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PROTOKOLL
Plan- och byggnämndens arbetsutskott
2020-02-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
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§ 8 Ändring av mötesdatum plan- och byggnämnden
§ 9 Avsägelse av uppdrag som representant i pensions- och 

funktionshinderrådet
§ 10  nybyggnad av fritidshus
§ 11  - nybyggnad av parhus och förråd/carport
§ 12 Ljungby 44:1 - samråd detaljplan
§ 13 Lommen 16 - granskning detaljplan
§ 14 Polstjärnan 1 - antagande detaljplan
§ 15  - rivning av befintlig komplementbyggnad
§ 16  - tagit byggnaden i bruk utan startbesked
§ 17  - ovårdad fastighet
§ 18 Årsredovisning 2019
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PROTOKOLL
Plan- och byggnämndens arbetsutskott
2020-02-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§6

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att utse Christer Persson (M) att jämte ordföranden justera dagens protokoll den 17 
februari 2020.

_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Plan- och byggnämndens arbetsutskott
2020-02-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§7

Övriga frågor

Ärendet
Göran Lönnqvist informerar om två bygglovsärenden. Förtroendevalda frågade om 
flerfamiljhus och tomtar inom kommunen. Roger Lindén informade om 
eventuella studiebesök.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att tacka för informationen.

______
 

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Plan- och byggnämndens arbetsutskott
2020-02-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§8

Ändring av mötesdatum plan- och byggnämnden

Ärendet
Nämndsmötet i mars och i april behöver ändras på grund av budgetarbetet i kommunen.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till plan- och byggnämnden

att nämndsmötet tisdag den 24 mars ändras till onsdag den 1 april 2020.

att nämndsmötet måndag den 20 april ändras till måndag den 27 april 2020.

______

Beslut skickas till:
Plan- och byggnämnden
 

 
 
 

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Plan- och byggnämndens arbetsutskott
2020-02-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 9

Avsägelse av uppdrag som representant i pensions- och 
funktionshinderrådet 
PBN 2020.0043

Ärendet
Lars-Erik Stadler (SD) avsäger sig sina uppdrag som representant i pensions- och 
funstionshinderrådet. Kent Lodesjö (S) är av arbetsutskottet föreslagen som ny 
representant i pensions- och funktionshinderrådet.

Beslutsunderlag
Lars- Erik Stadlers (SD) avsägelse som representant i pensions- och 
funktionshinderrådet 2020-01-27.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att plan- och byggnämnden beslutar

att befria Lars-Erik Stadler (SD) från uppdrag som representant i pensions- och 
funktionshinderrådet.

att utse Kent Lodesjö (S) som ny representant i pensions- och funktionshinderrådet.

_____

Beslut skickas till:
Plan- och byggbnämnden
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Plan- och byggnämndens arbetsutskott
2020-02-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10

 - nybyggnad av fritidshus 
PBN 2020.0013

Ärendet
 ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Fastigheten ligger utanför 

detaljplanerat område, inom strandskyddsområde. Ansökan om strandskyddsdispens ska 
skickas plan- och byggavdelningen.Den nya byggnaden kommer att uppföras söder om 
en damm, på samma plats där det tidigare låg ett bostadshus. Huset revs 2019. 
Fritidshuset har en byggnadsarea på ca 65 kvm med fasader av stående träpanel.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-23
Bygglovsansökan 2020-01-13
Situationsplan 2020-01-13
Plan, sektion och fasader 2020-01-13.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ställa sig positiv till åtgärden under förutsättning att berörda grannar inte har någon 
betydande erinran mot åtgärden,

att delegera till stadsarkitekten att under dessa förutsättningar bevilja bygglov.

_____

Besluts skickas till:
Sökande

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Plan- och byggnämndens arbetsutskott
2020-02-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 11

 - nybyggnad av parhus och förråd/carport 
PBN 2020.0014

Ärendet
 ansöker om bygglov för nybyggnad av 1 st, parhus med förråd/carport. 

Fastigheten omfattas av detaljplan, som tillåter friliggande bostadsbebyggelse. Parhuset 
(2 st bostäder) utgör en planavvikelse. De två lägenheterna är 3-rummare på 69 kvm. 
Fasaderna kläs med stående träpanel.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-22.
Bygglovsansökan 2020-01-10.
Situationsplan 2020-01-10.
Fasader 2020-01-10.
Planer och sektioner 2020-01-10.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att ställa sig positiv till åtgärden och planavvikelsen under förutsättning att berörda 
grannar inte har någon betydande erinran mot åtgärden.

att delegera till stadsarkitekten att under dessa förutsättningar bevilja bygglov.

