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§ 18

2018-02-15

Fastställande av dagordning

Dnr BMN 2018-1
Dagordningen fastställs enligt utskickad kallelse.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 19

2018-02-15

Information på gång Bygglovskontoret,
Miljökontoret, Kommunlantmäteriet

Dnr BMN 2018-7
Ärende
Samtliga kontor informerar om Bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2017.
Miljökontoret och Bygglovskontoret informerar om de uppnådda målen, bland
annat de nya e-tjänsterna som har lanserats, den ökade tillgängligheten samt det
godkända NKI värdet på nämndens olika verksamheter.
Miljökontoret informerar om flertalet aktiviteter som har pågått under året med
syftet att uppnå målsättningen kring minskad klimatpåverkan. En av de
aktiviteterna redovisas nedan i § 22 ”Information om utsortering av avfall på
livsmedelsverksamheter”. Det rapporterades också om livsmedelskontrollen
från 2017, där 1100 verksamheter ingick, 1200 inspektioner genomfördes samt
cirka 10% uppföljande kontroller.
Bygglovskontoret informerar om att tjänsten för avdelningschef är tillsatt med
Sebastian Monell. De informerar också om hur de har arbetat med att bidra till
en effektivare plan- och byggprocess, samt hur den upprättade tillsynsplanen
följs.
Kommunlantmäteriet informerar om hur de har arbetat med att försöka minska
handläggningstiden för fastighetsbildningsärenden och svårigheterna med det
på grund av arbetsbördan och personalomsättningen.
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Informationen tas till protokollet.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 20

2018-02-15

Verksamhetsberättelse 2017 - Bokslut

Dnr BMN 2018-4
Ärende
I verksamhetsberättelsen redogörs för hur bygg- och miljönämnden arbetat
med att uppfylla nämndens fyra prioriterade mål. Nämnden anser att målen
uppnåtts.
Bygg- och miljönämnden redovisar överskott med 6 369 tkr. Överskottet beror
främst på generellt högre intäkter och lägre bostadsanpassningskostnader.
Kommunlantmäteriet redovisar ett underskott på 7 tkr.
MBL
MBL-information lämnas till de fackliga företrädarna den 7 februari.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse för år 2017 Bygg- och miljönämnden
Verksamhetsberättelse för år 2017 Kommunlantmäteriet
Uppföljning av nämndens verksamhetsplan 2017
Tjänsteskrivelse
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygg- och miljönämnden godkänner förslag till verksamhetsberättelse för
år 2017 och översänder handlingen till kommunstyrelsen och kommunens
revisorer.
2. Bygg- och miljönämnden godkänner uppföljningen av nämndens
verksamhetsplan 2017.
__________
Beslutet skickas till:
- Kommunledningsförvaltningen, kommunens revisorer, ekonomiavdelningen KLK

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 21

2018-02-15

Namnärenden

Dnr BMN 2018-8
Ärende
Punkt 1-4 är förslag till namnsättning inom Wahlbecksområdet. Föreslagna
namn är Manillaparken, Wahlbecksgatan, Hjulvändartorget och Väverigatan.
Punkt 5-9 är förslag till namnsättning av torg och gator inom
detaljplaneområdet Skogsvallen. Föreslagna namn är Skogsvallstorget,
Skogsvallsgatan, Skogsvändan, Skogsslingan och Skogsstigen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Namnsätta park i Wahlbecksområdet till Manillaparken.
2. Namnsätta gata i Wahlbecksområdet till Wahlbecksgatan.
3. Namnsätta torg i Wahlbecksområdet till Hjulvändartorget.
4. Namnsätta gata i Wahlbecksområdet till Väverigatan.
5. Namnsätta torg till Skogsvallstorget.
6. Namnsätta gata till Skogsvallsgatan.
7. Namnsätta gata till Skogsvändan.
8. Namnsätta gata till Skogsslingan.
9. Namnsätta gata till Skogsstigen.

__________
Beslutet skickas till:
- Kommunlantmäteriet

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 22

2018-02-15

Information om utsortering av avfall på
livsmedelsverksamheter

Dnr BMN 2018-7
Ärende
Projektet för utsortering av avfall på livsmedelsverksamheter har som syfte att
undersöka hur det ser ut i branschen och förmedla kunskap avseende
återvinning av matavfall och fett, samt återvinning av förpackningar. Projektets
mål består av att få en ökad anslutning till Gröna linjen, en ökad källsortering
av avfall med producentansvar samt en ökad andel butiker med fettavskiljare
där det krävs.
Miljökontoret har sett flera positiva följder av projektet vid utvärderingen.
Projektmålen anses uppfyllda och miljötillsynen har varit kostnadseffektiv.
Slutsatserna av projektet kan sammanfattas i att det finns en viss variation i
miljötänk, mycket beroende på vilken verksamhet som undersöks och vilka
förutsättningar den har. En fortsatt tillsyn i livsmedelsbutiker gör en stor
miljönytta.
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Informationen tas till protokollet.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 23

