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MN § 14

Dnr MN 2017/127-007

KPMG AB - Revisorernas grundläggande granskning
2017
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden tar del av informationen.
Sammanfattning
Kommunallagen och god revisionssed förutsätter att all verksamhet granskas
årligen och kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige
underlag till den årliga ansvarsprövningen. Med all verksamhet avses enligt
god revisionssed en grundläggande granskning av den styrning som styrelsen
och nämnder utövar för att nå de mål som kommunfullmäktige beslutat om.
Den grundläggande granskningen ska tillsammans med fördjupade
granskningar ge underlag för att bedöma styrelsen och nämndernas styrning,
uppföljning och interna kontroll. Utöver ovanstående sker löpande
uppföljning samt granskning av de finansiella rapporterna i delårsrapport och
årsredovisning.
Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen har varit att
genom dialog bedöma om styrelse och nämnder har skapat förutsättningar
för tillräcklig styrning uppföljning och kontroll av verksamheten.
Dialogmöten har genomförts med presidierna för nämnder, utskott och
styrelse.
Vid de dialogmöten som genomförts har aktuell situation och utmaningar
diskuterats. Iakttagelserna från dessa möten har sammanställts till en rapport
vars primära syfte är att utgöra delar av underlaget till revisorernas
ansvarsprövning för år 2017. Revisorernas bedömning är att vissa åtgärder
vidtagits för att utreda och komma till rätta med problemen i
överförmyndarens verksamhet. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och brist på
styrning i frågan om överförmyndarnämndens bristande måluppfyllelse är en
fråga i den kommande ansvarsprövningen.
Dagens organisation med en myndighetsnämnd utan egna personalresurser
skapar ett problematiskt beroendeförhållande mellan nämnden och
kommunstyrelsen. Mer specifikt ligger problemet i det faktum att tjänstemän
ansvariga för drift av kommunal verksamhet även kan bli tilldelade
tillsynsansvar av kommunal förvaltning. Detta är inte en optimal situation
och kan i värsta fall ge upphov till jäv.
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MN § 14 forts.
Det nya reglementet för intern kontroll som trätt i kraft 2017 har fått till följd
att den interna kontrollen generellt förbättrats. Dock noterar vi att
exempelvis överförmyndarnämnden beslutat om sin plan för intern kontroll
så sent som maj månad innevarande år, vilket borde skett betydligt tidigare.
Beslutsunderlag
KPMG:s Rapport Grundläggande granskning den 26 januari 2018
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MN § 15

Dnr MN 2018/25-100

Uppföljning tillsynsplaner år 2017
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden beslutar att lägga redovisningen för år 2017 med
godkännande till handlingarna.
Sammanfattning
Uppföljning av den verksamhet som Myndighetsnämnden ansvarar för ska
ske varje tertial och efter årskifte. Uppföljningen görs utifrån upprättade
tillsynsplaner.
Bakgrund
Myndighetsnämnden har beslutat om tillsynsplaner för respektive avdelning
inom Myndighetsstabens ansvarsområde. Myndighetsstaben redovisar i detta
ärende en uppföljning av avdelningarnas tillsynsplaner.
Under året har även tillsynsplan för den interna kontrollen fastställts av
Myndighetsnämnden. Rapportering ska göras till nämnden i maj, september
och i februari. Denna uppföljning sker i ett separat dokument.
I uppföljningen ingår också en uppföljning av nämndens egen budget.
Beslutsunderlag
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 26 januari 2018
Uppföljning av Myndighetsnämndens tillsynsplaner år 2017
Bedömning
Verksamheten under 2017 har varit omfattande med ett stort antal ärenden.
Detta har medfört att främst bygglovavdelningen inte fullt ut utfört den
tillsyn som beslutats om. Nämnden har under året hållit sig inom tilldelad
budget.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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MN § 16

Dnr MN 2018/26-100

Uppföljning internkontroll år 2017
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden beslutar att lägga redovisningen av utförd intern
kontroll för helår 2017 med godkännande till handlingarna.
Sammanfattning
Uppföljning av tillsynsplanen för Myndighetsnämndens interna kontroll ska
göras efter varje tertial. Den nu aktuella uppföljningen gäller för helår 2017.
Bakgrund
Myndighetsnämnden fastställer årligen en plan för den interna kontrollen.
Denna uppföljning är en uppföljning av den beslutade planen.
Beslutsunderlag
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 26 januari 2018
Redovisning av intern kontroll daterad den 26 januari 2018
Bedömning
Myndighetsstaben bedömer att den utförda kontrollen, som gjorts i enlighet
med den tillsynsplan som är fastställd av Myndighetsnämnden, visar att
verksamheten i de delar som kontrollerats fungerar på ett tillfredsställande
sätt.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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MN § 17

