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Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDEsPRoroKoLL

Bygg- och mìljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-12-13

Sida 168

BMN S 102 Delegationsordning ftir byggnadsnämnden

DnrB2012-336

Beslut
Bygg- och miljönåimnden beslutar att anta füreliggande fiirslag til1
delegationsordning frir byggnadsnåimnden, enligt bilaga.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden upphör den 31 decemb er 2012. En ny nämnd -
byggnadsnåimnden - inrättas den l januari 2013.
För den nya nämnden behövs en ny delegationsordning. Med anledning av den
planerade organisationsfür2indringen har bygg- och miljöftirvaltningen
upprättat ett ftirslag till delegationsordning.

Bilagor
Delegationsordning ftir byggnadsnämnden

Protokollsutdrag till:
Komrnunledningsf ìiwaltningen

Bilaga 70



Korlsborgs kommun
Bygg- och miljönömnden

Bilaga 70 BMN S 102, 2012-12-13

Delegationsordning för byggnadsnämnden i Karlsborgs
kommun

Denna delegationsordning är antagen av bygg- och miljönämnden 2072-12-13.

1 INLEDNING

1.1 Rättslig reglering
Enligt kommunallagen 6 kap. 34 $ ñr ärenden i ftiljande slag, beslutanderätten inte
delegeras:

) árenden som avser verksamlrctens må1, inriktning omfattning eller kvalitet,

) framst?illningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av
n?im¡den i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,

) ?irenden som rör myndighetsutôvning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenlrct elle¡ anna¡s
av större Yikt,

) åirenden som väcks genom medborgarfürslag och som överlåtits till nämnden, och

) vissa árenden som anges i särskilda ftiresk¡ifter.

L2 Avrapportering
Beslut av delegat ska anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde.

2 Delegerad beslutanderätt

2.1 Brådskande delegation
Byggnadsnämndens ordftirande eller ftirste vice ordfiirande får i uppdrag att på nämndens
vägrrar besluta i ärenden som ár så brådskande att nåimndens avgörande inte kan ar.vaktas.
Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

2.2 övergripande delegat¡on
Enhetschefen für plan-och byggenheten inträder som ersättare fiir samtliga delegater och
ersättare.

Bygg- och miljönämnden, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg . exp. 0505-172 00

www.karlsborg.se . bygg.miljo@karlsborg.se
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Korlsborgs kommun 2(e)

och

Bygglov inom râmen ftir de llireskrifter och riktlinjer ByggloYhåndlåggåre
Byggnâdsingenjör
Plânårkitekt/Fysisk
planerare

eller annan ändring inom ¡amen für de

füreskrifter och riktlinjer som anges i detaljplan (9 kap. 2 $)

b Ändring av meddelat lov inom ramen för tidigare medgiven bruttoa¡ea,
användningssätt eller medgiven mindre awikelse från detaljplan (9 kap. 2 $)

c Delegation innefatt rätt att vid beslut om bygglov och marklov medge
mindre arvikelser från detaljplan om awikelsema Zir fÌirenliga med syftet med

Bygglov inom ramen fÌir de füreskrifter och riktlinjer
9 kan- 31.3'l a och 31b

Bygglovhandläggare
Byggnadsingenjör

a Bygglov ftir ny- och tillbyggnad eller arman ändring av kiosþ
tra¡sformatorstation, avloppspumpstation eller d?irmed jämlorlig byggnad
(9 kap 2 $).

b Bygglov ftir ianspråktagande eller inreclning av byggnad helt eller till viss del
ftir väsentligen annat ändamål (9 kap. 2 $ punkt 3a).

c Bygglov für sådana öwiga åtg¿irder som iffrcb¿ir att det iffeds någon

).tterligare bostad eller någon ltterligare lokal ftir ha¡del, hantverk eller industri
(9 kap. 2 $ punkt 3b).

d Bygglov inom ramen ñr de villkor som bestämts i bindande Íä¡handsbesked
(e kap. 18 $).

e Bygglov für ny- och tillbyggnad eller annan åindring inom ramen Íär de

Íòreskrifter och riktlinjer som aages i om¡ådesbestlimmelser (9 kap. 2 $).

f Äncking av meddelat lov inom ramen fiir tidigare medgiven bruttoarea,
använclningssätt eller medgiven mindre awikelse från om¡ådesbestZimmelse¡
(9 kap 2 $).

g Bygglov ftir kompletteringsåtg¿tder (9 kap 31a $).

h Delegation innefattar rätt att vid beslut om bygglov och marklov medge
mindre awikelser från områdesbestämmelser

PBL 9 kap. I $ punkt I samt 16 kap, 7 $ Bygglovhandli¡ggare
Byggnadsingenjôra Bygglov fór att anordna eller väsentligt ¿¡ndra upplag eller materialgårdar

(6 kap. 1 g punkt plan- och byggfòrorclning (PBF)-9).

b Bygglov fÌir att iûätta eller väsentligt ¿in&a fasta cisterner (6 kap. I $ punkt 4
PBF)

c Bygglov für att uppfüra eller väsentligt åindra murar eller plank (6 kap. I $
punkt 7 PBF).

d Bygglov ftir att anordna eller väsentligt ?inclra parkeringsplatser utomhus

'ü rø^



Korlsborgs kommun 3(e)

e Bygglov für att uppfrra eller väsendigt ändra hansformatorstationer (6 kap. I
6 nunkt 10 PBFI

PBL 9 kap. 2 Bygglovhandli¡ggare
Byggnadsingenjöra byggrov lor byte av mrg, msaobeKradìao, üxlacKmngsmatenal eller ancra

åtg¿irder som avsev¿irt påverkar byggnadens lhe utseende (9 kap. 2 $ punkt 3c
samt 9 kaD. 8 € ounlir 2c).

iAÈê'ñaêflóirìundêihållà'rlücptääilsi¡êÉ.käì:Ètii:i.ij"i¡,ií::,1"-:.r.ii: iiiiL¡i:::fià:li1È.1ìi'í,ìt

PBL9kap.8$ Bygglovhandlãggare
Byggnadsingenjöra Arende om att i om¡åde av värdetrll miljö underhålla ett byggnadsverk eller

ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 $ PBL i den utsträckning som

!:rs¡iÌ.tín';r.âÈäliäè;iiìâiiifi¡iñÉíf:iÌÈ:Ii;,ü,rìf¡iÌt14lti,j',l il::,¡i:iriti,!i.Ììt¡!iìii.Ìì€

PBL 9 kap. 8 S punkt I samt 16 kap.7 $ Bygglovhandlåggare
Byggnadsingenjöra Bygglov tör uppsättande eller väsentlig ändring av skylta¡ euer

liusanordninear (6 kao. 3-4 6S PBF).

PBL 9 kap. 14 S Bygglovhandl¡iggâre
Byggnadsingenjöra Pröva frågan om lov till ätgärd som enligt 9 kap. l-13 $$ inte kâvs lov, om

Íl'.']Î.tf
'i)$Í;1ri;:.raiì1;L+i.r,r.ì1:iìì¡,i;tsrl(:1r:¿i,lirPBL 9 kap. 19 $ Bygglovhandläggare

Byggnadsingenjörabeslut om v ll(orsbesKed.

Ìi,ii.ìi:är.i.:iji.'jirÃîè,ñðéli¡ò,'r:*rõlÉúË¡tjhäìdláäãñTiíisÏülli:¡Lìri;r:äi:t:]rìP|i..1:1ffii1:tlt;;illi:.I,tli.;!i..1!,:îÃ :¡ì il'iìì
PBL 9 kap. 27 S Enhetschef

a Beslut om att fürlänga handläggningstiden fä¡ ärende om lov eller
ftirhandsbesked i hösst tio veckor utöver de ursorunslisa tio veckorna.

!1:::ri:tl iálêii,tþ
PBL 9 kap. 33 $ Bygglovhandl¿iggare

Byggnadsingenjöra Tidsbegr¿insat bygglov om åtgäirden har stöd i en detaljplanebestämmelse om
tillf üllig markanvändning.

b Tidsbegr?insat bygglov

c Förl¿insûins av tidsbegr¿insat bygglov.

)il;:r::i ller,ìt¡lÍlal j?fäl¿i.J!.!ll

PBL 9 kap. 34 $ Bygglovhandlâggare
Byggnadsingenjära Beslut om riwingslov, dock ej rivning av byggnad som ur historisk,

kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunk har stör¡e våirde eller
¡ivnins som kräver beslut enlist aman ftirfattrdns.

:Ã.'itñitêfüìilr,tvßl,t¿t:ílíl:i, i :,¡ìi -5 !..i',.:l ::, li: ¡j
PBL 9 kâD. 35 S Bygglovhandläggare

Byggnadsingenjöra Beslut om marklov

?çh



Korlsborgs kommun 4(e)

PBL 9 kap. 36 $
Byggnadsingenjtira Om beslut har fattâts om antagande, ändring eller upphävaade av detaljplan

elle¡ om¡ádesbestämmelser, fir bygglov, rir.ningslov eller marklov ges med
villkor att planbeslutet eller om¡ådesbestämmelsema vinner laga kaft.