2018-02-15

Remiss om nytt idrottspolitiskt program för
Linköpings kommun

Dnr BMN 2018-41
Ärende
Linköpings kommun har arbetat fram ett förslag till ett nytt idrottspolitiskt
program med titeln Aktiv hela livet. Förslaget har tagits fram i samverkan med
både kommunala och ideella aktörer under ledning av kultur- och
fritidsnämnden. Bygg- och miljönämnden har fått förslaget på remiss.
Programmet lyfter fram många olika faktorer som påverkar möjligheterna för
Linköpingsborna att vara aktiva. Fem fokusområden har tagits fram där Byggoch miljönämnden ser kopplingar främst till två av dem genom nämndens
tillsyn; Mötesplatser för aktivitet och En aktiv skola/förskola. Under området
Mötesplatser för aktivitet framhålls bland annat vikten av att tillhandahålla
anläggningar som är säkra, tillgängliga och miljövänliga. Vid skolor
poängteras vikten av att det finns skolgårdar som inbjuder till fysisk aktivitet.
Programmet tar upp den konkurrens om mark som finns i en kommun där
befolkningen växer och att Linköpings kommun bör ställa sig bakom
Riksidrottsförbundets ambition att idrottsmiljöer och anläggningar tas in i planoch bygglagen. Nämnden förutsätter att frågorna redan idag beaktas i
stadsplaneringen. Bygg- och miljönämnden håller med om att det är av vikt att
det finns tillräckliga och lämpliga ytor för rekreation, fysisk aktivitet och
återhämtning i närhet till våra bostäder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse BMN 2018-41
Remiss från kultur- och fritidsnämnden
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygg- och miljönämnden avger yttrande enligt Miljökontorets förslag
__________
Beslutet skickas till:
- Kultur- och fritidskontoret

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 24

2018-02-15

Remiss Näringsdepartementet ”Boverkets rapport:
En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad
kontroll av serietillverkade hus (rapport 2017:23)

Dnr BMN 2018-25
Ärende
Linköpings kommun är av Näringsdepartementet utsedd till remissinstans för
synpunkter på Boverkets rapport 2017:23.
Näringsdepartementet önskar få synpunkter på rapporten samt en rangordning
av boverkets två förslag.
KS sekretariat meddelade den 20 november att remissen överlämnas till byggoch miljönämnden för handläggning och ärendet därmed är avslutat hos
kommunstyrelsen.
Rapporten pekar på att landets kommuner alltför ofta gör olika tolkningar av
byggreglerna vilket leder till ekonomiska och tidsmässiga konsekvenser för
tillverkarna av seriebyggda hus.
Boverket föreslår i rapporten att det i regelverket införs två nya begrepp som
kan genomföras var och en för sig eller tillsammans. De två begreppen är:



Certifierad sakkunnig (projektering)
Certifierat byggprojekteringsföretag

Båda förslagen förutsätter att utformningsdelen av krav på lämplighet för sitt
ändamål och krav på tillgänglighet och användbarhet flyttas från att prövas vid
bygglov till att vara tekniska egenskapskrav som behandlas under
byggprocessen som inleds med tekniskt samråd och startbesked.
Båda förslagen berör kontroll av projektering som genomförts fram till
startbesked. Det handlar inte om kontroller i byggfasen, på fabrik eller på plats.
Förslagen innebär inte heller krav på tredjepartskontroll.
Bygglovskontoret ser positivt på boverkets förslag men har inte tagit ställning
till att rangordna de två förslagen inbördes.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Yttrande till Näringsdepartementet
Yrkanden

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Christer Petré (KD) yrkar för att yttrandet ska innehålla ytterligare motivering.
Gunnar Gustafsson (MP) föreslår att yttrandet ska innehålla motiveringen från
tjänsteskrivelsen ”Bygg- och miljönämnden i Linköpings kommun anser att om
förslaget genomförs så blir det en kvalitetssäkring i projekteringen vilket ger
en god förutsättning att syftet kan uppnås. Förslaget kan/bör innebära en viss
lättnad i prövningen/granskningen av bygglovsärenden som berör
serietillverkade hus.”
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på att lägga till den muntligt redovisade
motiveringen baserat på Christer Petrés (KD) yrkande, mot det utskickade
förslaget till yttrande. Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med
det reviderade förslaget.
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygg- och miljönämnden avger yttrande till Näringsdepartementet
enligt det upplästa förslaget.
__________
Beslutet skickas till:
- Näringsdepartementet

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 25

2018-02-15

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för
uppsättning av väggpanel och två hyllor för TV i
sökandes sovrum – XXXX

