Sammanträdesprotokoll

1 (40)

Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2015-11-10

Plats och tid

Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 14.15–
15.45

Beslutande ledamöter

Kenneth Wåhlund, ordförande (S)
Jan Westergren, vice ordförande (M)
Stefan Åström (S)
Kersti Lundin (V)
Barbara Hinsch (MP)
Frida Hagström (SD)
Thomas Broström (M)
Bengt Rönnehäll (S), ersättare för Eva Svensson (S)
Marika Jakobsson (S), ersättare för Gerd Karlsson (S)
Eva Forssell (S), ersättare för Håkan Jivesand (S)
Curt Edenholm (FP), ersättare för Robert Aronius (C)

Övriga närvarande

Mattias Larsson, chef Myndighetsstaben
Catarina Bernau, miljöchef
Sören Linder, bygglovchef
Sara Henriksson, bitr miljöchef
Jenny Bollner, Planarkitekt
Sandra Wittle
Kjell Karlsson, Miljöskyddsinspektör
Magnus Östlund
Evelina Lilja, Sekreterare

Justerare
Justeringens plats och tid
Paragrafer

Frida Hagström
Kommunledningsstabens kansli den 18 november 2015
136 - 156

Sekreterare

Evelina Lilja

Ordförande

Kenneth Wåhlund

Justerare

Frida Hagström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

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

Myndighetsnämnden
2015-11-10
2015-11-19
2015-12-11

Förvaringsplats för protokollet

Myndighetsstaben

Underskrift

Evelina Lilja

Sammanträdesprotokoll

2 (40)

Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2015-11-10

Innehåll
Ärende

Sida

Information Planering och utveckling ......................................................................................................3
Information Hissregister ...........................................................................................................................4
Information Luftmätningar .......................................................................................................................5
Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst 2015 - 2019 .............................6
Uppföljning av intern kontroll T2 2015....................................................................................................8
Pappersveden 1, SITA Sverige AB - anmälan om omlastning av bygg- och industriavfall ....................9
Ny förbundsordning för Värmlands Läns Kalkningsförbund. ................................................................16
Västra Sund 2:192 Yttrande inför prövning ...........................................................................................18
Gröttvål 1:82 Förhandsbesked fritidshus ................................................................................................20
Östra Takene 1:101 Förhandsbesked enbostadshus ...............................................................................22
Åmot 1:142 Förhandsbesked enbostadshus ............................................................................................24
Västra Sund 2:192 Förhandsbesked........................................................................................................26
Stålsberga 2:20 Strandskyddsdispens .....................................................................................................28
Grytterud 2:3 Bygglov enbostadshus......................................................................................................30
Västra Sund 2:120 Bygglov enbostadshus .............................................................................................32
Edane 1:317 Bygglov virkestork ............................................................................................................34
Sammanträdestider 2016 ........................................................................................................................36
Anmälningsärenden ................................................................................................................................37
Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben ............................................................................................38
Anmälan av delegeringsbeslut Bygglovenheten .....................................................................................39
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten .................................................................................40

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

3 (40)

Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2015-11-10

MN § 136

Information Planering och utveckling
Sammanfattning
Planarkitekt Jenny Bollner informerar om vad som är på gång i kommunen
vad gäller planering och utveckling.
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden tar del av informationen.
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Information Hissregister
Sammanfattning
Sandra Wittle informerar om arbetet med att skapa ett register över
kommunens hissar.
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden tar del av informationen.
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MN § 138

Information Luftmätningar
Sammanfattning
Miljöskyddsinspektör Kjell Karlsson informerar om resultatet från
genomförda luftmätningar.
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden tar del av informationen.
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MN § 139

Dnr MN 2015/124

Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och
räddningstjänst 2015 - 2019
Sammanfattning
Förslag till handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och
räddningstjänst i Arvika kommun för mandatperioden 2015-2019.
Handlingsprogrammet är ett viktigt styrdokument för räddningstjänstens
verksamhet och ska antas av kommunfullmäktige för varje mandatperiod.
Bakgrund
Enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778) ska kommunen ha ett
handlingsprogram för förebyggande insatser och räddningstjänst.
Handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige och förnyas varje
mandatperiod.
Handlingsprogrammet för perioden 2015-2019 har i allt väsentligt samma
säkerhets- och prestationsmål som de tidigare handlingsprogrammen vilket
är naturligt eftersom målen bygger på ett långsiktigt arbete. En större
förändring föreslås i och med att anspänningstiden (tiden från larm tills att
räddningstjänstens fordon lämnar stationen) för brandstationen Glava
differentieras, från dagens fem minuter för hela styrkan till att tre personer i
utryckningsstyrkan ska lämna brandstationen så fort som möjligt vid larm
och två får en utökad anspänningstid till åtta minuter. Förändringen föreslås
för att skapa bättre möjligheter till rekrytering. De negativa konsekvenserna
bedöms som mycket små.
Handlingsprogrammet har varit ute på remiss under september månad.
Under denna remissrunda inkom synpunkter från: Länsstyrelsen, Landstinget
i Värmland och Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Synpunkter från dessa
har arbetats in i förslaget.
Beslutsunderlag
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 26 oktober 2015.
Förslag till handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och
räddningstjänst i Arvika kommun för mandatperioden 2015-2019.
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden beslutar att, utifrån nämndens ansvarsområde, föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till handlingsprogram för
skadeförebyggande insatser och räddningstjänst i Arvika kommun för
mandatperioden 2015-2019.
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MN § 140

Dnr MN 2015/122-100

Uppföljning av intern kontroll T2 2015
Sammanfattning
Uppföljning av tillsynsplanen för Myndighetsnämndens interna kontroll ska
göras efter varje tertial. Den nu aktuella uppföljningen gäller för tiden januari
till och med augusti 2015.
Beslutsunderlag
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 16 september 2015.
Redovisning av intern kontroll daterad den 18 september 2015.
Bedömning
Myndighetsstaben bedömer att den utförda kontrollen, som gjorts i enlighet
med den tillsynsplan som är fastställd av Myndighetsnämnden, visar att
verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt.
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden beslutar att lägga redovisningen av utförd intern
kontroll för tiden januari till och med augusti 2015 med godkännande till
handlingarna (förutom den del som ligger under Kommunstyrelsens ansvar).
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Miljöchef
Bygglovchef
Räddningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