______

Beslut skickas till: 
Sökande
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Plan- och byggnämndens arbetsutskott
2020-02-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12

Ljungby 44:1 - samråd detaljplan 
PBN 2020.0037

Ärendet
Syftet med detaljplanen är att ändra användning för fastigheten från K1 ”Kontor, Hotell 
och semester/turistlägenheter” till B ”Bostadsändamål”. I övrigt görs inga förändringar 
(se även diarienummer KS 2017.64.214).  

Fastigheten har tidigare ägts av det kommunala bostadsbolaget "Treklövern". Fastigheten 
som är bebyggd med ett bostadshus i två våningar med lägenheter såldes i början av 
2000-talet och omvandlades med hjälp av statsbidrag från bostadsdelegationen till 
semesterlägenheter på grund av de svårigheter kommunens bostadsbolag haft med att 
hyra ut lägenheterna. Bostadsmarknaden ser i dag annorlunda ut och nuvarande 
fastighetsägare har för avsikt att återigen använda fastigheten för permanentboende.

Ändringen är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, är 
inte av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Ändringen kan 
inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-31.
Planbeskrivning_samråd 2020-01-30.
Plankarta_samråd  2020-01-30.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att plan- och byggnämnden beslutar

att ställa ut planförslaget för Lungby 44:1 för samråd.

_____

Beslut skickas till:
Plan- och byggnämnden
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Plan- och byggnämndens arbetsutskott
2020-02-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13

Lommen 16 - granskning detaljplan 
PBN 2019.0357

Ärendet
Syftet med detaljplanen är att ändra användning för fastigheten från K1 ”Kontor, Hotell 
och semester/turistlägenheter” till B ”Bostadsändamål”.

Samråd har hållits och Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, sakägare samt berörda 
bostadsrättshavare, hyresgäster, och boende har beretts tillfälle till samråd. Information 
om samrådet har skickats till berörda via brev eller e-post och annonsering har skett på 
kommunens hemsida. Handlingarna har hållits tillgängliga via kommunens hemsida samt 
i kommunhuset. Samrådet pågick 2019-12-11 till 2020-01-03.

INKOMNA YTTRANDEN
Under samrådstiden har totalt 8 yttranden inkommit och planhandlingarna har reviderats 
enligt yttrandena.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-30
Plankarta_gransking 2020-01-30.
Planbeskrivning_granskning 2020-01-30.
Samrådsredogörelse 2020-01-31.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att plan- och byggnämnden beslutar

att ställa ut planförslaget för Lommen 16 för granskning.

_____

Beslut skickas till:
Plan- och byggnämnden

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Plan- och byggnämndens arbetsutskott
2020-02-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 14

Polstjärnan 1 - antagande detaljplan 
PBN 2016.0260

Ärendet
Syftet med detaljplanen är att ändra användning för fastigheten från Handel och 
Småindustri till Handel och Bostadsändamål.

Förslaget har varit föremål för granskning under perioden 2019-12-11 till 2020-01-03. 
Under granskningstiden fanns planhandlingarna tillgängliga på Plan- och 
byggavdelningen samt på kommunens hemsida. Vid granskningens början underrättades 
berörda fastighetsägare, myndigheter och kommunala instanser skriftligen.

Under granskningstiden har 8 skrivelser inkommit varav 2 föranlett mindre ändringar av 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänstekrivelser 2020-01-30.
Plankarta_antagande 2020-01-30.
Planbeskrivning_antagande 2020-01-30.
Granskingsutlåtande 2020-01-30.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att plan- och byggnämnden beslutar

att anta detaljplanen för Polstjärnan 1.

_____

Jäv: Kent Lodesjö (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

_____

Beslut skickas till:
Plan- och byggnämnden
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PROTOKOLL
Plan- och byggnämndens arbetsutskott
2020-02-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Plan- och byggnämndens arbetsutskott
2020-02-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15

 - rivning av befintlig komplementbyggnad 
PBN 2013.0318

Ärendet
Fastighetsägaren har trots upprepade påminnelser inte färdigställt rivningen och sanering 
av fastigheten . Fastighetsägaren beviljades rivningsanmälan 2013-08-29 men som 
inte har avslutats på rätt sätt. Anmälan gick ut 2018-08-29. Påminnelse har skickats 2018-
07-25 utan att få svar. 2019-04-09 skickade plan- och byggavdelningen brev om att det 
fortfarande ligger rivningsmassor på fastigheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-12
Ansökan rivningslov 2013-08-28
Rivningsanmälan 2013-08-29
Rivningsplan 2013-08-29
Tomtkarta 2013-08-29
Anmälan gick ut 2018-08-28.
Brev med fotodokumentation 2019-04-09
Delgivning kunde inte utföras p.g.a fel adress. 2019-10-22

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att plan- och byggnämnden beslutar

att förelägga  att senast 
2020-04-24 slutföra rivningen på fastigheten  samt skicka in kvitton på 
rivningsmassor (Eternit) till plan- och byggavdelningen, om inte skall vite om 
femtiotusen (50.000) kronor utdömas vid plan- och byggnämndens möte 2020-04-27.

