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Plats och tid Årydssalen, klockan 09:55-10:05 

Beslutande Jan Bremberg  Ordförande (S) 
Magnus Olsson  2:e vice ordf (M) 
Mats Bondesson 1:e vice ordf (C) 
Kennet Bengtsson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Stefan Sörensson Ledamot (L) 
Tonnie Philipsson Ledamot (V) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulf Månsson (S) 
Ulrika Berggren (SD) 

 Gitte Ejdetjärn (S) 
Görgen Lennarthsson (SD) 

 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Kerstin Linde (S)  
Johan Wolgast (MP) 
Catarina Flod (M) 
Ingvar Andersson (S) 
Lennart Lindqvist (S) 

Övriga Anna Persson, utredare 
Miki Tomita Larsson, kommunsekreterare 
Sofie Ridbäck, §§ 146-160 
Janeth Gummeson, teckentolk 
Katharina Rödel, teckentolk 

 

 

Paragrafer § 158  

Utses att justera Tonnie Philipsson 

Justeringsdatum  2019-06-26 

  
 
 

 

Sekreterare …………………………………………  
 Anna Persson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Jan Bremberg  
   
Justerande ………………………………………… 

Tonnie Philipsson 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Byggnadsnämnden 

Beslutsdatum: 2019-06-26 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-06-26 

Tillkännages t.o.m.: 2019-07-17 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 158 XXX - Tidsbegränsat bygglov för café- och kioskverksamhet 2019/2147 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja tidsbegränsat 
bygglov till och med 2019-09-30 
 
att kontrollansvarig inte krävs 
  
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser ett tidsbegränsat bygglov på fastigheten XXX. Avsikten är att under 
säsongen, slutet av juni till sista september, använda befintlig gästhamnsbyggnad för 
försäljning av glass m.m.  
 
Sökanden har redovisat att behovet av lokalen är tillfälligt då de nästa år troligtvis 
kommer att ta ett större ansvar i servicebyggnaden med ett längre avtal med 
kommunen.  
 
För området gäller detaljplan A294 från 1985. Användningen är småbåtshamn och 
därmed tillhörigt ändamål. Glassförsäljning strider alltså mot den användning som 
planen anger.  
 
Marin förvaltare,  mark- och exploateringsingenjören, ansvarig för lokalen och 
Miljöförbundet har tillskrivits med möjlighet att yttra sig. Marin förvaltare har inget att 
erinra. Miljöförbundet poängterar att det mot bakgrund av den begränsade ytan och den 
inredning som har funnits i lokalen vid tidigare besök med Thomas Nilsson, Fritidschef, 
så bedömer miljöförbundet att endast färdigförpackade livsmedel samt dryck kan 
hanteras på ett livsmedelssäkert sätt. Ansvarig för lokalen har yttrat sig om att i 
hyresavtal kommer att stå att enbart förpackad glass får säljas samt att de skall teckna 
eget avfallsabonnemang. 
 
Sammanfattningsvis bedöms tidsbegränsat bygglov med stöd av 9 kap. 33 § plan- och 
bygglagen (2010:900) kunna beviljas då tillfälligt behov föreligger och åtgärden strider 
mot detaljplanen. Avvikelsen kan dock bedömas som en liten avvikelse. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-17 
Ansökan, inkom 2019-06-13 
Situationsplan, inkommen 2019-06-11 
Planritning, inkom 2019-06-13  
Yttrande från Miljöförbundet, inkom 2019-06-14 
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Yttrande från uthyrare av lokal, inkom 2019-06-18 
 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

 relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av 
BN 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX XXX 
 
Avgift 3800 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
 
 
 
 
 
 
 


