
 

Reservation             2020-11-06 

Granskningsyttrande över detaljplan för Brännjärnet 1 m.fl. 

Tänk att det kan dölja sig så mycket bakom ett tillsynes oskyldigt ärende. Häng nu med på 
min redovisning och tankar. 

Förvaltningen tyckte att nämnden skulle ställa sig bakom en tjänsteskrivelse där förvaltningen 
ställde sig positivt till planen dock med en liten synpunkt över en belysningsstolpe.  

Jag hade svårt att tänka mig detta då jag var negativt inställd när ärendet passerade förbi 
kommunstyrelsen i april i år under samrådsfasen – i samrådsredogörelsen stod det att 
kommunstyrelsen ställer sig negativt till upprättat förslag. Dessvärre stod det i 
samrådsredogörelsen att ärendet också hade passerat förbi samhällsbyggnadsnämnden vilken 
gjorde mig extra nyfiken då det stod att förvaltningen hade varit positiva. Detta gjorde mig 
obekväm då jag inte hade minne av att vi hade haft samrådet förbi oss i nämnden plus att jag 
känner mig själv som en person som försöker att vara konsekvent. Jag hade inte blivit dement 
då en snabb kontroll av nämndsprotokollen omkring april 2020 skulle visa att nämnden aldrig 
hade haft samrådet på sitt bord. När jag uppmärksammade nämnden på detta blev det en hel 
del diskussion som jag vill mena förstärkte detta som ett märkligt ärende där några av 
konstigheterna hade hunnit belysas med nämndens frågor under tjänstemännens dragning av 
ärendet. 

En av de största märkligheterna är att det i ärendebeskrivningen inte framkommer i klartext 
att detaljplaneändringen egentligen är ett led i att möjliggöra att en persons svartbygge på 
kommunens mark skall få stå kvar istället för att behöva rivas i enlighet med ett laga 
kraftvunnet beslut som togs i byggnadsnämnden i mars 2015. Ett beslut som sedan 
överklagades utan framgång genom de tre efterföljande instanser. Under tiden blev det ett 
politiskt majoritetsskifte inom kommunen till S+C+MP. Ett detaljplanearbete sattes igång 
som personen med svartbygget har fått bekosta. Efter senaste val fortsätter S+C+MP att styra 
fast nu i minoritetsställning vilket också speglar sig i detaljplaneprocessen..... Vad denna 
detaljplaneprocess landar i återstår att se. 

I dag avstod 5 ledamöter (M+KD+L+SD). S+C+MP+MBP valde att skicka tillbaka ärendet 
till förvaltningen för att sköta då förvaltningen gillade att sköta ärendet förra gången. Själv 
yrkade jag att nämnden skulle ställa sig negativt till detaljplaneförslaget och det är till förmån 
det yrkande som jag nu har reserverat mig. 

 



Härefter följer en tidsmässig sammanfattning av svartbyggeärendet som jag kan tacka 
nämndledamoten Hans-Peter Nielsen för att jag har fått till mig. 

Anmälan om svartbygge på Brännjärnet 1 inkom 2012-07-25 och första tillsynsbesöket 
genomfördes 2012-09-21. 

Fastighetsägaren ansökte hos kommunen i november 2013 att få köpa marken där olovligt 
uppförda byggnaden ligger. Samhällsbyggnadsnämndens fastighetsutskott* beslutade 2014-
01-16 § 3 att inte sälja marken.    *(Under den mandatperioden satt jag med i 
fastighetsutskottet) 

2015-03-03     Byggnadsnämnden (BN) beslutar om föreläggande att tillbyggnaden ska tas 
bort. Beslutet överklagas. 

2015-06-01      Länsstyrelsen avslår överklagandet, beslutet överklagas.                             
2015-07-01      Mark och miljödomstolen (MMD) avslår överklagandet, domen överklagas.         
2015-09-18      Mark och miljööverdomstolen beviljar inte prövningstillstånd, vilket innebär 
att domen från MMD vinner laga kraft. 

Enligt lagakraftvunnet beslut har fastighetsägaren två månader på sig att ta bort tillbyggnaden.  

Fastighetsägaren för diskussioner med kommunen om att få köpa marken av kommunen och 
göra en planändring. 

Fastighetsägaren ansöker om planbesked 2017-02-14. Fastighetsägaren informerades om att 
planbeskedet inte kan behandlas innan kommunen har tagit ställning angående markbyte. 

2017-03-09      Samhällsbyggnads fastighetsutskott* beslutar att ägaren ska bekosta och utföra 
en miljöteknisk markundersökning, med anledning av ägarens önskemål att förvärva del av 
kommunens mark.          *(Ny mandatperiod och jag är inte längre med i fastighetsutskottet) 

2018-01-18      Samhällsbyggnads fastighetsutskott beslutar att ge ägaren av Brännjärnet 
möjlighet att förvärva del av Rånnum 6:38, under förutsättning att ägaren 
bekostar samtliga åtgärder i samband med förvärvet. Förvärvet av marken är 
endast giltig under förutsättning att detaljplanen ändras och bekostas av ägaren 
till Brännjärnet. 

2018-08-21     BN beslutar att ge positivt planbesked.                                                           
2018-12-11      BN beslutar att utöka planområdet med ytterligare en fastighet.                  
2020-03-03      BN beslutar att samråda detaljplanen (skede samråd)                                  
2020-09-22      BN beslutar att granska detaljplanen (skede granskning) 

                                                      

James Bucci (V) 


