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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Jävsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-09-27

Datum då anslaget sätts upp 2018-09-28 Datum då anslaget tas ned 2018-10-19

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service 

Underskrift
Jenny Sarén
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Ärendelista

§ 9 Schaktning/fyllning för anläggande av P-plats, tillfälligt lov
§ 10 Antagande av dataskyddsombud
§ 11 Delegeringsbeslut JN 2018
§ 12 Förslag sammanträdesordning jävsnämnden 2019
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§ 9 Dnr 2018/16

Schaktning/fyllning för anläggande av P-plats, tillfälligt 
lov

Beskrivning av ärendet
Fastighet: NORET 61:1

Sökande: LEKSANDS KOMMUN

79380 LEKSAND

För området gäller detaljplan. Aktuell fastighet är obebyggd. 

Åtgärden strider mot detaljplanen genom att åtgärden avses utföras på mark 
som i gällande detaljplan regleras som naturmark.

Dala Vatten och avfall har yttrat sig och har ingen erinran.

Trafikverket har inget att erinra mot att bygglov ges.

Dala Energi påpekar att de har 12 kv ledningar, fjärrvärmeledning samt 
optokanalisation som går längs med GC-vägen. Om ledningarna blir berörda 
ska Dala Energi kontaktas.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-07-09
Beskrivning 2018-07-09
Kartutdrag 2018-07-09

Jävsnämndens beslut
1. Tidsbegränsat bygglov beviljas att gälla i 5 år från lagakraftdatum i 

enlighet med plan- och bygglagen (PBL)9 kap. 33 §.

2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 
kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta 
ärende. Byggnadsarbetena får påbörjas när bygglovet vunnit laga 
kraft. Påbörjan tidigare sker på egen risk.

3. Med detta startbesked beslutar Jävsnämnden att kontrollplanen 
fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till byggavdelningen som 
underlag för slutbesked.
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4. Avgift: 4550 kronor (faktura skickas separat)

Motivering
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för tidsbegränsat lov enligt 
PBL 9 kap. 33 §.

Upplysningar
Anläggningen får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän jävsnämnden har gett ett slutbesked, om Jävsnämnden inte beslutar 
annat.
Jävsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om 
bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). Åtgärden får efter 
startbesked påbörjas på egen risk trots att det inte fått laga kraft, dock först 
fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar 
eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.
Åtgärden kan kräva tillstånd från fastighetsägare.
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.

Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun, 
Byggenheten, 793 80 Leksand.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför 
Du menar att Jävsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Du vill har 
i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Jävsnämnden måste ha fått Ditt överklagande inom tre veckor från den dag 
Du fick del av beslutet. 

Jävsnämnden sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i Dalarnas län 
för prövning.

Beslutet skickas till
Leksandsbostäder

Martina Hellgren/David Wildemo
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§ 10 Dnr 2018/9

Antagande av dataskyddsombud

Beskrivning av ärendet
Antagande av Andrew Tutt-Wixner som dataskyddsombud för Leksands 
jävsnämnd. 

Sektorns/avdelningens bedömning
För att uppfylla artikel 37-39 i dataskyddsförordning (d.v.s. den nya PuL 
eller GDPR) behöver Leksands jävsnämnd utse ett dataskyddsombud. 
Kommunen har ett dataskyddsombud på plats (Andrew Tutt-Wixner). För att 
utse honom som dataskyddsombud för jävsnämnden krävs ett beslut om det.

Dataskyddsombudets roll inkluderar att ge råd till verksamheterna, att utför 
tillsyn, att anmäla personuppgiftsincidenter och att vara kontaktperson 
mellan jävsnämnden och datainspektionen. 

I och med att dataskyddsombudet måste ha en oberoende ställning inom 
organisationen ska den placeras direkt under kommundirektören. Enligt 
dataskyddsförordningen är dataskyddsombudet en skyddad tjänst vilket 
innebär att personen inte kan sägas upp på fyra år. 

Finansiering
Kommuns dataskyddsombud har redan finansierats. 

Förslag till beslut
1. Utse Andrew Tutt-Wixner till dataskyddsombud för jävsnämnden .

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Andrew Tutt-Wixner
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§ 11 Dnr 2018/1

Delegeringsbeslut 2018

Beskrivning av ärendet
Jävsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän enligt en av 
jävsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till 
jävsnämnden. Redovisningen innebär inte att jävsnämnden får ompröva 
eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det jävsnämnden fritt att 
återkalla delegering.

Byggchef, byggnadsinspektör

 Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2018-05-01 till och med 
2018-08-31

Jävsnämndens beslut 
1. Godkänna redovisningen
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§ 12 Dnr 2018/17

Förslag sammanträdesordning jävsnämnden 2019

Beskrivning av ärendet

Jävsnämnden, torsdagar 
kl. 09.00

Lokal Stoppdatum

24 januari Insjön 7 januari

21 februari Insjön 4 februari
21 mars Insjön 4 mars

25 april Insjön 8 april
24 maj Insjön 6 maj

27 juni Insjön 10 juni
29 augusti Insjön 12 augusti

26 september Insjön 9 september

24 oktober Insjön 7 oktober
21 november Insjön 4 november

12 december Insjön 25 november

Jävsnämndens beslut
1. Godkänna sammanträdesordningen för jävsnämnden 2019 enligt 

förslaget 

Beslutet skickas till
Berörda handläggare
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