Dnr MN 2018/27-100

Plan för internkontroll år 2018
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden beslutar fastställa tillsynsplan för intern kontroll av
Myndighetsnämndens verksamhetsområde för att gälla år 2018.
Sammanfattning
Myndighetsnämnden ska för varje år ha en tillsynsplan för den interna
kontrollen. Tillsynsplanen grundar sig på en genomförd riskanalys. Jämfört
med tidigare år är tillsynsplanen endast något justerad.
Beslutsunderlag
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 26 januari 2018.
Tillsynsplan och riskanalys för intern kontroll den 25 januari 2018.
Bedömning
Myndighetsnämnden ska för varje år ha en tillsynsplan för den interna
kontrollen. Tillsynsplanen grundar sig på en genomförd riskanalys
Myndighetsstaben har gått igenom gällande tillsynsplan och riskanalys och
kommit fram till att både planen och analysen fortsatt är aktuella.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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MN § 18

Dnr MN 2018/30

Lycke 2:38 - användning av gjuteriavfall för
anläggningsändamål
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden anser att anmälningsplikten enligt 9 kap. 6 §
miljöbalken (1998:808) och 1 kap. 10 § miljöprövningsförordningen
(2013:251) har fullgjorts. Åtgärden klassas som anmälningspliktig med
verksamhetskod 90.141.
Med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kap. 9, 19 och 21 §§ och 2 kap. 3 §
samma lag föreläggs Arvika Kommun (212000-1892) följande
försiktighetsåtgärder vid användning av formsand, kärn- och furansand samt
slagg från Arvika Gjuteri AB för ytberedning på Lycke 2:38:
1. Åtgärden ska genomföras i huvudsaklig överensstämmelse med vad som
angivits i anmälan.
2. Avfallet som används får endast bestå av formsand, kärn- och furansand
samt slagg från Arvika Gjuteri AB.
3. Utfyllnad med avfall får inte ske under högsta grundvattennivå.
4. Dagvatten från området ska, till dess att området är färdigställt, passera en
sedimentationsdamm, eller konstruktion som av Myndighetsnämnden
bedöms ha likvärdig effekt, innan det släpps till det kommunala
dagvattensystemet.
5. Arbetet får endast ske vardagar mellan klockan 07:00 och 16:00.
6. Arbetet ska vara avslutat senast fem år efter det att detta beslut vunnit laga
kraft.
7. Ett kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. Förslag till
kontrollprogram ska lämnas till Myndighetsnämnden innan avfall tillförs
området. Kontrollprogrammet ska innehålla rutiner för att kontrollera vilka
mängder av varje avfallsslag som årligen tillförs området och för inmätning
av delområdena. En viktig del av kontrollprogrammet är också rutiner för att
förhindra att annat avfall lämnas på området, rutiner för att förhindra
damning samt rutiner för vattenprovtagning och analys. Vattnet i de två
närmast belägna vattentäkterna samt i ytvattnet och grundvattnet uppströms
och nedströms anläggningen behöver provtas.
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MN § 18 forts.
Provtagning ska ske före avfall tillförs området, kontinuerligt under arbetets
gång samt efter det att anläggningen färdigställts, till dess att
Myndighetsnämnden bedömer att det inte längre behövs. Analysparametrar
ska väljas med vägledning av tidigare analysresultat.
8. En redovisning av verksamheten föregående år ska inkomma till
Myndighetsnämnden senast den 31 mars varje år. Rapporten ska innehålla
uppgifter om vilka beräknade eller invägda mängder (i m3 och ton) av varje
avfallsslag som tillförts området, karta där utfyllnaden mätts in, kommenterat
resultat av vattenprovtagningar samt resultat av den kontroll som i övrigt
utförts utifrån kontrollprogrammet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerat.
Upplysningar
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen (bilaga).
Avgifter
En avgift kommer att debiteras för handläggning av anmälan av miljöfarlig
verksamhet. Beslut om denna avgift fattas separat.
Sammanfattning
Arvika kommun har inkommit till Myndighetsnämnden med en anmälan
enligt miljöbalken om att man vill använda gjuteriavfall som fyllnadsmassor
i samband med iordningställande av industrimark på Lycke industriområde.
Under förutsättning att vissa försiktighetsåtgärder vidtas och att kontinuerlig
uppföljning av verksamheten sker genom egenkontroll bedömer Miljöstaben
att verksamheten är tillåtlig. Miljöstaben bedömer att verksamheten ska
klassas som anmälningspliktig med verksamhetskod 90.141 enligt 29 kap. 35
§ miljöprövningsförordningen (2013:251). Det står för ”Att återvinna ickefarligt avfall för anläggningsändmål på ett sätt som kan förorena mark,
vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa”.
Bakgrund
Arvika Kommun får kontinuerligt förfrågningar om möjlighet att få köpa
mark för verksamhetsetablering och har behov av fler industritomter för att
snabbt kunna erbjuda mark till näringsidkare. Kommunen äger fastigheten
Lycke 2:38 inom Lycke industriområde och anser att fastigheten är lämplig
för detta. Det område på den stora fastigheten Lycke 2:38 som är aktuellt
ligger längs Korpralsvägen precis öster om Stena Recycling AB. För att
kunna användas som industrimark behöver området dock ytberedas. Till
detta behövs fyllnadsmassor.
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MN § 18 forts.
Några hundra meter från det aktuella området ligger Arvika Gjuteri AB. I
gjuteriprocessen uppkommer avfall i form av formsand, kärn- och furansand
samt slagg. Arvika kommun anser att detta avfall har goda egenskaper som
konstruktionsmaterial och ser att det skulle kunna nyttiggöras som
fyllnadsmaterial på Lycke 2:38. Arvika kommun har därför den 1 juni 2017
inkommit till Myndighetsnämnden med en anmälan om användning av avfall
för anläggningsändamål. Den 8 juni 2017 besökte Miljöstaben den tilltänkta
platsen tillsammans med Arvika Teknik AB. Möten där ärendet diskuterats
har också hållits mellan Miljöstaben och Arvika Teknik AB den 16 augusti
och den 22 september 2017. Miljöstaben begärde och fick den 5 juli, den 27
oktober och den 18 december 2017 in kompletterande uppgifter kopplat till
anmälan.
Länsstyrelsen i Värmlands län har getts möjlighet att yttra sig över anmälan.
Den 13 juni 2017 meddelade man att man avstår.
Kommunicering
Arvika kommun har getts möjlighet att yttra sig över förslag till beslut i
