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MN § 68

Dnr MN 2015/88-400

Uppföljning av Myndighetsstabens tillsynsplan för
intern kontroll till och med tertial 1 år 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 april 2015.
Beslutsunderlag
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 29 maj 2015
Redovisning av intern kontroll daterad den 29 maj 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 april 2015 med godkännande till
handlingarna (förutom den del som ligger under Kommunstyrelsens ansvar).
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Miljöchef
Bygglovchef
Räddningschef
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MN § 69

Dnr MN 2015/87-400

Uppföljning av Myndighetsnämndens tillsynsplaner till
och med tertial 1 år 2015
Sammanfattning
Uppföljning av den verksamhet som Myndighetsnämnden ansvarar för ska
ske varje tertial. Även uppföljning av nämndens egen budget ska ingå i
redovisningen.
Bakgrund
Myndighetsnämnden antog under § 32 i 2015:års protokoll tillsynsplaner för
nämndens ansvarsområde. Myndighetsstaben har nu genomfört en
inventering av vad som utförts under första tertialet 2015 beträffande tillsyn.
Även en tillsynsplan för den interna kontrollen har fastställts under året av
Myndighetsnämnden. Rapportering ska göras till nämnden tertialvis.
Uppföljning av den interna kontrollen sker i ett separat dokument.
Beslutsunderlag
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 29 maj 2015
Budgetuppföljning för Myndighetsnämnden till och med april 2015
Redovisning av Myndighetsnämndens verksamhet den 29 maj 2015
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden beslutar att lägga redovisningen för tiden januari till
och med april 2015 med godkännande till handlingarna.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Miljöchef
Räddningschef
Bygglovchef
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MN § 70

Dnr MN 2015/89

Bjälverud 3:6 m fl - föreläggande med anledning av
nedskräpning
Sammanfattning
Klagomål gällande nedskräpning med skrotbilar på flera fastigheter och
tomter i Bjälverud har inkommit till Miljöstaben. Inspektioner har visat att
klagomålet är befogat. På fastigheterna Bjälverud 3:6, 3:9, 3:10 och 3:14 står
15 skrotbilar. I och omkring bilarna finns diverse andra föremål och skräp
utspritt, såsom släpkärror, gräsklippare, bildelar, uttjänta däck, textilier, glas,
metall, papper, porslin och plast. Bilarna, de andra föremålen och skräpet är
placerat på platser dit allmänheten har insyn. Förutom nedskräpning bedöms
uppställningen medföra en risk för förorening av naturen. Miljöstaben har
upprättat förslag till beslut om föreläggande med vite som handlar om att
makarna XX och XX som äger fastigheterna och bilarna, ska transportera
bort skrotbilar och annat skräp därifrån. Makarna upplyses också om att
beslut om uppstädning på deras bekostnad kan komma att fattas om
föreläggandet inte efterlevs. Separata beslut riktas till XX respektive XX.
Detta förslag till beslut riktas till XX.
Enligt plan- och bygglagen 8 kap 15§ är det en ovårdad tomt där ett
rättelseföreläggande enligt plan- och bygglagen 11 kap. 20 § bör beslutas.
Om rättelseföreläggandet inte efterlevs kan genomförande på bekostnad av
den som fått ett föreläggande genomföras enligt plan- och bygglagen 11 kap.
27§. Myndighetsnämnden föreslås godkänna att förslaget till beslut skickas
för kommunikation. Vidare föreslås Myndighetsnämnden godkänna att
nämndens ordförande, med stöd av delegerad beslutanderätt, får fatta beslut i
ärendet efter att det kommunicerats.
Bakgrund
Tidigare ärenden
Sedan 2003 har flera klagomål inkommit till Miljöstaben gällande
nedskräpning och skrotbilar på de aktuella fastigheterna. Flera ärenden har
drivits med anledning av detta. Myndighetsnämnden fattade den 16 mars
2010 (§ 31/2010) ett beslut där XX förelades med vite att forsla bort fordon
från fastigheterna till lämplig uppställningsplats eller skrotning samt städa
bort sopor och bildelar. Det överklagades av XX till Länsstyrelsen,
Miljödomstolen och Miljööverdomstolen. Länsstyrelsen och Miljödomstolen
avslog överklagandena. Miljööverdomstolen beslutade att inte ge
prövningstillstånd. Då uppföljande inspektion 2012 visade att endast några
av punkterna i föreläggandet åtgärdats ansökte Myndighetsnämnden om
utdömande av vite för de punkter där åtgärder inte skett (§ 59/2012).
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Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2015-06-09

MN § 70 forts.
Den 21 augusti 2012 beslutade Vänersborgs Tingsrätt att döma ut vitet.
Den 29 september 2014 genomförde Miljöstaben en inspektion på
fastigheterna Bjälverud 3:6, 3:9, 3:10 och 3:14 för att kontrollera vad som
hänt sedan föregående inspektion år 2012. Det konstaterades då att det totala
antalet skrotbilar hade ökat. De skrotbilar som tillkommit ägs av XX.
Nytt klagomål
Ett anonymt klagomål gällande nedskräpning med skrotbilar på fastigheterna
Bjälverud 3:6, 3:9 och 3:10, inkom till Miljöstaben den 25 november 2014.
Av klagomålet framgick att situationen på fastigheterna försämrats.
Anmälaren ansåg att fastighetsägaren behövde städa upp tomterna från
skrotbilar och annan bråte.
Den 5 februari 2015 kontaktade Miljöstaben XX på telefon och informerade
om att ett nytt ärende öppnats i saken. XX och XX bjöds in till en träff för att
båda parter skulle kunna ge sin syn på ärendet. Makarna avböjde att komma
men XX berättade att de planerade att de under våren 2015, skulle ordna så
att bilarna placerades inomhus. Det överenskoms att XX och XX senast den
13 februari 2015 skulle inkomma med en plan för vilka fordon som skulle
ställas in, var de skulle ställas och när det skulle ske.
Den 19 mars 2015 inkom en plan från XX och XX. Av den framgick att en
del av bilarna skulle ställas in i det stora uthuset på Bjälverud 3:10 och att
bilarna på Bjälverud 3:6 skulle ställas in i lagerhallar som skulle byggas på
fastigheten. Det skulle vara klart till hösten 2015. Den 26 mars 2015 svarade
Miljöstaben att man ser positivt på planerna. Det poängterades dock att
förslaget innebär att åtgärderna planeras ske betydligt senare än vad som
diskuterats på telefon. Eftersom XX och XX redovisat att en del av bilarna
skulle flyttas in i befintliga uthus framfördes att Miljöstaben bedömer att det
är rimligt att det kan göras innan utgången av april 2015. Det framfördes att
det då är inflyttning av bilarna och uppstädning av tomten på Bjälverud 3:6
som bör prioriteras eftersom den ligger närmast grannar. Det framfördes
också att bilarna på Bjälverud 3:9, 3:10 och 3:14 bör flyttas in och sopor och
bildelar städas bort från fastigheterna innan utgången av juli månad 2015.
Miljöstaben frågade också om XX och XX trodde att detta skulle kunna
fungera för dem, men fick inget svar på frågan.
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2015-06-09

