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Beslutsärenden 

1 Tillsynsplan alkohol och tobak, 2023 

Ordförandeberedningens förslag till beslut: 

Ordförandeberedningen föreslår Miljö- och 
byggnadsnämnden att anta upprättat förslag till 
Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och 
lagen om receptfria läkemedel för år 2023.  

2023/13 

 

 

2 Bengtsarvet S:160, Tidsbegränsat bygglov för 
ställplatser 

Ordförandeberedningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar sökt 
tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats 
(ställplats) på fastigheten Bengtsarvet S:160 med 
stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen.  

Det tidsbegränsade bygglovet upphör att gälla 
2033-01-25.  

Miljö- och byggnadsnämnden meddelar 
startbesked för att påbörja åtgärden med stöd av 
10 kap. 23 och 24 §§ plan- och bygglagen.  

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte 
i detta ärende.  

Slutbesked krävs för att få ta parkeringen i  

bruk. Som underlag för slutbeskedet så ska ett  

slutsamråd hållas på plats.  

Avgiften för prövningen är 3 400 kronor i 
enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  

Ärendet blev komplett den 2022-11-28. Det 
bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad 

2023/19  
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tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- och 
bygglagen. 

3 Stranden 44:2, Tidsbegränsat bygglov för 
nybyggnad av idrottshall och 
parkeringsplatser 

Ordförandeberedningens förslag till beslut: 

Ordförandeberedningen föreslår Miljö- och 
byggnadsnämnden att bevilja sökt tidsbegränsat 
bygglov för nybyggnad av idrottshall och 
parkeringsplatser. 

2023/11  

4 Förhandsbesked för nybyggnad av två 
radhus 

Ordförandeberedningens förslag till beslut: 

Ordförandeberedningen föreslår Miljö- och 
byggnadsnämnden att bevilja sökt 
förhandsbesked för nybyggnad av två radhus.  

2023/18  

5 Färnäs S:10, Förhandsbesked för nybyggnad 
av förråd  

Ordförandeberedningens förslag till beslut: 

Ordförandeberedningen föreslår Miljö- och 
byggnadsnämnden att bevilja sökt 
förhandsbesked för nybyggnad av förråd.  

2023/17  

6 Färnäs S:10, Förhandsbesked för nybyggnad 
av förråd 

Ordförandeberedningens förslag till beslut: 

Ordförandeberedningen föreslår Miljö- och 
byggnadsnämnden att bevilja sökt 
förhandsbesked för nybyggnad av förråd. 

2023/10  

7 Stranden 46:4, Rivningslov för rivning av 
enbostadshus 

Ordförandeberedningens förslag till beslut: 

Ordförandeberedningen föreslår Miljö- och 
byggnadsnämnden att bordlägga ärendet tills den 
inlämnade motionen angående Lejonvillan har 
besvarats.  

2023/12  
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8 Bygglov för nybyggnad av plank 

Ordförandeberedningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar sökt 
bygglov för nybyggnad av plank med stöd av 9 
kap. 30 § plan- och bygglagen. Kontrollansvarig 
och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.  

Miljö- och byggnadsnämnden meddelar 
startbesked för att påbörja nybyggnad av plank 
med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ plan- och 
bygglagen. med följande villkor:  

- Redovisning av utsättningen ska lämnas in till 
Miljö- och Byggnadsförvaltningen. Utsättningen 
kan beställas hos Miljö- och 
Byggnadsförvaltningen Kartenheten, tel 0250-
262 65. 

När arbetet är färdigställt ska slutbesked 
meddelas i enlighet med 10 kap. 4 § plan- och 
bygglagen. Du som byggherre söker slutbesked 
hos miljö- och byggnadsnämnden. Som underlag 
för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas 
in: 

- Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden 
överensstämmer med startbeskedet/bygglovet. 
(Kan göras via kommunens e-tjänst.) 

-Fotografier på färdigställt plank. 

Avgiften för prövningen är 2 822 kronor i 
enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  

Ärendet blev komplett den 2022-12-18.  

Det bedöms att ärendet har handlagts inom 
lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- och 
bygglagen.  

I detta ärende krävs utstakning. Kostnader för 
detta ingår inte i bygglovsavgiften. 

2023/16  

9 Bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad samt installation av 
eldstad 

2023/21  
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Ordförandeberedningens förslag till beslut: 

Ordförandeberedningen föreslår Miljö- och 
byggnadsnämnden att bevilja sökt bygglov för 
nybyggnad av komplementbyggnad samt 
installation av eldstad.  

10 Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

Ordförandeberedningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar sökt 

förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 

Avgiften för prövningen är 6 106 kronor enligt 

fastställd taxa av kommunfullmäktige. 

Ärendet blev komplett den 2022-12-23. 

Det bedöms att ärendet har handlagts inom 

lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- 

och bygglagen. 

 

2023/25  

Delegationsbeslut 

11 Delegationsbeslut Miljö- och 
byggnadsnämnden 2023 

2023/27  

Delgivningar 

12 Delgivningar till Miljö-och 
byggnadsnämnden 

2023/28  

 
 

 

Joakim Linder Sofia Juhlin Ulriksen 
Ordförande Sekreterare 
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