______

Beslut skickas till:
Plan- och byggnämnden

 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Plan- och byggnämndens arbetsutskott
2020-02-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16

 - tagit byggnaden i bruk utan startbesked 
PBN 2017.0095

Ärendet
Fastighetsägaren har tagit byggnad i bruk utan att invänta slutbesked. Slutsamråd har 
hållits 2018-07-30. Flertalet påminnelser om att inkomma med intyg för slutbesked har 
uteblivit.

Beslutsunderlag
Bygglovsbeslut med ansökan
Protokoll Slutsamråd 2018-02-06
Protokoll Slutsamråd påminnelse 2018-07-30
Mail 2018-11-15, 2019-05-23 och 2019-10-02
Tjänsteskrivelse 2019-10-22
PBN § 107/2019

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att plan- och byggnämnden beslutar

att förelägga  att senast 2020-03-
20 inkomma med de intyg som beslutades om i protokoll slutsamrådet, om inte kommer 
nämnden vid möte i april besluta om byggsanktionsavgift för att tagit byggnaden i bruk 
innan slutbesked utfärdats. Femtio sjutusen sexhundra sextio (57.660) kronor.

_____

Beslut skickas till:
Plan- och byggnämnden

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Plan- och byggnämndens arbetsutskott
2020-02-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17

 - ovårdad fastighet 
PBN 2019.0261

Ärendet
Fastigheten  har under en längre tid varit föremål för ovårdat samt har en 
brandskadad byggnad på fastigheten.

Plan- och byggavdelningen har i brev 2019-06-13, 2019-08-29, 2019-09-12 uppmanat 
fastighetsägarna att åtgärda fastigheten. Fastighetsägarna har påbörjat rivning av 
fastigheten utan söka rivningslov.

Plan- och byggnämnden beslutade, 2019-12-17 § 131, att förelägga  och  
 att senast 2020-02-21 inkomma med ansökan om rivningslov samt 

rivningsplan, om inte skall vite om tiotusen (10.000) kronor vardera samt femtusen 
(5.000) kronor löpande per månad utdömas vid plan- och byggnämndens möte 2020-02-
24 tills föreläggandet har följts.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-12.
Protokollutdrag plan- och byggnämnden 2019-12-17, § 131.
Delgivningskvitto  2020-02-06
Delgivningskvitto  2010-02-11.
Brev till  2019-11-19.
Brev till  2019-11-19.

Beslut
Förelägger  och  

 om byggsanktionsavgift enl. 
PBF 9 kap. § 15. 2 för att påbörjat rivning innan startbesked har lämnats med 12.555 
kronor.

_____

Beslut skickas till:
Plan- och byggnämnden
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PROTOKOLL
Plan- och byggnämndens arbetsutskott
2020-02-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Plan- och byggnämndens arbetsutskott
2020-02-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18

Årsredovisning 2019 
PBN 2019.0012

Ärendet
Göran Lönnqvist redovisade uppföljning av årsredovisning. Den finns som medföljande 
bilaga till paragrafen.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019- Tertial 3

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att plan- och byggnämnden beslutar

att godkänna årsredovisning 2019.

_____

Beslut skickas till:
Plan- och byggnämnden

 

Paragrafen är justerad
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Årsredovisning 2019   2 (7) 

 

Innehållsförteckning 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ......................................................................................................................... 3 

ANSVARSOMRÅDE .............................................................................................................................................................................. 3 
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ÅREN SOM KOMMER .......................................................................................................................................................................... 6 

VERKSAMHETSMÅTT ......................................................................................................................................................................... 7 
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PROTOKOLL
Plan- och byggnämndens arbetsutskott
2020-02-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19

Internkontrollplan 2019 
PBN 2018.0440

Ärendet
Göran Lönnqvist redovisade uppföljning av internkontrollplan 2019. Den finns som 
medföljande bilaga till paragrafen.

Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2019 - uppföljning.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att plan- och byggnämnden beslutar

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2019.

_____

Beslut skickas till:
Plan- och b yggnämnden
 

Paragrafen är justerad
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