
Jävsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(11) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-22 

Plats och tid 

Beslutande 

Sammanträdesrum Ängen, Kommunkontoret, Kisa, klockan 
09:00-09:30

Roger Rydström (S), Ordförande 
Charlotte Storckenfeldt (M) 
Daniel Braat (LPO) 

Tjänstgörande 
ersättare 

Charlotte Storckenfeldt (M) för Malin Svensson (M) 
Daniel Braat (LPO) för Sven-Erik Lindholm (C) 

Ersättare Se särskild närvarolista. 

Övriga närvarande Se särskild närvarolista. 

Justerare Daniel Braat 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Kisa 

Underskrifter 

Sekreterare ……………………………………………………………………. Paragrafer §§ 13-19
Kristina Salomonson 

Ordförande ……………………………………………………………………. 
Roger Rydström 

Justerare ……………………………………………………………………............................... 
Daniel Braat 

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

Organ Jävsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-09-22 

Datum då anslaget sätts upp 2020-09-22 Datum då anslaget tas ned 2020-10-14 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Kisa 

 Underskrift .................................................................................. 
Kristina Salomonsson 
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Närvarolista 
Övriga närvarande  

Ersättare - 

Tjänstemän Karolina Hedlund, samhällsbyggnadschef 
Kristina Salomonson, sekreterare 
Jesper Hörlin, byggnadsinspektör, § 16 
 
 

Övriga - 
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§ 13 Dnr 136  

Upprop 

Jävsnämndens beslut 
Upprop av ledamöter genomförs.  
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§ 14 Dnr 137  

Justerare 

Jävsnämndens beslut 
Jävsnämnden väljer Daniel Braat (LPO) att justera dagens protokoll.  
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§ 15 Dnr 138  

Föredragningslista 

Jävsnämndens beslut 
Jävsnämnden fastställer dagordningen/föredragningslistan.  
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§ 16 Dnr 2020-00007  

Flarka 5:20 - bygglov för teknikbod, bredband - SBN 2020-476 

Sökande: Lincom, Plintgatan 3, 602 23 Norrköping 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av teknikbod för bredband 

Jävsnämndens beslut 
Jävsnämnden beviljar bygglov, med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap 
31 b § punkt 2 för nybyggnad av teknikbod för bredband i enlighet med ansökan. 

Sammanfattning 
För fastigheten gäller byggnadsplan för centrala delen av Horns samhälle som är 
fastställd 1972.  Området för Flarka 5:20 är markerat som område för allmänt 
ändamål. Tänkt byggnation avviker mot gällande bestämmelser då placering är 
helt belägen på prickmark som inte får bebyggas samt endast 3 m från norra 
fastighetsgränsen. 

Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig och fastighetsägare till Flarka 5:8 
har inkommit med synpunkter på placeringen av teknikboden. Yttrandet menar att 
placeringen inte passar in i samhällsmiljön och att teknikboden skymmer sikten 
från bostadshuset ut mot huvudleden. 

Noden för bredbandet ska flyttas ut ur byggnaden på Flarka 5:20 till nu sökt 
teknikbod för säkerställa att framtida uppgraderingar av bredband i området ska 
vara möjliga. Att placera teknikboden i direkt anslutning till befintlig byggnad på 
Flarka 5:20 är inte ett lämpligt alternativ då det skulle försvåra en eventuell 
framtida fastighetsbildning om behov uppstår att sälja eller omvandla befintlig 
byggnad med intilliggande mark. 

Byggnadsplanen visar att all obebyggd mark inom fastigheten Flarka 5:20 är 
markerad med prickmark. Då inte någon annan tillgänglig plats i närområdet 
kunnat lokaliseras, bedöms en avvikelse mot detaljplanen vara nödvändig i detta 
fall. 

Åtgärdens omfattning begränsas av teknikbodens storlek på ca 9,25 kvm, vilket 
bedöms ge en liten påverkan på bebyggelsemiljön i området. 

