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Sammanträdesdatum 

2020-04-28 
 

 

  
 
Plats och tid Sammanträdesrum Ängen, Kommunkontoret, Kisa, klockan 16:00 – 16.20 

Beslutande 
 

Roger Rydström (S), Ordförande 
Malin Svensson (M), 1:e vice ordförande 
Sven-Erik Lindholm (C) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

 

Ersättare Se särskild närvarolista. 

Övriga närvarande Se särskild närvarolista. 

Justerare Malin Svensson 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Kisa 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

……………………………………………………………………. Paragrafer §§ 7-12 
 Kristina Salomonson  

 Ordförande 
 
……………………………………………………………………. 

 

 Roger Rydström  

 Justerare 
 
……………………………………………………………………............................... 

 

 Malin Svensson  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Jävsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-04-28 

Datum då anslaget sätts upp 2020-04-29 Datum då anslaget tas ned 2020-05-20 

Förvaringsplats för protokollet 
 
Kommunkontoret, Kisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrift 
 

.................................................................................. 
Kristina Salomonson 
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Närvarolista 

Övriga närvarande  

Ersättare - 

Tjänstemän Bo Horndahl, samhällsbyggnadschef 
Kristina Salomonson, förvaltningssekreterare 
Maria Hedberg, plan- och byggchef 
 

Övriga Karolina Hedlund, tillträdande samhällsbyggnadschef 
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§ 7 Dnr 136  

Upprop 

Jävsnämndens beslut 

Upprop av ledamöter och ersättare genomförs.  
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§ 8 Dnr 137  

Justerare 

Jävsnämndens beslut 

Malin Svensson (M) väljs att justera dagens protokoll.  
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§ 9 Dnr 138  

Föredragningslista 

Jävsnämndens beslut 

Jävsnämnden godkänner föredragningslistan/dagordningen.  
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§ 10 Dnr 2020-00005  

Åby 1:2 - strandskyddsdispens för iordningställande av parkeringsplatser 
och platser för husbilsparkering - SBN 2020-201 

Sökande: Kinda kommun, Ann-Louise Södersten, Box 1, 590 40 Kisa 

Ansökan avser strandskyddsdispens för utökning av befintlig verksamhet med 
parkeringsplatser samt husbilsparkering 

Jävsnämndens beslut 

Jävsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 15 § 
Miljöbalken om strandskydd med stöd av 7 kap § 18 c punkterna 1 och 4 för att i 
enlighet med ansökan och därtill fogad karta uppföra parkeringsplatser och 
ställplatser för fyra husbilar,  

samt bestämmer att bara den yta som är redovisad på situationsplanen för 
parkeringsplatser och husbilställplatser får tas i anspråk för ändamålet.  

Jävsnämnden delegerar till byggnadsinspektören att bevilja bygglov med stöd av 9 
kapitlet 31 §, plan- och bygglagen, för uppförande av parkeringsplatser och 
ställplatser för fyra husbilar på fastigheten Åby 1:2 under förutsättning att 
strandskyddsdispensen vinner laga kraft. 

Sammanfattning 

Utlåtande 

På fastigheten finns idag Södra Kinda båtklubbens småbåtshamn samt Kinda kanals 
passagerarbåtshamn med tillhörande servicebyggnad och uppställningsplatser för 
båtar. Platsen utgörs i dag av hårdgjorda ytor samt lite grönområde utan buskar 
eller träd. 

Den aktuella platsen omfattas inte av någon detaljplan eller områdesreglering, 
ingår ej i sammanhållen bebyggelse och översiktsplanen utvisar inga motstridiga 
intressen, dock är platsen belägen i direkt anslutning till Horns samhälle inom 
Åsundens strandskyddsområde. Strandskyddszonen är 150 meter bredd och 
åtgärden omfattas således av strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § 
Miljöbalken. Området ligger även inom riksintresse för naturvård och friluftsliv 
enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken. 

Tillgängligt inventeringsmaterial, Länsstyrelsens Östgötakarta och kommunens 
naturvårdsprogram utvisar inga kulturvärden på plats.  

Som särskilt skäl anger sökande 

Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 

Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske 
utanför området. 
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Tidigare beslut 

Dispens för utökning av brygga i småbåtshamn har beviljats i 
Samhällsbyggnadsnämnden dnr 2019-06-25, § 113, SBN-2019-515. 

