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Dokumenthanteringsplan för miljöstaben
Sammanfattning
Kommunens arkivvård regleras i arkivlagen (1990:782) och
arkivförordningen (1991:446). Enligt kommunens arkivreglemente ska varje
myndighet (Kommunstyrelsen och övriga nämnder) upprätta en
dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens handlingar och hur
dessa hanteras, bevaras och gallras. Sedan 1985 då nuvarande
dokumenthanteringsplan antogs har förändringar skett i verksamhetens
organisation och i aktuell lagstiftning. Förslag till en ny plan för arkivering
har därför arbetats fram.
Bakgrund
Miljöstabens nuvarande dokumenthanteringsplan upprättades av miljö- och
hälsoskyddskontoret och antogs av miljö- och hälsoskyddsnämnden år 1985.
Sedan dess har många förändringar av lagstiftning, arkivreglemente och
organisation skett. Miljöstaben har därför i samråd med kommunens
arkivföreståndare arbetat fram en reviderad dokumenthanteringsplan.
Beskrivning
Förutom att ny lagstiftning avseende arkivering, miljö- och hälsoskydd samt
livsmedel påverkar hanteringsrutinerna av myndighetens handlingar så har
även organisationen inom Arvika kommun förändrats så att arkivering
behöver ske på ett annat sätt än tidigare. Till och med år 2006 var Miljö- och
hälsoskyddsnämnden arkivbildare för handlingar tillhörande miljöstaben
(dåvarande miljöskyddskontoret och tidigare miljö- och
hälsoskyddskontoret). Det arkivet kommer fortsatt att förvaras under samma
arkivbildare. Från och med år 2007 är det Myndighetsnämnden som har den
funktionen.
Lagstiftning
Arkivlagen (1990:782)
Arkivförordningen (1991:446)
Beslutsunderlag
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 8 januari 2015
Reviderad dokumenthanteringsplan för miljöstaben den 29 december 2014
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden antar upprättat förslag till dokumenthanteringsplan för
miljöstaben.
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Posten 5, Orientalisk Livs & Grönt i Arvika - saluförbud
för hårvårdsprodukter
Sammanfattning
Vid inspektion hos Orientalisk livs & grönt i Arvika upptäcktes två
hårfärgningsprodukter med omfattande brister i märkning. Den ena
innehåller dessutom två förbjudna ämnen. För produkterna AMAR´S super
Red Henna och D-VA Black Henna föreslås därför saluförbud.
Bakgrund
Arvika kommun deltog under hösten 2014 i ett nationellt tillsynsprojekt
tillsammans med andra kommuner och Läkemedelsverket, i syfte att
kontrollera hårfärgningsprodukter på den svenska marknaden. Målet med
projektet är att undersöka om företag som tillhandahåller
hårfärgningsprodukter i Sverige känner till och följer märkningsreglerna i
förordning (EG)1223/2009 om kosmetiska produkter.
Inspektion enligt miljöbalken och förordningen om kosmetiska produkter
gjordes vid Orientalisk livs & grönt i Arvika den 13 november 2014.
Beskrivning
Vid inspektionen konstaterades att företaget sålde två hårfärgningsprodukter
som har bristfällig märkning (AMAR´S super Red Henna och D-VA Black
Henna). Dessutom visade det sig att en av produkterna, AMAR´S super Red
Henna, enligt ingrediensförteckningen innehåller två förbjudna ämnen, 2nitro-p-phenylenediamine och bariumperoxid. Detta enligt post 1319
respektive 46 i Bilaga II till förordning(EG)1223/2009 om kosmetiska
produkter.
Vid en kontroll av föreskriven märkning noterades att produkterna AMAR´S
super Red Henna och D-VA Black Henna har flera märkningsbrister
kopplade till sitt innehåll av hårfärgningsämnet p-phenylenediamine och
Para-aminophenol (i produkten AMAR´S super Red Henna). Dessa kräver
omfattande varningstexter på grund av sina allergena egenskaper.
De konstaterade märkningsbristerna är:
Portionspåsarna och ytterförpackningen saknar anvisningar för användning
och varningstext på svenska. Detta är ett krav enligt 4 § förordning
(2013:413) om kosmetiska produkter.
Namn och adress till ansvarig person i EU/ESS saknas på produktens
behållare (tub/flaska) och/eller ytterförpackning, krav på detta finns i artikel
19 a) förordning 1223/2009.
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Produktens funktion framgår inte tydligt, dvs. att det är en hårfärg eller
toning, varken i text eller i presentation. Krav på detta finns i artikel 19 f)
förordning 1223/2009.
Produktens funktion finns inte på svenska. Krav på detta finns i 4 §