PBL $ 10 kap. 3 $ Bygglovhandlãggâr€
Byggnadsingenjöra Beslut om sta¡tbesked (10 kap. 23 $ PBL).

b Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap. 14 $ inte behövs något tekniskf
sarnråd (10 kap.22 $ fÌirsta stycket 1).

c Beslut att fürelägga byggherren att ge in de lterligare handlingar som behövs
Íär prörmingen av frågan om startbesked om det enligt l0 kap. 14 $ inte behövs
något tekniskt sanråd (10 kap. 22 $ fürsta stycket 2).

d Beslut att med sta¡tbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och att i
siartbeskedet (10 kap. 23-24 $$)

- fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem eller
vilka som är sakkunniga eller kontrollansvmiga. - bestämma de villkor
som behövs Íòr att få påbö{a åtg¿ùden.
- beslämma villkor och ungefärlig tidpunkt für utslakning som behövs.
- bestämma de handlingar som ska lämnas infìir beslut om slutbesked
ge de upplysningar om kav enligf aman lagstiftning som behövs.

e Beslut om byggfelsförsäkring behövs eller inte behövs enligt lagen om
byggfelsförsäkring 1b $ (SFS 1993:320) (10 kap. 23 $ punkt 2).

f Beslut om att fürdigställandesþdd behövs eller inte behövs enligt lagen om
byggfelsfärsäkring 14 S (SFS 1993:320) (10 kap. 23 $ punkt 2).

g Beslut om startbesked gällande installation eller väsentlig ändring av eldstäder
och rökkanaler (6 kap. 5$ punkt 3 PBF).

Bygglovhandlâggare
Byggnadsing€njöra Godk¿innande av kontrollaûsvarig för vrsst arbete (7 kap. 4 |i

b Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lämnat sitt
uppclrag.

c Trots lcav om certifierad kontrolla¡svarig får den som har utsetts till
kvalitetsansvarig enligt PBL 1987:10 utses till kontrollansvarig före utgången
av 2012. om det h¡urs särskilda skäl (16

PBL l0 kâp. 18 S
a Beslut att det ñr rivningsåtg¿irder inte behövs någon kontrollplan.

PBL 10 kâp. 14 och 21 SS



Korlsborgs kommun 5(e)

10 kap. 22 S
a Förelägga söka.nde att inkomma handlingar i frågan om

PBL 10 kap. 29

a Beslut om kompletterande villkor fij¡ bygg- eller ri

Bygglovhåndläggare
Byggnadsingenjör

l0 kap. 27-28 $$ samt 11 kâp. 8 S

PBL 10 kap. 4 samt 34-37 SS Bygglovhândl¿iggare
Byggnadsingenjör

b Beslut om slutbesked med aamärkningar.

c Beslut om interimistiskt slutbesked.

d Beslut orn att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked l¿irnnats.

e Utldrdande av slutbesked gällande eldstäder och rökkanaler.

PBL 11 kap. 17 $

a Uppmana ägare att aasöka om bygglov, rivningslov eller marklov i efterhand.

PBL ll kao.30-33

a Beslut om fürbud mot fortsatt arbete elle¡ åtg¿ird, även fürbud som färenas

med vite.

b Beslut om forbud mot anv¿indning av byggnadsverk om byggnadsverket har

säkerhetsbrister.

c Beslut om ftirbud mot anv¿indning av byggnadsverk, om det inte finns



Korlsborgs kommun 6(9)

PBL 11 kap. 34 S Enhetschef

a Besluta att utse annan kontrollansvarig och funktionskontolla.nt

PBL 12 kap. 10 S Bygglovhandläggare
Byggnadsingenjör

a Bestämmande i varje s?irskilt fall av avgift enligt taxan for byggnadsnämndens

verksamhet.

Plan- och bvqqförordninsen (PBF) (SFS 2011 :338)

PBF I kap. 7 $ samt 5 kap. 9 $ Byggnadsingenjör

a Beslut om särskild besiktning av hissar och andra motordriwa aaordningar.

Boverkets byggregler och författningssamling.
, I I r.f:BFS 200f 2I.BovçrÌets ñrqkrifter on indlng !ve!.:::" l.¡liiehki¡ftói ¡ich ¡lhùånna råd r ^l J. l: :r: ..

::l,l:iÈiì

a Medgivande till arvikelse eller undantag fran de bindande fü¡eskrifterna om

ar..vikelsema elter undantagen inte ¿ir av principiell betydelse eller kan anses

innebära nåson oläsenhet.

Bygglovhandlâggare
Byggnadsingenjör

¡¡1ìi;iln-Yi,lll"jtAré.4:d.-e,t_f,þ,;i:t!¡cþf rtr-n¡..-njtl_:;rä¡t: i:1",l-ì!llä:itir¡i,!.i.f ffi i

BFS 200ó:26 Boverkets füreskrifter och allmänna
råd om hissâr och vissâ ândra motordriyna anordninsar

Byggnadsingenjör

a Beslut om anvZindningsftirbud for hissar och andra motordrivna a¡ord[ingar
(3 kao. 4. 5 S8).

a Medgivande att anordningar, trots vissa brister, fär användas under en

begränsad tid (3.1 Íedje stycket).

b Utfärda.nde av besikhingssþlt (3.6.2 andra stycket).

c Beslut om l?ingre besiktningsintewall (3.3.2 fi¿tde stycket).

d Beslut om anständ rned besiktning (3.3.2 femte stycket).

e Reslut om mindre avstes från Íäreslciftema (2.1 tredie sWcket).

Byggnadsingenjör

Förordninq om hissar med mera
ñËi'lfj..;'ìi¡lì,ir,,ii]lr,l :.;.:l;i:t¡líi:::il:.i':¡:t:¡:i;l¡i!.lili;:ì',::j,1,::ä.Ï!

Förordningen om kontroll av hissâr och vissa
andra motordrivnâ ânordningar i byggnadsverk
ISFS 1999:371)

Byggnadsingenjör

a Beslut av tillsynsmyrdighet om säirskild besiktning av hissar och andra

motordrivna anordninear som nämns i I $ (6 8).

Fastiqhetsbildninqslaqen med flera
i,Ã;êt:ilóli;.úitsä¡äÈåti.'irÈj.ìii;,t riìi:,.:li.,1ili:Ì¡.;.lr;ä.:ü.iÍiii:ir.,i,:ì1i:,!j.:1:;:i.:j:rÈil:;::t:i';:;i:::\tl

Fastighetsbildningslagen 4 kap. 25 och 25â SS (SFS 1970:9E8) Bygglovhândl¿iggare

?S r#



Korlsborgs kommun 7(e)

Anlâggningslagen 21 och 23 $$ (SFS 1973:.1149)
Ledninssrättslasen 21 S ISFS 1973:1144)

Byggnadsingenjör
Karttekn i ker

a Företräda byggnadsnåim¡den vid sanuåd med fastighetsbildningsmpdighet.

Fastighetsbildningslagen 15 kap. 11 $
tsÌ'q I oTn.oee\

Bygglovhandläggare
Byggnadsingenjör
Kârtteknik€ra Godkännande av für¡ättning, fünättningsbeslut eller gränsutm¿irkning.

Laqen om enerq¡deklarat¡on

Lagen om energideklaration 25 $ (SFS 2006:985) Bygglovhandläggare
Byggnadsingenjöra Beslut orr föreläggande

Trafik. fordon och þarkerinq

TrafikfÌirordningen (TyÐ l0: l-10:6, 10:14, 13:3-
13:5 8\ (SFS 1998:1276)

Trafrkhandläggare

a Beslut. sarnråd och ytrande om trafìlsegleringar.

a Beslut om lokala och tillfÌilliga lokala trafrkftireskrifte¡.

b Beslut om dispens dispenser für trafik, hansporter och s¿irskilda fordon.

Trafikhandläggare
Förvåltningssekreterâre

fÃfðñ:¡tóli¡ñ:::ÞâÍtióÌiäú¡filt jijåúã:ì)j:ì.i.kLtjillii.ìi.¡ri. täì|í¡;!li.:t¡:!i!:,),lL:?:lji : ,.
Trafikfürordningen (TvF) 13:8, 13:9 $$
ISFS 1998:12761

Trafikhandläggare
Förvaltningssekreterare

a Beslut om tillstånd, sanråd och )ttranden om parkeringstillständ lör
rörelsehindrade.

b Beslut om avslag om parkeringstillstånd für rórelsehindrade Trafikhandläggare

Ad resser och läqenhetsnummer
1A¡tiè5iêii:;:::+¡ì::.ì:li.i.;;¡1,::.1 itêiiü:lìi;;¡:*ri.i;.'i:ri.:..Íiìt ¡

Adressärenden Kartingenjôr
a Ut¡eda och num¡era adressplatser. Samråd, yttranden, åindringar och beslut om
adresser.

b Reslutâ om t eläsenhetsadrcsser som inte är bostadsadresser

li.rlìtÌ:.'\::

Lag€n om lägenh€tsregister (SF'S 2006:378) Kârting€njör
a Besluta i åi¡enden om fästställande av beÌägenhetsadress (10 li).

b Besluta i ärenden om faststâllarde av lägenhetsnummer samt undeÍätta
fastighetsägare (1 1 $).

c Förelägga fastighetsägare att rappofera lägenhetsnummer samt informera
boende och anslå läsenhetsnumme¡ (22 $).

