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Bygg- och trafiknämnden 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Beslutsorgan: Bygg- och Trafiknämnden   
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Anslaget sätts upp: 2020-11-18 
Anslaget tas ned: 2020-12-10 

 
Protokollet förvaras på Centrumhuset, Timmervägen 12 

 
Underskrift                                Linnéa Johansson Hellquist  

                                Linnéa Johansson Hellquist 
 

Plats & tid: Konferenssalen Centrumhuset, Timmervägen 12, torsdagen 12 
november, klockan 13:00-15:30 
 
Beslutande: 
Jan Öhman (M), ordf. 
Lilian Borg-Hansen (S) 
Olle Hagström (L) 
Sven-Olof Pihl (SD) 
Susanne Malm Zetterberg (C) 
 
Övriga närvarande: 
Tünde Petersson, 
Samhällsutvecklingschef 
Linnéa Johansson Hellquist, 
Sekreterare 
 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: 
Tony Bratt Nilsson (S) 
 
 
 
 
 
 
Lukas Törner, Bygglovshandläggare 
Agneta Jonasson, BAB- och trafikhandläggare 
Agneta Berlin, NTF Fyrbodal 
Monica Svedberg, Sekreterare  
 

Jäv och ersättare vid jäv anges i resp. § 
 
Justering plats/tid:   Centrumhuset, 18 november kl. 15:30 
Utses av justera:  
 

     Lilian Borg-Hansen 
 

 

Paragrafer 
§§ 69-84 

Underskrifter 
 

 

Ordförande:                                  Jan Öhman  
 

 
                               Jan Öhman (M) 

Justerare: Lilian Borg-Hansen  
 
 
 

                          Lilian Borg-Hansen (S) 
 

 
Sekreterare: Linnéa Johansson Hellquist 
 
 

Linnéa Johansson Hellquist 
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BTN § 69 
Ändring av föredragningslistan  
 
Bygg- och trafiknämnden beslutar att lägga till följande ärenden:  
 

• Övrigt ärende - Lilian Borg-Hansen anmäler ett övrigt ärende 
gällande belysningsstolparna i korsningen vid Stora Torp.  
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BTN § 70 
NTF Fyrbodal  
 
Agneta Berlin deltar digitalt via GoToMeeting och presenterar Nollvisionen 
i trafiken.  
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BTN § 71 
Sammanträdestider för Bygg- och trafiknämnden 2021 
Dnr: 2020-275 
 
Bygg- och trafiknämndens beslut 
Bygg- och trafiknämnden beslutar att fastställa sammanträdestider 2021 
enligt yrkande – se tabellen. 
 

Presidium 
(start kl. 13:00 om inte annan tid 

anges i kallelsen) 

Bygg- och trafiknämnden 
(start kl. 13:00 om inte annan tid 

anges i kallelsen) 
--  -- januari 

28 januari 3 februari 
25 februari 4 mars 

1 april 8 april 
29 april 6 maj 
27 maj 3 juni 
29 juli 5 augusti 

2 september 9 september 
30 september 7 oktober 

28 oktober 3 november 
25 november 2 december 

  
 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till sammanträdestider 2021 för Bygg- och trafiknämnden samt 
Bygg- och trafiknämndens presidium är framtaget. Hänsyn har tagits till de 
ekonomiska processer som kommunen arbetar utifrån vilket bland annat 
innebär att nämnden ska ha behandlat ekonomiska ärenden innan de avgörs i 
kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige. Som 2020 föreslås Bygg- och 
trafiknämnden sammanträda torsdagar.  
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Forts BTN § 71 
 
 

Presidium 
(start kl. 13:00 om inte annan tid 

anges i kallelsen) 

Bygg- och trafiknämnden 
(start kl. 13:00 om inte annan tid 

anges i kallelsen) 
--  -- januari 

28 januari  4 februari 
25 februari 4 mars 

1 april 8 april 
29 april 6 maj 
27 maj 3 juni 
29 juli 5 augusti 

2 september 9 september 
30 september 7 oktober 

28 oktober 4 november 
25 november 2 december 

 
 
Yrkande 
Jan Öhman (M) yrkar att Bygg- och trafiknämndens förslag på 
sammanträdestider för 2021 ska ändras från den 4 februari till 3 februari och 
från den 4 november till 3 november, i övrigt yrkar han bifall till 
förvaltningens förslag.  
 
