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§ 5

Information om länsstyrelsens uppföljning och 
utvärdering av operativ tillsyn enligt miljöbalken

Länsstyrelsen i Värmlands län följer upp och utvärderar den operativa 
tillsynen enligt miljöbalken hos ett antal kommuner varje år. I år var det 
Edas tur. Kommunen har fått lämna in skriftligt underlag och därefter, vid 
ett möte med länsstyrelsen 17 maj besvarat och diskuterat ett antal 
frågeställningar gällande miljötillsynen. Länsstyrelsen har nu lämnat en 
skriftlig sammanfattning efter besöket vilken redovisas på sammanträdet. 

Jävsnämnden har tagit del av informationen.
____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 6

Diskussion om förslag till internkontrollplan

Sammanfattning 
Kommunrevisorerna i Eda har genomfört en granskning av jävsnämndens 
verksamhet. Revisorerna konstaterar att nämnden saknar intern kontroll 
vilket innebär att man inte kan säkerställa att de ärenden som ska behandlas 
av nämnden verkligen hamnar på nämndens bord. 

Jävsnämndens beslut
Jävsnämnden beslutar att till varje sammanträde med jävsnämnden ska de 
ärenden som tagits upp av Kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsutskottet presenteras för nämnden för att säkerställa att de 
ärenden som ska behandlas av jävsnämnden inte har behandlats i någon 
annan instans. 
____ 

Beslutet expedieras till
Kommunsekreteraren 
Utskottssekreterare samhällsbyggnadsutskottet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 7 D nr JVN 2018-9

Diskussion om förslag till verksamhetsplan

Sammanfattning 
Kommunrevisorerna i Eda har genomfört en granskning av jävsnämndens 
verksamhet och revisorerna konstaterar att nämnden saknar 
verksamhetsplan. Jävsnämnden har tagit fasta på kritiken och för att 
säkerställa att jävsnämnden utför den tillsyn mot kommunen som man är 
ålagd att göra ska en verksamhetsplan inför 2019 tas fram. 

Jävsnämndens beslut
Jävsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att inför nästa 
sammanträde med jävsnämnden ta fram ett förslag på verksamhetsplan för 
2019.
____ 

Beslutet expedieras till

Kommunchef
Verksamhetschef samhällsbyggnad

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Jävsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

6(20)
Sammanträdesdatum

2018-06-15

§ 8 Dnr JVN 2018-10

Diskussion om revidering av delegationsordning

Sammanfattning
Jävsnämndens nuvarande delegationsordning togs fram 2013 och är i behov 
av revidering. 

Delegering innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att 
delegaten, den som fått rätten att fatta ett visst beslut, inträder i nämndens 
ställe, i det här fallet jävsnämnden. Syftet med delegering är att de 
förtroendevalda ska kunna avlastas rutinärenden och få mer tid för 
övergripande frågor. Det leder också till ökad effektivitet och bättre service. 
För att det skall vara tillåtet att fatta delegationsbeslut krävs en 
delegationsordning som är fastställd genom ett politiskt beslut, där det 
regleras vem som har rätt att fatta vilka beslut. Rätten att delegera regleras 
av 6 kap 37 § kommunallagen. 

Jävsnämndens beslut
Jävsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att revidera nuvarande 
delegationsordning. 
____ 

Beslutet expedieras till

Kommunchef
Verksamhetschef samhällsbyggnad

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 9 Dnr JVN 2018-8

Svar på revisorernas granskning av jävsnämndens 
verksamhet

Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av kommunrevisorerna i Eda genomfört en 
granskning av jävsnämndens verksamhet. 

