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 PERSTORPS  

KOMMUN 
Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2016-06-16 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.55 – 15.57 

Beslutande                                            Ulla-Britt Brandin (KD) 
Hans Stifors (PF) 

Ordförande 
Vice ordförande 

Boel Rosdahl (S) Ledamot 
Anders Westerlund (S) Ledamot 
Nils-Börje Jönsson (C) Ledamot 
Bo Dahlqvist (PF) Tjänstgörande ersättare 
Lars Nilsson (SD) Ledamot 
  
  
Kjell Carlström 
Patrik Ströbeck 
Kjell Hedenström 

Ej tjänstgörande ersättare 
Ej tjänstgörande ersättare 
Samhällsbyggnadschef 

Mattias Bjellvi Stadsarkitekt 
Natalia Bielak Arenskogh 
Malin Magnusson 
Karin Söderholm 

Bygglovhandläggare 
Planarkitekt 
Kartingenjör 

Karolina Hansen Nämndsekreterare 
 
 
 
 

Utses att justera Hans Stifors  

Justeringens plats och tid Byggnadskontoret 2016-06-16 

   
Paragrafer 

39 
ej sekretess 

 

sekretess 

 

Underskrifter Sekreterare 
 

 

  
Karolina Hansen 

 

 Ordförande   

  
Ulla-Britt Brandin 

 

 Justerande   
  Hans Stifors  

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-06-16 

Datum för anslags 
uppsättande 

2016-06-17 Datum för anslags nedtagande 2016-07-08 

Förvaringsplats för protokollet Byggnadskontorets arkiv 

Underskrift  
 Karolina Hansen 
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 PERSTORPS  

KOMMUN 
Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2016-06-16 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
 
 
 § 39 

 
 

 Byggärende 
 
Avslut utan vidare åtgärd, Gulsippan 5 Dnr 2016/26 

  
Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden beslutade 2016-02-25 om åtgärdsföreläggande för en olovligt 
uppförd carport inom fastigheten Gulsippan 5. Fastighetsägaren uppmanades att 
riva carporten då det ansågs att förutsättningarna för lov saknades. Vid tillsyn 
2016-06-07 konstaterades det att carporten var riven.  

Byggnadskontorets ställningstagande 

Fastighetsägaren har genom att riva den olovligt uppförda carporten följt 
Byggnadsnämndens föreläggande. Byggnadskontoret yrkar på att beslut om 
åtgärdsföreläggande upphävs samt att ärendet avslutas utan vidare åtgärd.  

Lagstöd 

Plan- och bygglagen (2010:900) 

11 kap 5 § En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att 
ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning 
att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar 
eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar 
som rör frågor inom lagens tillämpningsområde. 
11 kap 20 § Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits 
en åtgärd i strid mot PBL eller föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av 
lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller 
byggnadsverket att vidta rättelse inom viss tid. 

Byggnadsnämnden förslås besluta 

att upphäva tidigare beslut taget av byggnadsnämnden 2016-02-25 § 15, samt 

att avsluta ärendet utan vidare åtgärd. 

Övriga upplysningar 
Beslutet expedieras till fastighetsägare med information om hur man överklagar.  
Begäran om att få föreläggande borttaget skickas till Lantmäteriets 
fastighetsinskrivning. 

 
 Byggnadsnämnden beslutar 

att  upphäva tidigare beslut taget av byggnadsnämnden 2016-02-25 § 15, 

att avsluta ärendet utan vidare åtgärd, samt 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad 

_____ 

Delgivning 
Bygglovshandläggare 