ärendet. Den 5 februari och den 9 februari 2018 inkom man med synpunkter
på förslaget och kompletterande uppgifter. Arvika kommun anser inte att det
är motiverat att asfaltera efter det att varje delområde färdigställts, vilket
Miljöstaben föreslagit. Detta då 20 cm hårt packat bärlagergrus kommer att
hindra spridning av materialet med vind och vatten. Det vatten som ändå
tränger igenom bärlagergruset når formsanden. Hårt packad motsvarar den,
enligt Arvika kommun, ungefär tätheten hos moränlera/lera. Det gör att
vattnet leds åt sidorna i konstruktionen och fångas upp i sedimentationsdiken
för vidare transport till slamavskiljare innan det släpps till dagvattennätet.
Man anser att konstruktionen, även innan asfaltering, kommer att bli så tät att
den inte riskerar att påverka grundvattnet och miljön i övrigt på ett betydande
sätt. Arvika kommun presenterar en ritning som visar hur ytvattnet ska
fångas upp. Den etapp där utfyllnadsarbete sker kommer att avvattnas
separat från övrig yta. En vall kommer att byggas runt hela ytan för att
minska risken för bräddning vid stora skyfall.
Att asfaltera skulle enligt Arvika kommun innebära en fördubbling av
kostnaden för projektet och då man inte vet vilken typ av verksamhet som
kommer att etablera sig på platsen är risken att man måste riva upp en del av
asfalten för att anpassa till specifika behov.
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MN § 18 forts.
I övrigt påpekar Arvika kommun att vad gäller det organisatoriska ansvaret
kommer lastning och transport att utföras av Arvika Gjuteri AB medan
markarbeten kommer att utföras av entreprenör på uppdrag av Arvika Teknik
AB.
Beskrivning
Utformning av anläggningen
Arvika kommun planerar att avtäcka och schakta för att sedan bygga upp det
aktuella området. I fyllnaden kommer jungfruligt material som naturgrus och
bergkross i hög grad att ersättas av avfall från Arvika Gjuteri AB. Formsand
ersätter fyllnadssand och kärn- och furansand blandas med slagg och ersätter
till viss del grus. Avfallet kommer att transporteras med lastväxlarflak från
Arvika Gjuteri AB ca 350 meter österut längs Korpralsvägen till det aktuella
området. Det kommer att bli 6-8 avfallstransporter per dag. Utfyllnad
kommer att ske genom traktorutbredning av formsand varvat med
blandningen av kärn- och furansand/slagg i 60-80 cm tjocka lager. Lager av
avfall från gjuteriet varvas med 20 cm tjocka lager med jungfruligt material i
form av bärlagergrus. Komprimering kommer att ske med vibrerande
envalsvält. Det översta skiktet kommer att utgöras av 20 cm jungfruligt
bärlagergrus. Formsanden blir på grund av det höga innehållet av
bentonitlera mycket tät när den kompakteras. Utläggningen av formsand
kommer göras så att vattengenomträngligheten hålls och förblir lägre än 1 x
10-9 m/s. En del av de uppschaktade massorna läggs i slänterna som stöd och
täckning. När hela området är klart och det finns en intressent som vill
etablera sig är tanken att denne själv ska asfaltera ytan.
Området där massorna ska användas är ca 30 000 m2 och totalt sett beräknas
ca 77 000 ton/50 000 m3 avfall från gjuteriet att användas i konstruktionen.
Utfyllnaden kommer att ske i fem etapper där varje etapp kommer att ta ca
ett år att färdigställa. Arbetet påbörjas så snart som möjligt. Arbetet,
inklusive transporter till och från området, kommer att bedrivas under
vardagar mellan klockan 07:00 och 16:00. Lastning och transport kommer att
utföras av Arvika Gjuteri AB medan markarbeten kommer att skötas av
entreprenör på uppdrag av Arvika Teknik AB.
Området
Lycke 2:38 ligger inom detaljplan för industrimark, J, i östra delen av Lycke
industriområde. Inom området finns industrier som till exempel gjuteri,
fjärrvärmeverk och anläggning för bearbetning/återvinning av avfall.
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Marken som ska göras i ordning är i dagsläget åkermark där sly börjat ta
över. Några riksintressen eller särskilda intressen för naturvården finns inte
utpekade i området. En geoteknisk undersökning visar att marken i huvudsak
består av fast lera och silt på lös lera. Grundvattnet ligger enligt
undersökningen 0,5-1,5 meter under markytan, tidvis högre. Avrinning sker
mot Lyckebäcken som är närmsta vattendrag och ligger ca 200 meter norr
om området. Lyckebäcken mynnar i Kyrkviken. Området ligger inom
kommunens VA-verksamhetsområde. Det finns dock två enskilda
dricksvattentäkter inom 250 meters avstånd. Båda vattentäkterna ligger inom
detaljplanen för industrimark. Den närmsta ligger ca 100 meter öster om
området (hunddagis på Lycke 2:38) och den andra ca 140 meter nordväst om
området (bostadshus på Lycke 2:24). Arvika kommun har utifrån uppmätta
grundvattennivåer gjort antagandet att grundvattnet rinner norrut.
Bostadshuset på Lycke 2:24 är det som ligger närmast området.
Materialet
I samband med anmälan har formsand, slagg samt kärn- och furansand
provtagits. Samlingsprover från respektive avfallsfraktion skickades till
ackrediterat laboratorium och analyserades både vad gäller totalhalt och
lakegenskaper. Analys skedde av totalhalten alifater, aromater, BTEX, PAH,
krom VI och tungmetaller. Perkolationstest genomfördes och materialets
lakegenskaper analyserades för tungmetaller, klorid och sulfat ur både kortoch långtidsperspektiv (L/S kvot 0,1 och L/S kvot 10). Även pH
analyserades i lakvätskan. Analysresultat har när det gäller lakning jämförts
med Naturvårdsverkets riktvärden för mindre än ringa risk (MRR). När det
gäller totalhalter har jämförelse även gjorts med Naturvårdsverkets generella
riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig
markanvändning (MKM). Av dessa riktvärden är MRR tuffast (krav på lägst
halter) följda av KM och MKM.
I formsanden överskreds riktvärdet för MRR när det gäller totalhalten av
koppar och PAH-L. När det gäller Alifater C16-C35 och Aromater C10-C16
överskreds riktvärdet för KM och riktvärdet för MKM överskreds betydligt
när det gäller Bensen. Utlakning av sulfat överskred riktvärdet för MRR.
I gjutslagg överskreds riktvärdet för MRR när det gäller totalhalten av krom.
Totalhalten av koppar överskred riktvärdet för KM. Utlakning av sulfat
överskred riktvärdet för MRR.
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I kärn- och furansand överskreds riktvärdet för MRR när det gäller utlakning