?>Ø



Korlsborgs kommun 8(e)

Miljöbâlken 7 kap 18 och 31 SS

Kurser och

a Beslut om deltagande i

Polishandräc

a Begära polishandräckning eller biträde

och -

besluta att inte l¿imna ut allmåin handling

a Beslut att vid prövning om rätt tid avvisa fär sent inkommet överklagande.

och avskriva ärenden

att inkomma med fullständiga handlingar.

b Beslut att al.visa ansökan (exempelvis på grund av ofullständiga handlingar).

c Beslut att avslciva åirende (exempelvis om sökande tar tillbaka sin ansökan

eller att ärendet blivit inaktuellt.)

Bygglovhandläggare
Byggnadsingenjör
Planarkitekt/Fysisk
planerare
Karttekniker

Yttranden

Delegâtion att undert€ckna yttrânden till andra Bygglovhandläggare
Byggnadsingenjör
PlanârkitekvFysisk



Korlsborgs kommun s(e)

planerare

Företrädande
¡¡+åi¡âå,1íi:î,F¡r;á+?t)tíi;â?r:,:ri¿äs?j,!j if:ì¡jììii.:1.õì{il!ìi¡,il!*jÈirtlrrä;:!ìri:.-!ììrirr:¡ìÉ:ilí,:1i¡Ei'Di,¿1}J

a loretraoa nanìnoen vlo lolTanmngar ocn l oomstol Enhetsch€f

Q;,.7



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-12-13

Sida 169

BMN S 103 Dokumenthanteringsplan 2013-2014

DnrB2012-337

Beslut
Bygg- och miljönämnden antar ftireliggande ftirslag till dokument-
hanteringsplan für 2013-2074, enligt bilaga.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljön2imnden har 2012-06-14 beslutat om dokumenthanterings-
plan for 2072-201 3. Dokumenthanteringsplanen var då anpassad ftir bygg- och
miljönämndens verksamhet.
Bygg- och miljöfüwaltningen har tillsammans med kommunens arkivarie tagit
fram ett fürslag till en ny uppdaterad dokumenthanteringsplan. Dokument-
hanteringsplanen har anpassats Íìir den verksamhet som blir kvar fìir
byggnadsnåimnden.

Bilaga
Dokumenthanteri ngsplan 20 7 3 -20 I 4

Protokollsutdrâ g till:
Kommunarkivarie Jan-Cb¡ister Wahlbäck

BilagaTI
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N DOKUMENTHANTERINGSPLAN
2013 -2014

För Byggnadsnämnden i Karlsborgs kommun
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HANDLINGAR SOM EJ DIARIEFÖRS I ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM

Finns pappersdokument scannas

dessa in. Scanningen ers¿itter

Anbud/upphandlingsurderlag, avtal och kontrakt av
rutinmässig art som ej avse¡ uppdragstagare (konsulter

tillQillig eller ringa betydelse

Debiteringsunderlag intem- och externrâkning,

velser/hand lingar av
ei füranlede¡ åtsâ¡d

BTGG TILLSTÅND. ANMÄLNINGAR OCII

Certifi ering (intyg m.m.) fÌir konhollansvadga

Skri
som



"J/)

N 4524 Pob

u1l

83 BTGG- KARTOR OCII GEOGRÄFISK
INFORMATIONSVERKSAMHET (Med grunddøtø
avses uppgífier i databds, t.ex. m.itdata. Med produkter
qvses uttag ur databas i analog fotm, t.ex. på rítfilm eller

Pob

4525

Primârkartan - Databasobj€kt i primärkartan som ger

information om fastigheter inklusive gahrfastigheter,

vâgar, trakte¡, byggnader, markanvändning och andra

topogafiska omständigheter av intresse ur
fâ.riûhêrerärrelia ^^h L' 

' 
l+' rrhi qrnri <l¿ crmñùñh

Pob 83

452'7

Primärkartan - Databasobjekt i primärkartan som itte
ingår under temat "kommunikation och byggnader" samt
dela¡ av ma¡kanvändnins t.ex. träd. slänter och buskage

4528

4s30 Pob

Ëali^-)- -^-^i-lL^.^,--L "L- h

Fôfôkârtôr (ìnrñd.lâtâ fìir vârie nvfrâmstâllt ortofoto

4566

Kartor över gatunamn, adressnummer och platsnamn.

4614

Pob

456'7

BYGG OBLIGATORISK
r¡E!r\Ì'r.rr 

^.nt¡.tNsr¿atN.t-I)tìr 
I /lll/¡¿\

Pob

83

4609

Besiktnirigsprotokoll fü r kommunens fastigheter

Pob

83

Original.

Pob

Besiktningsprotokoll som inte tillhü kommunens

Fleqtrt om "lnkal hehöriohet" für firnlctionskontrollanl

Datastöd AutoKa

Pob

Orisinal.

Pob

Orisinal.

Datastöd AutoKa,/

Anmãrknlng

Bevaras

Närârl¿iw 1

NärârLiv 1

Digitalt, nätverk

N¿irarkiv I / Pob

Vid inaktualitet

Bevaras på historik nivå {öre
awändning av grunddata

Originalkartor utritade i cronaflex

Original

Digit¿lt, nâtverk

Il;oifalf nâfvêrl¿

Vid ändring av grunddata

Pob

Ntuarkiv I

Bevaras

Þoh

Vid inaktualitet

Vid inâkhìalitet

Vid inâktùalitet

Nâr nltt godk¿int p¡otokoll har

xt

N¿ir n)'tt godkänt protokoll har

När behörishet uDDhör



^)s-n

N t069

2131

Pob

2'104

Pob

83

OVRIGT

a1^a

83

Pob

e1

RalJ¡ort om t.afikolvcko¡. ftån Polisen

83

Sâmverkânsmöten- nrotokoll lex. MBl-o¡otokollì

'Ijänstgöringsintyg

e1 I In¡le¡las ftir nersonaleßättninpar

Original.

Nâ¡arkiv I

Pob

Pob

Ànmårlcdng

Bevaras

Bevaras

Sw ârLiv Rô Rùfi¡ l4

Rutin 14.

Levereras till personalerhetens

,-t



"Ð,\r
\

N
HANDLINGAR, MED GALLRINGSFRIST, SOM DIARIEFÖRS I ÄnnUonTTINTERINGSSYSTEMEN BYGGR

4534

2732

Pob

Pob

83

AI,I,MÄNT/ôVPTI]T

4535

Anbud,/upphandlingsunderlag av väsentlig art t.ex
ùnndrâesfâoâre lkôñ(lrlrer'ì

Pob

83 Ansökningshandlingar till tjänst där vederbönrde fått och

2',73'l

Þ¡L

83 Ansökningshandlingar till Uänst d& vederbörande ej fìif
riänrten

el

Pob

11)4

1l

Rekräftelqeh¡ew n4 nôffâûêñ cñ<¿il¿âñ/,nñâlâñ

4615

83

FnLâtêr <wâr ñÅ êrrêñâ

Pnh

4536

Information, meddelande och beslut Iìir kännedorq av
tillfüllig eller ringa betydelse, ÍÌår m)îdigheter och

Pob

R1

Pob

2',7 t5

ðJ

In+â.rñrLh,ñlanêr

Meddelande till byggnadsnämndens protokoll

õJ

Pob

Minnesanteckning (ex. upprättad arteckning,
telefonsamtal, besök)

I103

83

2',739

Parkeringstillstånd, öwiga

Pob

2740

Pob

Original

83

Pob

83

Original

Personalhandlinoar av r¡nqâ hetwdelse

Remissvar/)'ttrande till lânsstyrelse, andra myndigheter
och orsanisationer sôÍr ei kräver heslnf Êån nämnrien

Original

83 Tj¿insteanteckning (ex. upprättad anteck[irg,
telefonsamtal, besök) och skrivelse/handling av tillQillig
eller ringa betydelse

nâtq<t¿i.l llvoop

Orieinal

Pob

Original.

Pob

Pob

Datastöd ByggR

N¿irarkiv 2 Pob

5år

Datastöd ByggR

Bevams

Original

2ãr

Pob

Altal och kontrakt bevaras.

Pob

5år

Levereras till personalenhetens

Konia.

Original

5å¡

Nârârkiv I

Meddelande går ut till sökarde om
att tiänsten âr tillsâtt

Original.

5å¡

Þ^À

Nära¡kiv 2
Pob

Vid inaktualitet

Ntìrarkiv I /2
Pob

Exempelvis meddelande om

3âr

Rensas senast vid avslut av ärefide.
Minnesant€ckningar blir allmä¡na
om de tas om hand {ìir arkiverins

Vid inaktualitet

D.v.s. 3 år effer det tillståndet
upphört vid beviUat tillstånd.