Dnr BAB 2017-872
Ärende
Ärendet gäller en ansökan om bostadsanpassningsbidrag för uppsättning av
väggpanel och uppsättning av två hyllor för TV i sovrum.
I ärendet finns intyg från arbetsterapeut, intyget bifogas. Undertecknad har
varit på hembesök. Sökande bor tillsammans med sina föräldrar i en
enplansvilla. Bostaden är tidigare anpassad med låsvajrar på fönster, handydusch på en toalett. Bidrag har även beviljats för installation av en spol-och
torktoalett och en tillgänglig duschkabin. Båda anpassningarna har demonterats
då det inte fungerade för sökande att använda anpassningarna.
Sökande har beviljats bostadsanpassningsbidrag för montering av ytterligare en
handy-dusch på den andra toaletten samt borttagning av badkar, uppsättning av
duschdraperiskena och byte till helt golvbrunnslock. Ärendet är pågående
parallellt med detta ärende.
2004 beviljades uppsättning av väggpanel i sovrummet. Sökande var då 19 år
och utåtagerande. Väggpanel sattes upp på väggarna på en höjd av 1.4 m från
golv för att förhindra att väggarna slogs sönder. Nu önskas väggpanel på hela
väggen upp till tak för att förhindra att sökande ritar på väggarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Intyg
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bostadsanpassningsbidrag för uppsättning av väggpanel och
uppsättning av två hyllor för TV i sökandes sovrum avslås.
__________
Beslutet skickas till:
- Kontaktperson

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 26

2018-02-15

Tidsbegränsat bygglov för bodetablering – XXXX

Dnr BMN 2018-34, BLK 2017-2089
Ärende
Bygglovet innebär bodetablering- byggbodar med byggnadsarea cirka 120 m2
inom rubricerad fastighet.
I 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL anges de krav som gäller
för att tidsbegränsat lov ska beviljas. Åtgärden bedöms uppfylla dessa krav.
För en byggnad som ska användas som arbetslokal kan undantag medges om
kraven på tillgänglighet och användbarhet är obefogade med hänsyn till arten
av den verksamhet som byggnaden är avsedd för. Undantagsbestämmelsen kan
tillämpas på ovannämnda byggnad då den ska användas av byggarbetarna i
samband med byggnationen på fastigheten Ormtjusaren 1.
Med hänsyn till vad som framkommit om åtgärden samt från berörda sakägare
bedömer Bygglovskontoret att den planerade åtgärden kan beviljas. Bygg- och
miljönämnden föreslås bevilja bygglov. Åtgärden kan inte anses medföra
betydande olägenheter för omgivningen i den mening som avses i plan- och
bygglagen (2010:900). Den aktuella åtgärden innebär en förändring i området.
Olägenheter som eventuellt kan uppkomma för omgivningen inte kan anses
vara så betydande att de utgör hinder att bevilja bygglov.
I områden som omfattas av en detaljplan krävs bygglov för att sätta upp, flytta
eller väsentligt ändra en skylt.
Beslutsunderlag
Handling
Fasadritning
Planritning
Ansökan om bygglov

Datum
2017-10-25
2017-11-23
2017-10-25

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Tidsbegränsat bygglov beviljas för bodetablering tom 2020-07-31
__________
Beslutet skickas till:
- Sökanden
- Grannar med överklagandehänvisning, delgivningskvitto

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 27

2018-02-15

Bygglov för fasadändring - konstverk på fasad –
XXXX

Dnr BMN 2018-35, BLK 2017-2434
Ärende
På parkeringshus uppfört år 1980 på Nygatan ansöker byggherren om att utföra
ett konstverk på fasaden mot Nygatan. Fasaden vänder sig mot bostäder.
Konstverket är framtaget av konstnären Alexandra Severinsson. Det föreslås
utföras i olika kulörer samt täcka i endels fasaden. Kontoret bedömer att
konstverket är möjligt att uppföra på den aktuella platsen och att det är positivt
om bearbetning av verket sker i den riktning byggherren själv beskriver.
Förutsättningarna för att bygglov ska ges inom ett område med detaljplan
beskrivs i 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL.
Enligt 2 kap 6 § ska vid prövning av ärenden av bygglov hänsyn tas till
stadsbilden, kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Enligt 8 kap 1 § ska en byggnad ha en god form-, färg- och materialverkan.
Bygglovskontoret bedömer att åtgärden uppfyller kraven i lagstiftningen.
Beslutsunderlag
Handling
Fasadritning
Ansökan om bygglov
3D-vyer
Förslag till egenkontrollplan

Datum
2017-12-21
2017-12-21
2017-12-21
2018-01-22

Bygg- och miljönämndens beslut
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bygglov beviljas för fasadändring (konstverk på fasad)
Kontrollansvarig bedöms obehövlig
Tekniskt samråd krävs inte i ärendet om inte byggherren begär det
Härmed fastställs byggherrens kontrollplan
Startbesked lämnas för ärendet
Byggnadsverket får tas i bruk

__________
Beslutet skickas till:
- Sökanden med överklagandehänvisning, delgivningskvitto
- Stadsantikvarien för kännedom

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 28

2018-02-15

Tidsbegränsat bygglov för 4 parkeringsplatser –
XXXX

Dnr BMN 2018-36, BLK 2017-2073
Ärende
Enligt Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 1§ krävs bygglov för att
anordna parkeringsplatser utomhus, undantag en och tvåbostadshus.
Bygglovsplikten avser i första hand fysiska förändringar av marken, såsom
asfaltering eller avgrusning samt anordnande av bland annat markeringar.
Förutsättningarna för att bygglov ska ges inom ett område med detaljplan
beskrivs i 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Bygglovskontoret
bedömer att den föreslagna åtgärden inte uppfyller dessa krav. Ansökan
bedöms strida mot 8 kap 9 § då åtgärden kan komma att innebära olägenheter
för trafiken.
Åtgärden även strider mot 2 kap 6§ plan och bygglagen (PBL). Bebyggelse och
byggnadsverk utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av
en god helhetsverkan och 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.
Beslutsunderlag
Handling
Situationsplan
Ansökan om bygglov