9 (40)

Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2015-11-10

MN § 141

Dnr MN 2015/140

Pappersveden 1, SITA Sverige AB - anmälan om
omlastning av bygg- och industriavfall
Sammanfattning
SITA Sverige AB (organisationsnummer:19556108-8393) har inkommit till
Myndighetsnämnden i Arvika kommun med en anmälan om miljöfarlig
verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken (1998:808).
Anmälan avser omlastning av bygg- och industriavfall på fastigheten
Pappersveden 1 och innebär en anläggning för sortering av annat avfall än
farligt avfall, där den hanterade avfallsmängden är större än 1 000 ton per
kalenderår.
Bakgrund
Pappersveden 1 omfattas av detaljplan ”Jössefors STG 2973 m.fl.” och är
avsedd för industriell verksamhet. Fastigheten ägs av XX som genom sitt
bolag Peglo Invest AB bedrivit omlastning av bygg- och industriavfall på
fastighetens norra del sedan 2009.
Den 29 augusti 2013 inkom Peglo Invest AB med en anmälan enligt
miljöbalken till myndighetsnämnden om att man ville flytta verksamheten
till en asfalterad yta i fastighetens södra del. Myndighetsnämnden beslutade
den 3 december 2013 att lämna medgivande till denna flytt. Beslutet
förenades med föreläggande om försiktighetsåtgärder avseende bland annat
buller.
Beslutet överklagades av ägaren till bostadsfastigheten Jössefors 1:168 som
motsatte sig flytten av verksamheten. Hen menade att fabriksbyggnaden
utgör ett bullerskydd mot dennes fastighet och att bullret blir högre samt att
momentana ljud från bl.a. containerflytt blir olidliga om verksamheten
flyttar.
Länsstyrelsen Värmland, som beslutade att återförvisa ärendet till
myndighetsnämnden den 1 oktober 2014, gjorde bedömningen att
störningens omfattning och dess inverkan på närboende inte var tillräckligt
utredd och att Miljöstaben därför behövde utreda de faktiska förhållandena
närmare.
Den 24 november 2014 hade Miljöstaben ett möte med XX för att diskutera
ärendet. Under mötet enades man om att verksamhetsutövaren skulle låta
utföra en beräkning av ekvivalent och momentan ljudnivå för verksamheten.
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MN § 141 forts.
Den 4 maj 2015 utförde Miljöstaben en oanmäld inspektion av
verksamheten. XX informerade då Miljöstaben om att det sedan
månadsskiftet februari/mars är SITA Sverige AB:s personal som sköter
verksamheten. XX hyr ut mark samt maskiner till SITA Sverige AB. Någon
anmälan om detta hade inte inkommit till myndighetsnämnden.
Verksamheten pågick vid inspektionen på både den norra och den södra
delen av fastigheten. Det hängde plast i träden runt fastigheten och det var
allmänt skräpigt.
Den 3 juni 2015 hade Miljöstaben ett möte med SITA Sverige AB:s
representanter XX och XX. De informerade om att bolaget tog över
verksamheten den 1 februari 2015 och att de skulle bedriva verksamheten på
prov fram till den 31 juli 2015. Under mötet beslutades att bolaget skulle
göra en skriftlig anmälan enligt miljöbalken samt komma in med ett enkelt
kontrollprogram som bland annat redovisar man kommer att hålla rent runt
fastigheten.
Ägarna till fastigheterna Jössefors 1:168 och Jössefors 1:18 har vid
upprepade tillfällen framfört muntliga klagomål till Miljöstaben på höga
ljudnivåer från de verksamheter som har bedrivits och bedrivs på fastigheten.
Detta gäller även omlastningsverksamheten där det förutom motorbuller från
maskiner också hörs ett bangliknande och skarpt metalliskt ljud när
containrar töms och ett skrapande ljud mot asfalten när avfall hanteras.
Förutom höga ljudnivåer har man även klagat på skräp som sprids ut i
närområdet från verksamheten samt på olägenhet genom lukt från avfallet.
En av fastighetsägarna har även inkommit med skriftliga klagomål samt
sjukintyg. Sjukintygen har belagts med sekretess enligt Offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).
Beskrivning
Den 24 juni 2015 inkom SITA Sverige AB (bolaget) med anmälan till
myndighetsnämnden. Miljöstaben begärde in kompletteringar och anmälan
ansågs komplett den 14 augusti 2015 då den skickades till Länsstyrelsen
Värmland för kännedom och eventuella synpunkter. Den 20 augusti 2015
meddelade Länsstyrelsen Värmland att de inte hade några synpunkter på
anmälan.
Enligt anmälan omlastar bolaget bygg- och industriavfall under vardagar
mellan kl 7.00–16.00 på en 12×24 meter stor asfalterad yta i fastighetens
södra del. På tre av fyra sidor omges ytan av containrar för att minimera
risken för vindspridning av avfall samt för att underlätta en effektiv
hantering. Lastbilar kommer med osorterat avfall som tippas på ytan mellan
containrarna. Avfallet sorteras i fem fraktioner: brännbart, skrot, wellpapp,
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deponi och trä. Fastighetsägarens hjullastare och grävmaskin används för att
sortera och lasta upp materialet i containrar för respektive fraktion.
Materialet körs sedan till godkänd anläggning för återvinning,
energiutvinning eller annat omhändertagande. Omsättningen på materialet är
hög och uppgår till högst 1500 ton per år. Antalet in- och uttransporter till
och från anläggningen beräknas uppgå till cirka 25 stycken per vecka.
Om hushållsavfall eller farligt avfall inkommer till anläggningen kommer
kunden omgående att kontaktas. Bolaget har en miljöstation där farligt avfall
som hittas i materialet placeras. Om hushållsavfall som upptäcks i fraktionen
sorteras det ut och tas omhand separat.
Ljudutbredningsberäkningar har utförts av MST Lunden AB. Bullerkällor
som angetts är en grävmaskin samt en hjullastare och lastbilar. Eftersom det
är en och samma person som kör både hjullastaren och grävmaskinen har två
beräkningar utförts. Beräkningsmodell 1 speglar den tid som hjullastaren är i
drift och beräkningsmodell 2 speglar den tid då grävmaskinen är i drift.
Resultatet redovisas som om maskinerna körs under hela tidsperioden men i
verkligheten går maskinerna endast i korta tidsperioder. 5 lastbilar per dag är
medräknade i båda modellerna. Ljudutbredning har beräknats för 6
närliggande bostadsfastigheter (Blåsippan 2, Jössefors 1:18, Jössefors 1:30,
Jössefors 1:167, Jössefors 1:168 och Kokaren 4).
Ljudutbredningsberäkningarna visar att Naturvårdsverkets riktvärde för
bedömning av immissionsvärden utomhus dagtid underskrids.
Beräkningsmodell 1 visar att det underskrids med 3,8 dB vid fastigheten
Jössefors 1:168, som drabbas mest av buller då lastmaskinen körs.
Beräkningsmodell 2 visar att riktvärdet underskrids med 4,9 dB vid
fastigheten Jössefors 1:167, som drabbas mest av buller då grävmaskinen
körs. Några beräkningar på momentana ljud har inte utförts eftersom
riktvärde för momentana ljud under dagtid saknas. Nattetid bedrivs ingen
verksamhet.
För att hindra olägenheter från verksamheten finns skriftliga instruktioner för
städning och daglig kontroll av nedskräpning. Bolaget hanterar inget avfall
som kan ge upphov till luktolägenheter.
Förslag till beslut har kommunicerats med berörda fastighetsägare, SITA
Sverige AB och XX. Yttranden i ärendet har inkommit och redovisas i en
separat skrivelse.
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Lagstiftning
Enligt 9 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till 1 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen (2013:251) får en verksamhet eller åtgärd som
beskrivs i 2-32 kap. samma förordning inte bedrivas eller vidtas utan att vara
anmäld till tillsynsmyndigheten.
Av 29 kap. 7 § miljöprövningsförordningen framgår det att en anläggning för
sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden
är större än 1 000 ton per kalenderår, har verksamhetskod 90.80.
Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver eller avser att
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som
behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för
att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
Enligt 2 kap. 3 § samma balk ska alla som bedriver verksamhet utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön.
Med olägenhet för människors hälsa avses enligt 9 kap. 3 § samma balk
störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan
menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. (Av propositionen till
