NORDANSTIGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2015-02-24

1

Plats och tid

Kommunkontoret, Bergsjö
Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 08:30 – 11:15.

Beslutande

Carin Walldin (S)
Ola Wigg (S)
Anders Elfgren (FP)
Rolf Colling (C)
Göran Roswall (M)

Ordförande

Övriga deltagande

Eva Lindström
Jessica Forsström
Christina Englund

Sekreterare
Byggnadsinspektör
Stadsarkitekt

Utses att justera

Rolf Colling

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret, Bergsjö 2015-03-10

Ersättare för Martin Äng (C)
Ersättare för Valter Lööv (SD)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

10 - 20

Eva Lindström

Ordförande
Carin Walldin

Justerande
Rolf Colling

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

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-02-24

Anslaget sätts upp

Anslaget tas ner
2015-03-11
Kommunkontoret, Bergsjö

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Eva Lindström

2015-04-02

NORDANSTIGS KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2 (18)

2015-02-24

§ 10
Godkännande av dagordning
Plan- och byggenheten anmäler följande extra ärenden:
Begäran om återbetalning av avgift samt begäran om skadestånd
gällande prövning av förhandsbesked för fastigheten Håcksta NN. Dnr:
2013.198
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Dagordningen godkänns med ovanstående tillägg.
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§ 11

Dnr: 2009.545

Detaljplan för Kyrkbacken 2:14 och del av Kyrkbacken 1:16
Ärendebeskrivning
Planens syfte är att ändra användningen inom en detaljplan från
småindustri/kontor till bostäder. Del av planområdet har aldrig varit
använt för småindustri/kontor utan har under lång tid innehållit
bostäder. Det är därför lämpligt att planen ändras.
Tidigare ställningstagande
Byggnadsnämnden godkände vid sammanträde 2009-12-04 att
planarbetet med ändring av detaljplanen kunde påbörjas. Dock
undertecknades inte plankostnadsavtal med sökanden förrän 2013-1126.
Planförfarande
Detaljplaneprocessen hanteras genom standardförfarande enligt planoch bygglagen (2010:900) 5 kap. Plan och byggenheten anser att
genomförandet av planen inte kan anses innebära sådan betydande
miljöpåverkan som avses i 4 kap 34 § PBL (plan- och bygglagen). Att
upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning är därför inte
nödvändigt.
Tidplan och finansiering
Planarbetet finansieras av beställaren och utförs av plan- och
byggenheten. Planen beräknas äga laga kraft i mars/april 2015.
Plan- och byggenhetens förslag
Byggnadsnämnden föreslås godkänna planhandlingarna för samråd.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Planhandlingarna godkänns för samråd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4 (18)

2015-02-24

§ 12

Dnr: 2014.296

Upphävande av detaljplan för Kungsgården 2:15 m fl
Ärendebeskrivning
Nordanstigs Vatten AB ansökte 2012 om planbesked gällande
upphävande av detaljplan för Kungsgården, Jättendal.
Beställaren Nordanstigs Vatten vill att detaljplanen upphävs då den inte
är förenlig med kommunal vattentäkt som ligger inom området.
Nordanstigs kommuns tidigare ställningstagande
Byggnadsnämnden bedömde det som lämpligt att upphäva
detaljplanen men att beslutet om planbesked skulle hänskjutas till
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott då frågan är av allmänt intresse.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade om positivt
planbesked 2012-10-24.
Förutsättningar
Detaljplanen som är från 1983, medger uppförande av bostäder i en
våning, dels enfamiljshus och dels radhus. En del av detaljplanen är
bebyggd med enfamiljshus. Övriga tomter för flerbostadshus är
obebyggda. Genomförandetiden har gått ut.
Inom planområdet finns ett vattenverk samt en brunn. Detaljplanen
omfattas av vattenskyddsområde, primär skyddszon. Skyddsområdet
med föreskrifter som gäller inom fastigheten medför inskränkningar för
annan verksamhet.
Den byggrätt för flerbostadshus som detaljplanen medger bedöms som
olämplig i vattenskyddsområdet. Det är därför lämpligt att detaljplanen
upphävs. Befintlig bebyggelse är inte av den omfattningen att den
behöver regleras genom detaljplan.
Planförfarande
Detaljplaneprocessen hanteras genom standardförfarande enligt planoch bygglagen (2010:900) 5 kap.
Plan och byggenheten anser att genomförandet av planen inte kan
anses innebära sådan betydande miljöpåverkan som avses i 4 kap 34
§ PBL (plan- och bygglagen). Att upprätta en särskild
miljökonsekvensbeskrivning är därför inte nödvändigt.
Tidplan och finansiering
Upphävandet av detaljplanen beräknas vara slutfört/antagen under 2:a
kvartalet 2015. Planarbetet finansieras av beställaren och utförs av
plan- och byggenheten.
Beslutsunderlag
Stadsarkitektens tjänsteutlåtande 2014-11-24.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5 (18)