Datum
2017-11-20
2017-10-24

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Beslut om avslag på ansökan om bygglov för tidsbegränsad åtgärd parkeringsplatser.
__________
Beslutet skickas till:
Sökanden med överklagande-hänvisning, delgivningskvitto

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 29

2018-02-15

Bygglov för nybyggnad av fritidshus – XXXX

Dnr BMN 2018-46, BLK 2017-1971
Ärende
Ansökan om bygglov avser rivning av befintligt fritidshus som ska ersättas
med ett nytt fritidshus. Rubricerad fastighet ligger inom område som hotas av
risk för översvämning100/1000-årsflödet.
Förutsättningar för att bygglov ska ges utanför ett område med detaljplan
beskrivs i 9 kap 31§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL.
I 2 kap 5§ plan- och bygglagen ska ärenden om bygglov eller förhandsbesked
enligt denna lag, bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är
lämpad för ändamålet med hänsyn till p.1 människors hälsa och säkerhet och
p.5 risken för olyckor, översvämning och erosion.
Enligt Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun, godkänd av
kommunfullmäktige i juni 2010, bör det i områden som hotas av 100-årsflödet
inte tillkomma någon ny bebyggelse alls, med undantag för enkla byggnader
som garage och uthus.
Beslutsunderlag
Handling
Ansökan om bygglov
Plan- och fasadritning
Situationsplan

Datum
2017-10-09
2017-10-09
2017-10-09

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Ansökan om bygglov avslås.
__________
Beslutet skickas till:
- Sökanden med överklagandehänvisning och delgivningskvitto

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 30

2018-02-15

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus – XXXX

Dnr BMN 2018-45, BLK 2017-2401
Ärende
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus, tillkommande
bruttoarea är 144 kvm. Exteriör utformning med vit puts, fönster och dörrar
med engelsk röd kulör samt plåttak med brunröd kulör.
Aktuell plats omfattas dock av riksintresse för kulturmiljövård – Göta kanal.
Bebyggelseområdet bedöms vara särskilt värdefullt från en kulturhistorisk
synpunkt.
Grannar har framfört synpunkter gällande placering, utformning och att
åtgärden riskerar bli en betydande olägenhet.
Byggnadens exteriöra utformning och placering på tomten är väl anpassad till
sin omgivande bebyggelse. Bygglovskontoret bedömer därför att åtgärden inte
innebär någon skada på riksintresset. Åtgärden bedöms heller inte innebära någon förvanskning av befintlig kulturmiljö, enligt 8 kap 13 § PBL, och bedöms
uppfylla kraven i 2 kap 6 § PBL.
Bygglovskontoret bedömer heller inte att åtgärden kommer att leda till en betydande olägenhet i den mening som avses i PBL.
Inkomna synpunkter från grannar föranleder inte Bygglovskontoret till annan
bedömning i ärendet.
Bygglovskontorets samlade bedömning är att förutsättningarna i 9 kap 31 §
PBL, är uppfyllda. Bygglov ska därför beviljas för åtgärden.
Beslutsunderlag
Handling
Ansökan om bygglov
Nybyggnadskarta
Färg- och materialbeskrivning
Fasadritningar
Plan- och sektionsritning
Tjänsteskrivelse

Datum
2017-12-15
2018-01-02
2018-01-02
2018-01-25
2018-01-25
2018-02-01

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Beslutet skickas till:
- Sökanden
- Granne med överklagandehänvisning, delgivningskvitto

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

19 (38)

Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden

§ 31

2018-02-15

Bygglov för fasadändring – XXXX

Dnr BMN 2018-40, BLK 2017-1584
Ärende
Ansökt åtgärd avser bygglov för ett förråd med en area på 2,2 m2 som
placerats i anslutning till bostadshuset, men i carporten. Förrådets placering är
inte närmare än befintligt förråd, ca 0,9 m, och är utformat så det liknar
befintligt hus.
Med hänvisning till förrådet avser en mindre volym i en redan beviljad volym
(carport) bedöms ändringen som en fasadändring.
Positivt beslut togs, 2017-08-28, då ansökt åtgärd bedömdes som planenlig och
inte medförde någon väsentlig olägenhet för omgivningen.
Beslutet överklagades till länsstyrelsen av fastighetsägaren till Tandkronan 14,
med hänvisning till att förrådet placering är för nära tomtgränsen och det innebär är en olägenhet för dem, då de har sin uteplats på andra sidan tomtgränsen,
samt att man förvarar bensin i förrådet.
Länsstyrelsen upphävde beslutet och återförvisade ärendet tillbaka för vidare
handläggning med hänvisning till att förrådet var gjort av plast, vilket strider
mot gällande plan, men att vissa åtgärder kan prövas som liten avvikelse.
Berörda grannar har nu fått möjlighet att inkomma med synpunkter.
Tandkronan 14 har inkommit med synpunkter t.ex. avseende närhet till
tomtgräns och deras uteplats som de ser som en olägenhet. Även synpunkter
avseende brandskydd har tagits upp.
Enligt 9 kap. 31b § PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Bygglovskontoret bedömer att materialval för förrådet (plast) är av sådan liten omfattning samt utformat som att efterlikna befintligt hus att avvikelsen kan ses som
liten och förenligt med planens syfte.
Beslutsunderlag
Handling
Plan-, fasad- och sektionsritning
Nybyggnadskarta (typ A)
Ansökan
Förslag på egenkontrollplan
Fotografi
Tjänsteskrivelse