Granskningen syftade till att beskriva och följa upp jävsnämndens 
verksamhet och skulle bl a besvara följande revisionsfrågor: 

- om det finns ett grundläggande och ändamålsenligt dokument i kommunen 
som beskriver jävsnämndens uppdrag och syfte

- om inriktningen på den faktiska verksamheten i nämnden uppfyller 
reglementet, kommunallagen och fullmäktiges mål

- om uppsikten över jävsnämnden är ändamålsenlig och tillräcklig

- om den interna kontrollen i nämnden är tillräcklig

Revisorerna konstaterar i sin rapport att jävsnämnden i sin nuvarande form 
inte fungerar ändamålsenligt och att det kan finnas skäl att ompröva dagens 
arbetsformer och rutiner eller överväga alternativ organisationslösningar där 
myndighetsutövning och tillsynsverksamheten får en tydligare och 
fristående roll. 

Beslutsunderlag
Revisionsrapport - granskning av jävsnämndens verksamhet 2018-02-05
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-05-08

Jävsnämndens beslut
Jävsnämnden beslutar att lämna följande svar till revisorerna;

Jävsnämnden instämmer i stort i  revisorernas kritik och kan se bristerna 
med nuvarande organisation. Arbetet med att rätta till flera av de påpekade 
bristerna har påbörjats och kommer att slutföras under året. Som exempel på 
detta kan nämnas att arbetet med en verksamhetsplan och en 
internkontrollplan för jävsnämnden har påbörjats.

 Revisorerna konstaterar:

1.  Att jävsnämnden saknar egna resurser för att utföra sitt uppdrag.

Svar: Jävsnämnden har idag ingen egen budget för sin verksamhet utan de 
tjänstemän som fullgör nämndens uppdrag lånas in av 
samhällsbyggnadsenheten. 

2. Att det saknas en intern kontroll för att säkerställa att de ärenden som 
skall tas upp faktiskt kommer jävsnämnden tillhanda.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Svar: Jävsnämnden har tagit fasta på kritiken och ett förslag till 
internkontroll har tagits fram vilken innebär att  jävsnämnden vid varje 
sammanträde får redovisat de ärenden som beslutats i 
samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen. Detta för att säkerställa 
att de ärenden som ska behandlas av jävsnämnden kommer jävsnämnden 
tillhanda.

3. Att jävsnämnden lider av att inte ha egna tjänstemän anställda under sig 
utan måste förlita sig på tjänstemän från andra tillsynsverksamheter.

Svar:  För att säkerställa att jävsnämnden utför den tillsyn mot kommunen 
som man är ålagd att göra ska en verksamhetsplan inför 2019 tas fram. 

 Ett förslag till internkontrollplan ska också tas fram under 2018. 

4. Att en hög grad av delegation gör att nämnden själv i praktiken bara 
fattar beslut i ett mycket litet antal ärenden.

Svar: En översyn av jävsnämndens delegationsordning har påbörjats och ska 
vara klar till hösten 2018. De beslut som idag fattas på delegation är ärenden 
av mer rutinmässig karaktär och arbetet skulle bli mer ineffektivt om dessa 
ärenden ska tas upp i jävsnämnden. Det har i praktiken fungerat så att vissa 
ärenden som tjänstemännen har delegation på att fatta beslut om ändå har 
tagits upp i jävsnämnden då det varit ärenden av speciell beskaffenhet.

5. Att jävsnämnden genom att hantera få ärenden kan ha svårt att 
upprätthålla tillräcklig kunskap bland nämndens ledamöter.

Svar:  Jävsnämnden instämmer i kritiken och kommer under året att påbörja 
en internutbildning av nämndens ledamöter. 

6. Att myndighetsärenden rörande kommunens egendom och verksamhet 
inte alltid initieras på ett ändamålsenligt vis, något som i slutändan kan 
försvåra jävsnämndens arbete.

Svar: Jävsnämnden instämmer i kritiken men menar att detta går att lösa 
genom ökat samarbete inom organisationen. 

7. Att det inom förvaltningen finns risk för jäv då samhällsbyggnadschefen 
har ansvar för både tillsyn och drift. Vidare leder detta till att 
driftansvariga chefer även sätter lön för inspektorerna som utför tillsyn 
över driften, något som möjliggör intressekonflikt inom förvaltningen.

