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PROTOKOLL
Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-01-23
INFO.2014.1

§1
Lägesrapport Räddningstjänsten
Räddningschef Peter Nystedt informerar i sin lägesrapport från Räddningstjänsten.
Årsredovisning 2013:
Larmstatistik
Aktiviteter och händelser av intresse
Budget
Utbildning
Tillsyn
Tillstånd
Olycksundersökningar
Sotning
Brandskyddskontroller

Justerare

Utdragsbestyrkande

3
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-01-23
ALLM.2013.12

§2
Ovårdad fastighet på Lillbyn 1:29 i Färila
Myndighetsnämnden beslutar att:
·

·
·
·

Med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, föreläggs fastighetsägaren
senast 2014-08-31, ha åtgärdat den starkt krackelerade fasadbeklädnaden på
huvudbyggnaden gällande fastigheten Lillbyn 1:29, så att fasadbeklädnaden är hel samt i
vårdat skick och så att ingen fara för nedfallande partier av fasadbeklädnaden finns för
allmänheten som passerar på trottoaren samt vägen precis intill byggnaden.
Om föreläggandet inte följs kan myndighetsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på
den försumliges bekostnad och hur det ska ske. Alternativt kan myndighetsnämnden förena
föreläggandet med vite med stöd av 11 kap 37 § PBL.
Detta beslut gäller omedelbart enligt 11 kap. 38 § PBL trots att beslutet inte har vunnit laga
kraft.
Om åtgärden när den vidtas innebär att en annan fasadbeklädnad än puts väljs, skall förslag
till ny beklädnad redovisas och godkännas av nämnden.

Handlingar som ingår i beslutet
Begäran om förklaring upprättad 2013-05-16
Foton diarieförda 2013-05-02
Ärendet
Ärendet avser föreläggande på grund av ovårdad byggnad på fastigheten Lillbyn 1:29 i Färila,
Ljusdals kommun. Byggnadsverkets tillstånd har dokumenterats genom besök och foton av
byggnadsverket. Anmälan registrerades 2013-05-02. En begäran om förklaring skickades till
fastighetsägaren 2013-05-16 där inget svar inkom. Fastigheten har besökts av personal från Planoch Bygg vid ett flertal tillfällen.
Fastigheten och dess huvudbyggnad är belägen precis intill riksväg 84 som går genom centrala
Färila. Detta är en starkt trafikerad genomfartsväg för Ljusdals kommun där väldigt många besökare
till kommunen och personer på genomresa färdas. Byggnaders utseende och skick utefter denna
genomfartsväg utgör en stor del av intrycket passerande och besökare får av Ljusdals kommun och
Färila tätort. Även trottoaren utmed denna väg löper precis intill denna byggnad på fastigheten
Lillbyn 1:98. Då fasadbeklädnaden på denna byggnad är starkt krackelerad, där stora bitar puts fallit
ner och riskerar att fortsätta falla ned, utgör detta en möjlig fara för allmänheten som passerar på
trottoaren och vägen som är belägen precis intill byggnaden. Det har även noterats vid besök att
fönster på byggnaden är krossade samt att gräsklippning och skötsel av tomten inte sker. Enligt 8
kap. 15 § PBL ska tomter hållas i vårdat skick.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-01-23

Motivering till beslut
Enligt 11 kap. 5 § PBL ska myndighetsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att
ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en
bestämmelse i PBL m.m.
Om en fastighetsägare låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt
PBL eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får myndighetsnämnden
enligt 11 kap.19 § PBL förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande).
Enligt 8 kap. § 14 PBL skall ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess
utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras (det handlar bland annat
om att ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om bärförmåga,
stadga och beständighet samt säkerhet vid användning). Underhållet ska anpassas till omgivningens
karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig
synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
Om det brister i underhållet av ett byggnadsverk, får Myndighetsnämnden uppdra åt en sakkunnig
att utreda behovet av underhållsåtgärder enligt 11 kap. 18 § PBL. När den tid för synpunkter som
har angetts i ett föreläggande enligt 18 § har gått ut, får Myndighetsnämnden uppdra åt en sakkunnig
att på ägarens bekostnad utreda behovet av underhållsåtgärder enligt 11 kap. 27 § PBL. Innan
Myndighetsnämnden beslutar om ett sådant uppdrag, ska Myndighetsnämnden i ett föreläggande ge
byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ge synpunkter på uppdraget och på frågan om
vem som ska betala kostnaderna för uppdraget enligt 11 kap. 18 § PBL.
Enligt 8 kap. 15 § PBL skall tomter, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte,
hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken
inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas. Tomter, som är särskilt värdefulla från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, får inte förvanskas i de avseenden
de omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser.
Sändlista
Beslutet delges
Fastighetsägaren.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-01-23

