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Plats och tid

Stadshuset kl. 15.30 – 18.00

Beslutande

Ledamöter
Lennart Svensson (V),
ordförande
Raymond Carlsson (S), t.o.m. § 137 c
Harri Ikonen (S)
Hans Lundin (MP)
Adam F Laurén (KD) t.o.m. § 137 c
Anders Enelund (M), t.o.m. § 137 c
Lennart Börjesson (C) t.o.m. § 137 c
Tjänstgörande ersättare
Karl Vilén (L)
Ulf Bo Nilsson (M)

Övriga närvarande

Ersättare
Anette Ek (S)
Hasse Nygren (S)
Rolf Ros (S)
Staffan Holmgren (M), t.o.m § 137 b
Tjänstemän m.fl.
Peter Holmström, stadsingenjör
Lisa Östman, planchef
Bo Rydström, bygglovchef
Björn Ekblad , bygglovhandläggare
Jacob Ramnekrok, bygglovhandläggare
Anna-Lena Levin, bygglovhandläggare
Staffan Sjöberg, administrativ chef/ekonom
Christina Jornert, nämndsekreterare
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2017-10-18
Sida 2(20)

Utses att justera

Hans Lundin (MP)

Justeringens plats och tid
Paragrafer

Stadsbyggnadsförvaltningen, torsdagen den 26 oktober
126-137

Underskrifter

Sekreterare

_____________________________________________
Christina Jornert

Ordförande

_______________________________________________
Lennart Svensson

Justerande

_______________________________________________
Hans Lundin

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-10-18

Anslag sätts upp
Anslag tas ner
Förvaringsplats
för protokollet

Stadsbyggnadsförvaltningen

Underskrift

______________________________
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§ 126
Ändringar i föredragningslistan
Ärende 9, Gårda 2:227 utgår, samt informationsärende ”återkoppling VPkonferens” tillkommer.
____
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§ 127
Meddelanden
Utdrag:
Akten

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena som
förtecknats nedan.
a. Kastanjetten 11 – Överklagande av nekat bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus. (Dnr 948/17)
b. Ingemantorp 1:14 – Överklagande av beslut om negativt förhandsbesked
angående nybyggnad av enbostadshus och garage. (Dnr 951/17)
c. Eken 1:3 - Överklagande av beslut om negativt förhandsbesked angående
avstyckning. (Dnr 966/17)
d. Kikås 1:25 – Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och visar
ärendet åter till nämnden för fortsatt handläggning. (Dnr 637/17)
e. Trekanten 5 – Länsstyrelsen avslår överklagandet angående beslut att
avisa överklagande om beslut om bygglov och startbesked. (Dnr 398/17)
f. Isyxan 31-50 - Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och
lämnar ärendet åter till nämnden för fortsatt handläggning
Byggnadsnämnden överklagar länsstyrelsen s beslut och begär anstånd med
att lämna yttrande senast den 31 oktober 2017. Anståndet medges.
(Dnr 611/17)
g. X - Länsstyrelsen avslår överklagandena angående beslut om att inte
ingripa avseende anmälan om plank i tomtgräns. (Dnr 295/17)
h. Alvered 1:19 – Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet
angående bygglov för skyddsnät och flaggstänger. (Dnr 23 och 24/17)
i. KS § 126 – Befrielse från uppdrag. Karin Karlsson (L) befrias från sitt
uppdrag och ersätts av Karl Vilén (L).
____
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§ 128
Anmälan av delegeringsbeslut
Utdrag:
Akten

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut
som förtecknas nedan.
Paragrafsatta beslut
§D921 - §D1090
Bostadsanpassningsärenden
2015-197 2016-311 2017-096
2017-244 2017-257 2017-280
2017-295 2017-302 2017-304
2017-309 2017-313 2017-315
2017-318 2017-319 2017-325
2017-335 2017-336 2017-341

2017-101
2017-284
2017-305
2017-316
2017-326
2017-342

2017-199
2017-290
2017-307
2017-317
2017-334

Övriga delegeringsbeslut
Peter Holmström har anställt Patrik Malvenius som ny
förrättningslantmätare från 1/10-17.
____
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Diarienummer BN 393/2016
Västtrafik AB
Box 123
541 23 Skövde