förordning (2013:413) om kosmetiska produkter.
Ingrediensförteckning saknas på produkten D-VA Black Henna. Enligt
artikel 19 till förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter krävs att en
förteckning över beståndsdelar anges på förpackningen. Att produkten
innehåller pigmentet phenylenediamine framgår bara i löpande text på en
bipacksedel på engelska.
Enligt 31 § punkten 5 i miljötillsynsförordningen (2011:13), ska den
kommunala nämnden bedriva tillsyn av hanteringen av kemiska produkter
dit kosmetiska produkter hör. Enligt 26 kapitlet 9 § miljöbalken (1998:808)
har den kommunala nämnden rätt att begära in handlingar och uppgifter som
behövs för tillsynen.
Förslag till beslut har kommunicerats med x med firma orientalisk livs &
grönt i Arvika den 30 december 2014
Lagstiftning
26 kap 9§ miljöbalken(1998:808) En tillsynsmyndighet får meddela de
förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk ska kunna efterlevas.
26 kap 26 § miljöbalken(1998:808) En tillsynsmyndighet får bestämma att
dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.
1 kap. 4§, 2 kap. 19§p.15 och 31§p.5 miljötillsynsförordningen(2011:13)
angående att den kommunala nämnden ska bedriva tillsyn av hanteringen av
kemiska produkter.
Artikel 19 förordning (EG) 1223/2009 om kosmetiska produkter, angående
märkning av dessa.
4§ förordning(2013:413) om kosmetiska produkter föreskriver att
märkningen ska vara på svenska.
Beslutsunderlag
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 8 januari 2015
Bilaga med fotografier på produkterna AMAR´S super Red Henna och DVA Black Henna.
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Bedömning
Försäljning av de båda hårfärgningsprodukterna AMAR´S super Red Henna
och D-VA Black Henna bedöms innebära en hälsorisk för kunden då de
innehåller allergiframkallande ämnen utan någon varningstext. Enligt bilaga
3 i kosmetikaförordningen kräver dessa ämnen varningstext på svenska.
D-VA Black Henna saknar dessutom ingrediensförteckning. Bristerna
bedöms som svåra för affärsinnehavaren att rättas till.
Produkten AMAR´S super Red Henna är hälsovådlig då den innehåller två
förbjudna ämnen. 2-Nitro-p-phenylendiamin är cancerframkallande.
Bariumperoxid är farligt vid inandning och förtäring.
Med anledning av ovanstående föreslås saluförbud på båda dessa produkter.
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden förbjuder x med firma orientalisk livs& grönt i Arvika
att sälja eller överlåta hårfärgsprodukten D-VA black henna så länge
produken saknar den svenska märkning som krävs.
Myndighetsnämnden förbjuder x med firma orientalisk livs& grönt i Arvika
att sälja eller överlåta hårfärgsprodukten AMAR´S Super red henna så länge
den innehåller de förbjudna ämnena 2-nitro-p-phenylenediamine och
bariumperoxid samt så länge produkten saknar den svenska märkning som
krävs.
Beslutet sker med stöd av 26 kap. 9 § Miljöbalken och med hänvisning till
art. 19a, d och f i förordning (EG) om kosmetiska produkter samt 4§
förordning (2013:413) om kosmetiska produkter.
Med stöd av 26 kap 26§ miljöbalken bestämmer nämnden att beslutet ska
gälla även om det överklagas.
Upplysningar
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen (bilaga).
Beslutet skickas till
x, Orientalisk livs& grönt, Köpmangatan 4, 671 31 Arvika
Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala.
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Kontrollanter för utgivning av skottpengar 2015 - 2018
Sammanfattning
Arvika kommun ger ut skottpengar på 125 kronor för varje dödad mink.
Kommunfullmäktige har gett myndighetsnämnden i uppdrag att sköta den
praktiska hanteringen med utbetalning.
Uppdraget som kontrollant lämnas för fyra år och upphörde vid årsskiftet
2014/2015 varför nya behöver utses och uppdraget förlängas för andra.
Bakgrund
För att minska populationen av mink lämnar Arvika kommun skottpengar för
varje mink som dödas. Myndighetsnämnden har fått i uppdrag av
Kommunfullmäktige att sköta hanteringen av utbetalningarna. Uppdraget
finns inskrivet i myndighetsnämndens reglemente.
Beskrivning
För att en person som dödat en mink ska kunna få skottpeng utbetalad måste
minken uppvisas för en av myndighetsnämnden utsedd kontrollant som
skriver ut ett bevis. Detta inlämnas sedan till miljöstaben som ombesörjer
själva utbetalningen. För att effektivisera hanteringen har kontrollanter