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Datum
2018-01-03
2017-08-11
2017-08-11
2017-08-28
2018-01-03
2018-01-22

Justerarens signatur
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Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygglov beviljas för fasadändring
2. Kontrollansvarig bedöms obehövlig
3. Tekniskt samråd bedöms inte krävas i ärendet
4. Bifogad kontrollplan fastställs
5. Startbesked lämnas för ärendet
__________
Beslutet skickas till:
- Sökanden
- Fastighetsägare till XXXX med överklagandehänvisning, delgivningskvitto
- Meddelande till rågrannar för kännedom

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 32

2018-02-15

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
med garage och förråd (3 tomter) samt
parkeringsplats för samåkning – XXXX

Dnr BMN 2018-39, BLK 2017-1745
Ärende
Ärendet avser förhandsbesked för tre tomter för enbostadshus med garage och
förråd samt parkeringsplats för samåkning. Området är utpekat i
”Översiktsplan för landsbygden och småorterna” som ett område som är
lämpligt för småhustomter, radhus och/eller något mindre flerbostadshus med
marklägenheter. Idag är området klassat som åkermark.
Berörda grannar och sakägare har fått möjlighet att inkomma med synpunkter
över ansökan samt att berörda enheter inom förvaltningen har fått möjlighet att
inkomma med remissvar.
Huvudsak avser de inkomna synpunkterna från grannarna att man hellre ser att
fastigheten används till förskola, vilken man påbörjat ett planarbete på. Detta är
dock inte längre aktuellt enligt detaljplaneavdelningen. Vidare har en
fastighetsägare önskemål om att hänsyn tas till den befintliga vattentäkt som
finns i anslutning till fastigheten i norr. Någon påverkan ska dock inte finnas då
de nya fastigheterna kommer att anslutas till det kommunala VA-nätet.
Miljökontoret har inkommit med synpunkter avseende trafikbuller samt närhet
till stall och beteshage. Bullerfrågan kommer att utredas vidare i och med att
bygglovsansökan kommer in, genom att villkor läggs till beslutet. Avståndet
till stall bedöms dock vara ett tillräckligt säkerhetsavstånd.
De befintliga ledningsrätterna som ligger inom fastigheten finns det möjlighet
att flytta på enligt Tekniska Verken AB. Då en flytt av dessa bedöms som
nödvändig för att marken ska vara lämplig för bebyggelse, villkoras detta i
beslutet.
Krav på placering och utformning av bebyggelsen är viktigt, då Trafikverket
har krav på att byggnader inte får placeras närmare än 12 m från länsvägen och
att det ställs höga krav på utformning av gaturum och placering av bebyggelse i
”Översiktsplan för landsbygd och småorterna” så att den vackra utblicken tas
tillvara och området upplevs som varierat och trevligt. Dessutom krävs tillstånd
för anslutning till länsvägen, vilket också villkoras i beslutet.
Med hänvisnings till att området är utpekat i översiktsplanen som lämplig att
bebygga för bostadsändamål och samåkningsparkering samt ligger i anslutning
till befintlig bebyggelse, bedöms det allmänna intresset av att inte bygga på

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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åkermark få stå tillbaka för övriga intressen. Ansökan bedöms därtill uppfylla
resterande krav som ställs i 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.
Beslutsunderlag
Handling
Ansökan om förhandsbesked
Karta
Tjänsteskrivelse

Datum
2017-09-27
2017-09-06
2018-01-15

Villkor för beslut
a. Placering och utformning av nybyggnation ska ske med hänsyn till
kultur- och naturvärdena på platsen och till landskapsbilden, se
”Översiktsplan för landsbygd och småorterna”.
b. Byggnadernas placering bör ske med anpassning till den befintliga
marknivån. Byggnad får inte placeras närmare än 12 m från länsväg
1027.
c. Godkänt tillstånd från Trafikverket avseende anslutningstillstånd till
länsväg 1027 ska finnas och redovisas innan bygglov kan lämnas.
d. Bullerutredning, som redovisar beräknande värden för
omgivningsbuller vid bostadshusets fasad och vid en uteplats om en
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden, ska inlämnas till
bygglovsansökan.
e. Befintlig ledning med ledningsrätt rakt över fastigheten ska flyttas så de
inte ligger inom framtida tomtplats (fastighet A, B & C).
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Förhandsbesked beviljas för nybyggnad av enbostadshus med garage
och förråd (3 tomter) samt parkeringsplats för samåkning.
__________
Beslutet skickas till:
- Sökanden
- Fastighetsägare på XXXX och XXXX med överklagandehänvisning, delgivningskvitto
- Berörda grannar för kännedom (meddelande)
- Miljökontoret för kännedom
- Kommunlantmäteriet för kännedom