§ 129
Forsåker 1:232 – Tidsbegränsat lov, bussdepå
Utdrag:
Akten
Bevakning
Fakturering
Kontrollansvarig:
Beslut

Per-Martin Liljäng
Lilcon AB
Trastvägen 1
441 40 Alingsås
Brev om lov
Sändlista

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov till och med 2027-1018.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Byggherrens
förslag till kontrollansvarig godtas: Per-Martin Liljäng.
Tekniskt samråd krävs för åtgärden.
Ärendet
Sökanden har kommit in med ansökan enligt ovan 2016-05-16. Ansökan
avser tidsbegränsat bygglov för bussuppställning. Åtgärden omfattar en
area om ca 16 500 m². Uppställningsytan skall omges av ett bullerplank.
Belysningsstolpar uppföres. Vissa markförstärkande åtgärder avses utföras
i och vid ån på stadens fastighet Forsåker 1:242 väster om Forsåker 1:232.
Befintliga byggnader (växthus m.m.) på fastigheten rivs, se ärende 585/17.
Ansökan var komplett 2017-06-14.

Miljöförvaltningen
(beslut)

Förutsättningar
Planförutsättningar
Hur man överklagar bil. A För fastigheten gäller detaljplan aktnummer 1481 – P 86/6 för
Delgivningskvitto
handelsträdgårds-ändamål.
Åtgärden avviker från detaljplanen avseende planenlighet.
Niclas Törnqvist
Kungsbackavägen 76
Yttranden
431 33 Mölndal
Miljöförvaltningen har fått tillfälle att yttra sig.
FORSÅKER 1:252
Miljöförvaltningen anser att gränsvärden för buller vid angränsande
fastigheter uppnås i och med föreslagen bullerskärm.
Karin Granhagen
Tekniska förvaltningen har fått tillfälle att yttra sig. Ingen erinran.
Kungsbackavägen 74
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle
431 33 Mölndal
att yttra sig. Två grannar är negativa till åtgärderna, Forsåker 1:8 och
FORSÅKER 1:8
Forsåker 1:252.
Post- och Inrikes
Tidningar

Justerandes sign.

Bedömning
Stadsbyggnadsförvaltningen har besiktigat platsen.
Enligt 9 kapitlet 33 § plan- och bygglagen får ett tidsbegränsat bygglov ges
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Diarienummer BN 393/2016
om åtgärden uppfyller några men inte alla kraven i 30- 32 §. Dessutom ska
åtgärden vara avsedd att pågå under en begränsad tid.
Åtgärden uppfyller inte kravet på planenlighet. Åtgärden uppfyller kraven
på skydd mot olyckor enligt 2 kapitlet 6 § samt lämplighet för sitt ändamål,
utseende och tillgänglighet enligt 8 kapitlet 1 §.
Stadsbyggnadsförvaltningen gör den samlade bedömningen att sökt åtgärd
visserligen utgör en planstridig åtgärd, men att åtgärden tillgodoser ett
angeläget allmänt behov – kollektivtrafik med därtill hörande logistikunder en begränsad tidrymd. Tidsbegränsat bygglov kan beviljas med stöd
av plan-och bygglagen 9 kapitlet 33 §.
Förslag till beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att byggnadsnämnden beviljar
tidsbegränsat bygglov till och med 2027-10-18.
Byggnadsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till
byggnadsnämnden utan eget förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Avgift
Avgiften för tidsbegränsat bygglov är 10 080 kronor.
Faktura skickas i eget brev. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.
För beslutet gäller följande villkor
Tekniskt samråd behövs för åtgärderna. Kontakta handläggaren för att
beställa tid, se kontaktuppgifter under Upplysningar. Kontrollplan ska
lämnas in.
Ni får inte företa åtgärder inom planområdet som försämrar stabiliteten
(schaktning, fyllning, pålning) utan att geoteknisk utredning visar att
åtgärden är möjlig.
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked
(enligt 10 kap. 3 § PBL). Startbeskedet är skriftligt.
Innan åtgärden får tas i bruk måste byggnadsnämnden ha meddelat
slutbesked (enligt 10 kap 4 § PBL). Slutbeskedet är skriftligt.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från dagen beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Justerandes sign.
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Diarienummer BN 393/2016
Ett tidsbegränsat bygglov får förlängas med högst fem år i taget, upp till en
sammanlagd tid av högst femton år. Endast om åtgärden är av
säsongskaraktär får den sammanlagda tiden överstiga femton år.
Byggtillsynen handläggs av Björn Ekblad. Tel. 031-315 13 88, e-post
bjorn.ekblad@molndal.se.
____