Svar: Jävsnämnden instämmer i kritiken men menar att i vissa delar av 
kommunens verksamhet kommer denna problematik att lösas genom att ett 
beslut har fattats i Eda kommunfullmäktige om att bilda ett med Arvika 
kommun gemensamägt bolag för drift och skötsel av vatten och avlopp, 
renhållning och gata. Därmed kommer driften att skötas av ett bolag  och 
tillsynen av kommunens inspektorer.

Jävsnämndens samlade analys av revisorernas kritik är att man instämmer i 
stort i kritiken och att en organisationsöversyn med inrättande av en 
myndighetsnämnd bör övervägas för att säkerställa en rättssäker hantering 
av ärenden. En myndighetsförvaltning under en myndighetsnämnd skulle 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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också kunna ge fördelar såsom en samlad kompetens och en effektivisering 
av handläggning både för enskilda och företag. 

Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
____ 

Beslutet expedieras till
Kommunrevisorerna

Till kommunfullmäktige för kännedom

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 10 Dnr JVN 2018-3 KSSU 2018-097

Södra Ämterud 1:739, ansökan om bygglov för 
väderskydd

Sammanfattning
Ansökan avser nybyggnad av väderskydd, 12m2 på fastigheten Södra 
Ämterud 1:739 i Charlottenberg. Väderskyddets stativ är av 
aluminiumprofiler med paneler av härdat glas. De glasade väggarna ger ett 
luftigt intryck och det passar bra in i den omgivande miljön. Väderskyddet 
har belysning infäst i takramen. Väderskyddet levereras komplett med 
betongplatta. Storleken är 1,7m bredd 4,6m lång. Sökande är Eda kommun.

Förutsättningar
Fastigheten omfattas av detaljplan SPL 1730-P86/1. 
Placering av väderskydd kommer att vara på en handikappanpassad förhöjd 
yta med plattor (perrong) i anslutning till busstoppet, på parkering enligt 
stadsplanen. Väderskyddet kommer att placeras enligt situationsplan. 

Yttrande
Berörd granne har getts tillfälle att yttra sig i åtgärdsvalstudien. 
Projekteringsmöten har också hållits med berörda grannar. Inga 
invändningar har framförts. 

Beslutsunderlag
Fasadritning 2018-05-28
Planritning 2018-05-28
Situationsplan 2018-05-28
Ansökan bygglov 2018-05-28
Tjänsteskrivelse 2018-05-31

Jävsnämndens beslut

Ansökan om bygglov för väderskydd beviljas med stöd av 9 kap. 30 och 31 
b §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.   

Åtgärden avviker från detaljplanen, vilken bedöms vara en liten avvikelse 
som är förenlig med syftet med planen enligt 9 kap. 31 b § PBL.

Åtgärden uppfyller övriga krav enligt 9 kap. 30 § PBL, bland annat de krav 
som framgår av 2 kap. 6 § första stycket 1, 2 kap. 9 § och 8 kap. 17 § PBL.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den 
dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Utstakning ska följa inlämnad situationsplan.

Upplysningar

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Enligt 13 kap. 16 § tredje stycket PBL har alla som inte har delgivits 
beslutet 4 veckor på sig från det att kungörelsen tillkännagivits i Post- och 
inrikes tidningar.

Du bör inte börja bygga förrän besvärstiden gått ut, eftersom beslutet kan 
överklagas. Beslutet kan överklaga inom fyra veckor. Ett beslut som vunnit 
laga kraft kan inte längre överklagas.  