utsetts för de olika kommundelarna. Det är nu aktuellt att utse kontrollanter
eftersom nuvarande uppdrag upphörde att gälla vid årsskiftet 2014/2015.
Några av kontrollanterna har inte velat förlänga sina uppdrag och därför
föreslås kompletteringar i vissa fall.
Beslutsunderlag
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 8 januari 2015.
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden utser följande personer till kontrollanter vid utgivning
av skottpengar för åren 2015 till och med 2018:
Kjell Qvarnström, Fjordvägen 5, 671 93 Arvika
Dan Qvarnström, Västra Skyberg Lyckan, 671 93 Arvika
David Andersson, Olebyn Nytomta, 671 91 Arvika
Janne Olsson, Perserud Söhagen, 671 92 Arvika
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Gunnar Weiborg, Östängsvägen 5, 671 95 Klässbol
Outi Pollari, Lövnäs Oppste Ängarna, 671 96 Mangskog
Johan Stubert, Gravås, 670 35 Gunnarskog
Stig Carlsson, Allstakan, 670 35 Gunnarskog
Per-Erik Sjöqvist, Stommen Tomta1, 671 94 Brunskog
Beslutet skickas till
Miljöstaben
Samtliga kontrollanter
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Åstenäs 1:75 strandskyddsdispens
Sammanfattning
x ansöker om ändring av beviljad strandskyddsdispens för nybyggnad av
enbostadhus på del av fastigheten Åstenäs 1:75. Fastigheten är inom
landsbygdsutvecklingsområde för Mangen. Landsbygdsutvecklingsområdets
inriktning är kompletterande bostadsbebyggelse. Ansökan är enligt det
tematiska tillägget till översiktplanen för landsbygdsutvecklingsområdet och
strandskyddsdipsens enligt 7 kap. 18 d miljöbalken föreslås bli lämnad.
Beskrivning
x ansöker om ändring av beviljad strandskyddsdispens för nybyggnad av
enbostadshus på Åstenäs 1:75. Vid projektering av anslutningsvägen
framkom synpunkter från entreprenör samt berörd granne på vägens
lämplighet med avseende på placering och utformning. Med tanke på den
stora höjdskillnaden var det lämpligare att utjämna höjden på en längre
sträcka längs med fastighetsgränsen. Den ändrade anslutningsvägen
förändrade förutsättningarna och sökanden önskar ändra tomtplatsens
placering och utformning. Myndighetsnämndens tidigare beslut MN §
95/2013 önskar sökanden ändra på tomtplatsen. Den nya
tomtplatsavgränsningen har en tomt på 3400 kvm.
Lagstiftning
För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen samt
strandskyddsförordnande.
Översiktplan (ÖP) 2007 antagen den 6 november 2007 anger inga
restriktioner för området. Det tematiska tillägget till ÖP anger området som
landsbygdsutvecklingsområde med inriktning mot kompletterande
bebyggelse (B2).
Åtgärden omfattas av kommunens besluträtt 7 kap. 18 b§.
Strandskydd på 100 meter råder för Mangen 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 18d
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Som särskilt skäl vid prövning av en fråga om upphävande av strandskyddet
inom ett område för landskapsutveckling i strandnära lägen får man också
beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller
åtgärd bidrar till utveckling av landsbygden.
Beslutsunderlag
Myndighetsnämndens tjänsteskrivelse den 8 januari 2015
x ansökan registrerad den 3 december 2014
Situationsplan registerad den 3 december 2014
Bedömning
Enligt ansökan är det inom landsbygdsutvecklingsområde för
kompletterande bebyggelse och en fri passage har redovisats mellan
tomtplatsavgränsningen och strandzonen med 25 meter. Byggnaden påverkar
inte förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet samt
livsvillkor för djur- och växtlivet, strandskyddsdispens bör ges.
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden beslutar medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av enbostadshus enligt 7 kap.18
d § miljöbalken samt att en tomtplatsavgränsning på cirka 3400 kvm enligt
redovisad tomtplatsavgränsningen 7 kap. 18 f § miljöbalken görs. Placering
av enbostadshus samt tomtplatsavgränsning enligt situationsplan registerad 3
december 2014, enligt 7 kap. 18 f § miljöbalken.
Upplysningar
Strandskyddsdispensen 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 4 973 kr
Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen
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Magisterns 27 Tidsbegränsat bygglov
Sammanfattning
Arvika Fastighets AB ansöker om tidsbegränsat bygglov på två år för
nybyggnad avtillfällig förskola. Förskolan är på 390 kvm och placeras i