Justerandes sign.
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§ 130
Information från planeringsutskottet
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Planchef Lisa Östman redogör för ärendena från senaste
planeringsutskottet.
____

Justerandes sign.
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§ 131
Information om översiktsplaneutredningen
Utdrag:
Akten

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Planchef Lisa Östman informerar att vi fått Delbetänkande om
Detaljplanekravet på remiss, samt går igenom de föreslagna förändringarna
och vad de kan innebära för Mölndal.
____

Justerandes sign.
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Mölndals Kommun
Privatvägen 1
Viktor Nordh
431 82 Mölndal

§ 132
Mården 1 och Krokslätt 1:37 – Nybyggnad av förskola
Utdrag:
Akten
Fakturering
Kontrollansvarig:
Gary Bench

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av kap. 9 § 30 plan- och
bygglagen, nedan förkortad PBL för Mården 1.
Byggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av kap 9 § 31c PBL för
Krokslätt 1:37.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Gary
Bench, behörighet K.
Ärendet
Sökanden har kommit in med ansökan enligt ovan 2017-05-10. Ansökan
avser nybyggnad av förskola och miljöhus samt tillhörande parkering och
förskolegård. Åtgärden omfattar ca 710 m² byggnadsarea, ca 1 390 m²
bruttoarea.

Brev om lov
Sändlista

Ansökan var komplett 2017-09-11.
Förutsättningar
För fastigheten gäller en stadsplanen ”Område kring Hökegårdsgatan”, akt
nummer 14-MÖL-3005, från 1953 som detaljplan.

Hur man överklagar bil. A Åtgärden avviker från detaljplanen avseende anläggningar på allmän
Delgivningskvitto
platsmark för parkering. Vidare privatiseras en del av området dagtid för
förskolans verksamhet.
Post- och Inrikes
Tidningar

Detaljplanen är upprättad innan plan- och bygglagen (PBL) började gälla. I
sådana fall gäller PBL:s övergångsbestämmelse 5. Bland annat ska berörda
grannar höras om en byggnad placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.
Yttranden
Räddningstjänsten och tekniska förvaltningen har beretts tillfälle att yttra
sig men inte återkommit. Miljöförvaltningen har inkommit med yttrande
som bifogas i sin helhet. Av inkommet remissvar lämnar
miljöförvaltningen kännedom om miljöföroreningar samt buller vilka skall
utredas till samrådet inför startbesked.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2017-10-18
Diarienummer BN 524/2017

Sida

13 (20)

