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Delegationsbeslut i bygglovärenden och anmälningsärenden meddelade av
stadsarkitekten, bygglovingenjören och VVS-teknikern
Stadsarkitekt Sören Eklund anmäler delegationsbeslut fattade under tiden
2002-01-22—2002-03-05.
Byggnadsnämnden godkänner förteckningen (bil).

_____________

§ 41

Delegationsbeslut i lantmäteriärenden
Bitr stadsingenjör Anders Wiksten anmäler delegationsbeslut enligt förteckning nr 2/02.
Byggnadsnämnden godkänner förteckningen (bil).

_____________

§ 42

Övriga delegationsbeslut meddelade av stadsingenjören och bitr stadsingenjören
Bitr stadsingenjör Anders Wiksten anmäler delegationsbeslut 5/01.
Byggnadsnämnden godkänner förteckningen (bil).

______________

Sign

Sign

Utdragsbestyrkande
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Inkomna och avgående skrivelser mars 2002

Dnr

Ärendemening:

Avsändare eller mottagare:

FÖRB 20/99

Överklagande av beslut om avslag på
ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten
Härbret 3

Länsstyrelsen Västra Götaland,
Rättsenheten

BLOV 101/00

Överklagande av beslut om bygglov för
om- och tillbyggnad av garage på fastigheten Månstenen 2

Länsstyrelsen Västra Götaland,
Rättsenheten

BLOV 156/00

Överklagande av beslut om bygglov för
Länsstyrelsen Västra Götaland,
tillbyggnad av uthus på fastigheten Bleken Rättsenheten
2:115

ADM 8/02

Tillstånd till invändig ändring av Brålanda
kyrka

Länsstyrelsen Västra Götaland,
Kulturmiljöenheten

ADM 7/01

Underrättelse om tillfälle till yttrande i
ärende Rånnum 59:1. Mål nr 593-2002.
Rotel 22

Kammarrätten i Göteborg

BLOV 114/00

Dom i mål nr 50-02. Fasadändring på
fastigheten Oxen 24

Länsrätten i Vänersborg

Byggnadsnämndens beslut:
Skrivelserna lägges till handlingarna.

_________________

Sign

Sign

Utdragsbestyrkande
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Remiss från Barn- och ungdomsförvaltningen: Kultur- och fritidsplan
Stadsarkitekt Sören Eklund redogör för ärendet och förslag till beslut.
Byggnadsnämndens beslut:
Byggnadsnämnden uppdrar åt Kate Giaever och Anders Bengtsson att tillsammans med Sören
Eklund utforma remissvaret.

______________

§ 45

Motion om inrättandet av ett stadsbyggnadspris
Stadsarkitekt Sören Eklund redogör för ärendet och föreslår att en arbetsgrupp tillsätts.
Byggnadsnämndens beslut:
Byggnadsnämnden utser en arbetsgrupp bestående av Sören Eklund, Kate Giaever och Anders Bengtsson.

____________

§ 46

Studieresa
Stadsarkitekt Sören Eklund informerar om planerna för studieresa till Växjö-Eksjö den 1920 april.