miljöbalken (1997/98:45, del 2, s.109) framgår att bedömningen ska utgå
från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och den kan inte
enbart baseras på enskild persons reaktion i det enskilda fallet. Även
bedömningen huruvida en störning ska anses vara ringa är beroende av hur
människor i allmänhet uppfattar störningen. Hänsyn ska dock tas till
personer som är något känsligare än normalt, t.ex. allergiker. Det
förhållandet att helt tillfälliga störningar inte omfattas av begreppet
olägenhet enligt paragrafen innebär att störningen måste ha en viss
varaktighet.)
Enligt 26 kap. 9 § samma balk får tillsynsmyndigheten meddela de
förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken
samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av
miljöbalken ska efterlevas.
Enligt 26 kap. 26 § samma balk får tillsynsmyndigheten bestämma att dess
beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.
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Beslutsunderlag
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 28 oktober 2015
Miljöstabens sammanställning av yttranden inklusive bilagor den 28 oktober
2015
Länsstyrelsens meddelande den 20 augusti 2015
Komplettering av anmälan den 14 augusti 2015
Reviderad anmälan den 30 juli 2015
Miljöstabens beslut angående begäran om komplettering den 3 juli 2015
Anmälan den 24 juni 2015
Bedömning
Miljöstaben konstaterar att anmälningsplikten har uppfyllts och bedömer att
den verksamhet som SITA Sverige AB bedriver ska klassas som miljöfarlig
verksamhet med anmälningsplikt C och med verksamhetskod 90.80 enligt 29
kap. 7 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Verksamhetskoden står för
”Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade
avfallsmängden är större än 1 000 ton per kalenderår”.
Om det föreligger osäkerhet om verkningarna av viss miljöfarlig verksamhet
har Miljööverdomstolen uttalat att det finns möjlighet att i en
tillståndsprövning utreda förhållandena (MÖD 2008:25). Miljöstaben anser
att en tillståndsprövning inte är aktuell.
Miljöstaben bedömer att syftet med verksamheten i stort är positivt ur
miljösynpunkt. Detta då det handlar om att lasta om och sortera osorterat
verksamhetsavfall från små containrar till stora och på så sätt minska antalet
transporter. Verksamheten kan i sig ge upphov till momentant buller, men
har inte den varaktighet som behövs för att störningen ska uppfattas som en
olägenhet för människor i allmänhet. Ljudutbredningsberäkningar för
verksamheten visar att Naturvårdsverkets riktvärde för bedömning av
immissionsvärden utomhus dagtid underskrids. Miljöstaben förutsätter att
mätning av de ekvivalenta ljudnivåerna kommer att ingå i ett
kontrollprogram för verksamheten.
Miljöstaben har tagit del av yttranden från de berörda fastighetsägarna och
anser att det är svårt att särskilja vilka klagomål som avser just den anmälda
verksamheten och vilka som avser den övriga verksamheten på fastigheten
Uppställda försiktighetsmått bedöms dock som tillräckliga för att balansera
olägenheter för närboende. Vidare anser Miljöstaben att en klagandes
sjukdomstillstånd inte utgör en sådan särskild känslighet som avses i
propositionen.
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Myndighetsnämndens beslut
Anmälningsplikten enligt 9 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) och 1 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen (2013:251) har fullgjorts.
Verksamheten klassas som anmälningspliktig med verksamhetskod 90.80.
Enligt den kommunala taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken som
beslutades i kommunfullmäktige den 31 mars 2014 är den årliga
tillsynsavgiften för verksamheter med ovanstående verksamhetskod fastställd
till 3 432 kronor. Avgiften kommer att debiteras SITA Sverige AB
(organisationsnummer: 19556108-8393) årligen från och med år 2016.
Avgiften är indexreglerad.
Med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kap. 9 § samt 2 kap. 2 och 3 §§
samma lag föreläggs SITA Sverige AB (organisationsnummer: 195561088393) att iaktta följande försiktighetsåtgärder vid omlastning av bygg- och
industriavfall på fastigheten Pappersveden 1:
Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som
angivits i anmälan.
Buller från verksamheten ska begränsas så att det utomhus vid bostäder inte
ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå än 50 dBA dagtid.
Verksamheten ska bedrivas på så sätt att nedskräpning eller olägenheter som
exempelvis lukt, damning eller vindspridning av avfall inte uppkommer.
Egenkontroll för verksamheten ska utföras enligt förordning (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll. Ett förslag till kontrollprogram ska inges
till Myndighetsnämnden senast tre månader efter det att detta beslut har
vunnit i laga kraft.
Med stöd av 26 kap. 26 § miljöbalken (1998:808) ska ovanstående beslut
gälla omedelbart även om det överklagas.
I övrigt föranleder inte anmälan några åtgärder.
Upplysningar
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Besvärshänvisning bifogas.
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Avgifter
En avgift kommer att debiteras för handläggning av anmälan av miljöfarlig
verksamhet. Beslut om denna avgift fattas separat.
Beslutet skickas till
SITA Sverige AB, Källvindsgatan 2, 652 21 Karlstad (mb)
XX (mb)
Berörda fastighetsägare
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Ny förbundsordning för Värmlands Läns
Kalkningsförbund.
Sammanfattning
Värmlands Läns Kalkningsförbunds direktion har antagit förslag till
ändringar i förbundsordningen för kalkningsförbundet.
Enligt 19 § i nu gällande förbundsordning ska ändringar i förbundsordningen
fastställas av kommunfullmäktige i varje medlemskommun.
Ändringarna avser framförallt sådana som har med förbundets säte att göra
men också vissa strykningar av text som utgår från förbundets bildande i
början av 2000-talet.
Myndighetsnämnden föreslås besluta att godta ändringarna av
förbundsordningen och överlämna ärendet för slutligt ställningstagande i
Kommunfullmäktige
Bakgrund
Direktionen för Värmlands Läns Kalkningsförbund föreslår ändringar i
förbundsordningen. Beslut om förslag till ändringar togs av direktionen vid
sammanträde den 4 september 2015 och översändes till Arvika kommun som
vidarebefordrat det till myndighetsnämnden för handläggning den 5 oktober.
Förslaget kompletterades med nödvändiga handlingar som inkom till
myndighetsnämnden den 19 oktober.
Beskrivning
Kommunerna Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Karlstad, Kil,
Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle och Torsby bildar
tillsammans Värmlands Läns Kalkningsförbund. Förbundet bildades år 2002
och har hittills haft sitt säte i Torsby kommun vilket också är bestämt i
nuvarande förbundsordning. Orsaken till att Torsby kommun utsågs till
förbundets säte var att dåvarande förvaltningschef hade sin bostad där.
Förbundet har numera en förvaltningschef som bor i Karlstad samtidigt som
kontoret även fortsatt har funnits i Torsby. För att möjliggöra en flexibilitet
när det gäller förbundets säte har direktionen föreslagit ändringar i
förbundsordningen. Ändringarna berör i huvudsak detta förhållande men
även vissa andra justeringar har gjorts bland annat när det gäller
initiativrätten.
Enligt 19 § i nu gällande förbundsordning ska ändringar i förbundsordningen
fastställas av kommunfullmäktige i varje medlemskommun.
Beslutsunderlag
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 28 oktober 2015
Nuvarande förbundsordning från 2002
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Förslag till ny förbundsordning den 4 september 2015
Värmlands läns kalkningsförbunds sammanträdesprotokoll den 4 september
2015
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden godtar de föreslagna ändringarna i förbundsordningen
för Värmlands Läns Kalkningsförbund från den 4 september 2015 och
överlämnar ärendet till Kommunfullmäktige med förslag om antagande av
den nya förbundsordningen
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kansliavdelningen
Biträdande kommunchefen
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Dnr MN 2015/149