Tidigare beslut i området 

- 

Skäl för beslutet 

Särskilda skäl för dispens föreligger enligt 7 kap. 18 c § punkterna 1 och 4 
Miljöbalken. 

Nämnden bedömer utifrån de lokala betingelserna att parkeringsplatser samt 
ställplatser för husbilar inte medför några förändringar eller negativa 
konsekvenser vare sig för det allmänna friluftslivet eller för växt- och djurlivets 
villkor och därmed anses särskilda skäl föreligga. 

Vidare anser nämnden att åtgärden är förenlig med hushållningsbestämmelserna i 
3 och 4 kap. Miljöbalken och bedöms heller inte strida mot de allmänna målen och 
hänsynsreglerna, varför dispens kan beviljas. 

Upplysningar 

Länsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet om strandskyddsdispens inom tre 
veckor från det att man fått beslutet, varför sökanden uppmanas avvakta tills 
beslutet vinner laga kraft. 

Detta dispensbeslut upphör, enligt 7 kap 18 h § Miljöbalken, att gälla om den 
åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom 2 år eller inte har avslutats 
inom 5 år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. 

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha 
mark- och vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast 
mot allmänna intressen i strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller 
fastighetsägaren uppmanas att själv informera grannar med flera som kan beröras 
av åtgärden. 

Avgift för strandskyddsdispensen: 13950,- kronor. Faktura skickas separat.  

Beslutsunderlag 

Ansökan, inkom 2020-03-17     

Situationsplan, inkom 2020-03-17   

Platsbesök, utfört 2020-03-26  

Bilder 

 

Beslutet ska skickas till 

Sökande 
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Fastighetsägare 

Länsstyrelsen i Östergötland, natur.ostergotland@lansstyrelsen.se 

Akten 
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§ 11 Dnr 2020-00006  

Kisa 11:2 - rivningslov - stationsbyggnad - SBN 2020-282 

Sökande: Kinda Kommun, Teknik och Drift, Box 1, 590 40, Kisa 

Ansökan avser rivningslov för Stationsbyggnaden på Kisa 11:2 

Jävsnämndens beslut 

Jävsnämnden beviljar rivningslov, med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900)  

9 kap 34 § för rivning av stationsbyggnaden på Kisa 11:2 i enlighet med ansökan.  

Sammanfattning 

Den aktuella fastigheten omfattas av Stadsplan KIS-385 och ingår i en 
sammanhållen bebyggelse. Omfattas inte av något rivningsförbud eller andra 
restriktioner. 

Den fördjupade översiktsplanen för Kisa, antagen 2015-04-14  uttrycker en 
ambition att förnya stationsområdet.  

2018-04-17 beviljades rivningslov för den södra delen av byggnaden som fungerat 
som godsmagasin. Nu ansökt rivningslov gäller för fortsatt rivning av den norra 
resterande delen av byggnaden. Det sökta rivningslovet strider inte mot gällande 
stadsplan. 

För rivningslovet gäller 

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

Föreskrifter 

- Anmälan ska ske vid påbörjande och färdigställande. 

Upplysningar 

- Rivningslovet 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 rivningslovet vunnit laga kraft, vilket 
bedöms inträffa fyra veckor efter detta beslut. 

- Enligt Plan- och bygglagen 10 kap 5 § är det sökanden/byggherren 
som ska se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som 
byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav 
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som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut 
som har meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller 
anmälningspliktig, ska byggherren se till att den kontrolleras enligt 
den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet. 

Avgift: 4464 Kronor, faktura skickas separat.   

Beslutsunderlag 

Ansökan, inkom datum 2020-04-16    

Situationsplan, inkom datum 2020-04-16 

Fotografier, inkom datum 2020-04-16  

 

Beslutet ska skickas till 

Sökande 

Berörda sakägare 

Akten 

Östgötatrafiken 

 

Delgivning/kungörelse 

Post- och inrikes tidningar 

 

Meddelande om beslut 

Kisa 11:1, 12:1, 12:2, 13:56, Kornknarren 12, Mesen 9, Svalan 11, Ärlan 9 
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§ 12 Dnr 2020-00002  

Delegationsanmälningar 2020 

Jävsnämndens beslut 

Jävsnämnden tar emot delegationsanmälningarna och lägger dessa till 
handlingarna.  

Sammanfattning 

Anmälan av delegationsbeslut: 

Miljöavdelningen och byggavdelningen, februari 2020 

Beslutsunderlag 

Delegationsanmälan 

Beslutet skickas till 

Akten 

 