Byggherren skall enligt PBL se till att arbetena utföres enligt 
bestämmelserna i denna lag och enligt föreskrifterna eller beslut som har 
meddelats med stöd av lagen.
____ 

Avgift: 2486 kr

Beslutet expedieras till
Eda kommun 
Box 66
673 22 Charlottenberg

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 11 Dnr JVN  2018-4 KSSU 2018-78

Uttern 1, ansökan från Eda kommun om bygglov av 
modulförskola

Sammanfattning
Ansökan avser bygglov för en modul förskola. Byggnaden kommer att 
uppföras i ett plan exklusive förråd. Den totala byggnadsarean av 
modulförskolan kommer att vara ca 400m2. 
Tillkommande förråd kommer att uppföras inom tomtplatsen. Den befintliga 
modulförskolan ska flyttas på grund av besvärliga markförhållanden. Den 
nya placeringen kommer att innebära att grundläggningen kommer att ske 
på pålad grund och ett övergripande område kommer att avdikas och 
dräneras. Sökande är Eda kommun.

Förutsättningar
Fastigheten omfattas av detaljplan 1730-P07/14 antagen den 26 Juli 
2007.Förskolan kommer att uppföras på byggbar mark enligt detaljplanen.
Planen ger möjlighet till förskoleverksamhet i bottenplan inom området. En 
planbestämmelse om största tillåtna bruksarea på 300m2 förs in i planen, 
vilket motsvarar två avdelningar med barn. Plansektion ser också att 
utemiljö, hälsa, säkerhet, skydd och miljö normer uppfylls enligt de krav 
som ställs.

Överskridandet av byggnadsarean av förskolan bedöms vara en mindre 
avvikelse från detaljplanen.

Beslutsunderlag

Ansökan om ändrad användning 2018-05-08
Situationsplan 2018-05-08
Fasadritning 2018-05-08
Planritning 2018-05-08
Tjänsteskrivelse 2018-05-31 

Jävsnämndens beslut

Ansökan om bygglov för nybyggnad av modulförskola och tillkommande 
förråd beviljas med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL.   

Åtgärden avviker från detaljplanen, vilken bedöms vara en liten avvikelse 
som är förenlig med syftet med planen enligt 9 kap. 31 b § PBL.

Åtgärden uppfyller övriga krav enligt 9 kap. 30 § PBL, bland annat de krav 
som framgår av 2 kap. 6 § första stycket 1, 2 kap. 9 § och 8 kap. 17 § PBL.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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För att genomföra åtgärden  krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig krävs det en certifierad med behörighet N/K enligt 10 kap 
9§ PBL.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den 
dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Åtgärden får inte påbörjas förrän plansektion har lämnat ett startbesked 
(enligt 10 kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd kan ske över telefon/mejl.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10kap. 
4 § PBL.

Upplysningar

Enligt 13 kap. 16 § tredje stycket PBL har alla som inte har delgivits 
beslutet 4 veckor på sig från det att kungörelsen tillkännagivits i Post- och 
inrikes tidningar, att överklaga.

Utstakning ska följa inlämnad situationsplan. Byggnaderna ska sedan 
inmätas av behörig.

Byggherren skall enligt PBL se till att arbetena utföres enligt 
bestämmelserna i denna lag och enligt föreskrifterna eller beslut som har 
meddelats med stöd av lagen.
____ 

Avgift: 20 525 kr

Beslutet expedieras till
Eda kommun 
Box 66
673 22 Charlottenberg

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 12 Dnr JVN 2018-5 KSSU 2018-76

Kattugglan 1, ansökan från Eda kommun om ändrad 
användning från gymnastiksal till skollokaler 

Sammanfattning
Ansökan avser ombyggnad ändrad användning från gymnastiksal till 
skollokaler. Enligt planritningarna så kommer den totala ombyggnadsytan 
att innefatta 300 m2. Lokalen har tidigare använts till gymnastik och förråd 
samt bastu. Sökande är Eda kommun.

