Protokoll
Jävsutskott

2016-04-29

Sammanträde
Plats och tid

Jävsutskott
stadshuset, Hedegärde, kl. 8:00-8:35

Ledamöter

Sonny Persson (S) Ordförande
Monica Bang Lindberg (L) Vice ordförande
Magnus Jacobsson (KD)
Lars-Olof Laxrot (V)
Jarmo Uusitalo (MP)

Övriga

Mikael Wennergren, bygglovschef samhällsbyggnadsförvaltningen

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Monica Bang Lindberg (L)
Sta,<;lshuset, 20!6-0~-29, kl. 9:15

Underskrift sekreterare
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Underskrift ordförande
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Underskrift justerande
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Monica Bang Lindberg

Sammanträde
Förvaras hos
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ner
Underskrift

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande
Jävsutskott 2016-04-29
Kommunledningskontoret stadshuset, vån 4
2016-04-29
20!6-05-23 v ,·) ......

(e_~ l:L. (.(~f(~: ................... .
Annica Aber

Justerandes signatur
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§11

Dnr KS 2701/92

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för
justering
Sammanfattning
Upprop förrättas. I tur att justera är Monica Bang Lindberg (L). Justering föreslås äga
rum fredagen den 29 april kl. 9:15 på stadshuset, vån 4.
Beslut

Jävsutskottet beslutar
att utse Monica Bang Lindberg (L) till justerande, samt
att justering sker fredagen den 29 april kl. 9: 15 på stadshuset, vån 4.

/ Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Dnr KS 2016/00086

Ansökan om bygglov för Bön 4:1, nybyggnad av skolmodul vid
Bokenäs skola tidsbegränsat bygglov till och med 2026-01-01
Sammanfattning
Ansökan avser nybyggnad med tidsbegränsat bygglov tio år för skolmoduler omfattande
ett klassrum. Några grannar boende ovanför uppfartsväg motsätter sig till dess att
tillfartsväg löses så den ej blockeras vid föräldramöten m.m. Handlingsplan och teknisk
lösning har tagits fram för att förhindra detta.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 20 I 6-04-2 I.
Situationsplan med ankomstdatum 20 I 6-02-24.
Plan-, fasad- och sektionsritning med ankomstdatum 20I6-02-08.
Grannars synpunkter med ankomstdatum 20I6-04-I8 och 2016-04-27.
Parkeringsåtgärdsritning med ankomstdatum 20 I 6-04-12.
Rutiner parkering Bokenäs skola med ankomstdatum 2016-04-12.
Beslut
Jävsutskottet beslutar

att bevilja tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2026-04-05 med stöd av plan- och bygglagen 9
kap§ 33,
att föreslagna parkeringsåtgärder ska följas, samt
att invändiga bullernivåer utifi·ån Boverkets byggregler ska uppfyllas.

FRIDA OLSSON har anmälts som kontrollansvarig.
Upplysning
Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbö!jats inom två år eller
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

startbesked behövs för att påbötja åtgärden. För att få ett startbesked ska
Samhällsbyggnad ha fastställt kontrollplan för åtgärden.
Telmiskt samråd !'rävs. Se bifogad inbjudan till Tekniskt samråd.

Vid det tekniska samrådet ska byggherren kunna visa att åtgärden uppfyller
kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter och bestämmelser.

. Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. § 12
Utstakning av byggnads läge ska göras innan byggstart. Kontakta kart- och
mätavdelningen senast 5 arbetsdagar innan utstakning önskas 0522- 69 73
32.
Åtgärder på avloppsanläggning ska vara slutförda senast 2016-06-30 enligt
miljöavdelningens yttrande.
Miljöavdelningens yttrande 2016-03-31 i övrigt ska beaktas.
Trafikverkets yttrande 2016-03-21 ska beaktas
Avgifter
Avgift för bygglov debiteras enligt bifogad faktura.
Avgift för startbesked, fastställande av kontrollplan m.m. kommer att tas ut i
samband med startbeskedet

Bilagor
Inbjudan till Tekniskt samråd
Miljöavdelningens yttrande daterat 2016-03-31
Trafikverkets yttrande 2016-03-21
Kopia av beslutet till
Beslutet delges följande enligt PBL 9 kap § 41:
DELGIVNING med mottagningsbevis och överklagandehänvisning
Bön 1:7
Bön 1:17
Bön 3:4
Kopia av beslutet till
Beslutet skickas för kännedom till ägarna av intilliggande och närliggande
fastigheter till den fastighet som beslutet avser enligt PBL 9 kap § 41 b.
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar enligt PBL 9 kap § 41 a.
Kontrollansvarig

Ju~terandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Dnr KS 2015/00442

Varvet 2 Nybyggnad av två bostadsmoduler för tillfälligt
boende, tidsbegränsat lov
Ärendet utgår från dagens sammaträde.

1uslerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§14

Dnr KS 2707/48

Meddelanden och rapporter
Inga meddelanden och eller rapporter lämnades vid dagens sammaträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