De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle
att yttra sig. Synpunkter har inkommit från följande;
• hyresgäster på Grävlingen 1
• fastighetsägare till Grävlingen 12
• Brf Sörgården 10.
• Flodhästen 8, inkom efter sista svarsdatum
De framför erinran gentemot flera saker i ansökan b.la. anspråkstagandet av
allmän platsmark, förskolans volym, parkeringsplatser samt
trafiksituationen i området. Yttrandena bifogas i sin helhet till ärendet.
Bedömning
Stadsbyggnadsförvaltningen har besiktigat platsen.
Enligt 9 kapitlet 31 c § plan- och bygglagen kan bygglov ges för åtgärder
som inte är planenliga om åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och
om åtgärden tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt
intresse. Ansökan förutsätter en lämplighetsbedömning. Detaljplanens
genomförandetid skall ha löpt ut.
Enligt 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för planenliga
åtgärder inom områden med detaljplan, under vissa förutsättningar. Bl.a.
ska fastigheten överensstämma med detaljplanen och uppfylla kraven i
vissa paragrafer i 2 och 8 kapitlet.
Planens bestämmelse om A avser allmänt ändamål. För tiden för planens
upprättande inryms skola i begreppet A. Området avsågs vara en plats för
en gymnastikhall. Hallen kom att senare placeras i området norr om berörd
fastighet. Kvarteret har inte varit en park med grönområde. Ytan är till
övervägande del anlagd med en grusad yta för bollplan och har så varit
under minst 50 år.
Vad Mården 1 beträffar är huvudbyggnaden och miljöhuset planenligt
placerat. De uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap. Utevistelseytorna
är en delvis privatisering under en del av dagen för att säkerhetsställa
barnens trygghet och säkerhet. Övriga timmar på dygnet kan platsen
samutnyttjas av allmänheten. Detta till följd av stadens förtätning och
behovet av samutnyttjande på allmänna platser.
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att den norra sidan är
beräkningsgrundande för byggnadshöjden. D.v.s. den långa fasadsidan som
vetter mot gång- och cykelvägen/allmän platsmark. Byggnationerna på
fastigheten bedöms vara lämpligt utformade för ändamålet och väl
anpassade till omgivande bebyggelse.
Inkommande synpunkter kan sammanfattas på ett sådant sätt att klagande
Justerandes sign.
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motsätter sig verksamheten på fastigheten och de anläggningar som
verksamhet kommer att medföra i kvarteret. I ett tätbebyggt område i
anslutning till en plats avsedd för skola och allmän platsmark är det rimligt
att förvänta sig att människor uppehåller sig med olika sorter av rekreation
och aktiviteter. Lämpligheten med verksamheten har prövats vid
planförfarandet. Kringboende får således räkna med att underkasta sig
effekten av skolans verksamhet.
Vad beträffar Krokslätt 1:37 avser ytan att vara en anlagd parkering och
delvis en inhängnad plats för utelek ihop med Mården 1. Att anlägga en
parkering och privatisera en del av mark avsedd för ”park” anses vara
avvikelser från detaljplanens bestämmelser. Parkeringsplatserna är avsedda
för verksamheten och allmänheten. Åtgärden utgör ett lämpligt
komplement till den användning som anges i detaljplanen och uppfyller
kravet i 9:31c om gemensamt angeläget behov.
Frågan om betydande olägenhet för skolans verksamhet anses inte vara av
ett kvalificerat slag. I en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att det allmänna intresset väger
tyngre än de enskilda.
Förslag till beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att byggnadsnämnden beviljar
bygglov. Byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår detsamma.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Avgift
Avgiften för bygglov är 119 168 kronor.
Planavgiften är 0 kronor.
Avgiften för utstakning är 10 752 kronor.
Avgiften för lägeskontroll är 5 824 kronor. Moms 25 % tillkommer för
lägeskontroll.
Faktura skickas i eget brev. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.
För beslutet gäller följande villkor
Innan byggnadsarbetena påbörjas skall Ni låta utföra utstakning av
åtgärden (utmärkning av läget på marken, utförd av sakkunnig
mätpersonal).
Ni skall låta utföra lägeskontroll för åtgärderna senast när
byggnadsarbetena avslutats.
Tekniskt samråd krävs för åtgärderna. Byggherren skall påkalla samråd
genom kontakt med byggnadsinspektören.
Justerandes sign.
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Ni får inte företa åtgärder inom planområdet som försämrar stabiliteten
(schaktning, fyllning, pålning) utan att geoteknisk utredning visar att
åtgärden är möjlig.
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked
(enligt 10 kap. 3 § PBL). Startbeskedet är skriftligt.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från dagen beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).
Enligt Radonriskkartan för Göteborgs och Mölndals kommuner ligger
fastigheten inom riskområde för radon. Skyddsåtgärder kan behövas.
Utstakning och lägeskontroll kan beställas hos stadsbyggnadsförvaltningens kart- och mätavdelning. Tfn 031-315 14 50, e-post
matning@molndal.se
Ärendet är handlagt av konsult Christine Evensson och byggnadsinspektör
Jacob Ramnekrok, enligt gällande delegationsordning.
_____