Förutsättningar
Fastigheten omfattas av detaljplan SPL 17-ÅMO-67. 
Kattugglan 1 är idag placerad i detaljplan med beteckning OB vilket betyder 
område för allmänt ändamål. Ombyggnaden föranleder inga avvikelser från 
planbestämmelserna. Remiss har inte skickats ut på grund av att åtgärden är 
planenlig. Miljösektion har givits möjlighet till yttrande i ärendet.

Beslutsunderlag
Ansökan om ändrad användning 2018-05-08
Situationsplan 2018-05-08
Fasadritning 2018-05-08
Planritning 2018-05-08
Tjänsteskrivelse 2018-05-31 

Jävsnämndens beslut
Eda kommun får bygglov för ändrad användning av gymnastiksal till 
skollokaler. Bygglov ges med stöd av Plan- och bygglagen kap 9:30 §  
(2010:900).

Ansökan är förenlig med bestämmelserna i detaljplanen.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet och startbeskedet i 
fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap 43 § PBL). 

För att genomföra åtgärden  krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig krävs det en certifierad med behörighet N/K enligt 10 kap 
9§ PBL.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd kan ske över telefon/mejl.

I detta ärende krävs en kontrollplan.

Åtgärden får inte påbörjas förrän plansektionen har lämnat ett startbesked 
(enligt 10 kap 3 § PBL).

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10kap. 
4 § PBL.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Upplysningar

Enligt 13 kap. 16 § tredje stycket PBL har alla som inte har delgivits 
beslutet 4 veckor på sig från det att kungörelsen tillkännagivits i Post- och 
inrikes tidningar, att överklaga.

Du bör inte börja bygga förrän besvärstiden gått ut, eftersom beslutet kan 
överklagas. Beslutet kan överklagas inom fyra veckor. Ett beslut som vunnit 
laga kraft kan inte längre överklagas.  

Byggherren skall enligt PBL se till att arbetena utföres enligt 
bestämmelserna i denna lag och enligt föreskrifterna eller beslut som har 
meddelats med stöd av lagen.
____ 

Avgift: 19 069 kr

Beslutet expedieras till
Eda kommun 
Box 66
673 22 Charlottenberg

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Jävsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

16(20)
Sammanträdesdatum

2018-06-15

§ 13 Dnr JVN 2018-6 KSSU 2018-79

Gunnarsbyn 1, ansökan från Eda kommun om 
tidsbegränsat bygglov av modulskola.

Sammanfattning
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för en modulskola fram till 2023-06-
15. Byggnaden kommer att uppföras i två plan. Den totala byggnadsarean av 
modulskolan kommer att vara ca 500 m2. Sökande är Eda kommun.

Förutsättningar
Fastigheten omfattas av detaljplan 1730-P012/15. Skolan kommer att uppföras 
på byggbar mark enligt detaljplanen. Enligt detaljplanen ges det möjlighet 
till SY undervisning och idrott inom området. Plansektion ser också att 
utemiljö, hälsa, säkerhet, skydd och miljö normer uppfylls enligt de krav 
som ställs. Nybyggnationen av modulskolan inom området bedöms vara en 
mindre avvikelse från detaljplanen.

Beslutsunderlag
Ansökan om ändrad användning 2018-05-08
Situationsplan 2018-05-08
Fasadritning 2018-05-08
Planritning 2018-05-08
Tjänsteskrivelse 2018-05-30 

Jävsnämndens beslut
Ansökan om bygglov för nybyggnad av modulskolan beviljas med stöd av 9 
kap. 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.   

Åtgärden avviker från detaljplanen, vilken bedöms vara en liten avvikelse 
som är förenlig med syftet med planen enligt 9 kap. 31 b § PBL.

Åtgärden uppfyller övriga krav enligt 9 kap. 30 § PBL, bland annat de krav 
som framgår av 2 kap. 6 § första stycket 1, 2 kap. 9 § och 8 kap. 17 § PBL.