av Nickel, Zink och Sulfat.
I de fall riktvärdet för MRR överskridits för utlakning gäller det riktvärdet
för utlakning på kort sikt, dvs koncentrationen av föroreningar i det första
lakvattnet som kommer från avfallet.
Det ämne som vid analys uppvisat högst halt jämfört med de riktvärden man
jämfört resultaten med är bensen. Arvika kommun konstaterar att halten
bensen kan variera kraftigt. Beroende på var i avfallet provet tas kan bensen
ge stort utslag. Man hänvisar till att halten vid tidigare provtagning och
analys av formsand 2014 uppvisat halter som ligger betydligt lägre, strax
över riktvärdet för MKM.
Miljökonsekvenser
Genom att ersätta uttag av jungfruliga massor med ett avfall som har de
konstruktionsmässiga egenskaper man söker, och som annars skulle läggas
på deponi, anser Arvika kommun att naturens resurser kan användas på ett
effektivt sätt.
Arvika kommun gör bedömningen att användningen av avfallet från Arvika
Gjuteri kan innebära en föroreningsrisk men att föroreningsrisken är att
betrakta som ringa. Kommunen hänvisar främst till att materialet blir så tätt
när det packas att endast små mängder föroreningar kommer kunna lakas ut.
Att anläggningen, när den är helt färdigställd, kommer att asfalteras lyfts
fram som ytterligare ett skydd mot påverkan på omgivande mark och vatten.
Man bedömer att risken för utlakning är störst under tiden för anläggandet.
Därför planerar man att kontrollera och följa upp eventuell utlakning genom
provtagning av grund- och ytvatten. Genom installation av grundvattenrör
med så kallad BAT-spets kommer eventuell utlakning av bensen kunna
upptäckas. Utifrån att bensen är flyktigt görs dock bedömningen att mycket
av bensenen avgår till luft under arbetets gång. Mätningar som en
konsultfirma gjort på uppdrag av Arvika Gjuteri visar att inga gränsvärden
för bensen i dagsläget överskrids varken vid utsläppspunkt på gjuteriets tak
eller i referenspunkt 500 meter från anläggningen.
Under tiden för anläggande kommer avfallet att befuktas före transport samt
täckas kontinuerligt för att motverka dammbildning.
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Arvika kommun anser att det aktuella området är lämpligt för ändamålet.
Man bedömer att den ringa risk för förorening, som man anser föreligga,
borde vara godtagbar eftersom området är planlagt för industri och inga
skyddsvärden finns dokumenterade i området.
Egenkontroll
Ett egenkontrollprogram kommer att tas fram och bland annat omfatta
provtagningsprogram för grund- och ytvatten samt kontroll och inmätning av
projektets delområden. Arvika Teknik AB kommer att sköta egenkontrollen
på uppdrag av Arvika kommun
Lagstiftning
Enligt 9 kap 6 § miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) är det förbjudet att utan anmälan bedriva miljöfarlig
verksamhet som i miljöprövningsförordningen har beteckningen C. Anmälan
ska göras i god tid och verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter
det att anmälan har gjorts såvida tillsynsmyndigheten inte fattat beslut i
ärendet innan dess.
Enligt 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808) 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.
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) 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 19 § miljöbalken (1998:808) ska en verksamhetsutövare
fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller
förebygga olägenhet för människors hälsa eller påverkan på miljön.
Verksamhetsutövaren ska genom egna undersökningar eller på annat sätt
hålla sig underrättad om verksamhetens påverkan på miljön. Förslag till
kontrollprogram eller förbättrande åtgärder ska t ex lämnas in till
tillsynsmyndigheten om myndigheten begär det.
Enligt 26 kap 21 § miljöbalken (1998:808) får tillsynsmyndigheten förelägga
verksamhetsutövaren att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar
som behövs för tillsynen.
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Beslutsunderlag
Arvika kommuns svar på Miljöstabens frågor inkomna till Miljöstaben den 9
februari 2018.
Miljöstabens frågor till Arvika kommun den 7 februari 2018.
Arvika kommuns yttrande över förslag till beslut inkommet till Miljöstaben
den 5 februari 2018.
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 1 februari 2018.
Arvika kommuns komplettering av anmälan om användning av avfall för
anläggningsändamål inkommen till Miljöstaben den 18 december 2017.
Arvika kommuns komplettering av anmälan om användning av avfall för
anläggningsändamål inkommen till Miljöstaben den 27 oktober 2017.
Arvika kommuns komplettering av anmälan om användning av avfall för
anläggningsändamål inkommen till Miljöstaben den 5 juli 2017.
Arvika kommuns anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål
inkommen till Miljöstaben den 1 juni 2017
Bedömning
Miljöstaben bedömer att syftet med användningen av avfallet är tydligt och
att det handlar om ett anläggningsändamål där avfallet ersätter traditionella
anläggningsmaterial. Även avgränsningen i tid och rum är tydlig.
Genom att använda återvunna massor i konstruktionen minskar uttag av
jungfruligt material, avfallsmängden till deponi minskar liksom
transporterna. Detta är positivt ur miljösynpunkt. Det är dock viktigt att
avfallet kan återvinnas utan att genom sitt innehåll eller placering riskera att
skada människors hälsa eller miljön.
För att minska risken för spridning av föroreningar till grundvattnet bedömer
Miljöstaben att det är viktigt att materialet inte placeras så att det kommer i
direkt kontakt med grundvattnet. Utifrån Arvika kommuns kompletterande
redovisning av hur nederbörd förväntas röra sig i anläggningen anser
Miljöstaben att risken att föroreningar lakas ut till grundvattnet via nederbörd
är att betrakta som ringa. Risken för att föroreningar sprids via damm eller
att människor eller djur kommer i direkt kontakt med avfallet minskar genom
att det översta lagret av bärlagergrus packas hårt. Asfalteringen blir vid
etablering av verksamhet ytterligare ett skydd men med utgångspunkt i vad
som kan anses miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt bedöms
asfaltering inte behöva ske efter det att varje delområde färdigställts.
Erfarenhet från det område på Mosseberg där formsand använts för