MN § 70 forts.
Beskrivning
Den 7 april 2015 genomförde Miljöstaben och Bygglovavdelningen ännu en
inspektion på Bjälverud 3:6, 3:9, 3:10 och 3:14. Då konstateras att det totalt
står 15 skrotbilar på fastigheterna. Av fordonen är tio registrerade på XX, tre
är registrerade på XX och två fordon saknar registreringsskylt men är
placerade på den fastighet som ägs av både XX och XX. Samtliga fordon har
körförbud. I och omkring bilarna finns diverse andra föremål och skräp
utspritt, såsom släpkärror, gräsklippare, bildelar, uttjänta däck, textilier, glas,
metall, papper, porslin och plast. Bilarna, de andra föremålen och skräpet är
placerat så att grannar och personer som passerar förbi fastigheterna har
insyn till dem. Registerutdrag från Transportstyrelsen, kartor och bilder från
fastigheterna samt skisser över fordonens placering finns i bilaga 1-4. Nedan
görs en sammanfattande beskrivning av situationen på varje fastighet. En
specificerad redovisning finns i bilaga 5.
Bjälverud 3:6
Bjälverud 3:6 ägs till hälften av XX och till hälften av XX. På fastigheten
finns fem skrotbilar. De är placerade på gräsunderlag på tomten till
fastighetens bostadshus. På tomten finns också två släpkärror, flera
gräsklippare liksom bildelar, uttjänta däck, metall- och plastskräp. Det är 1015 meter till bostadshuset på grannfastigheten Bjälverud 3:18. Därifrån är det
insyn till bilarna och de andra föremålen. Även från vägen som går genom
Bjälverud är det insyn till en del av bilarna, de andra föremålen och skräpet.
Bjälverud 3:9
Bjälverud 3:9 ägs av XX. På fastigheten finns fyra skrotbilar. De är
placerade på gräsunderlag på ett gärde intill en liten väg som leder från
Bjälverud söderut mot skogen. Runt några av bilarna finns också uttjänta
däck och skräp. Människor som går på vägen har därmed insyn till bilarna
och skräpet. Det är mellan 100 och 150 meter till de två närmsta
bostadshusen på grannfastigheterna Bjälverud 3:11 och 3:7. Därifrån är det
viss insyn.
Bjälverud 3:10
Bjälverud 3:10 ägs av XX. På fastigheten finns fyra skrotbilar. De är
placerade på gräsunderlag omkring uthuslängan på fastigheten. Runt uthuset
och några av bilarna finns också bildelar, uttjänta däck, föremål som gamla
madrasser och badkar samt skräp. Placeringen är intill en liten väg som leder
från Bjälverud söderut mot skogen. Människor som går på vägen har därmed
insyn till bilarna och skräpet. Det är mellan
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MN § 70 forts.
100 och 170 meter till de två närmsta bostadshusen på grannfastigheterna
Bjälverud 3:11 och 3:7. Därifrån är det viss insyn.
Bjälverud 3:14
Bjälverud 3:14 ägs av XX. På fastigheten finns två skrotbilar. De är
placerade på gräsunderlag utanför den häck som avskiljer tomten från
grusvägen som löper genom Bjälverud. På tomten finns diverse skräp av
glas, metall, papper, porslin och plast utspritt liksom föremål som till
exempel ett gammalt kylskåp, bilbatteri, ett rostigt fat och betongrör. Det är
10-15 meter till det närmsta bostadshuset på grannfastigheten Bjälverud
3:15. Därifrån är det insyn till bilarna och skräpet. Även från vägen som går
genom Bjälverud är det insyn.
Lagstiftning
Enligt 15 kap. 30 § miljöbalken (1998:808) får ingen skräpa ned utomhus på
en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller
vidtar en åtgärd 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. De olika åtgärder som kan vara aktuella ska
genomföras så snart det finns skäl att anta att verksamheten kan ge upphov
till sådana konsekvenser.
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten bl.a. meddela de
förelägganden som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken ska efterlevas.
Enligt 26 kap. 14 § samma lag får föreläggande förenas med vite.
Tillsynsmyndigheten får enligt 26 kap. 26 § miljöbalken också bestämma att
beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.
Enligt 26 kap. 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten begära in de
uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.
Enligt 26 kap. 18 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten besluta att rättelse
ska vidtas på den felandes bekostnad.
Enligt 8 kap. 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och
skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för
omgivningen och för trafiken inte uppkommer.
Enligt 11 kap. 20 § plan- och bygglagen om det på fastigheten eller i fråga
om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller
föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av lagen, får
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byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverk att
vidta rättelse inom viss tid (rättelseföreläggande).
Enligt 11 kap. 27 § plan- och bygglagen om ett föreläggande enligt 19, 20,
21, 22, 23, eller 24 § inte följts, får byggnadsnämnden besluta att åtgärden
ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.
Beslutsunderlag
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 28 maj 2015.
Bilagor 1-5
Miljöstabens e-postmeddelande den 26 mars 2015.
XX och XX e-postmeddelande som inkom till Miljöstaben den 19 mars
2015.
Miljöstabens e-postmeddelande den 17 mars 2015.
Anonymt klagomål som inkom till Miljöstaben den 25 november 2014.
Bedömning
Miljöstaben bedömer att bilarna är att betrakta som skrotbilar. Detta utifrån
deras skick och att de bedöms ha ringa värde. Intrycket förstärks av att de
flesta bilarna har stått på platsen under en längre tid, flertalet i åtminstone sju
år, och att det i flera fall förvaras bildelar och avfall i dem. Samtliga bilar