______________

Sign

Sign

Utdragsbestyrkande
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Olovligt byggande på fastigheterna Hopperud 1:75, 1:77 och 1:78
Bygglovingenjör Jan Myrén redogör för ärendet och de skrivelser som inkommit från fastighetsägarna med förklaringar till de olovligt uppförda byggnaderna.
Hopperud 1:75
Efter en anmälan och besök på rubricerad fastighet har det konstaterats att två nya
garage/förrådsbyggnader på tillsammans 66 m² har uppförts. Det är ej sökt eller beviljat
bygglov för dessa bygglovpliktiga byggnader på den aktuella fastigheten.
Fastighetsägaren har kommunicerats dessa förhållanden och bl.a. framhållit att garaget stått
färdigt i 11 år och att detta bygge därför bör vara preskriberat.
När någon uppför en byggnad som kräver bygglov utan att söka sådant kan
byggnadsnämnden i enlighet med plan och bygglagens bestämmelser förutom
rivningsföreläggande även besluta om byggnadsavgift motsvarande 4 ggr ordinarie
bygglovsavgift. Ytterligare avgifter i form av särskild avgift och tilläggsavgift samt
anmälan till allmän åklagare kan även komma i fråga
Byggnadsnämnden förslås med anledning av ovanstående besluta;
*
förelägga Vincent Fransson, fastighetsägare till Hopperud 1:75, att senast den 1 maj
2002 utföra rivning av den olovligt uppförda förrådsbyggnaden i gräns mot Hopperud
1:76.
*
Uttaga byggnadsavgift om 4 ggr ordinarie bygglovsavgift för den olovligt uppförda
förrådsbyggnaden. 2.520 x 4 = 10.080 :*
Inte väcka talan vid allmän förvaltningsdomstol avseende tilläggsavgift
Hopperud 1:77
Efter en anmälan och besök på rubricerad fastighet har det konstaterats att två nya
förrådsbyggnader på tillsammans 51 m² har uppförts. Det är ej sökt eller beviljat bygglov för
dessa bygglovpliktiga byggnader på den aktuella fastigheten.
Fastighetsägarna har kommunicerats dessa förhållanden. De har bl.a. framhållit att de trott
sig ha tillstånd för ytterligare 20 m² byggyta. Fastighetsägarna ansöker också om att få
behålla byggnaderna.
När någon uppför en byggnad som kräver bygglov utan att söka sådant kan
byggnadsnämnden i enlighet med plan och bygglagens bestämmelser förutom
rivningsföreläggande även besluta om byggnadsavgift motsvarande 4 ggr ordinarie
bygglovsavgift. Ytterligare avgifter i form av särskild avgift och tilläggsavgift samt
anmälan till allmän åklagare kan även komma i fråga

Sign

Sign

Utdragsbestyrkande
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§ 47 (forts)
Byggnadsnämnden förslås med anledning av ovanstående besluta;
*
förelägga Eva Lidholm, Arto Koivuranta samt Johan Lidholm, fastighetsägare
till Hopperud 1:77, att senast den 1 maj 2002 inlämna kompletta bygglovshandlingar
avseende de olovligt uppförda förrådsbyggnaderna. Bygglov kommer dock ej att
beviljas för större byggnadsyta än 40 kvm.
*
Uttaga byggnadsavgift om 4 ggr ordinarie bygglovsavgift för de olovligt uppförda
förrådsbyggnaderna. 2.520 x 4 = 10.080 :*
Inte väcka talan vid allmän förvaltningsdomstol avseende tilläggsavgift
Hopperud 1:78
Efter en anmälan och besök på rubricerad fastighet har det konstaterats att en ny
förrådsbyggnad på 36 m² har uppförts. Det är ej sökt eller beviljat bygglov för dessa
bygglovpliktiga byggnader på den aktuella fastigheten.
Fastighetsägaren har kommunicerats dessa förhållanden och bl.a. framhållit att förrådet stått
färdigt i 10-11 år och att detta bygge därför bör vara preskriberat.
När någon uppför en byggnad som kräver bygglov utan att söka sådant kan
byggnadsnämnden i enlighet med plan och bygglagens bestämmelser förutom
rivningsföreläggande även besluta om byggnadsavgift motsvarande 4 ggr ordinarie
bygglovsavgift. Ytterligare avgifter i form av särskild avgift och tilläggsavgift samt
anmälan till allmän åklagare kan även komma i fråga
Byggnadsnämnden förslås med anledning av ovanstående besluta;
*
meddela Diethard Kuhn, fastighetsägaren till Hopperud 1:78, att då utförda
byggnadsåtgärder utförts för mer än 10 år sedan kan byggnadsnämnden inte besluta
om förelägganden för att åstadkomma rättelse. Byggnadsnämnden kan ej heller
besluta om byggnadsavgift, särskild avgift eller tilläggsavgift
Kate Giaever och Dan Brauer ställer motförslag:
Eftersom verkligheten inte stämmer överens med detaljplanen måste något göras. Det är inte
särskilt realistiskt att kräva rivning på allt olovligt byggande. Det är heller inte realistiskt att
låta allt vara kvar och man beviljar lov i efterhand med påföljande svarttaxa.
Det mest lämpliga vore att begära en detaljplaneändring där man kan komma fram till ett
kompromissförslag. Det måste räcka med ett enkelt detaljplaneförfarande som man söker
hos Samhällsbyggnadsnämnden. Vi föreslår att ärendet återremitteras till presidiet i avvaktan
på svar från SBN.