Västra Sund 2:192 Yttrande inför prövning
Sammanfattning
Länsstyrelsen har beslutat att pröva beslutet att medge förhandsbesked av två
tomter på del av fastigheten Västra Sund 2:192.
Myndighetsnämnen vidhåller sin tidigare bedömning att platsen är lämplig
för bebyggelse.
Beskrivning
XX ansökte om förhandsbesked för två tomter på del av fastigheten Västra
Sund 2:192. De redovisade tomterna är utanför strandskyddet och 100 meter
från strandzonen.
Den fördjupade översiktplanen (FÖP) för Kinna/Västra Sund antagen 201303-06 med delområde Ängviken anger följande:
Natur- och kulturvärden: Översvämningsrisk finns för stora delar av området
runt Hagviken och Ängviken, där även strandbiotoper av allmänt och högt
värde finns. Tre områden för naturvärden finns vid kulturpåverkad mark
kring gårdarna
i Västra Sunds by, tidigare strandbete innanför Ängviken samt torr gräsmark
väster om Ängviken. Länsstyrelsens inventering indikerar förekomst av
värdefulla träd i delområdet.
Största delen av området är odlingslandskap med kulturhistoriska lämningar
och ingår i kulturmiljö nr 6 enligt Värmlands Museums
kulturmiljöinventering. Inom området finns ett antal byggnader i kategori 1C
enligt fastighetsinventeringen från samma kulturmiljöinventering. Fasta
fornlämningar, bevakningsobjekt samt övriga kulturhistoriska lämningar
finns enligt fornminnesregistret spridda inom hela delområdet.
De sökta etableringarna är inte inom något område där växtinventering har
genomförts eller i anslutning till någon kulturhistorisk lämning.
Vid handläggning av ärendet har det även kommunicerats med Miljöstaben
för att säkerställa att inge höga naturvärden kan komma att påverkas.
Lagstiftning
Översiktplan (ÖP) 2007 antagen 2007-11-06
Fördjupad översiktplan för Kinna-Västra Sund laga kraft 2013.
Bedömning
Vid handläggning har granskning skett mot den fördjupade översiktsplanen
samt kommunicering med Miljöstaben detta för att säkerställa att platsen är
lämplighet att bebygga med två tomter.
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Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden står fast vid tidigare beslut MN § 110 daterat 2015-0908 att medge positivt förhandsbesked för två tomter på del av fastigheten
Västra Sund 2:192.
Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen
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Gröttvål 1:82 Förhandsbesked fritidshus
Sammanfattning
XX och XX ansöker om förhandsbesked för nybyggnation av fritidshus på
del av fastigheten Gröttvål 1:82. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 §
plan- och bygglagen meddelas att bygglov för den föreslagna
nybyggnationen kan påräknas med tillhörande villkor och upplysning med
stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen och förhandsbesked föreslås bli
lämnat.
Beskrivning
XX och XX ansöker om förhandsbesked för nybyggnation av fritidshus på
del av fastigheten Gröttvål 1:82. Fastigheten är registerad som bebyggd
lantbruksenhet på 91 810 kvm. Den sökta etableringen är fristående från det
befintligt gårdshus med tillhörande uthus. Tomtplatsen enligt ansökan är
utanför strandskyddsområdet för Bergsjön.
Den sökta tomtplatsen är ca 200 meter från strandzonen och tänkt
byggnation hotar inte någon skyddsvärd fauna eller flora.
Fastighetsägare är hörda utan erinran.
Enligt yttrande från Miljöstaben är det möjligt att lösa avloppsfrågan på
fastigheten Gröttvål 1:82 Fastigheten är belägen inom normalriskområde
med avseende på markradon enligt markradonutredningen för Arvika
kommun.
Lagstiftning
För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen.
Översiktsplan 2007 antagen 2007-11-06 ges inga särskilda
rekommendationer eller restriktioner i denna del.
Beslutsunderlag
XX och XX ansökan registerad den 19 augusti 2015
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2015
Situationsplan registerad den 19 augusti 2015
Bedömning
Vid prövning av förhandsbeskedet ska platsens lämplighet bedömmas.
Övriga synpunkter på husets utformning och placering behandlas i den
efterkommande bygglovprövningen. Den föreslagna åtgärden uppfyller
kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och bygglagen (markens lämplighet) och 8
kap. 9 § plan- och bygglagen och förhandsbesked föreslås bli lämnat.
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Myndighetsnämndens beslut
Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att
bygglov för den föreslagna nybyggnationen kan påräknas med tillhörande
upplysning med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.
Upplysningar
Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § planoch bygglagen. Förhandsbesked gäller endast om bygglov för åtgärden söks
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9
kap. 39 § plan- och bygglagen.
Avgifter
Förhandsbesked 3 560 kr
Beslutet skickas till
Sökanden
Fastighetsägare
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Dnr MN 2015/145