anläggningsändamål har visat att formsanden tenderar att sköljas iväg vid
regn.
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För att förhindra att föroreningar spridas till ytvatten anser Miljöstaben att
dagvatten från området, till dess att området är färdigställt, ska passera en
sedimentationsdamm, eller konstruktion med likvärdig effekt, innan det
släpps till det kommunala dagvattensystemet. Arvika kommun presenterar i
en komplettering av ärendet en modell där separata sedimentationsdiken
avvattnar det område man för tillfället arbetar med och för vattnet vidare till
slamavskiljare innan det släpps till dagvattennätet. Modellen omfattar även
att en vall byggs runt hela ytan för att minska risken för bräddning vid stora
skyfall. Lösningen bedöms kunna ha likvärdig effekt som en
sedimentationsdamm.
För att minska risken för spridning av föroreningar till grundvattnet bedömer
Miljöstaben att det är viktigt att materialet inte placeras så att det kommer i
direkt kontakt med grundvattnet och att asfalteringen inte skjuts upp på
obestämd framtid. Asfalteringen blir ytterligare ett skydd mot utlakning av
föroreningar till grundvattnet men också ett skydd mot att föroreningar sprids
via damm eller att människor eller djur kommer i direktkontakt med avfallet.
Eftersom det ändå behöver göras för att färdigställa området och kan utgöra
en betydande skyddsåtgärd anser Miljöstaben det motiverat att kräva
asfaltering i samband med att utfyllnaden av varje delområde är klar.
Erfarenhet från det område på Mosseberg där formsand använts för
anläggningsändamål har visat att formsanden tenderar att sköljas iväg vid
regn. För att förhindra att föroreningar spridas till ytvatten anser Miljöstaben
att dagvatten från området, till dess att området är färdigställt, ska passera en
sedimentationsdamm, eller konstruktion med likvärdig effekt, innan det
släpps till det kommunala dagvattensystemet.
Arvika kommun har föreslagit att ett kontrollprogram tas fram och att årlig
rapportering av resultat av egenkontrollen ska ske till tillsynsmyndigheten.
Miljöstaben anser att det är bra och viktigt för att följa upp projektets
påverkan på människors hälsa och miljön och kunna vidta åtgärder efter
hand om det skulle behövas. Förutom provtagning på grund- och ytvatten
som kommunen föreslagit anser Miljöstaben det nödvändigt att även
kontrollera de två närmast belägna dricksvattentäkterna som nämns i
anmälan. För att kunna bedöma om anläggningen har någon påverkan är det
viktigt att kontrollprogram tas fram och att en första provtagning sker före
avfall tillförs området.
Verksamheten som handlar om lastbilstransporter till och från området samt
körning med maskiner för utläggning och kompaktering av avfallet bedöms
inte ge upphov till ljudnivåer vid närmsta bostad som inte kan accepteras
från ett industriområde dagtid under vardagar.
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Miljöstaben bedömer att det är ett bra förslag att befukta och täcka avfallet
för att förhindra damning.
Med utgångspunkt i ovanstående är bedömningen att den planerade åtgärden
ska klassas som anmälningspliktig med verksamhetskod 90.141 enligt 29
kap. 35 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Det står för ”Att återvinna
icke-farligt avfall för anläggningsändmål på ett sätt som kan förorena mark,
vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa”
Beslutet skickas till
Arvika kommun, 19. Planering och utveckling, 671 81 Arvika, mb
Arvika Teknik AB, 20. Teknisk stab, 671 81 Arvika, för kännedom
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Hungarsvik 1:17 Strandskyddsdispens
Sammanfattning
Ärendet utgår då sökanden dragit tillbaka sin ansökan om
strandskyddsdispens.
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Hungarsvik 1:143 Strandskyddsdispens
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden beslutar medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av komplementbyggnad enligt
miljöbalken (MB) 7 kap.18c punkt 1 och hela fastigheten 4645 kvm får tas i
anspråk som tomtmark (7 kap. 18f § MB) samt att placering av tillbyggnad
sker enligt situationsplan registerad 12 september 2017 (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
Strandskyddsdipsens 7 168 kr
Sammanfattning
X X ansöker om strandskyddsdispens för tillbyggnad av
komplementbyggnad på fastigheten Hungarsvik 1:143. Fastigheten är inom
landsbygdsutvecklingsområde (LIS) för område Nysockensjön, östra delen.
LIS-områdets inriktning är kompletterande bostadsbebyggelse. Fastigheten
har idag bebyggelse och har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syfte enligt miljöbalken 7 kap. 18 c punkt 1.
strandskyddsdispens föreslås bli lämnad.
Beskrivning
X X ansöker om strandskyddsdispens för tillbyggnad av
komplementbyggnad på fastigheten Hungarsvik 1:143.
Fastigheten Hungarsvik 1:143 har en area på 4645 kvm och är bebyggd med
en huvudbyggnad samt två komplementbyggnader.
Enligt ansökan önskar man uppföra en tillbyggnad på 53 kvm som medför att
tillbyggnaden blir större än det befintliga komplementbyggnaden och
strandskyddsdispens måste sökas för åtgärden.
Tomtplatsen är inom LIS-området för Nysockensjön, östra delen som anger
kompletterande bebyggelse (B2).
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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.
Åtgärden omfattas av kommunens besluträtt 7 kap. 18 b§.
Strandskydd på 200 meter råder för Nysockensjön 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.
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 redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften.
Beslutsunderlag
X X ansökan registerad den 12 december 2017
Situationsplan registerad den 12 december 2017
Myndighetsnämndens tjänsteskrivelse den 2 februari 2018
Bedömning
Enligt ansökan är det inom LIS-område för kompletterande bebyggelse
vilket är ett skäl man kan använda vid prövning av dispensen men
byggnationen är en komplettering till befintligt hus med anspråkstagen
tomtplats. Byggnationen påverkar inte förutsättningarna för allemansrättslig
tillgång till strandområdet samt livsvillkor för djur- och växtlivet,
strandskyddsdispens bör ges
Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen
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Dnr MN 2018/33