Propositionsordning  
Bygg- och trafiknämnden godkänner att Jan Öhmans (M) yrkande ställs 
under proposition. Efter ställd proposition finner Bygg- och Trafiknämnden 
att besluta enligt hans yrkande. 
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BTN § 72 
Bygglov för nybyggnad av fem bostadslägenheter 
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Forts BTN § 72  
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BTN § 73 
Bygglov för nybyggnad av en komplementbyggnad i form av en 
gårdsverkstad  
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BTN § 74 
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnation av enbostadshus 
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BTN § 75 
Bygglov för nybyggnation av ett fackverkstorn med tillhörande 
teknikbod  
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Forts BTN § 75 
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BTN § 76 
Förslag om ny lokal trafikföreskrift angående parkeringsförbud på 
Badvägen, Stigen 
Dnr: 2020-265 
Sökande: Stigens Vägförening (Lennart Johansson) 

Bygg- och trafiknämndens beslut  
Bygg- och trafiknämnden beslutar att införa parkeringsförbud för fordon på 
Badvägen i Stigen. Beslutet fattas med stöd av 10 kap. 1 § punkt 16. 
(1998:1276).  

Ärendebeskrivning 
En hemställan inkom från Stigens vägförening i maj 2020 angående 
parkeringsförbud på Badvägen i Stigen. Då uppgavs att Stigens badplats är 
mycket välbesökt vilket leder till att badgäster parkerar sina bilar längs med 
Badvägen då parkeringsplatsen är fylld. Detta skapar både 
framkomlighetsproblem samt en otrygg situation för övriga badgäster. De 
boende längs Badvägen har stundtals problem att ta sig ut från sin tomt då 
bilar blockerar deras utfart. Siktproblematiken skapar en farlig 
trafiksituation då gående, cyklister samt övriga badgäster måste kryssa 
mellan bilar för att komma till och från badplatsen. Det svåraste problemet 
är att utryckningsfordon inte kan ta sig förbi de parkerade bilarna, vägen är 
då för smal för dem att ta sig till badplatsen. 
Remiss om yttrande i ärendet har sänds till Polisen, Trafikverket samt 
Stigens vägförening. 
Trafikverket, Polisen samt Stigens vägförening har tillstyrkt remissen om 
parkeringsförbud på Badvägen i Stigen. 

Skäl till beslut 

Bygg- och trafiknämnden tillstyrker Stigens vägförenings hemställan då en 
ny lokal föreskrift om parkeringsförbud på Badvägen är en nödvändighet för 
att säkerställa säkerheten både för badgäster samt de boende på Stigens 
badplats. 
Vid en sammantagen bedömning menar Bygg- och trafiknämnden att det 
finns förutsättningar för att bevilja sökt ny lokal trafikföreskrift och införa 
parkeringsförbud på Badvägen.  

Gällande bestämmelser 

Enligt Trafikförordningen (1998: 1276) 10 kap 1 § punkt 16, får förbud mot 
att parkera fordon meddelas genom lokala trafikföreskrifter.  
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Forts BTN § 76 

Vidare står det i Trafikförordningen 10 kap 3 § punkt 1 c att det är 
kommunen som meddelar lokala trafikföreskrifter inom tätbebyggt område. 

Upplysningar 
• Detta beslut vinner normalt laga kraft fyra veckor efter det datum då

det annonserats i Post- och Inrikes Tidningar och tre veckor efter att
beslutet delgivits till dem som skall delges.

• Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till annan myndighet.

Beslut skickas till 
Stigens vägförening 
Trafikverket 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
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BTN § 77 
Förslag om ny lokal trafikföreskrift angående parkeringsförbud på 
Vrinevägen, Ödeborg 
Dnr: 2020-261 
Sökande: Ödeborgs vägförening (Håkan Gusteus) 

Bygg- och trafiknämndens beslut  
Bygg- och trafiknämnden beslutar att införa parkeringsförbud för fordon på 
Vrinevägen i Ödeborg. Beslutet fattas med stöd av 10 kap. 1 § punkt 16. 
(1998:1276).  

Ärendebeskrivning 
En hemställan inkom från Ödeborgs vägförening i maj 2020 angående 
parkeringsförbud på båda sidor om Vrinevägen i Ödeborg. I hemställan 
framgår att bilar parkeras på båda sidor om gatan vilket försvårar och 
stundtals även hindrar större fordon så som traktorer och lastbilar. Denna 
parkeringssituation ger sämre sikt på gatan vilket skapar en risk samt 
försvårar underhållsarbete så som snöröjning. 
Remiss om yttrande i ärendet har sänds till Polisen, Trafikverket samt 
Ödeborgs vägförening. 
Trafikverket, Polisen samt Ödeborgs vägförening har tillstyrkt remissen om 
parkeringsförbud på Vrinevägen i Ödeborg. 