som kunnat identifieras genom registreringsnummer har körförbud sedan
minst två år tillbaka. När det gäller XX bilar har de haft körförbud i emellan
två och elva år. När det gäller de bilar och den släpkärra på Bjälverud 3:6
som saknar registreringsskyltar bedöms XX och XX ha ett gemensamt
ansvar eftersom de står på en fastighet som ägs av dem båda.
Miljöstaben bedömer att förvaringen av skrotbilar på fastigheterna i
Bjälverud innebär en nedskräpning. Med skräp avses bl.a. plåt, glas, plast,
papper, avfall eller annat liknande. I definitionen plåt ingår t.ex. skrotbil.
Uppställningen av skrotbilarna bedöms vanprydande för närboende och
personer som passerar förbi fastigheterna. Bilar innehåller också olika
tungmetaller, t ex kvicksilver och bly som kan spridas i naturen om de inte
tas om hand. Vissa ämnen är långlivade och anrikas i djur och växter. Även
de bildelar, uttjänta däck, bilbatterier, vitvaror och textilier samt det glas-,
metall- och plastskräp som ligger utspritt på fastigheterna bedöms
vanprydande. Det kan också påverka miljön negativt.
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Utifrån detta bedömer Miljöstaben att skrotbilarna behöver forslas till
auktoriserad bilskrot eller till en uppställningsplats som allmänheten inte har
insyn till och där de inte riskerar att förorena mark eller vatten. Det kan t ex
vara inomhus på hårdgjord yta. Miljöstaben bedömer också att det avfall som
ligger i ovan nämnda bilar samt utspritt på fastigheterna behöver städas upp.
För att inte riskera att problemet bara flyttas till annan plats bedöms det
skäligt att begära att XX efter borttransport ska inkomma med intyg från
auktoriserad bilskrot för de fordon som skrotats alternativt redovisning av
den uppställningsplats till vilken fordon flyttats.
Miljöstaben har påtalat ovan nämnda brister för XX. Förelägganden som
förenats med vite har tidigare upprättats och vite dömts ut. Trots detta har
rättelse inte skett på mer än enstaka punkter och det har konstaterats att
situationen på fastigheterna försämrats, inte minst då det totala antalet
skrotbilar ökat sedan det senaste föreläggandet. XX och XX har presenterat
en plan för att placera fordonen inomhus. Utifrån att liknande ärenden pågått
sedan 2003 görs bedömningen att ett föreläggande med vite trots detta är
motiverat för att minska risken för att uppstädningsprocessen förhalas
ytterligare. Om inte rättelse sker bedöms att Myndighetsnämnden kan
behöva fatta beslut om uppstädning på den felandes bekostnad. Därför anses
det viktigt att upplysa om detta i beslutet.
Bygglovavdelningen bedömer att det stora antalet bilar och dess skick ger ett
ovårdat intryck och strider mot 8 kap. 15 § i plan- och bygglagen.
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden godkänner att följande förslag till beslut skickas till XX
för kommunikation.
Myndighetsnämnden godkänner vidare att nämndens ordförande, med stöd
av delegerad beslutanderätt, får fatta beslut i ärendet efter att det
kommunicerats.
Myndighetsnämnden förelägger med stöd av 26 kap. 9, 14, 21 och 26 §§
miljöbalken (1998:808) samt 15 kap. 30 § och 2 kap. 3 § samma lag
XX att vidta följande åtgärder:
1. Bortforsla nedan angivna fordon till auktoriserad bilskrot eller till
en uppställningsplats som allmänheten inte har insyn till och där
fordonet inte riskerar att förorena mark eller vatten. Det kan t ex
vara inomhus på hårdgjord yta. Se bilaga 3 och 4 för bilder på
fordonen och deras placering.
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- RAE 361
- DUZ 741
- PMC 117
- GFK 303
- ODY 602
- ODE 626
- OLP 719
- CXT 602
- NWB 295
- DLP 772
- Oregistrerad Citroen 1
- Oregistrerad Citroen 2
- Oregistrerad Trafic släpkärra
2. Städa bort avfall såsom gräsklippare, bildelar, uttjänta däck, glas,
metall, papper, porslin och plast som ligger i ovan nämnda bilar
samt utspritt på Bjälverud 3:6. Se bilaga 1 och 3 för kartor och
bilder.
3. Städa bort avfall såsom bildelar, uttjänta däck, glas, metall, papper,
porslin och plast som ligger i ovan nämnda bilar samt utspritt på
Bjälverud 3:9. Se bilaga 1 och 3 för kartor och bilder.
4. Städa bort avfall såsom bildelar, uttjänta däck, glas, metall, papper,
porslin och plast och gamla madrasser som ligger i ovan nämnda
bilar samt utspritt på Bjälverud 3:10. Se bilaga 1 och 3 för kartor
och bilder.
5. Städa bort avfall såsom ett gammalt kylskåp, bilbatteri, ett rostigt
fat och betongrör som ligger på Bjälverud 3:14 samt bildelar,
uttjänta däck, glas, metall, papper, porslin och plast som ligger i
ovan nämnda bilar samt utspritt på Bjälverud 3:14.. Se bilaga 1 och
3 för kartor och bilder.
6. Inkomma till Myndighetsnämnden i Arvika kommun med intyg
från auktoriserad bilskrot för de fordon som skrotats alternativt
redovisning av den uppställningsplats till vilken fordon flyttats.
Åtgärderna i punkt 1-5 ska ha genomförts senast tolv veckor efter att
detta beslut delgivits. Åtgärden i punkt 6 ska ha genomförts senast
fjorton veckor efter att detta beslut delgivits.
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Beslutet förenas med ett vite om 5 000 kronor för vart och ett av fordonen i
punkt 1 samt för var och en av punkterna 2-6.
Detta beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.
Om föreläggandet inte efterlevs kan Myndighetsnämnden komma att fatta
beslut om att rättelse ska vidtas på den felandes bekostnad.
Myndighetsnämnden förelägger med stöd av 11 kap. 20 § plan- och
bygglagen XX (rättelseföreläggande) att bortforsla nedan angivna fordon till
auktoriserad bilskrot eller av myndighetsstaben godkänd uppställningsplats
senast tolv veckor efter att detta beslut delgivits.