Ny kyrkebol 1:21 förhandsbesked enbostadshus
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden beslutar som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § planoch bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den föreslagna åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen med nedan givna villkor.
-Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning med enbostadshus och
garaget i enlighet med bilagda handlingar.
-Utformning av den fysiska avgränsningen mot strandszonen ska redovisas
vid bygglovprövningen.
Myndighetsnämnden delegerar till bygglovshandläggare rätten att besluta om
bygglov enligt förhandsbeskedet.
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 3 544 kr, Sakägare + kungörelse 1663 kr, Summa 5 247 kr
Sammanfattning
X X ansöker om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus samt
garage på fastigheten Ny Kyrkebol 1:21. Som förhandsbesked enligt 9 kap.
17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den föreslagna
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med angivna villkor.
Beskrivning
X X ansöker om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus garage
på fastigheten Ny Kyrkebol 1:21. Enligt ansökan har enbostadshuset en
redovisad tomt på 2170 kvm.
Myndighetsnämnden beslutade om strandskyddsdispens för uppförande av
enbostadshus med en tomtplatsavgränsning på 2170 kvm den 12 september
2017 (MN§113).
Tänkt byggnation hotar inte någon skyddsvärd fauna eller flora.
Berörda grannar är hörda utan erinran.
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Enligt yttrande från Miljöstaben den är det möjligt att lösa avloppet på
fastigheten. Fastigheten är belägen inom område med lokala förekomster av
högradon med avseende på markradon enligt markradonutredningen för
Arvika kommun. Hänsyn för markradon ska tas vid grundläggning av
byggnad på fastigheten.
Lagstiftning
För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen samt
strandskyddsförordnande.
Översiktsplan 2007 antagen 2007-11-06 ges inga särskilda
rekommendationer eller restriktioner i denna del.
Beslutsunderlag
X X ansökan registerad den 30 oktober 2017
Situationsplan registrerad den 30 oktober 2017
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 2 februari 2018
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.
Beslutet skickas till
Sökanden
Fastighetsägare
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Dnr MN 2018/34