2015-02-24

Plan- och byggenhetens förslag
Byggnadsnämnden föreslås godkänna planhandlingarna för samråd.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Planhandlingarna godkänns för samråd
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§ 13

Dnr: 2014.1

Ansökan om bygglov för uppförande av sex vindkraftverk vid
Ulvberget
Fastigheter: Byn 12:1, Frästa 7:7, Bäling 3:3, Bäling 15:1, Bäling 3:9,
Byn 25:1
Byggnadsnämnden i Nordanstigs kommun har fått in en ansökan om
bygglov samt en anmälan enligt miljöbalken för nybyggnad av sex
vindkraftverk med en totalhöjd av 150 meter på Ulvberget söder om
Gnarp. Anmälan enligt miljöbalken handläggs och beslutas av
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.
Förutsättningar
Det berörda området omfattas inte av detaljplan eller områdesskydd.
Området omfattas av riksintresse för vindbruk enligt 3 kap 8 §
miljöbalken.
Tre av sex verk ligger inom det av kommunen utpekade området för
etablering av vindkraft, som redovisas i tematiskt tillägg till
översiktsplan, antagen 2010.
E4 kommer att byggas om med start 2017/2018. En viss förskjutning
av vägen västerut i höjd med Bälingsjön kan komma att ske.
Utredningar pågår i dagsläget.
Kommunens tematiska tillägg till översiktsplan gällande vindkraft
Nordanstigs kommun har en tematisk översiktsplan för vindkraft.
Planen fastställdes 2010-11-15 av kommunfullmäktige. Det område
som nu är aktuellt är redovisat i planen som ett av de områden som
kommunen lyfter fram som tänkbart att bygga vindkraft på. Av
översiktsplanen framgår följande riktlinjer för etablering av vindkraft
inom området Ulvberget :


Maximalt totalhöjd är 130 m för Ulvberget (i övrigt 150 m)



Högsta tillåtna ljudnivå vid husvägg vid bostäder är 35 dB(A)



Minsta avstånd är 1,5 km till permanentboende.



Minsta avstånd är 1 km för fritidsboende



Minsta säkerhetsavstånd är 300 m till järnväg, allmän väg och
enskild väg

Plan- och byggenheten konstaterar att den föreslagna åtgärden strider
mot kommunens riktlinjer för etablering av vindkraftverk, med avseende
högsta totalhöjd, ekvivalent ljudnivå samt på avstånd till bostäder.
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Synpunkter som inkommit på ansökan
Ansökan om bygglov och miljöanmälan kungjordes 30 november 2014
och ansökan har skickats till berörda sakägare har hörts i ärendet. Tolv
yttranden har inkommit varav sju har erinran mot förslaget.
Ett av yttrandena är från Luftfartsverket som avstyrker 5 av 6 verk.
Anledningen är att verken hamnar innanför skyddsområde för LFV:s
radaranläggning . Luftfartsverket säger samtidigt att verken måste
flyttas i lägen söder om verk nr 7 för att kunna godkännas av
Luftfartsverket.
Luftfartsverket är sakägare av CNS-utrustning (utrustning för
kommunikation, navigation och radar). Radaranläggningen utgör
skyddsobjekt enligt lag.
Plan- och byggenhetens förslag
Byggnadsnämnden föreslås besluta att ge plan- och byggenheten i
uppdrag att kommunicera sökanden om att byggnadsnämnden kan
komma att avslå ansökan. Motiven till avslag är:
-

att ansökan har för stora avvikelser från kommunens riktlinjer
om etablering av vindkraft på Ulvberget

-

att 6 av 7 vindkraftverk hamnar innanför skyddsområde för
LFV:s radaranläggning och avstyrks av sakägare Luftfartsverket

Beslutsunderlag
Stadsarkitektens tjänsteutlåtande 2015-02-17.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Plan- och byggenheten kommunicerar sökanden om att
byggnadsnämnden kan komma att avslå ansökan. Byggnadsnämnen
avser att ta slutlig ställning i ärendet den 24 mars 2015.
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§ 14