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 33

2018-02-15

Bygglov för nytt bostadshus samt garage – XXXX

Dnr BMN 2018-42, BLK 2017-2033
Ärende
Ansökan gäller nybyggnad av ett bostadshus samt garage. Garagets höjd
överskrider byggrätten med 50 cm. Anledningen är att byggherren vill ha en
vikport och för att mekanismen ska få plats och samtidigt ge tillräcklig höjd
inne i garaget önskar de att få avvikelsen prövad. Grannar har erinran mot
planavvikelser generellt.
Förutsättningarna för att bygglov ska ges inom ett område med detaljplan
beskrivs i 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Bygglovskontoret
bedömer att bygglov kan beviljas.
Enligt 9 kap. 31b § PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en
detaljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte.
Bygglovskontoret bedömer att åtgärden kan bedömas som en liten avvikelse
Beslutsunderlag
Handling
Plan-, fasad- och sektionsritning
Ansökan om bygglov

Datum
2018-01-17
2017-10-17

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus och garage
__________
Beslutet skickas till:
- Sökanden
- Granne med erinran med överklagandehänvisning, delgivningskvitto

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 34

2018-02-15

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med
uterum – XXXX

Dnr BMN 2018-43, BLK 2017-0329
Ärende
En ansökan om tillbyggnad av bostadshuset med uterum har inkommit. Enligt
detaljplan får fastigheten bebyggas med huvudbyggnad 160 kvm BTA. Enligt
ansökan kommer byggrätten överskridas med cirka 38 kvm. Bygglovskontoret
kan inte bedöma avvikelsen som liten och därför ska ansökan avslås.
Förutsättningarna för att bygglov ska ges inom ett område med detaljplan
beskrivs i 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Bygglovskontoret
bedömer att den föreslagna åtgärden inte uppfyller dessa krav.
Beslutsunderlag
Handling
Ansökan
Fasadritning, norr
Fasadritning, öster
Fasadritning, väster
Situationsplan
Planritning
Tjänsteskrivelse

Datum
2017-02-19
2017-02-19
2017-02-19
2017-02-19
2017-02-19
2017-02-19
2018-01-26

Bygglovskontorets förlag till beslut
1. Ansökan om bygglov avslås.
Yrkanden
Bengt Walla (C) yrkar mot kontorets förslag, för att ansökan om bygglov ska
beviljas efter diskussion i nämnden.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kontorets förslag till beslut, mot Bengt
Wallas (C) yrkande att bevilja bygglov. Ordförande finner att nämnden beslutat
i enlighet med kontorets förslag.
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Ansökan om bygglov avslås.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

25 (38)

Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden

2018-02-15

__________
Beslutet skickas till:
- Sökanden med överklagande-hänvisning, delgivningskvitto

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 35

2018-02-15

Tillsyn – sanktionsavgift – XXXX

Dnr BMN 2018-47, BLK 2017-1969
Ärende
Ansökan om bygglov inkom 2017-09-21. Ansökan saknade ritningsunderlag.
Föreläggande om komplettering skickades ut. När granne senare ringde och
ifrågasatte byggnationen gjorde kontoret 2017-10-10 platsbesök. Då var
byggnationerna redan igång.
Åtgärden avser en tillbyggnad med takhöjning med en bruttoarea på 122,9
kvm.
Förutsättningar för att ta ut byggsanktionsavgift beskrivs i 11 kap. 51, 53 §§
PBL. Bygglovskontoret bedömer att en sanktionsavgift ska tas ut.
Byggsanktionsavgiftens storlek beskrivs i 11 kap. 52 § PBL. Bygglovskontoret
föreslår en byggsanktionsavgift om 46 570 kr.
Enligt 11 kap. 54 § PBL ska byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker
innan frågan om sanktion eller ingripande tagits upp till överläggning vid
bygg- och miljönämndens sammanträde.
Beslutsunderlag
Handling
Dokument, beräkning av
Skrivelse
Fotografi