3 år efter beslut om avslag,
âwisnins ellei âvskrivnins

5à¡

5år Tjäflsteanteckningar och
skrivelser/handlingar av betydelse
bevaras, mi¡nesanteckning gallras
inrìâ¡ âvshrr âv ârênrlê



,a
a/)

2741

2'118

Pob

Pob

83 Tomtkö

83 Trafikliggare

453'1 Pob

453 8

öVERKLAGANDEN OCH BESLUT FRÅN HÖGRE
INSTÄNS

83

Pob

Besked från hägre instanse¡ att derus beslut öve¡klagats i
Étt rid

4539

83 BTGG- TILLSTÅND, ANMÄLNINGAR OCH
TILLSYN (fìtrhandsbeskcd, bysslov, rivningslov, marklov,

bygganmålan, rivningsanmålan, strândskyddsdispcns, tillstånd om

Pob

4540

83

Pob

Underlagsmaterial i ärenden, utöver tj¿instesk'ivelser/-
utlåtarde (t.ex, ber¿ikriing av ytor, remisser, inkomna
vfüanden fiån srannæ och remisso¡gan)

4541

83

4542

Pob

Inkomna skrivelse¡/"fÌirfrågningar" avseende bygglor
som inte utgör formella ansökdngar om lov eller

fiirhandsbesked

Original

Pob

83

Original

4543

GranskningsbladÀandl¿iggningsblankett

83

Pob

Inkommatde och utskickade b¡ev/e-post utöver
tj änsteskivel se/ -utlåtande (konespondens,

kommunicering)

Pob

83

Nârarkiv 1

Original.

Lista/karta ftir grann hörande (remiss)

Nära¡kiv 1/2
Dô1ì

5år

Original

5år

Anmårl(nrng

Datastôd ByggR

5 år efter att tilldelning av tomt
ckett eller att sökande sått ur kön.

Gallring avser ej aktuella
fiireskifter. Gallras 5 år efter att
¿le rhñhôrf âtf oâllâ

Nära*iv l

Datastöd ByggR

Vid inaktualitet

Pob

Original.

Gallras när ärendet slutligen har

Datastöd ByggR

Pob

Ntuarkiv I

l0 år

l0 år

Pob

5tu

Registreras som en f¡istående
hãndelse i ByggR, eventuella
sk¡ivelser scannas. Därefter fìir
orisinalen sallras.

5år

5 år efter beslut eller då överklagat
ârênrlê .l,rliof awoiôffc

5år

5 å¡ efter beslut eller då ôve*lagat
árende slutligt avgj orts
Se tjänsteanteckning fiir ex. telefon

5 år effe¡ beslut elle¡ då överklagat
ärêñ.1ê ehrrti.l âr,ûi^rrc



4544

4545

Pob

4546

Pob

83

4547

Underãttelser om beslut, lista som visar expediering

Pob

83 Delgiwing av beslut, lista som visar expediering (enligt
PRT \

Pob

Fakturaunderlag

83

4548

Återtagen ansökan om lov/bygganmälan

Pob

4549

83

Pob

Oñ¡llständig aûsökan som avvisats (prö\.ning kan inte ske

i sak)

4550

83

Pob

Handlingar tillhö¡ande ansökan/anmälall som är av
tilllallig eller ringa betydelse och som inte är underlag till
beslut eller inte kävs fiir att fößtå tuendets in¡ebörd

83 Handlinga¡ som varit till underlag für sanråd och ÍÌi¡
beslut om kontrollplan (ex. konsfiuktionshandlingar,
WS-ritningar, byggfelsfttßäkring och

filrdigställandeskydd)

Datastöd ByggR

4551

Datastöd ByggR

4552

Pob

Datastöd ByggR

BYGG- PÅFOIJDER OCH INGRIPAI¡DE VID
rlr trvt rltT RvlltlÀ NIìÍ'.

Pob

83

Pob

Original.

Granskningsblad/handl¿iggningsblankett

83

Pob

Beräkning av )tor

Pob

Original.

Nära*iv 1

5år

Origiml.

5å¡

Nära¡kiv I

Â.nmånmrllg

Original

5å¡

5 å¡ efte¡ beslut eller då överklagat
ärêñ/lê (lnfl;ûf â\¡a¡^rt.

Nä¡arkiv I

10 år

5 år efter beslut eller då överklagat
ärende slutlist aveiort s

5 âr efter beslut elle¡ då överklagat
tuende slutlist aveiorts

N¿irarkiv I

l0 âr efter att ârendet
avskrivits x/avslutats * *. (*Beslut
kävs ftir avskdvning. Ex. att
ansökan tagits tillbaka på sökandes

initiativ, avgift debiteras.)
¡.t *T 

^rrlrññälrñ hÞh¿irr< øi \

l0 år

Datastôd ByggR

Datastöd ByggR

Vid inaktualitet

l0 år efter beslut om awisning.
Ex. ofullständig ansökan trots
íìi¡elässande om komoletterins

Pob

Vid inaktualitet

Gallüs effer beslut om
fürhandsbesked, lov och dispens
samt beslut om
"6/r.-"L-,¡ ¡..,--" --ä l" -

Pob

Gallras då zirendet avseende

lovärende/tygganmälan avslutas
(genom utÍìirande av
slutbevis/slutbesked eller avslutas

5år

5å¡

5 å¡ efter beslut elle¡ då öve*lagat
ärende slutlist aveiorts

5 år efter beslut eller då överklagat
ârêndê el'¡fl;of âwûinrtc



"\)
.\,/

4553 Pob

4554

83

4555

Pob

lnkommande oah utskickade brev/e-post utöver
tjânsteskrivelse/ -utlåtande (korrespondens,

kommunicering)

Pob

83 Notering om expediering av beslut

4610

83 Motøgningsbevis från delgivning

4611

Pob

46t2

Pob

83

pvl:/: rrrsc 
^D

4611

Besiktningsprotokoll ftån kontrollorgan (vid allvarligare

Pob

83 Föreläggande lìån byggnadsnämnden

83 Intyg ftån besikhingsorgan att brist har åtgärdats

4556

Reoìsfer ôver kontrollerâde hissar

Pob

AYGG- ANTAGNA PLANER ELLER A\¡BRUTNA
PI,ANÄRÌ',NDRN

Original.

83

4558

Þ^L

Tekniska utredningar, bebyggelse- eller naturinvettering
eller annat underlagsmaterial som tagits fram i anslutning
till ett planarbete och som kan tänkas vaÉ till [)'tta fttr
ârbete med ândra äreûden

Pob

Datastöd ByggR

e?

83

Original

Nárarkiv I

Planfürslas/versioner som va¡it oå samrâd

lnkomna \ttranden

Pob

Original

Närarkiv l

Original

5å¡

Original

Nära¡kiv 1

Anmsrxnrng

Nára*iv 1

5år

5 å¡ efter beslut eller då överklagat
ärende slutligt av&jort s
Se tjänsteanteckning fìir ex. telefon
och besök

5år

N¿irurkiv I

Original.

5 å¡ efter beslut eller då överklagat
ärêñ.ie clntliof âwoiñrtc

Vid inaktualitet

5 år efter beslut eller då överklagal
ärcnde sl"flior âvaìnfts

Original

vid inaktualitet

N¿ûarkiv I

Vid inaktualitet

N¿ir &endet avslutas och tvist ej

Vid inaktualitet

När ärendet avslutas och tvist ej

Närarkiv I

Nâr ârendet avslutas och tvist ej

l0 å¡

lO Âr

Bö¡ behållas i l0 år, varefter
bedömning göß om de fortfarande
är aktuella och gallras dâ vid

L0 år Sammanställni[g bevaÉs,
handling kallad utlåtande efter



AJ

4559 Pob

4560

83

Pob

I avbrutna planärenden, allt material utom beslut om att

avb¡)ta

4561

83

Pob

Handlingar som enbart visar hur planprocessen

genomfi)rts (administrativ hantering t.ex.
utskicldundeÍättelser/remisse¡ till berö¡da, kallelser,
hìnoö¡ellerlârìnnnser fürteckninsar över ieñisse

4562

83

Pob

4563

Protokollsutdrag under ärendets gång (beslut om
samråd/utstätlning, återremiss m.m.)

83

Pob

Handlâggarblad/checklistor

83 Mötesanteckmngar

R?

R YI?I?- I'A STIGHETSRII,DNING

4568

R'I

Underrättelse om fìjrrättning med tillhörande bilagot

l.ìôdkännânde âv underrâttelse om ftirrâttnins

Original.

Pob

BTGG OBLIGATORISK
VÌ'NTII.ATIíINSKôNTRl)I,T, IOVKì

Original.