Östra Takene 1:101 Förhandsbesked enbostadshus
Sammanfattning
XX ansöker om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på
fastigheten Östra Takene 1:101. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § planoch bygglagen meddelas att bygglov för den föreslagna nybyggnationen kan
påräknas med tillhörande villkor och upplysning med stöd av 9 kap. 31 §
plan- och bygglagen och förhandsbesked föreslås bli lämnat.
Beskrivning
XX ansöker om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på
fastigheten Östra Takene 1:101. Fastigheten har idag ett hus för boende som
sökanden önskar riva och ersätta med ett nytt.
Det nya huset ska placeras på samma plats som det ursprungliga huset och
har en area på ca 180 kvm.
Hela fastigheten är inom strandskyddsområde för Rinnen med en area på
2 414 kvm på land och den är registerad som småhusenhet.
Myndighetsnämnden beslutade om strandskyddsdispens den 8 september
2015 (MN§109).
Berörda grannar är hörda utan erinran.
Fastigheten är bebyggd och en befintlig reningsanläggning som ska användas
till det nya enbostadshuset. Enligt Miljöstabens yttrande är det möjligt att
bevilja bygglov.
Fastigheten är belägen inom normalriskområde med avseende på markradon
enligt markradonutredningen för Arvika kommun. Hänsyn för markradon
ska tas vid grundläggning av byggnaden på fastigheten.
Lagstiftning
För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen.
Översiktsplan 2007 antagen 2007-11-06 ges inga särskilda
rekommendationer eller restriktioner i denna del.
Beslutsunderlag
XX ansökan registerad den 19 augusti 2015
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 2 november 2015
Situationsplan registerad den 19 augusti 2015
Bedömning
Vid prövning av förhandsbeskedet ska platsens lämplighet bedömmas.
Övriga synpunkter på husets utformning och placering behandlas i den
efterkommande bygglovprövningen. Den föreslagna åtgärden uppfyller
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kraven enligt 2 kap. 4-5 §§ plan- och bygglagen (markens lämplighet) och 8
kap. 9 § plan- och bygglagen och förhandsbesked föreslås bli lämnat.
Myndighetsnämndens beslut
Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att
bygglov för den föreslagna nybyggnationen kan påräknas med tillhörande
upplysning med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.
Upplysningar
Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § planoch bygglagen. Förhandsbesked gäller endast om bygglov för åtgärden söks
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9
kap. 39 § plan- och bygglagen.
Avgifter
Förhandsbesked 3 560 kr
Beslutet skickas till
Sökanden
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Dnr MN 2015/148

