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§§ 1-3 

Beslutande 
Torgny Hedlund (KD) ordförande,  Henrik Vang (V) vice ordförande, 

Tjänstgörande ersättare 
 Lena Alteg (M)   

Tjänstepersoner 
Anna Eklund, förvaltningschef tillika sekreterare 
Ninni Hellqvist, bygglovshandläggare, § 1 

Justering 
Utsedda att justera: Lena Alteg (M)   

Justeringens tid:  2022-01-28 

Torgny Hedlund (KD), ordförande Anna Eklund , sekreterare

Lena Alteg (M) , justerare 
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Anslag/bevis 
Protokollet tillkännages genom anslag: 2022-01-31-2022-02-22 

Nämnd/styrelse: Jävsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-01-28 

Protokollet förvaras: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Tidaholms kommun 

Anna Eklund  
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§ 1 Beslut om svar på ansökan om nedtagning av 
träd på Kungsbroområdet 
BYGG. 2021.391 

Jävsnämndens beslut 
• Jävsnämnden beslutar att; 

- bevilja marklovet med stöd av 9 kap 35 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL, 
- avgiften för bygglovet fastställs till 4 500kr. 

Villkor 

För att startbesked ska kunna ges krävs att förutsättningarna enlig bestämmelsen om 
återplantering i detaljplan S162 är uppfyllda enligt 9 kap. 37a §, PBL. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
ska inkomma med förslag på plantering till Jävsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser marklov för nedtagning av en 100-årig alm som är skyddad enligt detaljplanen S162. 
Enligt gällande detaljplan vill man värna om de träd som finns inom området. Enligt planbeskrivning 
har träden ett stort gestaltningsvärde för hela området, och är viktiga att spara. I den nämns bland 
annat den 100-åriga alm som man enligt ansökan vill ta ned. Trädet får inte tas ned enligt gällande 
detaljplan. Om träd trots allt måste tas ned inom området krävs det marklov och de nedtagna 
träden ska ersättas med nytt träd som har ett stamomfång på mellan 30 - 40 cm. 

Det finns två utlåtande från två oberoende företag, båda utlåtande är för ett nedtagande av trädet. 
De tror att det finns en risk att almen kommer inom några år att drabbas av almsjukan. Båda 
utlåtandena bifogas i sin helhet. Vid ett platsbesök kunde Jävsförvaltningen konstatera att man har 
grävt väldigt nära trädet, detta kan påverka levnadskraften i trädet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram två ritningsförslag, varav det ena visar en upphöjd 
plantering med hjälp av en stödmur medan den andra visar en nedsänkt plantering för att få en 
fördröjning av dagvattnet. 

Jävsförvaltningen kan konstatera att det finns två oberoende av varandra utlåtande som säger att 
trädet inte är 100 procent livskraftigt samt att de båda trädexperterna tror att det finns en 
överhängande risk för att trädet kommer att drabbas av almsjukan. 

Jävsförvaltningen bedömer att om trädet ska tas ner bör man använda sig av alternativ 1 där trädet 
kommer att planteras på en upphöjd bädd i stället för alternativ 2 där trädet planteras i en grop 
till förmån för dagvattenavrinningen. I alternativ 1 så kommer dagvattnet från gång- och 
cykelbanan hamna på Tidaholms Bostadsaktiebolag fastighet.. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att: 
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· bevilja marklovet med stöd av 9 kap 35 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL, 
· avgiften för bygglovet fastställs till 4 500kr. 

Villkor 

För att startbesked ska kunna ges krävs att förutsättningarna enlig bestämmelsen om 
återplantering i detaljplan S162 är uppfyllda enligt 9 kap. 37a §, PBL. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
ska inkomma med förslag på plantering till Jävsnämnden. 

- Ordförande föreslår jävsnämnden besluta att avslå marklovet eftersom almar är rödlistade 
och betraktas som utrotningshotade.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer förslagen mot varandra 
och finner att jävsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Situationsplan - Träd 
 Utlåtande om Almen 
 S162 Plankarta.pdf 
 Utlåtande ang. trädet. 
 Sektion nytt träd.pdf 
 Sektion bef. träd.pdf 
 S 162 Planbeskrivning.pdf 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Upplysningar 
Ett marklov upphör att gälla enligt 9 kap. 43§ PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har 
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 

Åtgärderna får inte påbörjas förrän Jävsnämnden har lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 § 
PBL). Avgiften för bygglovet är 4 500 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa och beslut fattades 2022-01-28, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister 
för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen(2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilaga. Avgiften faktureras separat. 
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§ 2 Anmälan av delegationsbeslut 
JVN 2022/3 

Jävsnämndens beslut 
- Jävsnämnden beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Jävsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats sedan nämndens förra sammanträde. 

Förslag till beslut 
- Ordförande föreslår jävsnämnden besluta att lägga anmälda delegationsbeslut till 

handlingarna.  

Beslutsunderlag 
 Sammanställning över delegationsbeslut fattade för jävsnämnden under perioden 2021-11-

12 – 2022-01-18 
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§ 3 Rapporter och inkomna skrivelser 
JVN 2022/5 

Jävsnämndens beslut 
• Jävsnämnden beslutar att lägga anmälda rapporter till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, inkomna under tiden 
2021-11-10—2022-01-19. 

JVN 2019/53 Beslut KF 2021-12-20 
Beslut om revidering av reglemente för jävsnämnden 

JVN 2020/35 Beslut KS 2022-01-12 
Beslut om uppföljning av helårsprognos för Tidaholms kommun 
avseende november månad år 2021 

JVN 2021/19 Beslut KF 2021-11-29 
Beslut om revidering av strategisk plan och budget för år 2022-
2024 

JVN 2021/20 Beslut KF 2021-11-29 
Fyllnadsval av ersättare i jävsnämnden efter Monica Karlén (S) 

JVN 2021/25 Beslut KF 2021-11-29 
Beslut om antagande av översiktsplan för Tidaholms kommun 
"ÖP2030" 

 

Förslag till beslut 
- Ordförande föreslår jävsnämnden besluta att lägga anmälda rapporter till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Rapporter och inkomna skrivelser”, huvudregistrator Marie Anebreid, 

2021-12-07.  
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