Bjälverud 3:6
RAE 361
DUZ 741
PMC117
GRK 258
Oregistrerad röd Citroen
Bjälverud 3:9
GFK 303
ODY 602
ODE 626
MFH 865
Bjälverud 3:10
OLP 719
CXT 602
NRB 953
NWB 295
Myndighetsnämnden förelägger med stöd av 11 kap 20 § plan- och
bygglagen XX (rättelseföreläggande) att senast tolv veckor efter att detta
beslut delgivits ha vidtagit följande åtgärder:
1. Bortforsla avfall såsom gräsklippare, bildelar, uttjänta däck, glas,
metall, papper, porslin och plast som ligger i ovan nämnda bilar
samt utspritt på Bjälverud 3:6. Se bilaga 1 och 3 för kartor och
bilder.
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2. Bortforsla avfall såsom bildelar, uttjänta däck, glas, metall, papper,
porslin och plast som ligger i ovan nämnda bilar samt utspritt på
Bjälverud 3:9. Se bilaga 1 och 3 för kartor och bilder.
3. Bortforsla avfall såsom bildelar, uttjänta däck, glas, metall, papper,
porslin och plast och gamla madrasser som ligger i ovan nämnda
bilar samt utspritt på Bjälverud 3:10. Se bilaga 1 och 3 för kartor
och bilder.
Vid underlåtelse att följa rättelseföreläggandet kan Myndighetsnämnden
komma att besluta att genomföra åtgärden på bekostnad av den som fått
föreläggandet 11 kap 27 § plan- och bygglagen.
Upplysningar
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen (bilaga).
Vid handläggning av detta av detta ärende har deltagit miljöskyddsinspektör
Elin Mlakar.
Beslutet skickas till
XX, mb delgivningsman
XX, kopia för kännedom, mb delgivningsman
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Bjälverud 3:6 m fl - föreläggande med anledning av
nedskräpning
Sammanfattning
Klagomål gällande nedskräpning med skrotbilar på flera fastigheter och
tomter i Bjälverud har inkommit till Miljöstaben. Inspektioner har visat att
klagomålet är befogat. På fastigheterna Bjälverud 3:6, 3:9, 3:10 och 3:14 står
15 skrotbilar. I och omkring bilarna finns diverse andra föremål och skräp
utspritt, såsom släpkärror, gräsklippare, bildelar, uttjänta däck, textilier, glas,
metall, papper, porslin och plast. Bilarna, de andra föremålen och skräpet är
placerat på platser dit allmänheten har insyn. Förutom nedskräpning bedöms
uppställningen medföra en risk för förorening av naturen. Miljöstaben har
upprättat förslag till beslut om föreläggande med vite som handlar om att
makarna XX och XX, som äger fastigheterna och bilarna, ska transportera
bort skrotbilar och annat skräp därifrån. Makarna upplyses också om att
beslut om uppstädning på deras bekostnad kan komma att fattas om
föreläggandet inte efterlevs. Separata beslut riktas till XX respektive XX.
Detta förslag till beslut riktas till XX.
Enligt plan- och bygglagen 8 kap. 15§ är det en ovårdad tomt där ett
rättelseföreläggande enligt plan- och bygglagen 11 kap. 20 § bör beslutas.
Om rättelseföreläggandet inte efterlevs kan genomförande på bekostnad av
den som fått ett föreläggande genomföras enligt plan- och bygglagen 11 kap.
27§. Myndighetsnämnden föreslås godkänna att förslaget till beslut skickas
för kommunikation. Vidare föreslås Myndighetsnämnden godkänna att
nämndens ordförande, med stöd av delegerad beslutanderätt, får fatta beslut i
ärendet efter att det kommunicerats.
Bakgrund
Tidigare ärenden
Sedan 2003 har flera klagomål inkommit till Miljöstaben gällande
nedskräpning och skrotbilar på de aktuella fastigheterna. Flera ärenden har
drivits i saken. Myndighetsnämnden fattade den 16 mars 2010 (§ 31/2010)
ett beslut där XX förelades med vite att forsla bort fordon från fastigheterna
till lämplig uppställningsplats eller skrotning samt städa bort sopor och
bildelar. Det överklagades av XX till Länsstyrelsen, Miljödomstolen och
Miljööverdomstolen. Länsstyrelsen och Miljödomstolen avslog
överklagandena. Miljööverdomstolen beslutade att inte ge prövningstillstånd.
Då uppföljande inspektion 2012 visade att endast några av punkterna i
föreläggandet åtgärdats ansökte Myndighetsnämnden om utdömande av vite
för de punkter som inte åtgärdats (§ 59/2012). Den 21 augusti 2012 beslutade
Vänersborgs Tingsrätt att döma ut vitet.
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Den 29 september 2014 genomförde Miljöstaben en inspektion på
fastigheterna Bjälverud 3:6, 3:9, 3:10 och 3:14 för att kontrollera vad som
hänt sedan föregående inspektion år 2012. Det konstaterades då att det totala
antalet skrotbilar hade ökat. Situationen bedömdes oförändrad vad gäller de
bilar och den fastighet där XX har ett ansvar.
Nytt klagomål
Ett anonymt klagomål gällande nedskräpning med skrotbilar på fastigheterna
Bjälverud 3:6, 3:9 och 3:10, inkom till Miljöstaben den 25 november 2014.
Av klagomålet framgick att situationen på fastigheterna försämrats.
Anmälaren ansåg att fastighetsägaren behövde städa upp tomterna.
Den 5 februari 2015 kontaktade Miljöstaben XX på telefon och informerade
om att ett nytt ärende öppnats i saken. XX och XX bjöds in till en träff för att
båda parter skulle kunna ge sin syn på ärendet. Makarna avböjde att komma
men XX berättade att de planerade att de under våren 2015 skulle ordna så
att bilarna placerades inomhus. Det överenskoms att XX och XX senast den
13 februari 2015 skulle inkomma med en plan för vilka fordon som skulle
ställas in, var de skulle ställas och när det skulle ske.
Den 19 mars 2015 inkom en plan från XX och XX. Av den framgick att en
del av bilarna skulle ställas in i det stora uthuset på Bjälverud 3:10 och att
bilarna på Bjälverud 3:6 skulle ställas in i lagerhallar som skulle byggas på
fastigheten. Det skulle vara klart till hösten 2015. Den 26 mars 2015 svarade
Miljöstaben att man ser positivt på planerna. Det poängterades dock att
förslaget innebär att åtgärderna planeras ske betydligt senare än vad som
diskuterats på telefon. Eftersom XX och XX redovisat att en del av bilarna
skulle flyttas in i befintliga uthus framfördes att Miljöstaben bedömer att det
är rimligt att det kan göras innan utgången av april 2015. Det framfördes att
det då är inflyttning av bilarna och uppstädning av tomten på Bjälverud 3:6
som bör prioriteras eftersom den ligger närmast grannar. Det framfördes
också att bilarna på Bjälverud 3:9, 3:10 och 3:14 bör flyttas in och sopor och
bildelar städas bort från fastigheterna innan utgången av juli månad 2015.
Miljöstaben frågade också om XX och XX trodde att detta skulle kunna
fungera för dem, men fick inget svar på frågan.
Beskrivning