Sign

Sign

Utdragsbestyrkande
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§ 47 (forts)
Byggnadsnämndens beslut:
Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med Kate Giaevers och Dan Brauers förslag.
Omröstning begärs.
Byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Kate Giaevers och Dan Brauers förslag.
Nej-röst för bifall till bygglovsenhetens förslag.
Omröstningsresultat:
Med 3 ja-röster för Kate Giaevers och Dan Brauers förslag mot 2 nejröster för
bygglovsenhetens förslag antar byggnadsnämnden Kate Giaevers och Dan Brauers förslag.
Se omröstningslista.
Byggnadsnämndens beslut:
Ärendet återremitteras till presidiet i avvaktan på svar från samhällsbyggnadsnämnden.

Protokollsanteckning: Ragnar Sandberg reserverar sig mot beslutet med hänvisning till PBL 10 kap 1 §.

Omröstningslista.
Sven-Gunnar Larsson
Kate Giaever
Dan Brauer
Ragnar Sandberg
Göran Hallsten

Sign

Sign

ja
ja
ja
nej
nej

Utdragsbestyrkande
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BEVIS ÖVER BEVILJAT BYGGLOV
§

48
BN L 0010-02

Fastighetsbeteckning:

Höga 7:3

D.nr:

BLOV 40/02

Sökande :

Michael Thomsen
Rapsvägen 3
460 65 BRÅLANDA

Ärende:

Tillbyggnad av enbostadshus
Bygglov/bygganmälan

För fastigheten gäller:

Detaljplan 299 fastställd 82-02-04

Beslut:

Bygglov beviljas
Medgivande enligt PBL 8 kap 11 §, avvikelse från detaljplan.
Byggnadsytan överstiger den i detaljplanen maximerade byggnadsytan.
Berörda grannars medgivande finns.
Bygglovbeslutet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom 2 år
och avslutats inom 5 år från dagen för beslut om bygglov.

För lovet gäller:

Byggsamråd kommer byggnadsnämnden att kalla till.
Kontrollplan skall byggherren lämna förslag till senast vid samrådet.
Kvalitetsansvarig med behörighet E eller N skall anmälas av byggherren.
Utlåtande daterat 02-03-20.

Underrättelse om
överklagande:

Sign

Se bilaga.

Sign

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2002-03-21

9

BEVIS ÖVER BEVILJAT BYGGLOV
§

49
BN L 0011-02

Fastighetsbeteckning:

Rörvik 1:22

D.nr:

BLOV 19/00

Sökande :

Per Arne Liss
Rörvik 286
460 65 BRÅLANDA

Ärende:

Ny prövning: Tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av uthus
Bygglov/bygganmälan

För fastigheten gäller:

Kommunens översiktsplan

Beslut:

Bygglov beviljas
Bygglovbeslutet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom 2 år
och avslutats inom 5 år från dagen för beslut om bygglov.

För lovet gäller:

Inget byggsamråd.
Enkel kontrollplan skall byggherren lämna förslag till.
Kvalitetsansvarig med behörighet E skall anmälas av byggherren.
Utlåtande daterat 02-02-26 (bil).

Underrättelse om
överklagande:

Sign

Se bilaga.

Sign

Utdragsbestyrkande
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BEVIS ÖVER BEVILJAT BYGGLOV
§

50
BN L 0012-02

Fastighetsbeteckning:

Huvudnäs 2:1

D.nr:

BLOV 67/02

Sökande :

Vänersborgs Hockey Club
Box 130
462 22 VÄNERSBORG

Ärende:

Uppställning av tält, två containers samt en toalett
Bygglov

För fastigheten gäller:

Kommunens översiktsplan samt förordnande om strandskydd enligt miljöbalken 7 kap 13-14 §§

Beslut:

Bygglov beviljas under tiden 1/5 – 30/9 t o m år 2006

Villkor för beslutet:

Tältet skall tas ned då andra arrangemang så kräver.

För lovet gäller:

Inget byggsamråd.
Enkel kontrollplan skall byggherren lämna förslag till.
Kvalitetsansvarig med behörighet E skall anmälas av byggherren.
Utlåtande daterat 01-08-23 gäller.