83 Föreläggande från byggnadsnämnden

Närarkiv I
Pârm

Original

Närarkiv I

Datastöd ByggR

Närarkiv l

Original.

l0 år

Pob

Anmörlgling

2ät

Närarkiv I

Beslut (eller tj änsteanteckning ftir
äldre tuende) om att avbryta
beva¡as övrigt material gallras

2ãr

2 år effer antagande eller då ett

överklagat ärende slutligt har

avgiorts

Original

2å¡

2 år efter antagande eller då ett

överklagat ârerde slutligt har

2 ëLr

2 år efter antagande eller då ett
överklagat ãrende slutligt har
avsiorts

Närarkiv I

2 år efter antagande eller då ett

överklagat ärende slutligt har

Vi¡i inâkhrâlifel

Vi¡t inalfìalitel

När redovisnins av für¡åittnine ske¡

Vid inaktualitet

Nft redovisnins av ftiÍättnine sker

När ärendet avslutats och tuist ej



slag eûdast i
ktema, vikt A3 med
ftirsta sidan. Ä¡endeblad
ärenden, samtliga sidor
i A4 inkl. ñßt¿ sidan.

HANDLINGAR, SOM BEVARAS OCH SOM DIARIEFÖRS I ÄRENDEI]IANTERINGSSYSTEMEN BYGGR

Ärendeomslag er

fastighetsaktema
utskrift av ftirsta
gäller alla ärend(
utskriva nå A4 it

i diariesystemen gallras

bevaras enligt gtillande

Samanställning bevaras, enkàtsvar

och underlag gallras nâr

Uppgifter
respektive
dokument

Rutir 05 och 06. G¡iller samtliga
beslut (beviljande, avslag,

av väsentlig art t.ex. uppdragstagare

Ä.rendeomslag och ärendeblad

Enkäter upprättade av nämnden samt statistiska uppgifter
som lämnats till sntlig myndighet eller organisalion

kontrakt
m.fl.)

Diariesystem, ByggR och ECOS

!.tal och
onsulte¡

lnformation, meddelande och beslut ftir kännedom, av

Parkeringstillstånd, individurval
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ÔJ
ff\

N
457 5

AYGG- TILLSTÅND, ANMÄLNINGAR OCH
TILLSYN (fìjrhandsbcskcd, bygslov, rivningslov, marklov,

bygganmälån, ivningsanm¿ilån, siandskyddsdispens, tillstånd om

Pob 83 Ansökningar om fÌjrhandsbesked, lov och dispens (med

tillhörande handlingar av betydelse) och anmälan ej

bygglovspliktig åtgtud/bygganmâlan, rivningsanmälan

4576 Pob 83 Beslut i &çnden om fìirhandsbesked, lov, dispens

(beviljade, avslag, anstånd, awisning) med samtliga
handlingar som âr nödvândiga fiir att fdrstå beslutets

innebôrd:
- protokollsutdrug rcspektive delegationsbeslut,

- godkânda rihinga¡, avgränsningar av plats som får tas i
anspråk vid strandskydd sdispens,

- beslut om konhollplan (signerad kontrollplanen i sig

med ev. bilagor)
- tjãûsteskrivelse/-utlåtande och illustrationer från

handläggare (inklusive särskilt material som skickats ut
+ill ñ6ññ.1-^rf{l¿^n..qmma¡t¡âdeì

457',|

45'78

Pob

4s19

4580

83

Þnh

Notering om kungörelse av beslut i Post och lffikes

4581

R1

Pob

Original.

4s82

r1

Mnttasnìnssbevis fiån delsivnine

Dnkììmentâtion lfotonl

Pob

Anmâlan kontrollansvarig/kvalitetsansvarig och

R?

83

Prôf.ìkoll sâm¡åd

Nära*iv 1

Beslut i ftåga om byggfelsfiirsäkring och
Ðir,lì ûefâ ll â h.lê.|¿vã.1

Original Närarkiv I

Beva¡as

t2

Original

Rutin 14.

Handlingar tillhörande ansökan

som är av tillldllig eller ringa
betydelse och som iûte âr underlag
till beslut eller inte kävs fitr att
fìirstå ärendets innebörd gallras

efte¡ beslut om fìirhandsbesked,
Iov och dispens samt beslut om
.f o rrhê(l¿Þ¡lhvooc hmâlañ

Bevaras

Original

Nära¡kiv I

Original.

Rutin 14.

Relationsritningar ersâtter tidigare
godk¿tnda ritningar och kopia
skickas till sökande.

Närarkiv I

I

Närâ¡kiv 1

N¿lrarkiY 1

Bevaras

Bevaras

Rutin 14

Bevaras

Þ

1^

Rìrtin 14.

Rrfin l4

Rutin 14



4-1
.Y

4583

4544

Þnh

Pob

4585

83

4586

Pob

Kontroller och intyg fiån extema entÍeprenörer som

inkommit e¡ligt krav i koûtrollplan och/eller krav i
nrotokollet Íìån samråd

Pob

83 Anmälningar till byggnadsnâmnden i enlighet med

Relationsritningar avseende planer och fasader

458',7 Pob

/<ae

BYGG PAFöLJDER OCH INGRIPANDE VID
ÕI IIVI,IêT RVI]Í:ÄNNF'.

/<ao

83 Handlingar som initierat ârendet (inkommen

skrivelse/anmälaû, protokoll/anteckningar/foton eff er

4591

11

D^lt

4592

R?

Iñ\,ênf êriño/¡{ôlorñen1âtiôn âv ntâtsen

Pob

e1

Besärar om fÌirklarins

Pob

83

I-r-nmme¡ fü¡l¿lcri¡o ans¿iLa¡ om lov i efterhand

Orisinal

Original

Tjänsteskrivelse/-utlâtande och särskilt redigerat material
fil! ñtiññácâññâ¡trä.le

83

42t4

Byggnad snämnders beslut (med tillhörande
;fñiñdâr/f^fñ-.iôLrñenfâfiôr etc \

Pob

Original

N¡¡a¡l¿iw 1

Original

Þ v¿t¿a Érrqs À P

Nä¡arkiv I

Beslut om att godta mindre avsteg från ftireskriffer om

Nârarkiv I

Närarkiv I

Original

Bevaras

Bevaras

Rutin 14

Närarkiv I

t3

Original

Rutin 14

Bevaras

Original.

Rutir 14

Ntuarkiv I

Närarkiv I

Rutin 14.

Relationsritningar ersâtter tidigar€
godk¿hda ritningar och kopia
skickas till sökande.

N¿irarkiv I

Original

Bevaras

Närarkiv I

Rutin 14

Närarkiv I

Bevaras

Rutin 14.

Bevaras

Rùtin 14.

Rutin 14.

Rutin 14.

Bevaras

Rutin 14

Rùtin 14



a3
\¡

45S3

4594

4595

4596

R1

Pob

RYêd- ANTÀÍ:NÄ PT,ANtr..N

83

Pl'ht¿ârâ ^.h hê<fâññelse.

4598

83

plq¡hccL¡iúi¡o nch oenôñfórânrìeheskrivhin o

Översiktsplaners textdelar, kartbilagor och angivet

underlas till öve¡siktsDlanen.

R1

Pob

R?

Länsstyrelsens ganskningsythande över översiktsplanen

pr^r^l¿^ll("r.lrâû öwer ¡nteo¡n¡iehechtt

4601

83

D^L

4602

Sammanstàllning av )ttranden och utlåtande efter

ç1

Pob

4603

el

tnitiariv/ansökan och beslul alt Dâböria Dlanarbele

Pob

Pob

83

r/ili^L^ñ.ê|.!,êñol'êaL.ì.,ñiñô êñl¡ßf ñlâñ- n¡h hr¡oolqocn

2149

Dokument tillhö¡ande miljöbedömningen enligt

Ëõ¡l:ôliôËÞiiê^lznina

Pob

46l]4

R1

Þvr:r: ú. /t c.rrlttfú''|'sul¡ fìNINa:

Re¡lnwiqnìno av fri¡rättninsâi med lillhörande bilaso¡

Þ^t

BTGG KARTOR OCH GEOGRÄFISK
INUTTPM À TIôNS\/I¡'.RI(S AMIII',7

Original.

e1 Nvbvssnadskarta samt ansökan om nvbvggnadskarta
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Beslut från and¡a myndigheter avseende mark och
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Hantering av e-postmeddelanden, faxmeddelanden samt röstmeddelanden och textmeddelanden
i telefon

Cookiehler, globalfiler och e-postlistor

E-postmeddelandçû och faxmeddelanden av betydelse

som fìiradeder beslut och som bedöms fürunleda ett

E-postmeddelanden och faxmeddelanden av tillfüllig
eller ¡insa betvdelse som ei f¡i¡anleder åtsârd

E-postm€ddelanden och faxmeddelanden av tillQillig
eller ringa betydelse som fiiranleder åtgärd men ej

E-postmeddelanden och faxmeddelanden bestående av

Me¡{delenden i hânvisninossvstem

Röstmeddelanden i telefonsvarare

Bevisoriginalet öyerlâmnas till kommünarkivet.
Rensnin! av akter sker senast i samband med avslut av ärende och utförs [ormalt av handl¿¡ggaren, De handlingar som inte är allmännâ handlingar och inte tilllõr ärendel

något av betydelse lìirstörs. Minnesanteckningar som ligger kvar i âkten sedatr de arkivlagts blir allmitIt handling.