Den 7 april 2015 genomförde Miljöstaben och Bygglovavdelningen ännu en
inspektion på Bjälverud 3:6, 3:9, 3:10 och 3:14. Då konstateras att det totalt
står 15 skrotbilar på fastigheterna. Av fordonen är tio registrerade på XX, tre
är registrerade på XX och två fordon
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saknar registreringsskylt men är placerade på den fastighet som ägs av både
XX och XX. Samtliga fordon har körförbud. I och omkring bilarna finns
diverse andra föremål och skräp utspritt, såsom släpkärror, gräsklippare,
bildelar, uttjänta däck, textilier, glas, metall, papper, porslin och plast.
Bilarna, de andra föremålen och skräpet är placerat så att grannar och
personer som passerar förbi fastigheterna har insyn till dem. Registerutdrag
från Transportstyrelsen, kartor och bilder från fastigheterna samt skisser över
fordonens placering finns i bilaga 1-4. Nedan görs en sammanfattande
beskrivning av situationen på varje fastighet. En specificerad redovisning
finns i bilaga 5.
Bjälverud 3:6
Bjälverud 3:6 ägs till hälften av XX och till hälften av XX. På fastigheten
finns fem skrotbilar. De är placerade på gräsunderlag på tomten till
fastighetens bostadshus. På tomten finns också två släpkärror, flera
gräsklippare liksom bildelar, uttjänta däck, metall- och plastskräp. Det är 1015 meter till bostadshuset på grannfastigheten Bjälverud 3:18. Därifrån är det
insyn till bilarna och de andra föremålen. Även från vägen som går genom
Bjälverud är det insyn till en del av bilarna, de andra föremålen och skräpet.
Bjälverud 3:9
Bjälverud 3:9 ägs av XX. På fastigheten finns fyra skrotbilar. De är
placerade på gräsunderlag på ett gärde intill en liten väg som leder från
Bjälverud söderut mot skogen. Runt några av bilarna finns också uttjänta
däck och skräp. Människor som går på vägen har därmed insyn till bilarna
och skräpet. Det är mellan 100 och 150 meter till de två närmsta
bostadshusen på grannfastigheterna Bjälverud 3:11 och 3:7. Därifrån är det
viss insyn.
Bjälverud 3:10
Bjälverud 3:10 ägs av XX. På fastigheten finns fyra skrotbilar. De är
placerade på gräsunderlag omkring uthuslängan på fastigheten. Runt uthuset
och några av bilarna finns också bildelar, uttjänta däck, föremål som gamla
madrasser och badkar samt skräp. Placeringen är intill en liten väg som leder
från Bjälverud söderut mot skogen. Människor som går på vägen har därmed
insyn till bilarna och skräpet. Det är mellan 100 och 170 meter till de två
närmsta bostadshusen på grannfastigheterna Bjälverud 3:11 och 3:7. Därifrån
är det viss insyn.
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Bjälverud 3:14
Bjälverud 3:14 ägs av XX. På fastigheten finns två skrotbilar. De är
placerade på gräsunderlag utanför den häck som avskiljer tomten från
grusvägen som löper genom Bjälverud. På tomten finns diverse skräp av
glas, metall, papper, porslin och plast utspritt liksom föremål som till
exempel ett gammalt kylskåp, bilbatteri, ett rostigt fat och betongrör. Det är
10-15 meter till det närmsta bostadshuset på grannfastigheten Bjälverud
3:15. Därifrån är det insyn till bilarna och skräpet. Även från vägen som går
genom Bjälverud är det insyn.
Lagstiftning
Enligt 15 kap. 30 § miljöbalken (1998:808) får ingen skräpa ned utomhus på
en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller
vidtar en åtgärd 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. De olika åtgärder som kan vara aktuella ska
genomföras så snart det finns skäl att anta att verksamheten kan ge upphov
till sådana konsekvenser.
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten bl.a. meddela de
förelägganden som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken ska efterlevas.
Enligt 26 kap. 14 § samma lag får föreläggande förenas med vite.
Tillsynsmyndigheten får enligt 26 kap. 26 § miljöbalken också bestämma att
beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.
Enligt 26 kap. 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten begära in de
uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.
Enligt 26 kap. 18 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten besluta att rättelse
ska vidtas på den felandes bekostnad.
Enligt 8 kap. 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och
skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för
omgivningen och för trafiken inte uppkommer.
Enligt 11 kap. 20 § plan- och bygglagen om det på fastigheten eller i fråga
om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller
föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av lagen, får
byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverk att
vidta rättelse inom viss tid (rättelseföreläggande).
Enligt 11 kap. 27 § plan- och bygglagen om ett föreläggande enligt 19, 20,
21, 22, 23, eller 24 § inte följts, får byggnadsnämnden besluta att åtgärden
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ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.
Beslutsunderlag
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 28 maj 2015.
Bilagor 1-5
Miljöstabens e-postmeddelande den 26 mars 2015.
XX och XX e-postmeddelande som inkom till Miljöstaben den 19 mars
2015.
Miljöstabens e-postmeddelande den 17 mars 2015.
Anonymt klagomål som inkom till Miljöstaben den 25 november 2014
Bedömning
Miljöstaben bedömer att bilarna är att betrakta som skrotbilar. Detta utifrån
deras skick och att de bedöms ha ringa värde. Intrycket förstärks av att de
flesta bilarna har stått på platsen under en längre tid, flertalet i åtminstone sju
år, och att det i flera fall förvaras bildelar och avfall i dem. Samtliga bilar
som kunnat identifieras genom registreringsnummer har körförbud. När det
gäller XX bilar och hans släpkärra har de haft körförbud i emellan åtta och
sexton år. När det gäller de bilar på Bjälverud 3:6 som saknar
registreringsskyltar bedöms XX och XX ha ett gemensamt ansvar eftersom
de står på en fastighet som ägs av dem båda.
Miljöstaben bedömer att förvaringen av skrotbilar på fastigheterna i
Bjälverud innebär en nedskräpning. Med skräp avses bl.a. plåt, glas, plast,
papper, avfall eller annat liknande. I definitionen plåt ingår t.ex. skrotbil.
Uppställningen av skrotbilarna bedöms vanprydande för närboende och
personer som passerar förbi fastigheterna. Bilar innehåller också olika
tungmetaller, t ex kvicksilver och bly som kan spridas i naturen om de inte