Åmot 1:142 Förhandsbesked enbostadshus
Sammanfattning
XX ansöker om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på del av
fastigheten Åmot1:142.
Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att
bygglov för den föreslagna nybyggnationen kan påräknas med tillhörande
villkor och upplysning med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen och
förhandsbesked föreslås bli lämnat.
Beskrivning
XX ansöker om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på del av
fastigheten Åmot 1:142. Fastigheten har en totalarea på 51 178 kvm och
omfattas av områdesbestämmelser Ba26 och bestämmelsen q1
kulturhistorisk särskilt värdefull miljö.
Områdesbestämmelser avseende kulturmiljövård reglerar all bebyggelse
samt schaktning och fyllning. Med stöd av den utökade bygglovplikten kan
byggnadsnämnden inte hindra nybyggnader och ombyggnader som i övrigt
uppfyller plan- och bygglagens krav. Däremot kan man kräva en anpassning
av placering, utformning och färgsättning.
Enligt ansökan önskar XX uppföra ett enbostadshus på ca 130 kvm. Berörda
grannar är hörda utan erinran.
Enligt yttrande från Miljöstaben är det möjligt att lösa VA-frågan på
fastigheten Åmot 1:142. Fastigheten är belägen inom normalriskområde med
avseende på markradon enligt markradonutredningen för Arvika kommun.
Hänsyn för markradon ska tas vid grundläggning av byggnad på fastigheten
Lagstiftning
För området gäller områdesbestämmelser (Ba26) planbestämmelser enligt
plan- och bygglagen.
Beslutsunderlag
XX ansökan registerad den 5 november 2014
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2015
Situationsplan registerad den 5 november 2014
Bedömning
Vid prövning av förhandsbeskedet ska platsens lämplighet bedömmas. Enligt
områdesbestämmelserna ska stor hänsyn tas till den kulturhistoriska miljön
och detta kommer att behandlas i den efterkommande bygglovprövningen.
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 §§ plan- och
bygglagen (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen och
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förhandsbesked föreslås bli lämnat
Myndighetsnämndens beslut
Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att
bygglov för den föreslagna nybyggnationen kan påräknas med tillhörande
upplysning med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.
Upplysningar
Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § planoch bygglagen. Förhandsbesked gäller endast om bygglov för åtgärden söks
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9
kap. 39 § plan- och bygglagen.
Avgifter
Förhandsbesked 3 560 kr
Beslutet skickas till
Sökanden
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Västra Sund 2:192 Förhandsbesked
Sammanfattning
XX ansöker om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus samt
avstyckning av tre tomter på ett skifte av fastigheten Västra Sund 2:192. Som
förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att bygglov
för den föreslagna nybyggnationen kan påräknas med tillhörande villkor och
upplysning med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen och förhandsbesked
föreslås bli lämnat.
Beskrivning
XX ansöker om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus med
tillhörande komplementbyggnader och tre avstyckningar av tomter på
fastigheten Västra Sund 2:192.
Ansökan avser nybyggnation inom ett område som tidigare var inom
strandskyddat område men vid översynen av det utökade strandskyddet som
Länsstyrelsen genomföre minskade strandskyddet till 100 meter för det
aktuella skiftet. Fyra tomter är nu redovisade utanför strandskyddet på mark
som lutar stark mot strandszonen men de bedöms vara lämpliga för
bebyggelse. Enligt sökanden ska tomterna anslutas till den befintliga vägen.
Byggnationen är utanför verksamhetsområde för vatten och avlopp i Västra
Sund och beslut på lämplig avloppsanläggning tog av myndighetsnämnden
den 29 september 2015.
Berörda grannar är hörda och fastighetsägaren till Västra Sund 2:215, 2:156
framför erinran, se bifogat grannyttrande
Lagstiftning
För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen.
Översiktplan 2007 antagen 2007-11-06 anger Västra Sund som
utredningsområde.
Fördjupad översiktplan (FÖP) för Kinna/Västra sund antagen 2013-03-06
med delområde Alviken.
Beslutsunderlag
XX ansökan registerad den 20 juli 2015
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 30 oktober 2015
Grannyttrande från Västra sund 2:215, 2:156 registrerade den 11 och 12
augusti 2015
Situationsplan registrerad den 11 september 2015
Bedömning
Vid prövning av förhandsbeskedet ska platsens lämplighet bedömmas. Enligt
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den fördjupade översiktplanen kan kompletteringar göras. Synpunkter från
grannar på utformning av avloppet har redan handlagts av Miljöstaben.
Tomterna ska anslutas till befintlig samfällig väg, ändringar av vägens
sträckning ska beslutas av vägföreningen. Tomterna ansluter inte direkt till
vägen så möjlighet till ändring är möjlig. Övriga synpunkter på husets
utformning och dagvattenhanteringen behandlas i den efterkommande
bygglovprövningen. Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap.
4-5 §§ plan- och bygglagen (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och
bygglagen och förhandsbesked föreslås bli lämnat
Myndighetsnämndens beslut
Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att
bygglov för den föreslagna nybyggnationen kan påräknas med tillhörande
upplysning med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.
Upplysningar
Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § planoch bygglagen. Förhandsbesked gäller endast om bygglov för åtgärden söks
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9
kap. 39 § plan- och bygglagen.
Avgifter
Förhandsbesked 3 552 kr
Beslutet skickas till
Sökanden
Grannar med erinran (MB) + besvärshänvisning
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Stålsberga 2:20 Strandskyddsdispens
Sammanfattning
XX ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad
på fastigheten Stålsberga 2:20. Fastigheten är idag bebyggd. Skäl till dispens
är att marken redan tagits i anspråk. Strandskyddsdispens föreslås bli lämnad
enligt miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1.
Bakgrund
XX ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad
på fastigheten Stålsberga 2:20. Hela fastigheten ligger inom strandskyddet
för Mjögsjön och komplementbyggnaden kommer att placeras närmare
vattnet än 25 meter vilket gör att komplementbyggnaden blir dispenspliktig.
Enligt ansökan önskar man bygga en komplementbyggnad på 25 kvm.
Fastigheten har en markareal på 5410 kvm där ca 3000 kvm har tagits i
anspråk som tomtmark.
Lagstiftning
För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen samt
strandskyddsförordnande.
Översiktplan (ÖP) 2007 antagen 2007-11-06 anger inga restriktioner för
området.
Åtgärden omfattas av kommunens besluträtt 7 kap. 18 b §.
Strandskydd på 100 meter råder för Mjögsjön enligt 7 kap. 13 §.
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Åtgärden omfattas av förbuden enligt miljöbalken 7 kap. 15 § punkt 2.
Byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar
eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
Särskilt skäl för upphävande av strandskyddet enligt 7 kap. 18 c § punkt 1.
Marken har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
Beslutsunderlag
XX ansökan registerad den 25 februari 2015
Myndighetsnämndens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2015
Situationsplan registerad den 25 februari 2015
Bedömning
Enligt ansökan ska befintligt bebyggelse kompletteras med en
komplementbyggnad med area på 25 kvm. Byggnaden påverkar inte
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förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet samt
livsvillkor för djur- och växtlivet, strandskyddsdispens bör ges
Myndighetsnämndens beslut
Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av
komplementbyggnad enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 18 c § punkt 1.
Mark enligt redovisad tomtplatsavgränsning ca 3000 kvm får tas i anspråk
som tomtmark (7 kap. 18 f § MB).
Placering av komplementbyggnad enligt situationsplan registerad den 25
februari 2015 (7 kap. 18 f § MB)
Upplysningar
Strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser
inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutat inom fem år från den
dagen då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § MB)
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet gällande strandskydd inom tre
veckor från det att man tagit del av beslutet. Sökanden uppmanas avvakta
tiden för överprövning.
Avgifter
Strandskyddsdispens 7 120 kr
Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen
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Myndighetsnämnden

