SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6)
Plan- och byggnadsnämnden
2018-11-07

Plats och tid

Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.45 – 13.55

Beslutande

(M)
(C)
(-)
(MP)
(S)
(S)
(S)

Lars-Åke Åkesson
Pontus Johansson
Lennart Svensson, invald på mandat av (MBP)
Tony Larsson
Björn Andersson
Jan-Åke Löfgren
Arvid Eklund

(M)
(S)
(S)

Ej tjänstgörande ersättare
Jörgen Hagman-Lindén
Susanne Clausen
Niklas Emnér

Övriga närvarande

Tjänstemän
Sara Åkesson, nämndsekreterare
Måns Hallén, förvaltningschef
Emil Klasson, ekonom, § 138

Utses att justera

Jan-Åke Löfgren

Justeringens plats och tid

Bygg- och miljökontoret, onsdagen den 7 november 2018, kl 15:05
§

Underskrifter Sekreterare

138 - 140

Sara Åkesson
Ordförande
Pontus Johansson
Justerande
Jan-Åke Löfgren

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(6)
Plan- och byggnadsnämnden
2018-11-07

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Plan- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-07

Datum för anslags
uppsättande

2018-11-08

Datum för anslags
nedtagande

2018-11-30

Förvaringsplats för
protokollet

Bygg- och miljökontoret, Kinnaströms Företagscenter, Kinna

Underskrift

Sara Åkesson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(6)
Plan- och byggnadsnämnden
2018-11-07

Innehållsförteckning
§ 138/2018

Oktoberrapport 2018

4

§ 139/2018

XX- Yttrande i mål nr P 1275-18

5

§ 140/2018

XX – Yttrande i mål nr P 3864-18

6

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Plan- och byggnadsnämnden
2018-11-07

§ 138/2018

Dnr 2018-3 042

Oktoberrapport 2018
Plan- och byggnadsnämndens beslut
Plan- och byggnadsnämnden godkänner Bygg- och miljökontorets
rapportering.
Ärendet förklaras omedelbart justerat.
__________________
Pontus Johansson
Ordförande

__________________
Jan-Åke Löfgren
Justerare

Ärendet
I oktoberrapporten redovisas eventuella förändringar jämfört med delårsrapporten, hur plan- och byggnadsnämnden förväntas uppfylla kommunfullmäktiges grunduppdrag. En uppföljning av den årsprognos som lämnades i delårsrapporten görs och kommenteras.

Verksamhet
Verksamheten inom Bygg- och miljökontoret har sedan augustirapporten inte
genomgått några markanta förändringar.

Ekonomi
Plan- och byggnadsnämndens totala nettokostnader prognostiseras till 11,8
mnkr och därmed överstiga tilldelad budgetram med 0,5 mnkr. Prognosen vid
delårsrapporten visade på ett underskott om 0,5 mnkr. Avvikelser finns inom
nämndens huvudverksamheter i jämförelse med prognosen från delårsrapporten.

Ärendets behandling
Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande daterat 2018-11-01.

Förvaltningens förslag till beslut
Plan- och byggnadsnämnden godkänner Bygg- och miljökontorets rapportering.

Dagens sammanträde
Nämndsekreterare Sara Åkesson och ekonom Emil Klasson redogör för
ärendet.
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande föreslår beslut enligt Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse.
Förslaget antas.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2018-11-07

§ 139/2018

Dnr 2017-127 108

XX - Yttrande i mål nr P 1275-18
Plan- och byggnadsnämndens beslut
Upprättad skrivelse översänds till Vänersborgs Tingsrätt, mark- och
miljödomstolen.
Ärendet förklaras omedelbart justerat.
__________________
Pontus Johansson
Ordförande

__________________
Jan-Åke Löfgren
Justerare

Ärendet
Mark- och miljödomstolen har förelagt plan- och byggnadsnämnden att yttra
sig i överklagat ärende gällande bygglov för nybyggnad av industribyggnader
på fastigheten XX. Mark- och miljödomstolen uppmanar att det i yttrandet ska
framgå om nämnden medger eller motsätter sig det som yrkas i målet. Om
nämnden motsätter sig yrkandet ska skäl anges. Eventuella bevis bör presenteras.

Beredning
Ett förslag till skrivelse till mark- och miljödomstolen har upprättats. I skrivelsen bemöts de yrkanden som framförts i målet.

Ärendets behandling
Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande daterat 2018-10-18.

Förvaltningens förslag till beslut
Upprättad skrivelse översänds till Vänersborgs Tingsrätt, mark- och miljödomstolen.

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Måns Hallén redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande föreslår beslut enligt Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Plan- och byggnadsnämnden
2018-11-07

§ 140/2018

Dnr 2018-288 108

XX – Yttrande i mål nr P 3864-18
Plan- och byggnadsnämndens beslut
Upprättad skrivelse översänds till Vänersborgs Tingsrätt, mark- och
miljödomstolen.
Ärendet förklaras omedelbart justerat.
__________________
Pontus Johansson
Ordförande

__________________
Jan-Åke Löfgren
Justerare

Ärendet
Mark- och miljödomstolen har förelagt plan- och byggnadsnämnden att yttra
sig i överklagat ärende gällande positivt förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus, ekonomibyggnad och garage på fastigheten XX. Mark- och miljödomstolen uppmanar att det i yttrandet ska framgå om nämnden medger
eller motsätter sig det som yrkas i målet. Om nämnden motsätter sig yrkandet ska skäl anges. Eventuella bevis bör presenteras.

Beredning
Ett förslag till skrivelse till mark- och miljödomstolen har upprättats. I skrivelsen bemöts de yrkanden som framförts i målet.

Ärendets behandling
Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande daterat 2018-10-26.

Förvaltningens förslag till beslut
Upprättad skrivelse översänds till Vänersborgs Tingsrätt, mark- och miljödomstolen.

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Måns Hallén redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande föreslår beslut enligt Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