Datum
2017-12-13
2017-11-01
2017-10-10

Bygglovskontorets förslag till beslut
1. Byggsanktionsavgift tas ut med 46 570 kr av den som utfört åtgärden
(fastighetsägarna), XXXX och XXXX för att ha uppfört en tillbyggnad
utan att ha bygglov eller startbesked för åtgärden.
2. Med stöd av 11 kap. 60 § PBL (2010:900) ska de båda ägarna vara
solidariskt ansvariga för betalningen.
3. Med stöd av 11 kap. 61 § PBL (2010:900) ska avgiften betalas till
Bygglovskontoret i Linköpings kommun senast två månader från det att
beslutet delgivits den avgiftsskyldige.
Yrkanden
Ordförande Gunnar Gustafsson (MP) yrkar för majoritetens räkning att
byggsanktionsavgiften ska nedskrivas till hälften av 46 570 kronor. Stefan
Erikson (M) biträder för oppositionens räkning ordförandens yrkande om att
sänka avgiften.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt yrkande om nedskrivning, biträtt av
oppositionen och kontorets förslag om att avkräva en avgift om 46 570 kronor
och finner att nämnden beslutat att nedskriva avgiften till hälften, det vill säga
23 285 kronor.
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Byggsanktionsavgift tas ut med 23 285 kr av den som utfört åtgärden
(fastighetsägarna), XXXX och XXXX för att ha uppfört en tillbyggnad
utan att ha bygglov eller startbesked för åtgärden.
2. Med stöd av 11 kap. 60 § PBL (2010:900) ska de båda ägarna vara
solidariskt ansvariga för betalningen.
3. Med stöd av 11 kap. 61 § PBL (2010:900) ska avgiften betalas till
Bygglovskontoret i Linköpings kommun senast två månader från det att
beslutet delgivits den avgiftsskyldige.
__________
Beslutet skickas till:
- Sökanden med överklagandehänvisning, delgivningskvitto

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 36

2018-02-15

Tillsyn – byggsanktionsavgift – XXXX

Dnr BMN 2018-37, BLK 2017-2333
Ärende
En ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av ett enbostadshus inkom
till bygglovskontoret från fastighetsägaren till XXXX. Hyresgästen i huset har
påbörjat en tillbyggnad av bostadshuset utan tillstånd från fastighetsägaren
enligt uppgift från fastighetsägaren.
Vid platsbesök 2017-12-05 kunde handläggaren konstatera att en tillbyggnad
av bostadshuset pågår. Åtgärden avser en bruttoarea på 54,1 m2 och därmed
bedöms åtgärden som bygglovspliktig, eftersom befintlig byggnadsarea ökar
med 56,9 % och därmed utgör ett sådant dominerande tillägg på befintlig
byggnad.
Förutsättningar för att ta ut byggsanktionsavgift beskrivs i 11 kap. 51, 53 §§
PBL. Bygglovskontoret bedömer att en sanktionsavgift ska tas ut.
Byggsanktionsavgiftens storlek beskrivs i 11 kap. 52 § PBL. Bygglovskontoret
föreslår en byggsanktionsavgift om 31 136 kr.
Enligt 11 kap. 54 § PBL ska byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker
innan frågan om sanktion eller ingripande tagits upp till överläggning vid
bygg- och miljönämndens sammanträde. Rättelse innebär att tillbyggnaden tas
bort.
Beslutsunderlag
Handling
Dokument, beräkning sanktionsavgift
Planritning
Fotografi taget 2017-12-06
Tjänsteskrivelse

Datum

2017-12-20

Bygglovskontorets förslag till beslut
1. Byggsanktionsavgift tas ut med 31 136 kr av den som utfört åtgärden
(hyresgästen), XXXX för att ha uppfört en tillbyggnad utan att ha
bygglov eller startbesked för åtgärden.
2. Med stöd av 11 kap. 61 § PBL (2010:900) ska avgiften betalas till
Bygglovskontoret i Linköpings kommun senast två månader från det att
beslutet delgivits den avgiftsskyldige.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Jäv
Maud Karlsson (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning eller
beslut.
Yrkanden
Ordförande Gunnar Gustafsson (MP) yrkar för majoritetens räkning att
byggsanktionsavgiften ska nedskrivas till hälften av 31 136 kronor. Stefan
Erikson (M) biträder för oppositionens räkning ordförandens yrkande om att
sänka avgiften.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt yrkande om nedskrivning, biträtt av
oppositionen och kontorets förslag om att avkräva en avgift om 31 136 kronor
och finner att nämnden beslutat att nedskriva avgiften till hälften, det vill säga
15 568 kronor.
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Byggsanktionsavgift tas ut med 15 568 kr av den som utfört åtgärden
(hyresgästen), XXXX för att ha uppfört en tillbyggnad utan att ha
bygglov eller startbesked för åtgärden.
2. Med stöd av 11 kap. 61 § PBL (2010:900) ska avgiften betalas till
Bygglovskontoret i Linköpings kommun senast två månader från det att
beslutet delgivits den avgiftsskyldige.
__________
Beslutet skickas till:
- Den försumlige med överklagande-hänvisning, delgivningskvitto
- Fastighetsägaren för kännedom

