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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2017-01-24
Nämnd e. dyl.

Miljö- och bygglovsnämnden

Plats och tid

Veddestarummet, Posthuset, Riddarplatsen 5, kl. 18.00-19.50

Beslutande

Andreas Fogeby (S), Tony Haddad (C) tjänstgörande ersättare för
Aphram Melki (C), Björn Lindforss (M), Susanne Axelsson (S), Leif
Nilsson (S), Shamsedin Dawody (MP) tjänstgörande ersättare för
Henning Eriksen (MP), Stefan Pettersson (M) tjänstgörande ersättare
för Stig Drevemo (M), Lars Bergstig (L) och Marie Malmström (M)
tjänstgörande ersättare för Georgios Makris (KD)

Övriga närvarande

Ersättare Åsa Palmgren (S), Oscar Cederlund Fridell (S) och John
Öster (L)
Miljö- och bygglovschef Karin Seleborg, tillsynschef Jenny Färm,
bygglovhandläggare Amanda Touman Redstorm, bygglovhandläggare
Sargon Ablahad och nämndsekreterare Emma Jacobsson

Justerare

Björn Lindforss (M)

Justeringens plats och tid

I anslutning till sammanträdet

Underskrifter

Sekreterare

Paragraf

6

Emma Jacobsson
Ordförande

Andreas Fogeby (S)
Justerande

Björn Lindforss (M)
ANSLAG
Miljö- och bygglovsnämndens protokoll från sammanträdet den 24 januari 2017 är justerat och
finns på bygg- och miljöförvaltningen.

Emma Jacobsson
Detta anslag sätts upp

2017-01-25

Anslaget tas ned

2017-02-15
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2017-01-24

§6
Dnr Mbn BYGG 2016-499
Tillbyggnad av tvåbostadshus och rivning av del av bostadshus,
Miljö- och bygglovsnämndens beslut

1. Bygglov för tillbyggnad ges med stöd av 9 kap. 31 b § 1 plan- och bygglagen
(PBL). Åtgärden avviker från detaljplanen avseende överskriden bruttoarea (BTA).
Avvikelsen bedöms utgöra en sådan liten avvikelse som kan godtas.
2. Rivningslov för rivning av del av tvåbostadshus ges med stöd av 9 kap. 34 § PBL.
3. Avgift fastställs till 11 793 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. I avgiften ingår granskning av
bygglov med avvikelse, rivningslov samt kostnader för startbesked,
arbetsplatsbesök, slutbesked, grannehörande och kungörelse i Post- och Inrikes
Tidningar. I samband med slutbesked kan ytterligare kostnader faktureras.
På grund av jäv deltar inte Aphram Melki (C) i handläggningen i detta ärende.
Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet i korthet

Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av ett tvåbostadshus med 25 kvm BTA samt
rivningslov för rivning av del av bostadshuset (förråd) om ca 17 kvm BTA.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse
2. Ansökan om bygglov inkl. bilagor

2017-01-05
2016-07-05

Miljö- och bygglovsnämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut.

Justerares sign
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