Teknikbodens funktion är nödvändig för att området ska kunna användas på ett 
ändamålsenligt sätt och placeringen i anslutning till av gatan är i ett 
serviceperspektiv bästa placeringen. Åtgärden bedöms vara förenlig med 
byggnadsplanens syfte. 

Sökt åtgärd bedöms sammantaget utgöra en liten avvikelse som kan beviljas. 

 

 

För bygglovet gäller 



 

 
Jävsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(11) 

 
2020-09-22 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur  

     
 

Bygglovet innebär inte rätt att påbörja den sökta åtgärden innan ett startbesked 
har lämnats enligt Plan- och bygglagen 10 kap. Om byggnadsarbeten påbörjas 
innan startbesked lämnats, ska byggsanktionsavgift utgå enligt Plan- och 
byggförordningen 9 kap 1 §. 

Föreskrifter 

Anmälan ska ske vid påbörjande och färdigställande. 

Upplysningar 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och avslutats 
inom 5 år från den dag då beslutet vunnit laga kraft. 

Åtgärd får inte påbörjas innan bygglovet vunnit laga kraft, vilket bedöms inträffa 
fyra veckor efter detta beslut. 

Bygglovsprövningen omfattar inte granskning av tekniska egenskapskrav och 
funktioner enligt Plan- och bygglagen 8 kap 5 §, exempelvis brandskydd, 
bärförmåga, tillgänglighet etcetera. 

Enligt Plan- och bygglagen 10 kap 5 § är det sökanden/byggherren som har det 
fulla ansvaret att byggnaden eller anläggningen uppfyller de tekniska 
egenskapskrav som anges dels i lagen och dels också i andra tillhörande lagar, 
förordningar och föreskrifter. Ansvaret omfattar också kontroll och provning för 
att säkerställa krav och kvaliteter. 

Avgift: 5580 kronor, faktura skickas separat.  

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom datum 2020-08-17    

Uppdaterad situationsplan, inkom datum 2020-08-27 

Plan- och fasadritning, inkom datum 2020-08-17 

Yttrande, inkom datum 2020-09-15 

Beslutet skickas till 
Sakägare Flarka 5:8 

Sökande 

Akten 

Meddelande om beslut 

Berörda sakägare: 5:27, 9:1, 17:20, 21:1 och Tyrefors 1:11 

Delgivning/kungörelse 

Post- och inrikes tidningar 
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§ 17 Dnr 2020-00008  

Sammanträdesdagar 2021 

Jävsnämndens beslut 
Jävsnämnden antar sammanträdesdagar för 2021 enligt följande: 

26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 22 juni, 31 augusti, 28 
september, 26 oktober, 30 november och 21 december.  

Sammanfattning 
Jävsnämnden ska enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 23 § samt Kinda 
kommuns huvudreglemente 10 §, fatta beslut om sammanträdesdagar under 
verksamhetsåret.  

Beslutsunderlag 
Datum för sammanträden 2021 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 
Samtliga avdelningar – SBF 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 18 Dnr 2020-00002  

Delegationsanmälningar 2020 

Jävsnämndens beslut 
Jävsnämnden tar emot delegationsanmälningarna och lägger dessa till 
handlingarna.  

Sammanfattning 
Anmälan av delegationsbeslut från plan/bygg och miljöavdelningarna april 2020 

Anmälan av delegationsbeslut från plan/bygg och miljöavdelningarna maj 2020 

Anmälan av delegationsbeslut från plan/bygg och miljöavdelningarna juni/juli 2020 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 19 Dnr 2020-00001  

Delgivningar 2020 

Jävsnämndens beslut 
Jävsnämnden tar emot delgivningarna och lägger dessa till handlingarna.  

Sammanfattning 
Beslut från Länsstyrelsen att fastställa strandskyddsdispens på fastigheten Åby 1:2 

Beslutet skickas till 
Akten 
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