tas om hand. Vissa ämnen är långlivade och anrikas i djur och växter. Även
de bildelar, uttjänta däck, bilbatterier, gräsklippare, vitvaror och textilier
samt det glas-, metall- pappers- och plastskräp som ligger i bilarna och spritt
på fastigheterna bedöms vanprydande. Det kan också påverka miljön
negativt.
Utifrån detta bedömer Miljöstaben att skrotbilarna behöver forslas till
auktoriserad bilskrot eller till en uppställningsplats som allmänheten inte har
insyn till och där de inte riskerar att förorena mark eller vatten. Det kan t ex
vara inomhus på hårdgjord yta. Miljöstaben bedömer också att det avfall som
ligger i ovan nämnda bilar samt utspritt på fastigheterna behöver städas upp.
För att inte riskera att problemet bara flyttas till annan plats bedöms det
skäligt att begära att XX efter borttransport ska inkomma med intyg från
auktoriserad bilskrot för de fordon som skrotats alternativt
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redovisning av den uppställningsplats till vilken fordon flyttats.
Miljöstaben har påtalat ovan nämnda brister för XX. Förelägganden som
förenats med vite har tidigare upprättats och vite dömts ut. Trots detta har
rättelse inte skett och det har konstaterats att situationen på fastigheterna, när
det gäller de delar XX ansvarar för, är oförändrad sedan det senaste
föreläggandet. XX och XX har presenterat en plan för att placera fordonen
inomhus. Utifrån att liknande ärenden pågått sedan 2003 görs bedömningen
att ett föreläggande med vite trots detta är motiverat för att minska risken för
att uppstädningsprocessen förhalas ytterligare. Om inte rättelse sker bedöms
att Myndighetsnämnden kan behöva fatta beslut om uppstädning på den
felandes bekostnad. Därför anses det viktigt att upplysa om detta i beslutet.
Bygglovavdelningen bedömer att det stora antalet bilar och dess skick ger ett
ovårdat intryck och strider mot 8 kap. 15 § i plan- och bygglagen.
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden godkänner att följande förslag till beslut skickas till XX
för kommunikation.
Myndighetsnämnden godkänner vidare att nämndens ordförande, med stöd
av delegerad beslutanderätt, får fatta beslut i ärendet efter att det
kommunicerats.
Myndighetsnämnden förelägger med stöd av 26 kap. 9, 14, 21 och 26 §§
miljöbalken (1998:808) samt 15 kap. 30 § och 2 kap. 3 § samma lag
XX att vidta följande åtgärder:
1. Bortforsla nedan angivna fordon till auktoriserad bilskrot eller till
en uppställningsplats som allmänheten inte har insyn till och där
fordonet inte riskerar att förorena mark eller vatten. Det kan t ex
vara inomhus på hårdgjord yta. Se bilaga 3 och 4 för bilder på
fordonen och deras placering.
- MFH 865
- NRB 953
- NAB 859
- GRK 258
- Oregistrerad Citroen 1
- Oregistrerad Citroen 2
- Oregistrerad Trafic släpkärra
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2. Städa bort avfall såsom gräsklippare, bildelar, uttjänta däck, glas,
metall, papper, porslin och plast som ligger i ovan nämnda bilar
samt utspritt på Bjälverud 3:6. Se bilaga 1 och 3 för kartor och
bilder.
3. Inkomma till Myndighetsnämnden i Arvika kommun med intyg
från auktoriserad bilskrot för de fordon som skrotats alternativt
redovisning av den uppställningsplats till vilken fordon flyttats.
Åtgärderna i punkt 1-2 ska ha genomförts senast tolv veckor efter att detta
beslut delgivits. Åtgärden i punkt 3 ska ha genomförts senast fjorton veckor
efter att detta beslut delgivits.
Beslutet förenas med ett vite om 5 000 kronor för vart och ett av fordonen i
punkt 1 samt för var och en av punkterna 2-3.
Detta beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.
Om föreläggandet inte efterlevs kan Myndighetsnämnden komma att fatta
beslut om att rättelse ska vidtas på den felandes bekostnad
Myndighetsnämnden förelägger med stöd av 11 kap. 20 § plan- och
bygglagen XX (rättelseföreläggande) att bortforsla nedan angivna fordon till
auktoriserad bilskrot eller av myndighetsstaben godkänd uppställningsplats
senast tolv veckor efter att detta beslut delgivits.
Bjälverud 3:6
RAE 361
DUZ 741
PMC117
GRK 258
Oregistrerad röd Citroen
Myndighetsnämnden förelägger med stöd av 11 kap. 20 § plan- och
bygglagen XX (rättelseföreläggande) att senast tolv veckor efter att detta
beslut delgivits ha bortforslat allt avfall såsom gräsklippare, bildelar, uttjänta
däck, glas, metall, papper, porslin och plast som ligger i ovan nämnda bilar
samt utspritt på Bjälverud 3:6. Se bilaga 1 och 3 för kartor och bilder.
Vid underlåtelse att följa rättelseföreläggandet kan Myndighetsnämnden
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komma att besluta att genomföra åtgärden på bekostnad av den som fått
föreläggandet 11 kap. 27 § plan- och bygglagen.
Upplysningar
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen (bilaga).
Vid handläggning av detta av detta ärende har deltagit miljöskyddsinspektör
Elin Mlakar
Beslutet skickas till
XX, mb delgivningsman
XX, kopia för kännedom, mb delgivningsman
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Högvalta 1:197 Bygglov för enbostadshus
Sammanfattning
XX ansöker om bygglov för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten
Högvalta 1:197. Fastigheten är idag bebyggd med 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
Högvalta 1:197. Fastigheten är registerad som småhusenhet, helårsbostad.
Det befintliga huset ska rivas och ersättas med nytt enbostadshus med en
byggnadsarea på 153 kvm. Huset är med sadeltak som lutar 22 grader.
Berörd granne är hörd utan erinran.
Enligt yttrande från Miljöstaben är det möjligt att lösa avloppsfrågan på
fastigheten Högvalta 1:197. 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 10 mars 2015
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 28 maj 2015
Situationsplan registerad den 10 mars 2015
Fasadritningar registerad den 10 mars 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.
Anders Rundh 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 § 72 forts.
Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked
(10 kap. 3 § PBL).
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontrollansvarig Anders Rundh
Ålgården Berget, 671 92 Arvika kallar till tekniskt samråd.
Avgifter
Bygglov inkl. kungörelse 16 463 kr
Beslutet skickas till
Sökanden
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MN § 73