Hur man överklagar
Hos vem ska beslutet överklagas?
Nämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
Var lämnas överklagandet?
Skrivelsen ska lämnas/skickas till
Myndighetsnämnden
827 80 Ljusdal
Tid för överklagande
Nämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
Hur man utformar sitt överklagande
Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr).
Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du
får också gärna skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.
För mer information, kontakta Plan och Bygg; 0651-183 11 eller bygg@ljusdal.se
Underteckna överklagandet
Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och
telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall
med fullmakt.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-01-23
BYGG.2013.423

§3
Rättidsprövning av överklagat beslut avseende tillbyggnad av
komplementbyggnad på Öje 8:51 i Järvsö

Myndighetsnämnden beslutar att
- Överklagan har kommit in i rätt tid och skickas med övriga beslutshandlingar till Länsstyrelsen
i Gävleborgs län för prövning.

Redogörelse för ärendet
Bygglov beviljades 2013-12-19 av Myndighetsnämnden för tillbyggnad av komplementbyggnad
på fastigheten Öje 8:51. Rågranne Öje 8:33 har inkommit med överklagan.
Beslutet har kvitterats ut 2013-12-23. Överklagandet har inkommit till nämnden den 2014-01-10,
således inom rätt tid.
Förtydligande
Byggytan inklusive den aktuella tillbyggnaden blir 152 m², byggrätten är 162 m², således
överskrids inte byggrätten på fastigheten Öje 8:51.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-01-23
BYGG.2013.391

§4

Svar gällande föreläggande om laglighetsprövning enligt
kommunallagen (1991:900), mål nr 5595-13
Myndighetsnämnden beslutar att
·

Myndighetsnämnden motsätter sig det som yrkas.

Redogörelse för ärendet
Nämndens beslut har överklagats enligt Kommunallagen (1991:900) från den 2013-11-21 § 111
gällande bygglov för nybyggnad av carport. Ärendet gäller ett föreläggande om svar angående
laglighetsprövning enligt kommunallagen. Skäl för överklagan är en begäran om ändring av att
protokollet skall behandlas av den som fattat beslutet, i detta fall myndighetsnämnden.
Skäl till beslut
Hur ett beslut kan överklagas framgår av kommunallagens 10 kap. I 10 kap 3 § framgår följande:
”Föreskrifterna i detta kapitel gäller inte om det i lag eller annan författning finns särskilda
föreskrifter om överklagande”.
I plan- och bygglagen (2010:900) 13 kap. 1 § framgår vilka beslut som är överklagningsbara vad
gäller laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Följande beslut enligt denna lag (plan- och bygglagen) får överklagas i den ordning som gäller för
laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900):
1. kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan,
2. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att anta, ändra eller upphäva
detaljplaner eller områdesbestämmelser,
3. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att fatta beslut om skyldighet för
fastighetsägare att betala kostnader för gator och andra allmänna platser eller att fatta beslut om
villkoren för sådan betalning,
4. kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut att inte anta, ändra eller upphäva en
detaljplan eller områdesbestämmelser,
5. kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut om grunderna för skyldighet att betala
kostnader för gator och andra allmänna platser och om generella villkor för sådan betalning,

6. kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos byggnadsnämnden, och
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN
2014-01-23
7. ett kommunalförbunds eller regionplaneförbunds fullmäktiges beslut om regionplan.
I 13 kap 2 § återfinns beslut som inte får överklagas och i 3 § anges att andra kommunala beslut
enligt denna lag än de som avses i 1 och 2 §§ får överklagas hos länsstyrelsen.
Med hänvisning till ovanstående bevisning motsätter sig Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun
det som yrkas då prövning, enligt myndighetsnämndens bedömning, skall ske av annan instans.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-01-23
BYGG.2013.415

§5
Bygglov för om- och tillbyggnad av förskola på Slotte 46:1 i Ljusdal
Myndighetsnämnden beslutar att:
·

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL.