Textmeddelanden i telefon

Digitalt media..

Digitalt media.

Digitalt media

Samtliga anvândare

Digitalt media

Samtliga anvândarc

Digitalt media.

Sa¡ntliga anvândare

Samtliga awândare

Digitalt media.

Samtliga användare

8 dagar

Digital media.

Bevams

Sâm isa ânvändare

Samtliga användare

Dvs efter 8 dagar. Rutin 3l a

och 3l b.

8 dagar

Sv.arkiv 80. Rutin 33

8 dagar

Sarntliga användare

Dvs 8 dagar eft. det meddelandet
inl¿ till mwn¡tiohete¡ R,,rin 31 a

Vid inâktùalitet

Dvs 8 dager efter åtgärd.
Rutin 32.

Vid inaktualitet

Vid inaktualitet

Får gallras omgående

Vid inaktualite t

Röstneddelandeû i telefonsvarare,
som är allmân handling, skall
dokumenteÉs genom
riäñ.fÂrñfê¡l¿nina

.--+ ¡Â+ irr ñ;iilid

Textneddelanden i telefo4 som är
allmãn handling, skall
dokumenteras geûom
riâñcreânfe.Lnìrìo
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ByggriadsÍitrvaltningen i Karlsborgs kommun använder sig av fastighetsakter

I Plan- och bveeenhetells fastishetsakter ireâr handlinear rörarde: Fönättninga¡, tomtmâtningar, bygglovs- och andra lovhandlingar samt anmälan

ej bygglovspliktiga åtgärder, ingdpande, strandskyddsdispenser, ventilationskonholl samt besiktningsintyg.

Förklaringar: Närarkiv 1: Plan- och byggärenden. Närarkiv 2: Pob - Plan- och byggenhelten

De handlingar som gallrås, enligt dokumelthanteringsplan, skall liksom de som bevarâs, ålltid dokumenterns genom särskilt beYis/kYittens.

Beviset, som linns ftir utskrift i "Arkivredogörårbiblioteket", skåll undertecknas av der som utlör den årliga gallringetr, vanligaús arkivredogöraren.

Bsglg!: 0l Handlingar som produceras av fr;rvaltningen och som ingår i diarieftirda
handlingar eller som läggs som bilagor till protokollen eller som placeras i
akte¡ som skall beva¡¿s skall ftamställas på Svenskt arkiv 80 Tumba

02 Å.rsvisa listor, utdatalistor, skall framstàllas pä Svenskt arkiv 80 Tumba.

i diarienummerordning.

03 Av praktiska skâl skall fåtatiga handlingar ej levereras till centralarkiv varje

år. För leverans av handlingama skall räknas det antal år (i Ca-kolumnen)
som fìh gå efter det full volym erhållits (arkivkartong 55 mm, typ Isbergs).

14 Handlingama fttrvams och bevaras i fÌirvaltningens ntuarkiv elle¡ motsvarande
godkänt arkivf¡jrvaringssystem. Det befyder att dessa handlingar ej får gallras.
Saknas godkânt skyddkar dßpens medges av arkivmyndigheten.
Handlingama skall om de ¿ir producerade inom fürvalhingen vara upprättade på

åtdringsbestdndigt papper om det rÍte sãrskilt anges att de skall vara på

Svenskt arkiv 80 Tumbq.

Handlingama levereras till centralarkiv då de inte lângre är aktuella i det lôpande

arbetet.

l7 Alla protokoll skalt bindas in av kontrakte¡ad bokbindare. Kommuriarkivarien ombesôrjer
leverans till bokbindaren

3l a Elektronisk gallring utftiß efter 8 dagar. Myndigheten har gjort den bedömningen att denna tidsperiod

är tillräcklig utifrån allmãnhetens Étt att ta del av handlingen.

31 b En cookielìl & en dataupptagning som innehålle¡ information om vilka webbsidor på Intemet som en

användare har besökt. En globallil âr en dataupptagning som visar adressuppgiffer över de hemsidor
på Intemet som en användare har besôkt. E-maillistan(e-postlistan) ¿ir en fÌirteckning över inkommande

och utgâende elektronisk posr. (Utdrag ur Svenska kommunfiirbundets cirkul& 1999:128).



.\t
N

32 Elektronisk gallring utfürs 8 dagar efìer åtgtud. En åtgãrd kan vara att besvaru en framställning eller en
fürfrågan av rutinmlissig karaktär. En åtgärd kan också betyda att e-postmeddelardet/handlingen vidar-
befordÉs till en annan kommunal m¡,ndighet vilken fãr göm en egen bedömning av e-postmeddelandets/
handlingem arkivstatus. Ett e-postmeddelande som vidarebefo¡dras av en kommunal myndighet till en
annan kommunal m¡ndighet skall bekräftas av den mottagande myndigheten. D¿kefter kan e-postmeddelandel
gallras efter 8 dagar hos den avsândande m)'ndigheten.

33 Elektronisk post, som fiiranleder beslut och som bedöms fümnleda ett ärende, skall omedelbart sloivas ut på

Svenskt arkiv 80 och diariefti¡as. Elektronisk gallring kan ske fürst sedan beslut expedierats i ärendet och att
pappershandlingar produce¡ats i till¡âcklig omfathìing.
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Ängs- och hagmarker i Karlsborgs kommun, lânssty¡elsen

Ängs- och hagmarker i Skaraborg län, länsstyrelsen

ah¡e¡<ìl¿tlio na¡rn¡Á¡ãciñwcñferino lâñ(ctlfelsen
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Korlsborgs kommun SAMMANTRÃDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2012-12-13

Sida 170

BMN S 104 Detaljplan fär del av Boken 26

DnrB2072-242

Beslut
Bygg- och miljönZimnden godkänner de åindringar som ftireslås i
samrådsredogörelsen och uppdrar till fürvaltningen att ställa ut detaljplanen

ftir gransknhg.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen har s¿ints ut fiir samråd. Tid att komma in med s1'npunkter har

skett fram till och med 2012-1 1-06. Bygg- och miljöfüwaltningen har

sammanställt inkomna synpunkter och ftireslagit ändringar i en

samrådsredogörelse.

Bilagor
Samrådsredogörelse BllagaT2

?)



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2012-12-13

Sida l'72

Upplysningar
Tekniskt samråd behövs inte. Däremot ska byggherren lämna in ett fürslag till
kontrollplan som visar de kontrollpunkter som byggher¡en bedömer vara
nödvtindiga. Fö¡st seda¡ kontrollplanen har fastställts utfärdas ett startbesked.

Beslutet om bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

En avgift debiteras på 6 417 la. I denna avgift ingår beslutet om lov,
fastställelse av kontrollplanen, startbesked, underrättelse av bygglovet till
grannar och andra sakägare, kungörelse av lovbeslutet samt slutbesked.
Beloppet faktureras.

Observera att avgiften für att underrätta grannar och andra berörda sakägare
om bygglovet samt kungörelse av detta i Post och Inrikes Tidningar, så att
bygglovet kan vinna laga kraft, ¿t 1 090 kr. Beloppet ingår i avgiften ovan.

Den som vill överklaga beslutet eller bygglovsavgiften ska göra det inom tre
veckor fiån det att man fick del av beslutet. Överklagandet ska ställas till
LZinsstyrelsen i Västra Götaland men skickas till:

Bygg- och milj önämnden
Karlsborgs kommun
546 82 Karlsborg

Protokollsutdrâ g och bygglovshandlingar till:
Sökandena

För kännedom till:
G¡annar



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
20't2-12-'t3

Sida 173

BMN $ 106 Ansökan om fürhandsbesked fär nybyggnad av fritidshus på

fastigheten Åna 1:63

Dnr B 2012-338

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att inte avgöra frågan om fürhandsbesked

ørrein det pågãenAe planarbetet fär ,A¡a har avslutats. Nämnden har två år på

sig att avsluta planarbetet. DZirefter ska frågan avgöras utan dröjsmål'

Ärendebeskrivning
En ansökan om fiirhandsbesked für nybyggnad av ett fütidshus på fastighetør

Äna 1:63 har kommit in till bygg- och miljönämnden 2012-1 1-08'

Fastigheten ligger inom planlagt område. Enligt detaljplanens bestämmelser

ska anvåindningen av den aktuella marken dels vara"park" dels vara

"vattentfüt och dZirmed sammanhängan<ie åinciamåi". Byggna<ier für
bostadsändamål strider således mot anvåindnìngsbestämmelsema'

Söka¡den har 20 72-17-20 pu telefon fått information detta och att den

{ìireslagna åtgärden inte kan beviljas med gällande planbeståimmelser'

För området finns i dagsläget bland annat ett planuppdrag som omfattar hela

fritidshusom¡ådet med huvudsyfte att möjliggöra avstyckningar och

nybyggnad av ett antal fritidshus i det område som med gällande plan utgör

p-arkrnãrt. Det är en liten del av denna parkmark som aktuellt fürha¡dsbesked

gäl1er.