Dnr MN 2015/92

Östra Knåll 1:94 Bygglov för fritidshus
Sammanfattning
Ärendet utgår.
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MN § 74

Dnr MN 2015/95

Treskog 1:147 Bygglov för lagerbyggnad
Sammanfattning
XX ansöker om bygglov för nybyggnation av lagerbyggnad på fastigheten
Treskog 1:147. Förslaget bedöms motsvara kraven i plan- och bygglagen 9
kap. 31 § och bygglov föreslås bli lämnat.
Beskrivning
XX ansöker om bygglov för nybyggnation av lagerbyggnad på fastigheten
Treskog 1:147. Fastigheten är registerad som bebyggd lantbruksenhet med
en area på 207 469 kvm. Den nya lagerbyggnaden har en byggnadsyta på
1850 kvm och en totalhöjd på 7,5 meter.
Berörda grannar är hörda utan erinran
Enligt ansökan är inte byggnaden med vatten och avlopp.
Lagstiftning
För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen.
Översiktsplan 2007 antagen 2007-11-06 anger inga restriktioner.
Beslutsunderlag
XX ansökan registerad den 28 maj 2014
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 29 maj 2015
Situationsplan registerad 28 maj 2015
Fasadritningar registerad 28 maj 2015
Planritning registerad 28 maj 2015
Bedömning
Lagerbyggnaden 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.
Som kontrollansvarig godkänns Astor Gerdén
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.
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Kontrollansvarig Astor Gerdén, Högvalta Timmerbacken, 671 52 Arvika
Avgifter
Bygglov inkl. kungörelse 20 219 kr
Beslutet skickas till
Sökanden
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MN § 75