Skäl till beslut 

Bygg- och trafiknämnden tillstyrker Ödeborg vägförenings hemställan då en 
ny lokal föreskrift om parkeringsförbud på Vrinevägen då detta säkerställer 
en säkrare trafiksituation samt ökad framkomlighet för både fordon och 
underhållsarbete. 
Vid en sammantagen bedömning menar Bygg- och trafiknämnden att det 
finns förutsättningar för att bevilja sökt ny lokal trafikföreskrift och införa 
parkeringsförbud på Vrinevägen.  

Gällande bestämmelser 

Enligt Trafikförordningen (1998: 1276) 10 kap 1 § punkt 16, får förbud mot 
att parkera fordon meddelas genom lokala trafikföreskrifter.  
Vidare står det i Trafikförordningen 10 kap 3 § punkt 1 c att det är 
kommunen som meddelar lokala trafikföreskrifter inom tätbebyggt område.  
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Upplysningar  
• Detta beslut vinner normalt laga kraft fyra veckor efter det datum då

det annonserats i Post- och Inrikes Tidningar och tre veckor efter att
beslutet delgivits till dem som skall delges.

• Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till annan myndighet.

Beslut skickas till 
Ödeborgs vägförening 
Trafikverket 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
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BTN § 78 
Verksamhetsinformation 

Tünde Petersson informerar Bygg- och trafiknämnden om att 
nämndsekreterare/avdelningsadministratör Linnea Johansson Hellquist 
avslutar sin tjänst 2020-12-31 och att Monica Svedberg tar över tjänsten 
från 2021-01-01.  

Vidare informerar Tünde Petersson om hennes kommande föräldraledighet. 
Hon kommer att vara föräldraledig på 100 % från och med 21 december till 
mitten av januari. Från mitten av januari fram till påsk arbetar hon 20 %. 
Anna Lena Sörensson och Sebastian Svensson blir samordnare för de 
verksamheter som inte har samordnare i vanliga fall. Det kommer inte att 
utnämnas en tillförordnad chef under föräldraledigheten.  

Tünde Petersson informerar även om att efter skärpta restriktioner så har 
kommunen gått upp i stabsläge från och med 6 november. Under november 
månad så finns det ett schema på avdelningen om att jobba mellan 40-60 % 
hemifrån.  

Tünde Petersson informerar om Kommunstyrelsens beslut från 2020-10-28 
och den nya styrgruppen som beslutades om för samhällsplanering.  

Muntligt:  
KS § 169 Dnr KS 2020/220 
Färgelanda kommuns planarbete framåt, detaljplan respektive 
Översiktsplan. 

Skriftligt: 
KS § 180 Dnr KS 2020/223 
Sammanträdestider för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 
arbetsutskott respektive personalutskott 2021 
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BTN § 79 
Praxis 

Tünde Petersson informerar Bygg- och trafiknämnden om ett rättsfall i 
utbildande syfte.  

Rättsfallet är MÖD M 1170:15. 
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BTN § 80 
Beslut från överrätter 

Bygg- och trafiknämnden lägger informationen till handlingarna. 

Länsstyrelsen  

- 
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BTN § 81 
Information om ekonomiskt läge  

Tünde Petersson informerar Bygg- och trafiknämnden om det ekonomiska 
läget för Samhällsutvecklingsavdelningen.  
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BTN § 82 
Kurser och konferenser 

Inga inbjudningar till kurser eller konferenser har inkommit. 
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BTN § 83 
Anmälan av delegationsbeslut 

Bygg- och Trafiknämndens beslut 

Bygg- och Trafiknämnden lägger bifogade delegationsbeslut till 
handlingarna.  
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Delegationslista 1 
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Delegationslista 2 
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Delegationslista 3 
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Delegationslista 4 
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Delegationslista 5 
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Delegationslista 6 
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BTN § 84 
Övriga ärenden 

Följande övriga ärenden lyfts under sammanträdet. 

• Lilian Borg-Hansen (S) önskar återkoppling kring ärendet för
belysningsstolparna vid korsningen i Stora Torp som Bygg- och
trafiknämnden, tidigare i år 2020-03-05, önskade skulle kopplas in
för trafiksäkerheten i korsningen.

Tünde Petersson åtar sig att undersöka ärendet och återkoppla till
nästa nämndsammanträde.
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