närhet av befintlig byggnad. Ansökan är helt enligt gällande detaljplan.
Tidsbegränsat bygglov enligt 9 kap. 33 § plan- och bygglagen bör beviljas.
Beskrivning
Arvika fastighets AB ansöker om tidsbegränsat bygglov på två år för
tillfällig förskola. Ett akut behov av platser till förskola har medfört att
fastighetsbolaget behöver lokaler under tiden som man ska projektera och
bygga en permanent förskola. Den tillfälliga förskolan är uppbyggd med
moduler och har måtten 39 m x 9,6 m med platt tak.
Detaljplanen reglerar användningen till allmänt ändamål och en
byggnadshöjd på max 8,0 m. Ingen exploateringsgrad är redovisad men man
har markerat områden med prickmark där man inte tillåter bebyggelse.
Nybyggnationen är en komplettering av verksamhet för allmänt ändamål
enligt detaljplanen och inga grannar är hörda.
Lagstiftning
För området gäller detaljplan med planbestämmelser enligt plan- och
bygglagen
Beslutsunderlag
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 7 januari 2015
Arvika Fastighets ABs ansökan registerad den 29 december 2014
Situationsplan registerad den 29 december 2014
Plan- och fasadritning registerad den 29 december 2014
Detaljplan B187 antagen 20 december 1976
Bedömning
Enligt ansökan är åtgärden begränsad till två år och byggnationen av
förskolan överensstämmer med den antagna detaljplanen och tidsbegränsat
bygglov på två år enligt plan- och bygglagen 9 kap. 33 § bör beviljas.
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden beslutar att tidsbegränsat bygglov beviljas med stöd av
9 kap. 33 § plan- och bygglagen, för förskola. Bygglovet gäller till och med
den 20 januari 2017.
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Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked
(10 kap. 3 § PBL). Tekniskt samråd krävs.
Kontrollansvarig skall redovisas till myndighetsnämnden innan tekniskt
samråd.
Avgifter
Tidsbegränsat bygglov 19 396 kr
Beslutet skickas till
Sökanden
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Trotakan 1:19 Bygglov för fritidshus
Sammanfattning
x och x ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Trotakan 1:19. Förslaget avviker från den gällande detaljplanen men
avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte och bedöms
motsvara kraven i 9 kap 31 b § Plan- och bygglagen och bygglov föreslås bli
lämnat.
Beskrivning
x och x ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Trotakan 1:19. Fritidshuset är ett enplanshus med loft och 25 graders
taklutning. Bostadshuset har en byggnadsarea på 120 kvm, utformning på
fritidshuset se ritningar som är en del av beslutsunderlaget.
Fastigheten regleras av detaljplanen för Trotakan 1:4 (Gamla Trotakan).
Detaljplanen reglerar största byggnadsarea till 130 kvm. Detaljplanen
medger även en byggrätt i en våning med 27 graders taklutning.
Ansökan är en avvikelse från detaljplanen med avseende på våningsantal.
Berörda grannar är hörda utan erinran.
Lagstiftning
För området gäller detaljplan med planbestämmelser enligt plan- och
bygglagen.
Beslutsunderlag
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 8 januari 2015
Bernt Brenna och Trine Simonsens ansökan registerad den 24 september
2014
Detaljplan B255 antagen 22 februari 1992, rev 14 mars 2008
Fasadritningar, planritning och situationsplan registerad 24 september 2014
Bedömning
Den föreslagna byggnationen är en avvikelse mot den gällande detaljplanen
med avseende på våningsantal. Enligt ansökan är det med ett loft, enligt
svensk standard är loftet en våning.
Vid granskning av områdets karaktär och tidigare beviljade bygglov kan
även denna ansökan inrymmas i en mindre avvikelse, och bygglov bör ges.
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Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden beslutar lämna bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § planoch bygglagen.
Som kontrollansvarig godkänns x.
Upplysningar
Bygglov uppgör 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 påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked
(10 kap. 3 § PBL)
Tekniskt samråd krävs i detta ärende och kontrollansvarig kallar till samråd.
Kontrollansvarig x, Högvalta Timmeråsen, 671 91 Arvika.
Avgifter
Bygglov inkl. kungörelse 14 946 kr
Beslutet skickas till
Sökanden
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Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2015-01-20