Dnr MN 2015/93

Halvardsnäs 2:1 Strandskyddsdispens
Sammanfattning
XX och XX ägare till Halvardsnäs 5:9 ansöker om strandskyddsdispens för
utökning av tomtanläggning på fastigheten Halvardsnäs 2:1 Marken som
man nu önskar ta i anspråk är genom bebyggelse väl avskilt från området
närmast strandlinjen enligt 7 kap. 18 c § punkt 2 miljöbalken,
strandskyddsdispens föreslås bli lämnad.
Beskrivning
XX och XX ägare till Halvardsnäs 5:9 ansöker om strandskyddsdispens för
utökning av tomtanläggning på fastigheten Halvardsnäs 2:1. Halvardsnäs 5:9
har en area på 2725 kvm och man önskar utöka fastigheten med 1 500 kvm.
På den marken man önskar utöka har man planerat för en
komplementbyggnad. Bygglovprövning kommer ske efter
fastighetsreglering.
Lagstiftning
För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen samt
strandskyddsförordnande.
Åtgärden omfattas av kommunens besluträtt 7 kap. 18 b § miljöbalken.
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag enligt 7 kap. 13
§ miljöbalken. Strandskydd på 100 meter råder för Stora Gla.
Åtgärden omfattas av förbuden enligt 7 kap. 15 § punkt 2 miljöbalken.
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 2
miljöbalken.
Som särskilt skäl vid prövning av en fråga om upphävande av eller dispens
från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet
eller dispensen avser genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller
annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen.
Beslutsunderlag
XX och XX ansökan registrerad den 23 mars 2015
Myndighetsnämndens tjänsteskrivelse den 29 maj 2015
Situationsplan registerad 27 maj 2015

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

28 (37)

Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2015-06-09

MN § 75 forts.
Bedömning
Man önskar utöka tomten för att möjliggöra en byggnation av
komplementbyggnad där utökning sker bakom befintlig bebyggelse och
liknade storlek på fastighet finns i området, strandskyddsdispens bör ges
Myndighetsnämndens beslut
Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för utökning av
tomtanläggning för framtida komplementbyggnad enligt 7 kap. 18 c § punkt
2 miljöbalken.
Utökning på 1500 kvm får tas i anspråk som tomtmark enligt redovisad
tomtplatsavgränsningen 7 kap. 18 f § miljöbalken.
Placering av komplementbyggnad enligt situationsplan registerad 27 maj
2015 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 § miljöbalken.
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
Strandskyddsdipsens 7 120 kr
Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen
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MN § 76

Dnr MN 2015/94

Västra Knåll 1:70 Strandskyddsdispens
Sammanfattning
XX ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av växthus på
fastigheten Västra Knåll 1:70. Fastigheten är idag bebyggd. Skäl till dispens
är att marken redan tagits i anspråk. Strandskyddsdispens föreslås bli lämnad
enligt 7 kap. 18 c § punkt 1 miljöbalken.
Bakgrund
XX ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av växthus på
fastigheten Västra Knåll 1:70. Västhuset kommer att placeras närmare
vattnet än 25 meter vilket gör att växthuset blir dispenspliktig. Enligt
ansökan önskar man bygga ett åtkantigt växthus med en diameter på
3,78meter. Fastigheten har en markareal på 4190 kvm där del av fastigheten
ca 2500 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 § miljöbalken.
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag enligt 7 kap. 13
§ miljöbalken. Strandskydd på 100 meter råder för Stora Gla.
Åtgärden omfattas av förbuden enligt 7 kap. 15 § punkt 2 miljöbalken.
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
miljöbalken.
Marken har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften
Beslutsunderlag
XX ansökan registerad den 5 maj 2015
Myndighetsnämndens tjänsteskrivelse den 28 maj 2015
Situationsplan registerad 28 maj 2015
Bedömning
Enligt ansökan ska befintligt bebyggelse kompletteras med ett växthus med
diametern på 3,78 meter. Byggnaden påverkar inte förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområdet samt livsvillkor för djur- och
växtlivet, strandskyddsdispens bör ges.
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MN § 76 forts.
Myndighetsnämndens beslut
Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av växthus
enligt 7 kap. 18 c § punkt 1 miljöbalken.
Del av fastigheten har tagits i anspråk som tomtmark enligt redovisad
tomtplatsavgränsningen, 7 kap. 18 f § miljöbalken.
Placering av växthus enligt planritning registerad den 5 maj 2015, 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 enligt 7 kap. 18 h § miljöbalken.
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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MN § 77

Dnr MN 2015/3-100

Anmälningsärenden
Beslutsunderlag
Listan med anmälningsärenden den 28 maj 2015
Myndighetsnämndens beslut
Listan den 28 maj 2015 över anmälningsärenden läggs med godkännande till
handlingarna.
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MN § 78

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 28 maj 2015
Anmälan av värmepump
Avloppsärenden
Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från bristfällig avloppsanordning
Byggärende
Registrering av livsmedelsanläggning/vattentäkt
Riskklassificering av livsmedelsanläggning
Riskklassificering av livsmedelsanläggning/vattentäkt
Beslut enligt livsmedelslagstiftningen
Yttrande över ansökan om serveringstillstånd
Beslut enligt Miljöbalken
Granskning av miljörapport för år 2014
Granskning av kotrollrapport gällande köldmedier
Yttrande över anmälan om vattenverksamhet
Yttrande till Polisen
Avskrivet ärende
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 28 maj 2015
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
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MN § 79

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 2 juni 2015
Startbesked
Bygglov
Slutbesked
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 2 juni 2015
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
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MN § 80

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 1 juni 2015
Dispensansökan för rengöring
Ansökan tillstånd brandfarlig vara
Upphandling av båt Räddningstjänsten Gunnarskog
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 1 juni 2015
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
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MN § 81

Dnr MN 2015/7-100

Anmälan av delegeringsbeslut skorstensfejarmästaren
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 1 juni 2015
Beslut om föreläggande
Beslutsunderlag
Listan över beslut om föreläggande den 1 juni 2015
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
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MN § 82

Dnr MN 2015/8-100

Anmälan av delegeringsbeslut Planering- och
utveckling
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.
Beslutsunderlag
Lista över lägenhetsregistret den 1 juni 2015
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
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MN § 83

Dnr MN 2015/9-100

Underrättelser Lantmäteriet
Beslutsunderlag
Lista över Lantmäteriförtäckningar till och med den 1 juni 2015
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av Lantmäteriförrättningar.
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