Underrättelse om
överklagande:

Sign

Se bilaga.

Sign

Utdragsbestyrkande
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BEVIS ÖVER BEVILJAT BYGGLOV
§

51
BN L 0013-02

Fastighetsbeteckning:

Handelsmannen 1

D.nr:

BLOV 61/02

Sökande :

Leif Bengtsson
Tegelbruksvägen 2
462 55 VÄNERSBORG

Ärende:

Tillbyggnad av affärslokaler
Bygglov/bygganmälan

För fastigheten gäller:

Detaljplan 288 fastställd 79-04-27

Beslut:

Bygglov beviljas
Medgivande enligt PBL 8 kap 11 §, avvikelse från detaljplan.
Byggande på prickmark. Berörda grannars medgivande finns.
Åtgärden innebär mindre avvikelse från detaljplanen men är förenlig med
syftet med planen.
Bygglovbeslutet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom 2 år
och avslutats inom 5 år från dagen för beslut om bygglov.

För lovet gäller:

Byggsamråd kommer byggnadsnämnden att kalla till.
Kontrollplan skall byggherren lämna förslag till senast vid samrådet.
Kvalitetsansvarig med behörighet E eller N skall anmälas av byggherren.
Utlåtande daterat 02-03-20 (bil).

Underrättelse om
överklagande:

Sign

Se bilaga.

Sign

Utdragsbestyrkande
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52
BN L 0014-02

Fastighetsbeteckning:

Furan 10

D.nr:

BLOV 62/02

Sökande :

Vänersborgs och Väne Ryrs kyrkliga samfällighet
Box 283
462 23 VÄNERSBORG

Ärende:

Ändrad användning av församlingslokaler till friskola
Bygglov

För fastigheten gäller:

Detaljplan 80 fastställd 61-01-24

Beslut:

Lämnas för delegationsbeslut till bygglovingenjör Jan Myrén efter hörande
av grannar.

Sign

Sign

Utdragsbestyrkande
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BEVIS ÖVER BEVILJAT BYGGLOV
§

53
BN L 0015-02

Fastighetsbeteckning:

Drevern 6

D.nr:

BLOV 36/02

Sökande :

Patrik Ahl
Gamla Öxneredsvägen 68
462 61 VÄNERSBORG

Ärende:

Tillbyggnad av enbostadshus
Bygglov/bygganmälan

För fastigheten gäller:

Detaljplan 147 fastställd 74-05-06

Beslut:

Bygglov beviljas
Medgivande enligt PBL 8 kap 11 §, avvikelse från detaljplan.
Byggande på prickmark (delvis).
Bygglovbeslutet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom 2 år
och avslutats inom 5 år från dagen för beslut om bygglov.

För lovet gäller:

Byggsamråd kommer byggnadsnämnden att kalla till.
Kontrollplan skall byggherren lämna förslag till senast vid samrådet.
Kvalitetsansvarig med behörighet E eller N skall anmälas av byggherren.
Utlåtande daterat 02-03-20 (bil).

Underrättelse om
överklagande:

Sign

Se bilaga.

Sign

Utdragsbestyrkande
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54
BN L 0016-02

Fastighetsbeteckning:

Lärkträdet 16

D.nr:

BLOV 45/02

Sökande :

Erik Odelius
Box 117
462 22 VÄNERSBORG

Ärende:

Nybyggnad av gårdshus samt tak över sopkärl
Bygglov/bygganmälan

För fastigheten gäller:

Detaljplan 75 fastställd 60-02-03

Beslut:

Lämnas för delegationsbeslut till bygglovingenjör Jan Myrén efter hörande
av grannar.

Sign

Sign

Utdragsbestyrkande
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55
BN L 0017-02

Fastighetsbeteckning:

Vidar 1

D.nr:

BLOV 34/02

Sökande :

Vänersborgs IF
Box 149
462 22 VÄNERSBORG

Ärende:

Uppsättande av skylt
Bygglov

För fastigheten gäller:

Detaljplan 358

Beslut:

Bygglovsansökan avslås

Motiv för beslutet:

Avslag enligt PBL 3 kap 14, 1 och 2 §§.
14 § I fråga om sådana skyltar och ljusanordningar som omfattas av
krav på bygglov skall föreskrifterna i 1 och 2 §§ om byggnader
tillämpas.