Brunskogs-Berga 1:7 förhandsbesked enbostadshus
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden beslutar att som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 §
plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den föreslagna åtgärden
kan tillåtas på den avsedda platsen med nedan givna villkor.
-Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning med enbostadshus i enlighet
med bilagda handlingar.
-Utformning av den fysiska avgränsningen mot strandszonen ska redovisas
vid bygglovprövningen.
Sammanfattning
X X ansöker om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på
fastigheten Brunskogs-Berga 1:7. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 §
plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den föreslagna åtgärden
kan tillåtas på den avsedda platsen med angivna villkor.
Beslutsunderlag
X X ansökan registerad den 6 oktober 2016
Situationsplan registerad den 2 februari 2018
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 2 februari 2018
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.
Beslutet skickas till
Sökanden
Fastighetsägare
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Dnr MN 2018/35

Grävlingen 1 bygglov enbostadshus
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden beslutar lämna bygglov med stöd av 9 kap. 30 § planoch bygglagen och som kontrollansvarig godkänns Astor Gerdén
Upplysningar
Bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter att det kungjorts i post- och
inrikes tidningen (POIT).
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, Astor Gerdén,
Högvalta Timmerbacken, 671 92 Arvika, kallar till samråd.
Avgifter
Bygglov inkl. kungörelse 20 980 kr
Sammanfattning
X X ansöker om bygglov för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten
Grävlingen 1. Förslaget följer den gällande detaljplanen och bedöms
motsvara kraven i plan- och bygglagen 9 kap 30 § och bygglov föreslås bli
lämnat.
Beskrivning
X X ansöker om bygglov för nybyggnation av enbostadshus med vidbyggt
garage på fastigheten Grävlingen 1. Enligt ansökan är det ett enplanshus med
en byggyta på 211 kvm dels med sadeltak med 22 graders lutning och dels
med ett pulpettak med 18 graders lutning. Utformning och placering
redovisas i bifogade ritningar (bilaga 1).
Fastigheten regleras av detaljplanen för Taserud (Etapp 1) B319.
Detaljplanen reglerar största bruttoarea till 250 kvm. Detaljplanen medger
även en byggrätt i två våningar med maximalt 27 graders taklutning.
Ansökan följer gällande detaljplan och inga grannar är hörda.
Lagstiftning
För området gäller detaljplan B319 antagen den 9 augusti 2007, rev 17
oktober 2011 med planbestämmelser enligt plan- och bygglagen.
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Beslutsunderlag
X X ansökan registerad den 15 januari 2018
Fasad-, planritning och situationsplan registerad den 15 januari 2018
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 1 februari 2018
Bedömning
Den föreslagna nybyggnationen följer den gällande detaljplanen och har god
form och materialverkan enligt plan- och bygglagen 8 kap § 1 och bygglov
bör ges.
Beslutet skickas till
Sökande
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Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2018-02-13

