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Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2015-10-14

Plats och tid

Stadshuset, Skive, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.15–15.15

Beslutande ledamöter

Kenneth Wåhlund, ordförande (S)
Gerd Karlsson, vice ordförande (S)
Jan Westergren, vice ordförande (M)
Eva Svensson (S)
Kersti Lundin (V)
Barbara Hinsch (MP)
Frida Hagström (SD)
Robert Aronius (C)
Eva Forssell (S), ersättare för Håkan Jivesand

Övriga närvarande

Mattias Larsson, chef Myndighetsstaben
Sören Linder, bygglovchef
Catarina Bernau, miljöchef
Jan-Erik Lundberg, brandinspektör
Evelina Lilja, Sekreterare

Justerare
Justeringens plats och tid
Paragrafer

Robert Aronius
Kommunledningsstabens kansli den 14 oktober 2015
134 - 134

Sekreterare

Evelina Lilja

Ordförande

Kenneth Wåhlund

Justerare

Robert Aronius

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Myndighetsnämnden
2015-10-14

Förvaringsplats för protokollet

Myndighetsstaben

Underskrift

Evelina Lilja
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2015-10-14

MN § 134

Dnr MN 2015/138

Hamnen 1:2
Sammanfattning
Liveside Event AB ansöker om tidsbegränsat bygglov för uppställning av
evenemangstält på fastigheten Hamnen 1:2. Det kommer att vara 5-10
evenemang fram till och med sista januari 2016. Tidsbegränsat bygglov för
evenemangstält bör beviljas enligt 9 kap. 33§ PBL.
Beskrivning
Liveside Event AB ansöker om tidsbegränsat bygglov för evenemangstält på
fastigheten Hamnen 1:2. Evenemangstältet är kopplat till bryggans övriga
lokaler och entré kommer att ske genom de befintliga lokalerna. Tältet har en
sammanlagd bruttoarea på 600 kvm (15x40) och förbindelsegångar till de
befintliga lokalerna. Det tidsbegränsade bygglovet gäller till och med den
sista januari 2016.
Enligt projektbeskrivningen är det tänkt 5-10 evenemang. Tältet är tänkt att
maximalt ta emot 1000 stående personer och vid sittande föreställningar
maximalt 600 personer samt 400 personer vid middagsföreställningar.
Detaljplanen B78 reglerar marken till Hamnändamål och är tillgängligt för
allmänheten vilket gör att marken anses vara allmän platsmark och tillstånd
ska sökas hos polisen.
Fastighetsägaren Arvika kommun ska om bygglov ges tecknat avtal om
nyttjanderätt för markupplåtelse.
Inga grannar är hörda
Lagstiftning
För området gäller detaljplan B78 antagen 21 augusti 1963 med
planbestämmelser enligt plan- och bygglagen.
Beslutsunderlag
Liveside Event ABs ansökan registerad den 21 september 2015
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 12 oktober 2015
Situationsplan registrerad den 21 september 2015
Bedömning
Sökanden begär tidsbegränsat bygglov då åtgärden avses pågå under
begränsad tid. Åtgärden avviker från detaljplanen avseende
markanvändningen men placeringen påverkar inte närliggande fastigheter
och ett tidsbegränsat bygglov kan beviljas under 3,5 månader.
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Myndighetsnämndens beslut
Lämna tidsbegränsat bygglov för evenemangstält med stöd av 9 kap. 33 §
plan- och bygglagen. Bygglovet gäller till och med 2016-01-31.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked
10 kap. 3 § PBL.
Efter tiden för det tidsbegränsade lovet har gått ut ska marken vara återställd
till ursprungligt skick och användningsområde.
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren
Avgifter
Bygglovavgift 8 330 kr
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