Dnr: 2014.295

Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage
Fastighet: Östanå NN
Förutsättningar
Området är detaljplanelagt. Gällande detaljplan är byggnadsplan för del
av fastigheten Sörby 1:10, 5:2 m fl, Ilsbo, 1979-01-19.
För den aktuella fastigheten är markanvändningen bostadsändamål.
Planbestämmelserna tillåter en huvudbyggnad i en våning, maximal
byggnadshöjd 3,5 meter och en maximal byggnadsarea om 150 m²,
samt en komplementbyggnad med en maximal byggnadshöjd på 2,5
meter och en maximal byggnadsarea om 50 m².
Enligt 9 kap. 30 § 2. plan- och bygglagen (PBL) ska bygglov ges för en
åtgärd inom ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot
detaljplanen.
Enligt 9 kap. 31b § plan- och bygglagen (PBL) får bygglov ges för en
åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syften.
Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits ska en samlad
bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som
tidigare godtagits.
Beskrivning
Fastigheten är belägen i södra Ilsbo, inom ett område med varierad
bebyggelse där äldre bostadshus och villor samsas.
Rivningslov är sökt och beviljat (2014-01-03) för rivning av det äldre
enbostadshus som finns på fastigheten, diarienummer 2013.176.
Rivningen är ännu inte påbörjad.
Den sökta byggnadshöjden om 3,6 meter, avviker mot planens
bestämmelser om en maximal byggnadshöjd om 2,5 meter för en
komplementbyggnad.
Den sökta byggnadsarean om 130 m² avviker mot planens
bestämmelser om en maximal byggnadsarea om 50 m² för en
komplementbyggnad. Dock har bygglov beviljats inom planen i ett
tidigare ärende, diarienummer 2012.119, där ett befintligt garage
byggts till med 80 m².
Att uppföra ett garage, som är en komplementbyggnad, utan att
fastigheten är bebyggd med ett bostadshus, avviker från detaljplanens
bestämmelser om markanvändning.
Åtgärden strider därmed mot planen och det är inte att se som en liten
avvikelse.
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Då ansökan om garage avviker från detaljplanen, med avseende på
byggnadens höjd, maximala area samt markanvändningen för
fastigheten, har berörda grannar med stöd av 9 kap 25 § PBL getts
tillfälle att yttra sig. Inga yttranden har inkommit.
En kommunicering om avslag där sökande informerats om att bygglov
kan komma att avslås av byggnadsnämnden, har skickats till sökande.
Sökande har getts möjlighet att yttra sig i ärendet. Skriftliga synpunkter
har inkommit från sökande och redovisades för nämnden vid
sammanträdet.
Beslutsunderlag
Byggnadsinspektörens tjänsteutlåtande 2015-02-16.
Plan- och byggenhetens förslag
Byggnadsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan om bygglov,
med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen PBL, då åtgärden strider
mot detaljplanen med avseende på markanvändningen.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och
bygglagen PBL, då åtgärden strider mot detaljplanen med avseende på
markanvändningen.
Nämnden välkomnar sökande att diskutera en lösning med plan- och
byggenheten och att inkomma med en ny ansökan.

Avgift
2400 kronor. Faktura översänds senare.
Överklagande
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bifogade anvisningar
om hur man överklagar.
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§ 15

Dnr: 2015.6

Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage
Fastighet: Årskogen NN
Förutsättningar
Området är detaljplanelagt, Byggnadsplan för Årskogen 1:11 mfl,
Gnarp, 1958-06-09.
Inom detaljplanen råder inte strandskydd då planens fastställdes före
1975 och därmed omfattas inte strandområdet av strandskydd.
För den aktuella fastigheten är markanvändningen bostadsändamål,
fritidsbebyggelse. För en fastighet med mindre areal än 2000 m² får ett
bostadshus och ett uthus uppföras, där högst en tiondel av tomtplatsen
får bebyggas. Byggnadens höjd får vara maximalt 4,5 meter och
avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter för en uthusbyggnad.
En del av fastigheten är punktprickad i planen, mark som inte får
bebyggas.
Enligt 9 kap. 31b § plan- och bygglagen (PBL) får bygglov ges för en
åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syften.
Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits ska en samlad
bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som
tidigare godtagits.
Beskrivning
Fastigheten ligger i ett mindre område med fritidshus vid Armsjön,
Årskogen, Gnarp.
Den berörda fastigheten har en areal om 1431 m² och därmed en
byggrätt om 143 m². Fastigheten är idag bebyggd med ett fritidshus om
100 m² och det sökta garaget uppgår till 50 m². Den sammanlagda
bebyggelsen skulle därmed bli 150 m², en avvikelse på 7 m² som
motsvarar 5%.
Garaget har givits en placering två meter från tomtgräns. Placeringen
har gjorts i samråd med grannar.
Garagebyggnaden är tänkt att bli 10 gånger 5 meter med en höjd av
fyra meter, vatten och avlopp ska ej dras in.
Då ansökan om garage avviker från detaljplanen, med avseende på
byggrätt och placering, har berörda grannar med stöd av 9 kap 25 §
PBL givits tillfälle att yttra sig. Samtliga berörda sakägare har inkommit
med svar som anger att de inget har att erinra mot den sökta åtgärden.
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I ett tidigare ärende avseende nybyggnad av bostadshus och förråd,
2012.64, har en avvikande åtgärd godtagits inom samma detaljplan.
Avvikelsen mot den högsta tillåtna byggnadsarean motsvarade då
14%.
Plan- och byggenhetens förslag
Byggnadsnämnden föreslås besluta att bevilja bygglov med liten
avvikelse, avseende byggnadsarea och placering, med stöd av 9 kap.
31b § plan- och bygglagen, PBL.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Bygglov beviljas med liten avvikelse, avseende byggnadsarea och
placering, med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen, PBL.