Justerandes sign.
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Diarienummer BN 611/2017
Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt
mmd.vanersborg@dom.se

§ 133
Isyxan 31-50 – Överklagande av byggnadsnämdens
beslut, yttrande
Utdrag:
Akten

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden översänder tjänsteskrivelsen 2017-10-13 som eget
yttrande.
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden avslog den 2017-05-17 en ansökan om bygglov för 20
enbostadshus och miljöhus. Länsstyrelsen upphävde beslutet och lämnade
ärendet åter till byggnadsnämnden 2017-09-20. Byggnadsnämnden
överklagade länsstyrelsens beslut med ordförandebeslut 2017-10-02.
Bedömning
Stadsbyggnadsförvaltningen har skrivit en tjänsteskrivelse som redogör för
förvaltningens bedömning.
Förslag till beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden att översända
tjänsteskrivelsen 2017-10-13 som eget yttrande.
Byggnadsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till
byggnadsnämnden utan eget förslag.
Ajournering
Mötet ajournerades mellan klockan 17.10 - 17.15.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Tjänsteskrivelser och tidigare protokoll
Arbetsutskottets protokoll den 9 oktober § 88.
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-13.
____

Justerandes sign.
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Diarienummer BN 940/2016
Mark- och miljööverdomstolen
svea.avd6@dom.se

§ 134
Bandomaren 2 – Överklagande av bygglov, yttrande
Utdrag:
Akten

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden översänder tjänsteskrivelse 2017-10-10 som eget
yttrande.
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden beviljade 2016-09-21 bygglov för altan, plank och
stödmur. Beslutet upphävdes efter överklagande och ligger nu hos Markoch miljööverdomstolen, som har förelagt byggnadsnämnden att yttra sig.
Mark- och miljödomstolens målnr. är P 7068-17.
Bedömning
Stadsbyggnadsförvaltningen har skrivit en tjänsteskrivelse med
förvaltningens bedömning.
Förslag till beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden att översända
tjänsteskrivelsen som eget yttrande.
Byggnadsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till
byggnadsnämnden utan eget förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Tjänsteskrivelser och tidigare protokoll
Arbetsutskottets protokoll den 9 oktober 2017 § 92.
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-10.
____

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2017-10-18
Diarienummer BN 953/17
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§ 135
Byggnadsnämndens sammanträdesplan 2018
Utdrag:
Akten
Stadsledningsförvaltningen

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden antar sammanträdesplanen 2018.
Ärendet
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har bestämt
sammanträdesdatum för 2018. Stadsledningsförvaltningen önskar
nämndernas sammanträdesplaner senast den 16 november 2017.
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan.
Arbetsutskottet
(måndagar kl. 14.30)

Byggnadsnämnden
(onsdagar kl. 15.30)

15 januari
19 februari
26 mars
24 april
4 juni

24 januari
28 februari
4 april
2 maj
13 juni

13 augusti
17 september
8 oktober
5 november
3 december

22 augusti
26 september
17 oktober
14 november
11 december Obs tisdag!

Förslag till beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden att anta
Sammanträdesplan 2018 enligt förslaget.
Byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår detsamma.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
____

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2017 -10-18
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§ 136
Deltagande i konferenser
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden godkänner deltagande i nedanstående som
förrättning.
Lennart Svensson (V) och Anders Enelund (M) är inbjudna till konferensen
”Den digitala transformationen” i Göteborg den 26 oktober 2017.
____

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2017 -10-18

§ 137
Information
Utdrag:
Akten

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden tackar för informationen
a. Generatorn 1
b. Grönplan
c. Ekonomisk rapport
d. Återkoppling VP-konferens
e. Öppna överklagade ärenden
f. Information om kommande bygglovsbeslut
____

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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