2015-11-10

MN § 149

Dnr MN 2015/142

Grytterud 2:3 Bygglov enbostadshus
Sammanfattning
XX ansöker om bygglov för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten
Grytterud 2:3. Fastigheten är idag bebyggd med ett mindre bostadshus som
ska rivas och ersättas. Förslaget bedöms motsvara kraven i plan- och
bygglagen 9 kap 31 § och bygglov föreslås bli lämnat.
Beskrivning
XX ansöker om bygglov för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten
Grytterud 2:3. Fastigheten är registerad som småhusenhet, helårsbostad. Det
befintliga huset ska rivas och ersättas med nytt enbostadshus i två våningar
med en byggnadsarea på 116 kvm. Huset är med sadeltak som lutar 34
grader.
Berörda grannar är hörda utan erinran.
Enligt yttrande från Miljöstaben är det möjligt att lösa avloppsfrågan på
fastigheten Grytterud 2:3. Fastigheten är belägen inom normalriksområde
med avseende på markradon enligt markradonutredningen för Arvika
kommun. Hänsyn för markradon ska tas vid grundläggning av byggnaden.
Lagstiftning
För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen.
Översiktsplan 2007 antagen 2007-11-06 anger inga restriktioner.
Beslutsunderlag
XX ansökan registerad den 29 september 2015
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2015
Situationsplan registerad den 29 september 2015
Fasadritningar registerad den 29 september 2015
Bedömning
Enbostadshuset uppfyller kraven enligt plan- och bygglagen 8 kap. 1 § och
bygglov bör ges.
Myndighetsnämndens beslut
Lämna bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.
XX godkänns som kontrollansvarig
Upplysningar
Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap.
43 § plan- och bygglagen.
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MN § 149 forts.
Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked
(10 kap. 3 § plan- och bygglagen).
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontrollansvarig XX kallar till tekniskt
samråd.
Avgifter
Bygglov inkl. kungörelse 16 463 kr
Beslutet skickas till
Sökanden
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MN § 150

Dnr MN 2015/146

Västra Sund 2:120 Bygglov enbostadshus
Sammanfattning
XX ansöker om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Västra Sund 2:120. Fastigheten är bebyggd med ett enklare fritidshus.
Förslaget bedöms motsvara kravet i plan- och bygglagen 9 kap. 31 § och
bygglov föreslås bli lämnat.
Beskrivning
XX ansöker om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Västra Sund 2:120. Fastigheten är bebyggd med enklare byggnader som ska
rivas för att lämna plats för nytt enbostadshus.
Strandskyddsdispens är beviljad av myndighetsnämnden den 29 september
2015 (MN § 121).
XX ansöker nu om bygglov för ett enbostadshus i två plan med pulpettak,
byggnaden har en total byggnadsyta på 115 kvm i bottenplan och 95 kvm i
sutterängplan.
Fastigheten är belägen inom högriskområde med avseende på markradon
enligt markradonutredningen för Arvika Kommun. Hänsyn för markradon
ska tas vid grundläggning av byggnaden på fastigheten.
Enligt yttrande från Miljöstaben är det möjligt att lösa avloppsfrågan på
fastigheten Västra Sund 2:120.
Berörda grannar är hörda, fastighetsägaren på Västra Sund 2:119 har
synpunkter på väg, avlopp och eventuella sprängningsarbeten se bilaga.
Sökanden har svarat på synpunkter från granne se bilaga.
Lagstiftning
För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen.
Översiktplan 2007 antagen 2007-11-06 anger Västra Sund som
utredningsområde.
Fördjupad översiktplan (FÖP) för Kinna/Västra Sund antagen 2013-03-06
med delområde Alviken
Beslutsunderlag
XX ansökan registerad den 26 augusti 2015
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 30 oktober 2015
Situationsplan registerad den 28 augusti 2015
Plan- och fasadritningar registrerade den 26 augusti 2015
Grannyttrande registerat den 15 september 2015
Svar på grannyttrande registerat den 28 september
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MN § 150 forts.
Bedömning
Befintligt fritidshus är placerat över +50,0 m och den föreslagna
byggnationen är placerad på samma plats som tidigare fritidshus.
Tidsbegränsat tillstånd för avloppsanläggningen är beslutad av
myndighetsnämnden. Höjdsättning och placering följer de riktlinjer som
anges i den fördjupade översiktsplanen och ansökan uppfyller kraven enligt
plan- och bygglagen 8 kap. 1 §, bygglov bör ges
Myndighetsnämndens beslut
Lämna bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.
Som kontrollansvarig godkänns XX.
Upplysningar
Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap.
43 § plan- och bygglagen.
Avgifter
Bygglov inkl. kungörelse 20 164 kr
Beslutet skickas till
Sökanden
Berörda grannar (MB) + besvärshänvisning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