Underrättelse om
överklagande:

Sign

1§

Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg
som är estetiskt tilltalande.

2§

Byggnader skall placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på
annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen.

Se bilaga.

Sign

Utdragsbestyrkande
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56
BN FB 0002-02

Fastighetsbeteckning:

Knutsön 1:9

Dnr:

FÖRB 2/02

Sökande :

Dorien Janssen
Knutsön 420
460 64 FRÄNDEFORS

Ärende:

Nybyggnad av enbostadshus och garage
Förhandsbesked

För fastigheten gäller:

Kommunens översiktsplan samt förordnande om strandskydd enligt miljöbalken 7 kap 13-14 §§

Beslut:

Bygglov samt strandskyddsdispens kan påräknas

Delgivning till sökanden:

1) Vad miljö- och hälsoskyddsnämnden i bilagt yttrande anför skall
beaktas (bil).
2) Bygglovsansökan med fullständiga handlingar skall inges senast inom
två år.
3) Befintliga byggnader skall rivas.

Protokollsanteckning:

Görs inte ansökan inom två år från dagen för beslutet upphör tillståndet
att gälla.
Sökanden upplyses om att tillståndet inte medför rätt att påbörja den
sökta åtgärden.

Underrättelse om
överklagande:
.

Sign

Se bilaga.

Sign

Utdragsbestyrkande
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57
BN FB 0003-02

Fastighetsbeteckning:

Botered 3:13

D.nr:

FÖRB 14/01

Sökande :

Martin Hermansson
Nya vägen 25
462 60 VÄNERSBORG

Ärende:

Till- och påbyggnad av garagelänga
Förhandsbesked

För fastigheten gäller:

Kommunens översiktsplan

Beslut:

Bygglov kan påräknas

Delgivning till sökanden:

1) Vad miljö- och hälsoskyddsnämnden i bilagt yttrande anför skall beaktas (bil).
2) Bygglovsansökan med fullständiga handlingar skall inges senast inom
två år.

Protokollsanteckning:

Görs inte ansökan inom två år från dagen för beslutet upphör tillståndet
att gälla.
Sökanden upplyses om att tillståndet inte medför rätt att påbörja den
sökta åtgärden.

Underrättelse om
överklagande:

Sign

Se bilaga.

Sign

Utdragsbestyrkande
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58
BN FB 0004-02

Fastighetsbeteckning:

Botered 3:18

D.nr:

FÖRB 15/01

Sökande :

Martin Hermansson
Nya vägen 25
462 60 VÄNERSBORG

Ärende:

Nybyggnad av garage
Förhandsbesked

För fastigheten gäller:

Kommunens översiktsplan

Beslut:

Bygglov kan påräknas

Delgivning till sökanden:

1) Vad miljö- och hälsoskyddsnämnden i bilagt yttrande anför skall beaktas (bil).
2) Bygglovsansökan med fullständiga handlingar skall inges senast inom
två år.

Protokollsanteckning:

Görs inte ansökan inom två år från dagen för beslutet upphör tillståndet
att gälla.
Sökanden upplyses om att tillståndet inte medför rätt att påbörja den
sökta åtgärden.

Underrättelse om
överklagande:

Sign

Se bilaga.

Sign
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BN FB 0005-02

Fastighetsbeteckning:

Sillered 1:10

D.nr:

FÖRB 06/02

Sökande :

Lars Högberg
Sillered 110
462 93 VÄNERSBORG

Ärende:

Nybyggnad av enbostadshus
Förhandsbesked

För fastigheten gäller:

Kommunens översiktsplan samt förordnande om strandskydd enligt miljöbalken 7 kap 13-14 §§

Beslut:

Bygglov samt strandskyddsdispens kan påräknas

Delgivning till sökanden:

1) Vad miljö- och hälsoskyddskontoret anför skall beaktas: Ansökan
tillstyrkes eftersom sökanden avser att anlägga en kretsloppsanpassad
avloppsanläggning som saknar utsläpp till Risån.
2) Bygglovsansökan med fullständiga handlingar skall inges senast inom
två år.

