SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(4)
Plan- och byggnadsnämnden
2018-12-12

Plats och tid

Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15:10 – 15.15

Beslutande

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

Lars-Åke Åkesson
Pontus Johansson
Lennart Svensson, invald på mandat av (MBP)
Leif Andersson, tjänstgör för Tony Larsson (MP)
Björn Andersson
Susanne Clausen, tjänstgör för Jan-Åke Löfgren (S)
Arvid Eklund

(M)
(L)
(S)

Ej tjänstgörande ersättare
Jörgen Hagman-Lindén
Bernt Spetz
Niklas Emnér

Övriga närvarande

Tjänstemän
Sara Åkesson, nämndsekreterare
Victoria Bengtsson, tillförordnad förvaltningschef
Linnéa Ehlersson, bygglovsarkitekt

Utses att justera

Arvid Eklund

Justeringens plats och tid

Bygg- och miljökontoret, onsdagen den 12 december 2018,
kl. 16.00

Underskrifter Sekreterare

§

156

Sara Åkesson
Ordförande
Pontus Johansson
Justerande
Arvid Eklund

Utdragsbestyrkande
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Plan- och byggnadsnämnden
2018-12-12

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

Plan- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-12-12

Datum för anslags
uppsättande

2018-12-13

Datum för anslags
nedtagande

2019-01-04

Förvaringsplats för
protokollet

Bygg- och miljökontoret, Kinnaströms Företagscenter, Kinna

Underskrift

Sara Åkesson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Plan- och byggnadsnämnden
2018-12-12

Innehållsförteckning
§ 156/2018

Justerandes sign

Svar på föreläggande om yttrande i mål nr P 1288-18

Utdragsbestyrkande
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§ 156/2018

Dnr 2017-704 108

Svar på föreläggande om yttrande i mål nr P 1288-18
Plan- och byggnadsnämndens beslut
Plan- och byggnadsnämnden har inget ytterligare att tillägga än vad som
framgår av beslut taget av nämnden den 10 december 2014 och den 11 oktober 2017. I besluten framgår det att det råder stort behov av bostäder och att
byggnaden kommer att följa gällande byggregler efter ombyggnationen.
Upprättad skrivelse översänds till Vänersborgs Tingsrätt, mark- och miljödomstolen.
Ärendet förklaras omedelbart justerat.
__________________
Pontus Johansson
Ordförande

__________________
Arvid Eklund
Justerare

Ärendet
Mark- och miljödomstolen har förelagt plan- och byggnadsnämnden att yttra
sig i överklagat ärende gällande beviljat rivningslov för komplementbyggnad
samt bygglov för ombyggnad och ändrad användning av fabrikslokal till flerbostadshus 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.

Ärendets behandling
Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande daterat 2018-12-03

Förvaltningens förslag till beslut
Plan- och byggnadsnämnden har inget ytterligare att tillägga än vad som
framgår av beslut taget av nämnden den 10 december 2014 och den 11 oktober 2017. I besluten framgår det att det råder stort behov av bostäder och att
byggnaden kommer att följa gällande byggregler efter ombyggnationen.
Upprättad skrivelse översänds till Vänersborgs Tingsrätt, mark- och miljödomstolen.

Dagens sammanträde
Bygglovsarkitekt Linnéa Ehlersson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

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

________________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