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 37

2018-02-15

Tillsyn – byggsanktionsavgift – XXXX

Dnr BMN 2018-38, BLK 2017-2416
Ärende
Idö fastigheter Aktiebolag beviljades bygglov 2016-10-18 för nybyggnad av
två industrihallar, ett lagertält samt anläggande av parkering.
Beslut om startbesked avseende grundläggning för lagertält samt den södra
industrihallen gavs 2016-11-08. Vid platsbesök 2017-12-13 kunde handläggare
konstatera att de två byggnaderna har uppförts och tagits i bruk utan
slutbesked.
Förutsättningar för att ta ut byggsanktionsavgift beskrivs i 11 kap. 57 §§ PBL.
Bygglovskontoret bedömer att en sanktionsavgift ska tas ut.
Byggsanktionsavgiftens storlek beskrivs i 11 kap. 57 § PBL. Bygglovskontoret
föreslår en byggsanktionsavgift om 222 656 kr.
Enligt 11 kap. 54 § PBL ska byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker
innan frågan om sanktion eller ingripande tagits upp till överläggning vid
bygg- och miljönämndens sammanträde. Rättelse innebär att lösa inventarier
tas bort samt att verksamheten upphör.
Delvis rättelse har skett, det vill säga lagertältet har tagits ur bruk. Ny
bruttoarea för underlag till byggsanktionsavgift är 1400 m2, vilket ger en
sanktionsavgift på 150 976 kr.
Beslutsunderlag
Handling
Dokument
Situationsplan
Fotografi taget
Fotografi taget
Fotografi taget
Yttrande
Tjänsteskrivelse
Reviderad byggsanktionsavgift

Datum
2017-12-13
2017-12-13
2017-12-13
2018-02-06
2018-01-12
2018-02-15

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Byggsanktionsavgift tas ut med 150 976 kr av den som utfört åtgärden
(tomträttsinnehavaren), Idö fastigheter Aktiebolag (org.nr. 5569194649) för att de tagit två byggnader i bruk innan slutbesked.
2. Med stöd av 11 kap. 61 § PBL (2010:900) ska avgiften betalas till
Bygglovskontoret i Linköpings kommun senast två månader från det att
beslutet delgivits den avgiftsskyldige.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden

2018-02-15

__________
Beslutet skickas till:
- Den försumlige med överklagande-hänvisning, delgivningskvitto
- Fastighetsägaren för kännedom

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden

§ 38

2018-02-15

Studieresa

Dnr BMN 2018-1
Ärende
Vid föregående nämndsammanträde den 18 januari 2018 diskuterade bygg- och
miljönämnden möjligheten att genomföra en studieresa till lämpligt resmål
under våren 2018. Frågan togs upp igen och väckte diskussion, diskussionen
kretsar igen kring vad en potentiell resa har för syfte. Det resoneras om att en
resa möjligtvis vore bättre lämpad att göra vid ett senare tillfälle då nya
nämndsledamöter också skulle få ta del av kunskapsinhämtningen.
Slutligen mynnar diskussionen ut i att studieresan ska genomföras, den 11 april
till Jönköping.
Yrkanden
Elsa Ericsson (M) yrkar på att en studieresa inte ska genomföras.
Bygg- och miljönämndens beslut
1. En studieresa för bygg- och miljönämnden till Jönköpings kommun den
11 april ska planeras och genomföras
Reservationer
Elsa Ericsson (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande om att en
studieresande inte ska genomföras.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 39

2018-02-15

Delegationsbeslut

Dnr BMN 2018-11
Ärende
Beslut fattade på delegation på miljökontoret, bygglovskontoret och vid
bostadsanpassningsgruppen under januari månad har sänts ut till nämnden.
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Utsända delegationsbeslut godkänns.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 40

2018-02-15

Handlingar för kännedom

Dnr BMN 2018-7
Ärende
Följande handlingar har sänts ut till nämnden för kännedom:
1. Remiss över Boverkets rapport (2017:26) Altaner, solcellspaneler och
solfångare i PBL, samt yttranden från Länsstyrelsen Östergötland och
Länsstyrelsen Stockholm
2. Kungörelse av beslut om upphävande av Länsstyrelsen Östergötlands beslut
om vattenskyddsområde
3. Överklagande av beslut om bygglov för nybyggnad av kontor, multihall och
garage samt uppförande av stödmur på fastigheten Industriområdet 1 (tidigare
Industrin 1) i Linköpings kommun; nu fråga om klagorätt
4. Dom från Mark- och miljödomstolen
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Utsända handlingar tas till protokollet.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 41

2018-02-15

Inkomna förrättningar

Dnr BMN 2018-1
Ärende
Nämndsekreteraren läser upp inkomna förrättningar.
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Inkomna förrättningar godkänns.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 42

2018-02-15

Kurser och konferenser

Dnr BMN 2018-6
Ärende
Det informeras om Vattenrådens dag som äger rum den 6 mars 2018 i
Linköping. Länsstyrelsen Östergötland bjuder in politiker och tjänstepersoner i
kommuner, samt medlemmarna i vattenråden för att lyssna på föredrag och
delta i diskussioner.
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Alla som vill från nämnden beviljas delta den 6 mars på Vattenrådens
dag. Anmälan görs av respektive deltagare.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 43

2018-02-15

Övriga frågor

Dnr BMN 2018-9
Ärende
Det informeras om den 15 mars då fokusgrupperna för både bygg- och
miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden ska presentera sitt arbete.
Kallelse och dagordning skickas ut vid ett senare tillfälle.
Anmälan görs till nämndsekreteraren.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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