·

Som kontrollansvarig enligt PBL beslutas Simon Clemin.

·

Tekniskt samråd krävs i detta ärende, se upplysningar.

Avgiften för beslutet är 28355 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan diarieförd 2013-11-12
Kontrollansvarig diarieförd 2013-11-12
Ritningar diarieförd 2013-11-12
Situationsplan diarieförd 2013-11-12
Brandskyddsbeskrivning diarieförd 2013-11-12
Översiktlig teknisk beskrivning diarieförd 2013-11-12
Teknisk beskrivning, nybyggnad diarieförd 2013-11-13
Förslag till kontrollplan diarieförd 2013-11-19
Ärendet
Bygglovsansökan avser om och tillbyggnad av förskolan ”Bofinken” på fastigheten Slotte 46:1.
Sökande är: Ljusdals Kommun, Fastighetsenheten , 827 80 LJUSDAL.
Planenlighet
Fastigheten omfattas av detaljplan 75. Bestämmelserna anger att markanvändning skall vara för
allmänt ändamål vilket ansökan avser.
Remiss/underrättelse
Ärendet har remitterats till Samhällsförvaltningens Gata/Park enhet som har inlämnat yttrande över
ansökan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-01-23

Motivering till beslut
Åtgärden följer gällande detaljplan varför bygglov skall beviljas. Den sökta åtgärden är en
komplettering till den befintliga byggnadens användning.
Upplysningar
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning.
Åtgärden bedöms kräva tillstånd av eller anmälan till miljöenheten.
Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 §
PBL).
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän
Myndighetsnämnden har gett ett slutbesked, om Myndighetsnämnden inte beslutar annat (enligt 10
kap 4 § PBL).
Myndighetsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör
att gälla.
Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som beslutet kungjorts i Post- och
Inrikestidningar.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner
laga kraft (enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen).
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Sökanden uppmanas att kontakta Plan och Bygg för
överenskommelse om tidpunkt. Vid det tekniska samrådet kommer de tekniska egenskapskraven att
behandlas.
Sändlista
Remissinstanser
Beslutet delges
Sökande och kontrollansvarig (beslut och handlingar som ingår i beslutet)
Samhällsutvecklingsförvaltningens Gata/Parkenhet.
Underrättelse om beslutet per brev
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-01-23

Hur man överklagar
Hos vem ska beslutet överklagas?
Nämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
Var lämnas överklagandet?
Skrivelsen ska lämnas/skickas till
Myndighetsnämnden
827 80 Ljusdal
Tid för överklagande
Nämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
Hur man utformar sitt överklagande
Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr).
Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du
får också gärna skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.
För mer information, kontakta Plan och Bygg; 0651-183 11 eller bygg@ljusdal.se
Underteckna överklagandet
Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och
telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall
med fullmakt.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-01-23
BYGG.2013.416

§6
Bygglov för om- och tillbyggnad av skola på Storbyn 38:2 i Färila
Myndighetsnämnden beslutar att:
·

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende byggande på prickmark, liten avvikelse
medges.

·

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen.

·

Som Kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, PBL beslutas Simon Clemin.

·

Tekniskt samråd med stöd av 10 kap. 14 § PBL krävs i detta ärende. Åtgärden får inte
påbörjas förrän Myndighetsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. Se även
upplysningar nedan.

