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Delegering till stadsarkitekten att besluta om bygglov
för planenliga nybyggnationer samt delegering till
ordföranden att besluta om avslag under sommaren
2021
Ärendet
Ärendet avser delegering till stadsarkitekten att besluta i ärenden om
bygglov för planenliga nybyggnationer samt delegation till
byggnadsnämndens ordförande att fatta beslut om avslag i lov- och
anmälningsärenden. Delegationerna är tillfälliga under sommaren 2021.
Enligt 9 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska beslut i
bygglovsärenden fattas inom tio veckor från den dag ansökan inkommer
till nämnden, eller den senare dag då ytterligare underlag inkommer till
nämnden från sökanden på hans eller hennes initiativ. Beslut i
anmälningsärenden ska enligt 9 kap. 45 § PBL fattas inom fyra veckor från
den dag anmälan kom in till nämnden eller den senare dag då ytterligare
underlag kom in till nämnden från anmälaren på hans eller hennes initiativ.
Under sommaren 2021 är det tolv veckor mellan byggnadsnämndens
sammanträden i juni och september. Det innebär att beslut i ärenden om
lov för nybyggnationer samt beslut om avslag i lov- och
anmälningsärenden riskerar att dröja längre än den lagstadgade tiden.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret föreslår att nämnden delegerar till
stadsarkitekten att fatta beslut om nybyggnationer samt delegerar till
ordföranden att fatta beslut om avslag under perioden 10 juni till 25
augusti 2021. Delegationen till stadsarkitekten gäller endast för
nybyggnader som är planenliga.
Beslut som fattas med stöd av delegationerna ska redovisas för nämndens
beredningsutskott vid dess möte den 23 augusti 2021.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
1. Byggnadsnämnden delegerar till stadsarkitekten på miljö- och
stadsbyggnadskontoret att besluta om bygglov för planenliga
nybyggnationer. Delegationen gäller under perioden 10 juni till 25
augusti 2021. Delegationen gäller inte beslut om avslag.
2. Byggnadsnämnden delegerar till nämndens ordförande att besluta
om avslag i lov- och anmälningsärenden under perioden 10 juni till
25 augusti 2021. Innan avslagsbeslut fattas ska nämndens
beredningsutskott informeras.
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