MN § 24

Dnr MN 2018/36

Daggkåpan 3 bygglov enbostadshus
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden beslutar lämna bygglov med stöd av 9 kap. 30 § planoch bygglagen. och som kontrollansvarig godkänns Anders Rundh.
Upplysningar
Bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter att det kungjorts i post och
inrikes tidningen (POIT). 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 Anders Rundh.
Avgifter
Bygglov 18 637 kr + kungörelse 229 kr, summa 18 866 kr
Sammanfattning
X X ansöker om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Daggkåpan 3. Förslaget följer den gällande detaljplanen och bedöms
motsvara kraven i plan- och bygglagen 9 kap 30 § och bygglov föreslås bli
lämnat.
Beskrivning
X X ansöker om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage på
fastigheten Daggkåpan 3. Bostadshuset är ett enplanshus med en
byggnadshöjd på 3,5 meter med en byggnadsarea på 165 kvm och ett
sadeltak som har 27 graders lutning. Garaget har en byggnadsarea på 50 kvm
med sadeltak som har en takvinkel på 27 grader. Redovisad färgsättning är
vit på fasad samt svarta betongpannor, utformning se bilaga 1.
Fastigheten regleras av detaljplanen för Prästängen (Etapp 2) B237.
Detaljplanen reglerar största byggnadsarea till 240 kvm. Detaljplanen
medger en byggrätt i en våning med en högsta byggnadshöjd på 3,5 meter
och en maximal taklutning på 45 grader.
Ansökan är planenligt och inga grannar anses vara berörda.
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Myndighetsnämnden

2018-02-13

MN § 24 forts.
Lagstiftning
För området gäller detaljplan B237 antagen 22 mars 1989 med
planbestämmelser enligt plan- och bygglagen.
Beslutsunderlag
X X ansökan registrerad den 24 november 2017
Bilaga 1 fasadritningar, planritning registrerad den 29 december 2017
Situationsplan registrerad den 29 december 2017
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 5 februari 2018
Bedömning
Den föreslagna byggnationen följer den gällande detaljplanen och
utformningen uppfyller kraven enligt plan- och bygglagen 8 kap. 1 §, och
bygglov bör ges.
Beslutet skickas till
Sökande
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Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2018-02-13

MN § 25

Dnr MN 2018/14

Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben 2018
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
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 februari 2018:
- Anmälan av värmepump
- Avloppsärende
- Byggärende
- Registrering av livsmedelsanläggning
- Riskklassificering av livsmedelsanläggning
- Beslut enligt livsmedelslagstiftningen
- Beslut enligt miljöbalken
- Anmälan av kompostering av hushållsavfall
- Anmälan om kompostering av latrin
- Yttrande över anmälan om vattenverksamhet
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 1 februari 2018
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2018-02-13

MN § 26

Dnr MN 2018/15

Anmälningsärenden Miljöstaben 2018
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden tar del av listan över anmälningsärenden och lägger
den med godkännande till handlingarna.
Beslutsunderlag
Listan med anmälningsärenden den 1 februari 2018
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MN § 27

Dnr MN 2018/16

Anmälan av delegeringsbeslut Bygglovenheten
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
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 lämnad delegering.
Delegeringsbeslut avseende perioden fram till och med den 1 februari 2018
- Startbesked
- Bygglov
- Slutbesked
- Bostadsanpassningsbidrag
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 1 februari 2018
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MN § 28

Dnr MN 2018/17-100

Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
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 februari 2018:
- Förlängning av befintligt tillstånd
- Dispensansökan för rengöring
- Ansökan av förvärv, förvaring och handel med explosiva varor
- Förlängning av befintligt tillstånd
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 1 februari 2018
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MN § 29

Dnr MN 2018/18-100

Anmälan av delegeringsbeslut Skorstensfejarmästaren
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
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 5 februari 2018
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MN § 30

Dnr MN 2018/19

Underrättelser Lantmäteriet
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden godkänner redovisning av Lantmäteriförrättningar.
Beslutsunderlag
Förteckning Lantmäteriförrättningar till och med den 1 februari 2018.
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