För att genomföra åtgärden  krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig krävs det en certifierad med behörighet N/K enligt 10 kap 
9§ PBL.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den 
dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Åtgärden får inte påbörjas förrän plansektion har lämnat ett startbesked 
(enligt 10 kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd kan ske över telefon/mejl.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10kap. 
4 § PBL.

Upplysningar

Enligt 13 kap. 16 § tredje stycket PBL har alla som inte har delgivits 
beslutet 4 veckor på sig från det att kungörelsen tillkännagivits i Post- och 
inrikes tidningar, att överklaga.

Utstakning ska följa inlämnad situationsplan. Inmätning av modulerna ska 
göras av behörig.

Byggherren skall enligt PBL se till att arbetena utföres enligt 
bestämmelserna i denna lag och enligt föreskrifterna eller beslut som har 
meddelats med stöd av lagen.
____ 

Avgift: 24 572  kr

Beslutet expedieras till
Eda kommun 
Box 66
673 22 Charlottenberg

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 14 Dnr JVN 2018-7 KSSU 2018-77

Åmotfors 2:65, ansökan om tillbyggnad av sporthall. 

Sammanfattning
Ansökan avser tillbyggnad av en sporthall med förrådsbyggnad på 37 m2 på 
fastigheten Åmotfors 2:65 i Åmotfors. Tillbyggnaden kommer att byggas i 
ett plan i sydöstlig riktning. Grundläggning kommer att bli platta på mark, 
isolerad träkonstruktion Storleken på tillbyggnaden kommer att bli 
3,5*10,5m. Sökande är Eda kommun.

Förutsättningar
Fastigheten omfattas av detaljplan SPL-17-ÅMO-15. 
Tillbyggnaden av förrådet kommer att placeras i syd östlig riktning som 
idag enligt detaljplanen är markerat FP. Tillbyggnaden kommer att göras 
inom området som kallas för folkpark i gällande detaljplan. 
Tillbyggnaden kommer att placeras enligt situationsplan. 

Yttrande
Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit 
från grannar.

Beslutsunderlag
Fasadritning 2018-05-08
Planritning 2018-05-08
Situationsplan 2018-05-08
Ansökan bygglov 2018-05-08
Tjänsteskrivelse 2018-05-29

Jävsnämndens beslut

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd beviljas med stöd av 9 kap. 
30 och 31 b §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.   

Åtgärden avviker från detaljplanen, vilken bedöms vara en liten avvikelse 
som är förenlig med syftet med planen enligt 9 kap. 31 b § PBL.

Åtgärden uppfyller övriga krav enligt 9 kap. 30 § PBL, bland annat de krav 
som framgår av 2 kap. 6 § första stycket 1, 2 kap. 9 § och 8 kap. 17 § PBL.

Startbesked för att påbörja åtgärden godkännes med stöd av plan- och 
bygglagen kapitel 10 § 23.
Tekniskt samråd och en certifierad kontrollansvarig krävs inte i detta 
ärende.  

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den 
dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Upplysningar

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Enligt 13 kap. 16 § tredje stycket PBL har alla som inte har delgivits 
beslutet 4 veckor på sig från det att kungörelsen tillkännagivits i Post- och 
inrikes tidningar, att överklaga.

Utstakning ska följa inlämnad situationsplan.

Byggherren skall enligt PBL se till att arbetena utföres enligt 
bestämmelserna i denna lag och enligt föreskrifterna eller beslut som har 
meddelats med stöd av lagen.
____ 

Avgift: 6635 kr

Beslutet expedieras till
Eda kommun 
Box 66
673 22 Charlottenberg

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 15

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning
Jävsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän 
enligt en delegeringsordning som jävsnämnden antagit. Dessa beslut skall 
redovisas till jävsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan 
ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att 
återkalla lämnad delegering.

Beslutsunderlag
Delegationslista för miljösektionen 2017-05-08–2018-05-08

Delegationslista för plan-och byggsektionen 2017-05-08–2018-05-08

Jävsnämndens beslut
Jävsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 
____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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