Startbesked
En åtgärd får inte påbörjas innan startbesked har getts enligt 10 kap 3
§ PBL. I startbeskedet fastställs kontrollplanen. Startbesked kan därför
inte utfärdas förrän kontrollplan inlämnats och fastställts.
Avgift
5437 kronor. Faktura översänds senare.
Giltighetstid för beslut
Enligt 9 kap 43 § plan- och bygglagen upphör bygglov att gälla om
åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från
dagen då beslut om lov vann laga kraft.
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§ 16

Dnr: 2015.7

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Fastighet: Ilsbo-Berge NN
Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område.
I gällande översiktsplan har ingen markanvändning angetts för
området.
Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL) ska bygglov ges för en
åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden uppfyller kraven
för lämplighet för åtgärden, i fråga om markens användning och
byggnadsverkets utformning.
Beskrivning
Fastigheten är belägen i Berge norr om Ilsbo.
Det nybyggda bostadshuset kommer att ersätta en tidigare nedbrunnen
villa där rivningslov för brandskadat hus erhölls 2014-07-30.
Då åtgärden utförs i ett område som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser har berörda sakägare, grannar, med stöd av
9 kap 25 § PBL getts tillfälle att yttra sig. Ett yttrande från granne har
inkommit och redovisades för nämnden vid sammanträdet.
Norrhälsinge miljökontor har meddelat att man inte har något emot
byggnationen. Avlopp går att lösa.
Åtgärden anses lämplig för sitt ändamål, även tidigare har ett
bostadshus funnits på fastigheten, och inga kända motstående
intressen finns.
Beslutsunderlag
Byggnadsinspektör Jessica Forsströms tjänsteutlåtande.
Plan- och byggenhetens förslag
Byggnadsnämnden föreslås besluta att bevilja bygglov med stöd av 9
kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL.
Startbesked
En åtgärd får inte påbörjas innan startbesked har getts enligt 10 kap 3
§ PBL. I startbeskedet fastställs kontrollplanen. Startbesked kan därför
inte utfärdas förrän kontrollplan inlämnats och fastställts.
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Tekniskt samråd
Tekniskt samråd krävs i ärendet. Sökanden ombeds att kontakta planoch byggenheten för att boka en tid.
Avgift
15206 kronor. Faktura översänds senare.
Giltighetstid för beslut
Enligt 9 kap 43 § plan- och bygglagen upphör bygglov att gälla om
åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från
dagen då beslut om lov vann laga kraft.
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§ 17

Dnr: 2014.312

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Fastighet: Rogsta NN
Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område.
I gällande översiktsplan har ingen markanvändning angetts för
området.
Strandskydd råder för Gnarpsån. Strandskyddsdispens är sökt och
beviljad, diarienummer 2014.158.
En avstyckning för en del av fastigheten har sökts hos Lantmäteriet.
Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL) ska bygglov ges för en
åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden uppfyller kraven
för lämplighet för åtgärden, i fråga om markens användning och
byggnadsverkets utformning.
Beskrivning
Fastigheten är belägen i Milsbron utefter väg 787 mellan Gnarp och
Sörfjärden. Fastigheten är idag bebyggd med ett bostadshus i en
gårdsformation och en avstyckning kommer att ske där det nya huset
kommer att bli en egen fastighet. Den nuvarande fastigheten ägs av
samma familj och ett generationsboende avses.
Då åtgärden utförs i ett område som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser har berörda sakägare, grannar, med stöd av
9 kap 25 § PBL getts tillfälle att yttra sig. Inga yttranden har inkommit.
En remiss har skickats till miljö- och räddningsnämnden för yttrande.
Miljökontorets bedömning är att avloppsfrågan löses med enskild
avloppsanläggning. Hänsyn ska tas till radonhaltig mark vid byggandet
då huset kommer att placeras på en rullstensås, Gnarpsåsen, där
risken för markradon är större än i andra områden.
En ansökan om utfart till allmän väg har gjorts av sökande hos
Trafikverket.
Särskilda krav på utformning och hänsyn till befintlig bebyggelse
föreligger inte, då den närbelägna bebyggelsen är av mer blandad
karaktär.
Åtgärden anses lämplig för sitt ändamål.
Beslutsunderlag
Byggnadsinspektörens tjänsteutlåtande.
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Plan- och byggenhetens förslag
Byggnadsnämnden föreslås besluta att bevilja bygglov med stöd av
9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL, med villkoret att utfart kan
anordnas från fastighet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL,
med villkoret att utfart kan anordnas från fastighet.