19 kap 28 $ plan- och bygglagen står ftiljande:
"Om ett ä¡ende om lov elle¡ forhandsbesked avser en byggrrad eller ett

markområde som omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd eller av

ett påbörjat arbete ftir att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller

områdesbestämmelser, får byggrradsnåimnden besluta att ¿irendet om lov eller

fijrhandsbesked inte ska avgöras fünåin frågan om expropriationstillstand ha¡

avgjorts eller planarbetet har avslutats. Om kommunen inte har avslutat

planarbetet inõm ftå år från det att ansökningen om lov eller ftirhandsbesked

iom in tìll byggrradsnåimnden, ska dock ärendet om lov eller fìirhandsbesked

avgöras utan dr<ijsmål."

Sökanden har mot bakgrund av detta fütt två alternativ atf ta ställning till:

1. Viclhålla sitt ftirslag och låta nämnden pröva frågan, där fürvaltr:ringens

ftirslag kommer att vara avslag med motiverìngen att åtgfuden strider mot

användningsbeståimmelsema. Ett avslag kan sedan överklagas'

Oçñr



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2012-12-13

Sida 174

2. Att överlåta på bygg- och miljönämnden att besluta att inte avgöra frågan

fiirråin det inledda planarbetet har avslutats. Nämnden har två år på sig att
avsluta planarbetet. Därefter ska beslut fattas.

Sökanden har meddelat att han fìirordar altemativ två.

Bygg- och miljöfäwaltningens bedömning
Att uppfrira ett bostadshus på den aktuella marken strider mot
användningsbeståimmelsema och ett fürhandsbesked som medger den

ftireslagna åtgärden kan därftir inte beviljas med nuvarande planbestämmelser.

Sökanden har 2012-17-20 meddelat att han färordar alternativ två, enligt ovan.

Bygg- och miljöftirvaltningen füreslår dåirfür att bygg- och miljönämnden
beslutar att inte avgöra frågan om bygglov fÌinZin planarbetet ha¡ avslutats.

ITnnlvcninoqr

Om kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år fran det att

ansökningen om lov eller fürhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska

ärendet om lov eller ftirha¡dsbesked avgöras utan dröjsmål'

Anståndsbeslut kostar ingenting.

Protokollsùtdrag till:
Sökanden



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2012-12-13

Sida 175

BMN S 107 Strandsþddsdispens für nybyggnad av enbostadshus,
lusthus sant fürlängning av brygga på fastigheten
Trälkehemmet 1:24

Dnr B 2012-350

Beslut
Med stöd av miljöbalken 7 kap. l8 b g och 18 c g beviljas dispens från
fürbuden enligt miljöbalken 7 kap. 15 g.

Särskilda skäl ftir dispens är:
o Området ha¡ redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar

betydelse ftir strandskyddets syften (7 kap 18 c g 1.)
. Anläggningen måste ftir sin funktion ligga vid vattnet. (7 kap 18 c $ 3.)

Åtgärdema påverkar varken füluftsliv eller djur- och växtliv på något
väsentligt sätt.

Villkor
Den tomtplats som fãir tas i anspråk redovisas på bilagd karta. Befintlig
naturmark utanfiir tomtplatsen ska bibehållas. Vid eventuella åtgärder som
påverkar naturmarken ska den naturliga vegetationen tillåtas växa upp igen.

Området mellan hemfridszonen/tomþlatsen och bryggan får inte privatiseras -
exempelvis genom gräsklippning, trädgårdsplantering, skyltar, sittgrupper,
belysning, grillplatser eller liknande. En äldre befintlig bro över vattenområdet
mellan tomtplatsen och bryggan für underhållas.

Bryggan ska vara allmäntillgåinglig och fÌir inte vara mer än 1,5 meter bred.

Á,rendebeskrivning
Stefan Hindefors ha¡ 2012-71-23 kommit in med en ansökan om
strandskyddsdispens fär nybyggnad ett enbostadshus, ett lusthus samt
fürlÍingning av en brygga på fastigheten Trälkehemmet 1:24.

Fastigheten ligger utanfÌir planlagt område och sträcker sig ända fram till
Kyrksjön som inom 200 meter fran stranden omfattas av strandskydd enligt
miljöbalken 7 kap. 13 g. Tomþlatsen är belägen cirka 60 meter från Kyrksjöns
väsha strand.

På fastigheten finns ett enbostadshus samt två äldre komplønentbyggnader.
Den befintliga huvudbyggnaden ska rivas och ersättas med ett nltt bostadshus
av likvåirdig storlek på nästan samma plats. Utöver detta ska ett mind¡e lusthus
byggas inom tomþlatsen.



Korlsbotgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sam m anträdesdatum

2012-12-13

Sida 176

Ansökan omfattar också fürbättring och fürl2ingning av en brygga vars

fundament till huruddelen har sjunkit under vattennivan' Enligt ansökan vill

sökanden lägga en träbrygga ovanpå den nedsjunkna,bryggan samt av

p.utti.tu .ËifOrlänga áen cirka tre meter ut i sjön till en befintlig sten'

Bygg- och miljöfärvaltningens bedömning
låãi¿.tø¿"tiynar till anirygga lorutsåinningarna für allemansrättslig

iffg*liíi."ri¿områden oJh-terrara goda livsviilkor für djur- och växtlìv på

land och i vatten.
För att kunna ge dispens från forbudet att uppftira byggn'der inom

strandskyddsområdé måste wå forutsättningar vara uppffllda'

o Dels måste det finnas ett så kallat såirskilt skäl

. Dels får inte syftet med shandskyddet påverkas

De särskilda skälen åir preciserade i 7 kap' 18 c $ miljöbalken' Ett av dessa åir

att om¡ådet som ciispensen avser redan har tugi¡s i anspråk på e!i säl! san gör

att det salonr betydelse þr strandsþddets syften'

Ett a¡nat särskilt skäl är: Dispensen avser ett område som behövs f)r en

;;tä;g";"; t"* Jìir sin funhion måste ligga vid vdttnet och behovet ínte kan

tillgo do s e s utanþr område t.

De ÍÌireslagrra åtgärdema på lald kommer ske inom ett område som redan har

ãgit. i u"tlp.at pã det sätisom anges ovan'-Den färeslagna åtgåirden på den

ùrn",rig, dryeg_ är dock mer svårbedömd, eftersom bryggan är så färfallen

att omrãdet iritã låingre sjåilvklart kan anses vara ianspråktaget' Som

""fãggti"e 
t"ttuktJA "ppfyto 

C"n å andra sidan det särskilda skälet enligt

7 kap 18 c $ Punkt 3.

Någon gemensam brygga finns inte i nåirheten' Fastigþeten ligger relativt

eniigt ãch bedö-"l"g"n görs att ftirutsättningama for att skapa en

.uotlãUit.tuA anlaggÐing i n¿irområdet Zir små' Bryggans storlek och

utfo¡ande har inte ka.aktären a.\, soldäck utan av båtbrygga - det vill säga en

rÃ"i U"ygg^ ".s 
längd dessutom fÌireslås begränsas av en befintlig sten några

meter ut i sjön.

De füreslagna åtgåirdema bedöms inte negativt påverka vare sig tillgänglig-

heten till strandlinjen, djurlivet eller växtligheten'

Mot bakgrund av ovanstående görs bedömningen att de füreslagrr a älgätdena

kan beviljas dìsPens.



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-12-13

Sida 177

Uppþningar
Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påböfats
inom två år och avslutats inom fem år fran den dag då dispensbeslutet vann
laga kraft. Avgift fÌir shandskyddsdispens är 7 000 la. Utöver detta tillkommer
140 kr ftir underlagskarta, det vill säga totall 7 140 kr. Beloppet faktureras.
Observera att Ftgärdei. som vidtas i vatten oftast kräver en anmälan om
vattenverksamhet till länsstyrelsen. Anmälan krävs für uppfürande av en

anläggning, fyllning, pålning, grävning, schaktning, muddring, sprängning
eller anna¡ liknande åtgärd i ett vattendrag.

Obsewera att lZinsstyrelsen kan överpröva beslutet. Länsstyrelsen måste inom
he veckor från det att de registrerat 2irendet meddela om de avser göra en

sådan överprövning.

Beslutet kan överklagas av den som beslutet angår, om avgörandet har gått

henne eller honom emot. Overklagandet ska ske inom tre veckor från det att
1- . -,r -r ^ --- l ^- ^--: ^ ) ^- l-^- 1.,^- :l^^llman tlcK otjl av oçslutËt. ultuçI uvçl Kl ilBill luçpst luuçl¡ l(¿11| ¡1vErr ruEsrl

fürening som enligt sina stadgar har till 2indamål att tillvarata naturskydds-
eller miljöskyddsärenden eller friluftsintressen överklaga beslutet.

Ett överklagande ställs till l?insstyrelsen i Västra Götaland men ska skickas till
bygg- och miljönämnden på adress:

Bygg och milj önåimnden
Karlsborgs kommun
546 82 Karlsborg

Bilaga
Tomtplatsavgråinsning samt fotografi

Protokollsutdra g till:
Stefan Hindefors
Trälket, Näckosudden I
546 92 Mölltorp

För kännedom med delgivning till:
L.¿insst Telsen

BtlagaT3
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Blå visar den bef¡ntl¡ga gjutna bryggan (under vatten)

Gul är den förlägn¡ng jag önskar gjöra (ca. 3 meter tror jag - inte de 2 jag angav ¡ min ansöknad)

Röd ring markerar den sten jag önskar fàsta bryggân ¡ för att gjöra den fast och säkerställa att den inte
tas av ¡sen.