34 (40)

Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2015-11-10

MN § 151

Dnr MN 2015/150

Edane 1:317 Bygglov virkestork
Sammanfattning
XX ansöker om bygglov för uppförande av en virkestork på fastigheten
Edane 1:317. Förslaget bedöms motsvara kravet i plan- och bygglagen 9 kap.
31 § och bygglov föreslås bli lämnat.
Beskrivning
Moelven Edanesågen AB ansöker om bygglov för uppförande av en
virkestork på fastigheten Edane 1:317. Virkestorken är en komplettering till
den befintliga verksamheten där del av befintligt virkesmagasin måste
demonteras för att ge plats för den nya torken.
Virkestorken är 89,4 meter lång och 7,7 meter bred (688 kvm) och bygglovet
kan inte tas på delegation när arean är större än 400 kvm.
Inga grannar anses vara berörda.
Lagstiftning
För området gäller utomplanbestämmelser enligt plan- och bygglagen.
Översiktsplan 2007 antagen 2007-11-06 anger inga restriktioner
Beslutsunderlag
XX ansökan registerad den 16 oktober 2015
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 2 november 2015
Situationsplan registerad den 16 oktober 2015
Fasadritning registerad den 16 oktober 2015
Bedömning
Virkestorken uppfyller kraven enligt plan- och bygglagen 8 kap. 1 § och
bygglov bör ges.
Myndighetsnämndens beslut
Lämna bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.
XX godkänns som kontrollansvarig
Upplysningar
Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap.
43 § plan- och bygglagen.
Åtgärden får inte påbörjats förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked
(10 kap. 3 § plan- och bygglagen).
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontrollansvarig XX kallar till samråd.
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MN § 151 forts.
Avgifter
Bygglov inkl. kungörelse 11 335 kr
Beslutet skickas till
Sökanden
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MN § 152

Dnr MN 2015/151-100

Sammanträdestider 2016
Sammanfattning
Kommunledningsstabens kansli har tagit fram följande förslag för
Myndighetsnämndens sammanträdesdagar år 2016.
19 januari, 9 februari, 8 mars, 12 april, 10 maj, 7 juni, 9 augusti,
13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december
Sammanträdesdag är tisdag
Tid kl. 14.15
Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 3 november 2015
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden beslutar att anta upprättat förslag för
sammanträdesdagar och sammanträdestid för år 2016
Beslutet skickas till
Ledamöter
Ersättare
Tjänstemän
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MN § 153

Dnr MN 2015/3-100

Anmälningsärenden
Beslutsunderlag
Listan med anmälningsärenden den 29 oktober 2015
Myndighetsnämndens beslut
Listan över anmälningsärenden läggs med godkännande till handlingarna.
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MN § 154

Dnr MN 2015/4-100

Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben
Sammanfattning
Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän,
ordförande och vice ordförande enligt en av Myndighetsnämnden antagen
delegeringsordning, dessa beslut ska redovisas till Myndighetsnämnden.
Redovisningen innebär inte att Myndighetsnämnden får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Myndighetsnämnden fritt att
återkalla delegeringen.
Delegeringsbeslut avseende perioden fram till och med den 16
september 2015
Anmälan av värmepump
Avloppsärende
Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från bristfällig avloppsanläggning
Byggärende
Registrering av livsmedelsanläggning
Riskklassificering av livsmedelsanläggning
Riskklassificering av livsmedelsanläggning/vattentäkt
Beslut enligt livsmedelslagstiftningen
Beslut enligt Miljöbalken
Anmälan om kompostering av hushållsavfall
Yttrande över anmälan om vattenverksamhet
Yttrande över medborgarförslag
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 29 september 2015
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
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MN § 155

Dnr MN 2015/5-100

Anmälan av delegeringsbeslut Bygglovenheten
Sammanfattning
Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän,
ordförande och vice ordförande enligt en av Myndighetsnämnden antagen
delegeringsordning, dessa beslut ska redovisas till Myndighetsnämnden.
Redovisningen innebär inte att Myndighetsnämnden får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Myndighetsnämnden fritt att
återkalla delegeringen.
Delegeringsbeslut avseende perioden fram till och med den 23 oktober 2015
Bygglov
Startbesked
Slutbesked
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 23 oktober 2015
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
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MN § 156

Dnr MN 2015/6-100

Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten
Sammanfattning
Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän,
ordförande och vice ordförande enligt en av Myndighetsnämnden antagen
delegeringsordning, dessa beslut ska redovisas till Myndighetsnämnden.
Redovisningen innebär inte att Myndighetsnämnden får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Myndighetsnämnden fritt att
återkalla delegeringen.
Delegeringsbeslut avseende perioden fram till och med den 28 september
2015
Dispensansökan för rengöring
Ansökan tillstånd brandfarlig vara
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 28 september 2015
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
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