MN § 7

Dnr MN 2015/27

Västra Sund 2:8 Strandskyddsdispens
Sammanfattning
x ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadhus på del av
fastigheten Västra Sund 2:8. Fastigheten är inom
landsbygdsutvecklingsområde för Kyrkviken.
Landsbygdsutvecklingsområdes inriktning är kompletterande
bostadsbebyggelse. Ansökan uppfyller kriterierna i det tematiska tillägget till
översiktplanen för landsbygdsutvecklingsområde och strandskyddsdipsens
enligt 7 kap. 18 d miljöbalken föreslås bli lämnad.
Beskrivning
x ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på Västra
sund 2:8. Fastigheten har en area på 11670 kvm och sökt placering är i
anslutning till Västrasundsvägen i närhet till pumpstationen för VA.
Redovisad tomtplatsavgränsning har en tomt på 1800 kvm. Fastigheten är
utan byggnader och marken lutar mot Kyrkviken.
Lagstiftning
För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen samt
strandskyddsförordnande.
Översiktplan (ÖP) 2007 antagen 2007-11-06 anger inga restriktioner för
området. Det tematiska tillägget till ÖP anger området som LIS-område med
inriktning mot kompletterande bebyggelse (B2).
Åtgärden omfattas av kommunens besluträtt 7 kap. 18 b§.
Strandskydd på 100 meter råder för Kyrkviken 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 18d
Som särskilt skäl vid prövning av en fråga om upphävande av strandskyddet
inom ett område för landskapsutveckling i strandnära lägen får man också
beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller
åtgärd bidrar till utveckling av landsbygden.
Beslutsunderlag
Myndighetsnämndens tjänsteskrivelse den 7 januari 2015
x ansökan registerad den 3 december 2014
Situationsplan registerad den 3 december 2014
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Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2015-01-20

MN § 7 forts.
Bedömning
Enligt ansökan är det inom landsbygdsutvecklingsområde för
kompletterande bebyggelse och västrasundsvägen har en avskärande
funktion mellan tomtplatsavgränsningen och strandzonen. Byggnaden
påverkar inte förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet
samt livsvillkor för djur- och växtlivet, strandskyddsdispens bör ges.
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden beslutar medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av enbostadshus enligt 7 kap.18
d miljöbalken samt att mark ca 1800 kvm får tas i anspråk som tomtmark
enligt redovisad tomtplatsavgränsningen (7 kap. 18f § MB). Placering av
enbostadshus samt tomtplatsavgränsning enligt situationsplan registerad den
3 december 2014 7 kap. 18 f § Miljöbalken
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 7 104 kr
Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen
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Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2015-01-20