Ta stövlar med dig (det behövs). Bron över kânal ãr säker (håller mina 106 Kg), men luta dig inte på

räcket (det litar jag inte helt på). lag kommer âtt förbättra bron nästa år så den blir sàker.

Q5
ø



Korlsbotgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och m¡ljönämnden

Sammanträdesdatum

2012-12-13

Sida 178

BMN S 108 Strandskyddsdispens für nybyggnad av garage och fürråd
samt uthus på fastigheten Ekorren 5

DnrB2072-355

Beslut
Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b $ och 18 c $ beviljas dispens från

fürbuden enligt miljöbalken 7 kap. 15 $.

Särskilt skåil for disPens iir:
. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknm

betydelse fär strandskyddets syften

Åtgärdema påverkar varken friluftsliv eller djur- och växtliv på något

r/Äeêñfliût cäft

Villkor
Den tomtplats som får tas i anspråk motsvaras av fastighetens grtinser'

Ärendebeskrivning
Kj ell Johansson h at ZOtZ'tz-OC ansökt om strandskyddsdispens ftir
nybyggnad av ett garage och ftjrråd samt ett uthus på fastigheten Ekorren 5'

Fastigheten ligger längs Parkvägen norr om Karlsborqs 
-camping 

cirka

100 tieter noñ om Bottensjön, som omfattas av strandskydd inom 300 meter

från stranden enligt miljöbalken 7 kap. 13 $'

För området gäller en avstyckningsplan fran 1945-01-16. slrandskyddet åir inte

upphär't i planen, varfär fastigheten ligger inom strandskyddsområde'

På fastigheten finns ett befintligt enbostadshus samt ett ä1dre garage Det

befintfila garaget ska rivas och e¡sättas med ett nytt' Rivningslov och bygqlov

ha¡ sökls. Útöver tletta har sökanden for avsikt att på sikt bygga ett uthus på

tomten.

Bygg- och miljöftirvaltningens bedämning
Sttäa.tyOa"t tynar till att trygga fürutsättningama fürallanansrättslig

tillgang til strandområden oc| bevara goda livsvillkor ftir djur- och våixtliv på

land och i vatten.



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-12-13

Sida 179

För att kunna ge dispens från fürbudet att uppÍìira byggrrader inom
strandskyddsområde måste två ftirutsättningar vara uppfyllda.

¡ Dels måste det finnas ett så kallat sä¡skìlt skäl
o Dels får inte syftet med straldskyddet påverkas

De särskilda skälen rir preciserade i 7 kap. 18 c $ miljöbalken. Ett av dessa är
att området som dispensen avser re dan har tagíts í anspråk på ett sätt som gör
att det salnar betydelse Jör strandsþddets syften.

Den Íìireslagna åtgärden sker inom ett område som reda¡ har tagits i ansprak
på det sätt som anges ovan. Ätgärden bedöms inte negatilt påverka vare sig
tillgängligheten till strandlinjen, djurlivet eller växtligheten.

Upplysningar
Beslut orn strandskyddsdispens upphör att g¿illa om åtg¿irden inte har påbörjats
:-^- +,,Â Â- ^^L ^.,-1,,+^+- ;-^- Ê* ß- Â.å- .l-- ,t-^ lA l:-----L--1,,+-+,,---4 rr4r uer¡ u4ó u4 u¡úyv¡ rruvrr u.vr r our

laga kraft. Avgift für strandskyddsdispens ¿ir 7 000 kr. Beloppet faktureras.

Observera att l2insst1,relsen kan överpröva beslutet. Länsstyelsen måste inom
tre veckor från det att de registrerat ärendet meddela om de avser göra en
sådan överprövning.

Beslutet kan överklagas av den som beslutet angår, om avgörandet har gått
henne eller honom emot. Overklagandet ska ske inom tre veckor från det att
man fick del av beslutet. Under överklagandeperioden kan även ideell
fìirening som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata naturskydds-
eller miljöskyddsärenden eller friluftsintressen överklaga beslutet.

Ett överklagande ställs till låinsstyrelsen i Västra Götaland men ska skickas till
bygg- och miljönåimnden på adress:

Bygg och milj önämnden
Karlsborgs kommun
546 82 Karlsborg

Bilaga
Tomþlatsavgränsning

Protokollsutdrag till:
Kjell Johansson
Lockgruvegården 140
713 91 NORA

För k¿innedom med delgivning till:
Länsst Telsen

Btlaga 7 4
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Korlsborgs kommun SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-12-13

Sida 180

BMN $ 109 Meddelanden och delegationsbeslut

Inkommande
Kopia på beslut från Länsstyrelsen i Väsha Götalands låin, Rättsenheten,
adresserat till Våinersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Överklagan
av Låinsstyrelsens beslut om byggsanktionsavgift ftir fastigheten Strömmen 1

DnrM2012-340.

Dom från V2inersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Angående
ftireläggande om att ta bort pir med träöverbyggnad med mera runt
bastubyggnad på fastigheten Vanäs I :9. Dm L 2009-232.

Kopia på beslut från Länsst1,relsen i Västra Götalands län, Miljöskydds-
enheten, adresserat till Avfallshantering Osffa Skaraborg. AnmäIan enligt
miljöbalken algående anvåindning av fürorenade massor für konstruktion vid
Karlsborss deoom. Dnr M 2012-497 .

Beslut från Lä¡sstyrelsen i Västra Götalands län, Vattenvårdsenheten.
Statsbidrag für kalkningar inom Karlsborgs kommun 2012. Dnr M 2012-232.

Kopia på beslut från Ltinsstyrelsen i Västra Götalands län, Veterinåi¡- och
djursþddsenheten, adresserat till Mats Gustafsson, Sätra Bruk AB,
546 94 Undenäs. Medgivande ftir utläggning av animaliska biprodukter fiir
stödutfodring av öm. Dnr M 2012-533.

Beslut fran Miljösamverkan östra Skaraborg angående att direktionen beslutar
att Karlborgs kommun inträder som ny medlem i kommunalftirbundet den 1

januari 2013. Dn¡ A 2010-17.

Utgående
Yttrande till Länsstyrelsen i Västra Götala¡ds län, Samhällsbyggnadsenheten
angående gång- och cykelväg Karlsborgs tätort-Mölltorp. Dnr M 2072-662.

Yttrande till L?insstyrelsen i Västra Götalands län, Samhällsbyggnadsenheten
angående ftirstudie, väg 3061, Undenäs-Kvamsjöbacken. Dw M 2012-661.

Delegationsbeslut registrerade i ByggR 2012-1 1-0I- 2012-12--02 redovisas
t btlaga 7 5.

Delegationsbeslut registrerade i ECOS 20 I 2- 1 1 - 0l - 2012-12- 13 redovisas
ib1laga76.
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Korlsborgs kommun sAM MANTRÄDEspRoToKoLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2012-12-13

Sida 181

BMN S 110 Information

Beslut
Bygg- och miljönämnden noterar informationen.

Á,rendebeskrivning
Bygg- och miljöfìiwaltningen informerar om:

Orsanisation ftir bvgqnadsn¿imtden

. Personalen organiseras i en egen enhet inom
kommunledningsftiwaltningen, plan- och byggenheten.

. Överftiring av budget från byggnadsnämndens till Kommunstyrelsen.
Endast byggnadsnämndens politiska verksamhet blir kvar i budget
(som främst avser a¡voden och ersättningar fi5r fìirlorad
arbetsfttrtj¿inst).

Budeet 2013
Kommunst¡nelsens ftirslag till beslut i kommunfullmfütige om bud get 2013
har arbetats in i budget 2013 ftir byggnadsnåimnden. Förändringar som sedan
bygg- och miljönämndens fürslag Êir:

. Ramen (kommunbidraget) utökas med 300 tkr für att slutftira
översiktsplanerbetet. Ytterligare 100 tkr avsätts i fürfogandeanslag hos
KS.

. Löneökningen sänks till 2,6 %;o, ger 12 tkr i besparing, ramen sänks
med motsvarande.

. Generell besparing på 0,3 %o ger 7 tkr ibesparing, ramen sänks med
motsva¡ande (besparing fürbrukningsinventarier/ÍÌirbrukningsmaterial).

direktion och miljönZimnd komme¡ att ske

Samverkansutbildnins i februari 20 1 3

Samverka¡sutbildning kommer att genomfüras für samtliga chefer och fackligt
fìirtroendevalda samt ftir politiker från samtliga nämnder 12 februa¡i
kl 10.00-12.00.

Meddelanden till nämnden
Diskussion om vilka tlper av meddelanden nåimnden önskar få information
om.

lntroduktion av nya politiker
i slutet av januari 2013.


