
PBN 2019.0293

Ärendet
På fastigheten  finns en förfallen byggnad samt många bilar.
Fastighetsägarna har upplyst om bristerna, vilka dock kvarstår.
 
Beslutsunderlag
Plan- och byggnämndens arbetsutskotts protokollsutdrag 2020-09-07, § 54.
Byggnadsinspektör Roger Lindéns tjänsteskrivelse 2020-08-31.
Plan- och byggavdelningens brev 2019-07-08.
Plan- och byggavdelningens foto över fastigheten 2019-07-04.
 
Beslut
Plan- och byggnämnden beslutar

att förelägga
 att senast 2020-11-20 inkomma

med åtgärdsplan för säkerställande av förfallen byggnad alt. ansökan om rivningslov,
om inte kommer plan- och byggnämnden vid möte 2020-11-23
besluta om vite om tjugofemtusen (25.000) kronor.
_____

Beslut skickas till 
Fastighetsägarna (Mottagningsbevis + Besvärshänvisning)

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Plan- och byggnämnden
2020-09-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 100

 - ovårdad fastighet 
PBN 2019.0081

Ärendet
På fastigheten  finns förfallna byggnader med miljöfarligt avfall
(eternit) spritt över området.
 
Beslutsunderlag
Plan- och byggnämndens arbetsutskotts protokollsutdrag 2020-09-07, § 55.
Byggnadsinspektör Roger Lindéns tjänsteskrivelse 2020-08-31.
Plan- och byggavdelningens brev 2019-02-20.
Plan- och byggavdelningens foto över fastigheten 2019-02-20.
 
Beslut
Plan- och byggnämndens beslutar

att förelägga  
 att senast 2020-11-20 sanera fastigheten 

forsla bort rivningsmassorna och deponera det miljöfarliga materialet hos godkänd
mottagare, samt skicka in kvitton på mottagandet av asbesten/eterniten till 
plan- och byggavdelningen, om inte skall vite om femtiotusen (50.000) kronor
utdömas vid plan- och byggnämndens möte 2020-11-23.
_____

Beslut skickas till 
Fastighetsägarna (Mottagningsbevis + Besvärshänvisning)

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Plan- och byggnämnden
2020-09-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 101

Budgetuppföljning - delårsrapport per 2020-08-31 
PBN 2020.0009

Ärendet
Intäkterna är 305 tkr högre än budgeterat.
Personalkostnaderna är 159 tkr lägre än budgeterat, beroende på
pågående föräldraledighet. Övriga kostnader visar + 116 tkr.
 
För digitalisering av bygglovsarkivet har det budgeterade beloppet
700 tkr ännu inte använts, vilket kommer att överföras till 2021,
då upphandlingen beräknas påbörjas.

Helårsprognos är + 1100 tkr, främst beroende på höga förväntade intäkter.
 
Beslutsunderlag
Stadsarkitekt Göran Lönnqvists tjänsteskrivelse 2020-09-04.
Delårsrapport per 2020-08-31.
 
Beslut
Plan- och byggnämnden beslutar

att notera informationen.
_____

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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Delårsrapport per 2020-08-31 

Plan- och byggnämnd 

Delår 2020 
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Delårsrapport per 2020-08-31   2 (6) 

 

Innehållsförteckning 

NÄMNDER OCH BOLAG ..................................................................................................................................... 3 

Året så här långt ....................................................................................................................................................................................... 3 

Resten av året ........................................................................................................................................................................................... 3 

MÅLUPPFYLLELSE .............................................................................................................................................................................. 3 

EKONOMI ............................................................................................................................................................................................... 5 
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PROTOKOLL
Plan- och byggnämnden
2020-09-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 102

Delegationsbeslut per 2020-08-31 
PBN 2020.0008

Ärendet
Redovisning av delegationsbeslut per 2020-08-31 föreligger för
plan- och byggavdelningen.
 
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut per 2020-08-31.
 
Beslut
Plan- och byggnämnden beslutar

att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad

21 (22)



PROTOKOLL
Plan- och byggnämnden
2020-09-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 103

Bevakningslistor per 2020-08-31 
PBN 2020.0007

Ärendet
Sammanställning över bevakningslistor per 2020-08-31 redovisas,
det avser ovårdade tomter och tidsbegränsade lov.
 
Beslutsunderlag
Sammanställning av bevakningslistor per 2020-08-31.
 
Beslut
Plan- och byggnämnden beslutar

att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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