MN § 8

Dnr MN 2015/26

Västra Sund 2:8 Förhandsbesked för enbostadshus
Sammanfattning
x ansöker om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på
fastigheten Västra Sund 2:8. Fastigheten är belägen inom
landsbygdsutvecklingsområde söder om Kinna. 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
x ansöker om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på
fastigheten Västra Sund 2:8. Enligt ansökan är bostadsbyggnaden placerad
över RH +55 och det är över de riktlinjer som gäller vid byggnation i
anslutning till Glafsfjorden (RH +49,5).
Anslutning till fastigheten sker från kommunal väg (Västra Sundsvägen)
Berörda grannar är hörda, ägaren till fastigheten Västra Sund 2:14 framför
synpunkter på avstånd till fastighetsgränsen där man önskar ett avstånd på
4,5 meter, i övrigt inga synpunkter.
Enligt ansökan önskas anslutning till det kommunala vatten och
avloppsnätet. Västra Sund 2:8 är inom det kommunala verksamhetsområdet
för Västra Sund och anslutning till det kommunala ledningsnätet måste ske
Fastigheten är belägen inom högriskområde med avseende på markradon
enligt markradonutredningen för Arvika kommun.
Lagstiftning
För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen.
Översiktsplan 2007 antagen 2007-11-06 anger området som
utredningsområde. Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kinna/Västra Sund
antagen 2013-04-22 med delområde Djupviken.
Beslutsunderlag
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 7 januari 2015
x ansökan registerad 3 december 2014
Situationsplan registerad den 3 december 2014
Översiktsplan Arvika kommun 2007
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Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2015-01-20

MN § 8 forts.
Bedömning
Vid prövning av förhandsbeskedet ska platsens lämplighet bedömmas. Enligt
den fördjupade översiktplanen finns möjligheter till kompletterande
bebyggelse. 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.
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden beslutar som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 plan- och
bygglagen meddela 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
Granne med erinran (MB+ besvärshänvisning)
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Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2015-01-20

MN § 9

Dnr MN 2015/3-100

Anmälningsärenden
Beslutsunderlag
Listan med anmälningsärenden den 9 januari 2014
Myndighetsnämndens beslut
Listan med anmälningsärenden den 9 januari över anmälningsärenden läggs
med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

20 (24)

Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2015-01-20

MN § 10

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 9 januari 2015
Anmälan av värmepump
Avloppsärende
Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från bristfällig avloppsanordning
Byggärende
Registrering av livsmedelsanläggning
Riskklassificering av livsmedelsanläggning
Beslut enligt livsmedelslagstiftningen
Beslut enligt miljöbalken
Granskning av miljörapport för år 2013
Anmälan om kompostering av hushållsavfall
Yttrande över avverkningsanmälan inom skyddsområde för Racken
Avskrivet ärende
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 9 januari 2015
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
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Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2015-01-20

MN § 11

Dnr MN 2015/5-100

Anmälan av delegeringsbeslut Bygglovsenheten
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 13 januari 2015
Startbesked
Bygglov
Slutbesked
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 13 januari 2015
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
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Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2015-01-20

MN § 12

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 13 januari 2015.
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 13 januari 2015
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
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Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2015-01-20

MN § 13

Dnr MN 2015/7-100

Anmälan av delegeringsbeslut skorstenfejarmästaren
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.
Beslut om föreläggande
Beslutsunderlag
Listan över beslut om föreläggande den 13 januari 2015
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
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Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2015-01-20

MN § 14

Dnr MN 2015/9-100

Underrättelser Lantmäteriet
Beslutsunderlag
Förteckning över Lantmäteriförtäckningar till och med den 13 januari 2015
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av Lantmäteriförrättningar.
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