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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 

2020-08-25 

Dnr. SBN 2020/169, B 2020-000252 

Ansökan om bygglov för utvändig ändring av 
enbostadshus, montering av solceller 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser montering av solceller på taket av en kulturhistoriskt värdefull byggnad, 
belägen i ett kulturhistoriskt särskilt värdefullt område. Bygglovsenheten anser att lov inte 
kan ges, eftersom tillägget - med sin föreslagna utformning och den föreslagna placeringen 
- innebär en fö1-vanskning av byggnadens, och därmed också områdets, särart.

Beslutsunderlag 
01 Tjänsteutlåtande 
02 Ansökan 
03 Fasadmontage 
04 Situationsplaner 
05 Produktbeskrivning 
06 Sökandes yttrande med bilagor 
Ängelliolms kommun bevaringsprogram 
Detaljplan/Stadsplan B 71 

Föredragande tjänsteperson 
Bygglovshandläggare Linnea Toth föredrar ärendet. 

2020-08-03 
2020-03-18 
2020-03-18 
2020-03-18 
2020-03-18 
2020-04-24 

Yrkanden 
Nicklas Oddson (KD), Hans-Åke Jönsson (C ), Per Skantz (M) och Alexander Jonsson 
(SD) yrkar att nämnden ska bifalla sökandes ansökan om bygglov. 

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Tommy Jönsson (S) och Benny Persson (V) 
yrkar bifall till förvaltningens förslag i tjänsteutlåtandet, att avslå ansökan i sin helliet. 

Propositioner och omröstning 
Ordförande ställer proposition på bifall respektive avslag gällande ansökan om bygglov. 
Ordförande finner att nämnden beslutar att bifalla ansökan. Omröstning begärs. 

Den som vill bifalla ansökan om bygglov röstar ja. Den som vill avslå ansökan om bygglov 
röstar nej. Nämnden godkänner ordningen. Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 4 
nej-röster. 
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Ja-röster: Tomas Fjellner (M), Hans-Åke Jönsson (C), Alexander Jonsson (SD), Alf 
Carlsson (.M), Per Skantz (M), Staffan Lamell (.M), Bo Salomonsson (SD), Anita Rosen (L) 
och Nicklas Oddson (KD). 
Nej-röster: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Tommy Jönsson (S) och Benny 
Persson 01). 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att bevilja ansökan om bygglov gällande 

Motivering till beslutet: 
Nämnden inser att huset och miljön den ingår i utgör ett viktigt inslag i stadens kulturmiljö, 
men bedömer att den sökta åtgärden inte på ett irreversibelt sätt förvanskar berörd 
byggnad och att den därför inte strider mot bestämmelserna i 2 kap. 6 § eller 8 kap. 13 § 
PBL. Att montera solceller är däremot helt i enlighet med punh.'ten 4 samma paragraf 
(hushållning med energi). 

Nämnden bedömer heller inte att åtgärden strider mot bestämmelserna i 8 kap 17 § PBL då 
husets tah."Vinkel gör att åtgärder på taket inte menligt påverkar byggnadens karaktär då 
taket inte syns från gatunivån (se gatuvy i tjänsteutlåtandet). 
Bygglovet kan med ovanstående resonemang beviljas. 

Reservation 
BrittMarie Hansson (S), Magnus Jonsson (S) och Tommy Jönsson (S) reserverar sig mot 
beslutet att bevilja bygglov eftersom byggnaden är en kulturhistoriskt värdefull byggnad, 
belägen i ett kulturhistoriskt särskilt värdefullt område! Dessutom är byggnaden upptagen i
kommunens bevaringsprogram. 

Protokollsanteckning 
Helena Böcker (MP) önskar lämna en protokollsanteckning vilket ordförande medger: 
Byggnaden ingår i Bevaringsprogrammet och har ett bevaringsvärde. Solceller är något vi

vill uppmuntra till att installera men det är inte på alla byggnader det är lämpligt. 
Miljöpartiet anser därför inte att det är lämpligt att bevilja bygglov för denna åtgärd. 

Beslutet ska expedieras till 
Sökande 
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