Startbesked
En åtgärd får inte påbörjas innan startbesked har getts enligt 10 kap 3
§ PBL. I startbeskedet fastställs kontrollplanen. Startbesked kan därför
inte utfärdas förrän kontrollplan inlämnats och fastställts.
Tekniskt samråd
Tekniskt samråd krävs i ärendet. Sökanden ombeds att kontakta planoch byggenheten för att boka en tid.
Avgift
15562 kronor. Faktura översänds senare.
Giltighetstid för beslut
Enligt 9 kap 43 § plan- och bygglagen upphör bygglov att gälla om
åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från
dagen då beslut om lov vann laga kraft.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

16 (18)
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§ 18
Redovisning av delegationsbeslut
Besluten gäller bygglov, startbesked, slutbesked, fastställande av
kontrollplan, avslutande av ärende.
Beslutande har varit byggnadsinspektören.
Besluten har paragrafnummer 5 – 30.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Redovisning av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 19
Information om inkomna beslut
Dom från Östersunds tingsrätt, mark- och miljödomstolen att upphäva
av byggnadsnämnden antagen detaljplan för Jättendals-Gärde 1:13
och del av Jättendals-Gärde 1:10. Dnr: 2013.92
Dom från Östersunds tingsrätt, mark- och miljödomstolen att upphäva
länsstyrelsens och byggnadsnämndens beslut och återförvisa mål till
byggnadsnämnden för ny handläggning. Ärendet gäller ansökan om
förhandsbesked för bygglov på Håcksta NN, Jättendal. Dnr: 2013.198.
Beslut från länsstyrelsen att avslå överklagande av byggnadsnämndens beslut att lämna klagomål om friggebods placering utan
bifall. Fastighet: Norrfjärden NN. Dnr: 2013.17.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Besluten läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 20

Dnr: 2013. 198

Krav på återbetalning av avgift och skadestånd
Fastighet: Håcksta NN.
Byggnadsnämnden avslog 2013-11-26 en ansökan om förhandsbesked men efter överklagande har mark- och miljödomstolen
återförvisat ärendet till byggnadsnämnden för ny handläggning.
Avgiften för beslutet om avslag var 4170 kronor.
Sökande har begärt att Nordanstigs kommun återbetalar 4170 kronor
plus ränta enligt räntelagen samt begärt skadestånd för felaktig,
försenad handläggning och juridiska kostnader på 10 000 kronor.
Enligt gällande taxa, antagen av Kommunfullmäktige 2011-11-28, § 80
ska uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs.
Ränta utgår ej på belopp som återbetalas.
Enligt Skadeståndslagen ska kommunen ersätta personskada,
sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller
försummelse vid myndighetsutövning. Inga sådana skador har uppstått
för sökanden varför begäran om skadestånd ska avvisas.
Frågan om ersättning för rättegångskostnader regleras i 32 § lag om
domstolsärenden, ärendelagen. Av 5 kap 1 § lag om mark- och
miljödomstolar framgår att 32 § ärendelagen inte ska tillämpas i mål
som överklagats till mark- och miljödomstolen. Det finns således inte
lagstöd för sökandens ersättningsanspråk.
Plan- och byggenhetens förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslås besluta:
-

Att återbetala avgiften för avslag på förhandsbesked. Enligt
gällande taxa, antagen av Kommunfullmäktige 2011-11-28, § 80
utgår ej ränta på belopp som återbetalas.

-

Att sökandens begäran om skadestånd och ersättning avvisas.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Avgiften på 4 170 kronor återbetalas.
Begäran om skadestånd och ersättning beviljas inte.

Överklagande
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bifogade anvisningar
om hur man överklagar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