Protokollsanteckning:

Görs inte ansökan inom två år från dagen för beslutet upphör tillståndet
att gälla.
Sökanden upplyses om att tillståndet inte medför rätt att påbörja den
sökta åtgärden.

Underrättelse om
överklagande:

Sign

Se bilaga.

Sign
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BN L 0018-02

Fastighetsbeteckning:

Hopperud 1:76

D.nr:

BLOV 378/01

Sökande :

Bengt Lönnkrans
Hopperud 386
460 65 BRÅLANDA

Ärende:

Nybyggnad av garage (redan utfört) samt rivning av carport
Bygglov

För fastigheten gäller:

Detaljplan 143 fastställd 74-04-11

Redogörelse för ärendet:
Bygglovingenjör Jan Myrén redogör för ärendet och förslag till beslut:
Efter en anmälan och besök på rubricerad fastighet har det konstaterats att ett nytt garage/
carport, förrådsbyggnad samt tillbyggnad av fritidshuset på tillsammans 105 m² har uppförts. Det är ej
sökt eller beviljat bygglov för dessa bygglovpliktiga ny och tillbyggnader på den aktuella fastigheten.
Fastighetsägaren har kommunicerats dessa förhållanden och bl.a. framhållit att tillbyggnaden av
fritidshuset stått färdigt i 11 år och att detta bygge därför bör vara
preskriberat.
När någon uppför en byggnad som kräver bygglov utan att söka sådant kan byggnadsnämnden i enlighet
med plan och bygglagens bestämmelser förutom
rivningsföreläggande även besluta om
byggnadsavgift motsvarande 4 ggr ordinarie bygglovsavgift. Ytterligare avgifter i form av särskild avgift
och tilläggsavgift samt anmälan till allmän åklagare kan även komma i fråga
Byggnadsnämnden förslås med anledning av ovanstående besluta;
*
förelägga Bengt Lönnkrans, fastighetsägaren till Hopperud 1:76, att senast den 1 maj 2002 utföra
rivning av den olovligt uppförda förrådsbyggnaden i gräns mot Hopperud 1:75 samt carporten i
anslutning till garaget.
*
Uttaga byggnadsavgift om 4 ggr ordinarie bygglovsavgift för den olovligt uppförda
förrådsbyggnad, garaget samt carporten. 4.200 x 4 = 16.800 :*
Inte väcka talan vid allmän förvaltningsdomstol avseende tilläggsavgift
*
Bevilja bygglov i efterhand för garagebyggnaden samt därvidlag uttaga ordinarie bygglovsavgift om
2.520:-.
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§ 60 (forts)
Kate Giaever och Dan Brauer ställer motförslag:
Eftersom verkligheten inte stämmer överens med detaljplanen måste något göras. Det är inte särskilt
realistiskt att kräva rivning på allt olovligt byggande. Det är heller inte realistiskt att låta allt vara kvar och
man beviljar lov i efterhand med påföljande svarttaxa.
Det mest lämpliga vore att begära en detaljplaneändring där man kan komma fram till ett
kompromissförslag. Det måste räcka med ett enkelt detaljplaneförfarande som man söker hos
Samhällsbyggnadsnämnden. Vi föreslår att ärendet återremitteras till presidiet i avvaktan på svar från
SBN.
Byggnadsnämndens beslut:
Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med Kate Giaevers och Dan Brauers förslag.
Omröstning begärs.
Byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Kate Giaevers och Dan Brauers förslag.
Nej-röst för bifall till bygglovsenhetens förslag.
Omröstningsresultat:
Med 3 ja-röster för Kate Giaevers och Dan Brauers förslag mot 2 nejröster för bygglovsenhetens
förslag antar byggnadsnämnden Kate Giaevers och Dan Brauers förslag. Se omröstningslista.
Byggnadsnämndens beslut:
Ärendet återremitteras till presidiet i avvaktan på svar från samhällsbyggnadsnämnden.
Protokollsanteckning:

Ragnar Sandberg och Sven Andersson reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
PBL 10 kap 1 §.

Omröstningslista.
Sven-Gunnar Larsson
Kate Giaever
Dan Brauer
Ragnar Sandberg
Sven Andersson

Sign

Sign

ja
ja
ja
nej
nej

Utdragsbestyrkande

