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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden

2002-11-14

1 (3 )

Plats och tid

Kommunalhuset, ovala rummet kl. 13.15-16.40

Beslutande

Sven-Gunnar Larsson (fv)
Ragnar Sandberg (m)
Göran Hallsten (c)
Kate Giaever (s)
Dan Brauer (s)

Nämndens tjänstemän

Sören Eklund, stadsarkitekt
Jan Myrén, bygglovingenjör
Svante Lindstedt, stadsingenjör
Gun Olausson, assistent

Övriga närvarande

Roger Karlsson (fv)
Bo Dahlberg (s)
Berit Utberg (v)
Jan-Irvis Scheynius, tf planchef
Christer Larsson, samhällsbyggnadschef

Utses att justera

Göran Hallsten
Bygglovsenheten 02-11-19

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

.................................................................................

Gun Olausson
Ordförande

................................................................................

Sven-Gunnar Larsson
Justerande

.............................................................................…

Göran Hallsten
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2002-11-14

Datum för anslags uppsä ttande

Datum för nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Bygglovsenheten

Underskrift

.....................................................................................

Gun Olausson
Utdragsbestyrkande

Paragrafer
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Förslag till riktlinjer för prövning av master, antenner och teknikbodar för
mobiltelefoni
Synpunkter om karta m m har inkommit från Stadsingenjörskontoret (bil).
Byggnadsnämndens vice ordförande Kate Giaever yrkade på följande ändringar i
"Riktlinjer för prövning av master, antenner och teknikbodar för mobiltelefoni":
Under första stycket "Krav på bygglov" stryks raden "- att inreda teknikrum i byggnad om
detta innebär ett väsentligt annat ändamål”. Samma rad flyttas till andra stycket ”Krav på
bygganmälan”.
Tredje stycket "Ansökan" kompletteras med: Redovisningen skall ske på nybyggnadskarta
upprättad av kommunen med angivande av mastens läge i plan och höjd i kommunens
koordinatsystem.
Fjärde stycket "Stads- och landskapsbild" kompletteras med ’Flaggstångsmast’ bör
användas när en 'vanlig' mast blir för dominant.
Femte stycket "Strålning" stryks raden "Särskild hänsyn bör tas till barn och till personer
som är elöverkänsliga". Detta för att det är svårt att definiera vad som är barn. Dessutom
finns ju barn i hela samhället. Dagtid vardagar finns barnen i skolor och på dagis och på
fritiden i och runt bostadsområdena. Vad beträffar definitionen "elöverkänsliga" så är även
det svårt att definiera eftersom läkarna ej kan lämna skriftligt på om en person är
elöverkänslig eller ej.
Under näst sista stycket ”Placering av antenn” stryks meningen ”Antenn får inte placeras
nära platser där barn långvarigt vistas”.
Under sista stycket "Handläggning" stryks ordet "operatören" och ersätts med "samtliga
operatörer".
Byggnadsnämndens beslut:
Byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget med följande ändringar:
Under första stycket "Krav på bygglov" stryks raden "- att inreda teknikrum i byggnad
om detta innebär ett väsentligt annat ändamål”. Samma rad flyttas till andra stycket
”Krav på bygganmälan”.
Under tredje stycket "Ansökan" kompletteras sist med texten: Redovisningen skall ske
på nybyggnadskarta upprättad av kommunen med angivande av mastens läge i plan
och höjd i kommunens koordinatsystem.
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Fjärde stycket "Stads- och landskapsbild" kompletteras med 'Flaggstångsmast' bör
användas när en 'vanlig' mast blir för dominant.
§ 180 (forts)
Femte stycket "Strålning" stryks raden "Särskild hänsyn bör tas till barn och till
personer som är elöverkänsliga".
Under näst sista stycket ” Placering av antenn” stryks meningen ”Antenn får inte placeras
nära platser där barn långvarigt vistas”.
Under sista stycket "Handläggning" stryks ordet "operatören" och ersätts med "samtliga
operatörer".

Protokolls-

Sign

Ordföranden Sven-Gunnar Larsson reserverar sig mot beslutet och skall anteckning:
inkomma med en skriftlig reservation (bil).
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Utdragsbestyrkande