Avgiften för beslutet är 40210 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan diarieförd 2013-11-12
Anmälan om kontrollansvarig diarieförd 2013-11-12
Ritningar diarieförd 2013-11-12
Situationsplan diarieförd 2013-11-12
Översiktlig teknisk beskrivning diarieförd 2013-11-12
Brandskyddstekniskt utlåtande diarieförd 2013-11-12
U-värden och materialspecifikation diarieförd 2013-11-13
Förslag till kontrollplan diarieförd 2013-11-21
Underrättelse
Berörda grannar har underrättats om planavvikelsen och getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Ingen erinring har inkommit till nämnden.
Ärendet
Ansökan avser bygglov av ändring och tillbyggnad av Färila skola samt nybyggnad av lekförråd på
fastigheten Storbyn 38:2. Sökande är Ljusdals Kommun, Fastighet, 827 80 Ljusdal.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-01-23

Planenlighet
Fastigheten omfattas av detaljplan 401. Bestämmelserna anger att markanvändning skall
vara till byggnader för allmänt ändamål. En del av tillbyggnaden förläggs på mark som inte
får bebyggas.
Motivering till beslut
Den sökta åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan. Planavvikelse avseende byggande på
prickmark bedöms att vara en mindre sådan och kunna tillåtas. Avvikelsen strider inte mot
detaljplanens syfte.
Upplysningar
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning.
Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 §
PBL).
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän
Myndighetsnämnden har gett ett slutbesked.
Myndighetsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör
att gälla.
Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som beslutet kungjorts i Post- och
Inrikestidningar. Projektet påbörjas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner
laga kraft (enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen).
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Sökanden uppmanas att kontakta plan och Bygg för
överenskommelse om tidpunkt för detta. Vid samrådet kommer byggherren att få redogöra för
arbetenas planering och organisation. En genomgång av inlämnat förslag till kontrollplan kommer
att ske. Energibalansberäkning för tillbyggnadsdel skall redovisas senast i samband med samrådet.
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll, behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning
och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av Plan och Bygg.
Sändlista
Beslutet delges
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet)
Underrättelse om beslutet per brev
Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-01-23

Hur man överklagar
Hos vem ska beslutet överklagas?
Nämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
Var lämnas överklagandet?
Skrivelsen ska lämnas/skickas till
Myndighetsnämnden
827 80 Ljusdal
Tid för överklagande
Nämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
Hur man utformar sitt överklagande
Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr).
Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du
får också gärna skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.
För mer information, kontakta Plan och Bygg; 0651-183 11 eller bygg@ljusdal.se
Underteckna överklagandet
Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och
telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall
med fullmakt.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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ALLM.2013.8

§7
Anmälan om ovårdad tomt och störande buller från verksamhet på Slotte
36:2 i Ljusdal
Myndighetsnämnden beslutar att:
·

Justerare

Bordlägga ärendet då vice ordförande Klas Eliasson (M) anmäler jäv och nämnden dessutom
inte är tillräckligt många i antal för att vara beslutsmässiga.

Utdragsbestyrkande
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AVF.2013.10

§8
Klagomål ovårdad tomt/olämplig förvaring av avfall
Myndighetsnämnden beslutar att:
Förelägga om följande försiktighetsmått på fastigheten Sjövästa 3:11:
1. Senast 2014-05-01 ska följande fordonsvrak transporteras bort för skrotning hos auktoriserad
bilskrotare:

a)

b)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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d)

e)

f)

g)

Justerare

Utdragsbestyrkande

2014-01-23
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2. Senast 2014-05-01 ska följande avfall transporteras till anläggning för återvinning och
bortskaffande:

3. Senast 2014-05-16 ska kopia på skrotningsintyg över bilar enligt punkt 1 och kvitto på
lämnat avfall enligt punkt 2 lämnas till miljöenheten.
4. Senast 2015-12-31 ska följande uttjänta bilar/fordonsvrak transporteras bort, ställas på för
användning eller förvaras nederbördsskyddat och på tät, hårdgjord yta:

a)

b)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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c)

d)

e)
5. Nytillkomna uttjänta bilar, som t.ex. reparationsobjekt eller reservdelsbilar, som förvaras
utomhus på fastigheten ska antingen vara tömda på olja och andra miljöfarliga vätskor eller
förvaras nederbördsskyddat och på tät, hårdgjord yta.
Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 och 21 §§ miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till 15
kap 5a och 30 §§ miljöbalken samt 2 kap 3 § miljöbalken.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ärendet
Miljöenheten fick den 23 maj 2013 in ett anonymt klagomål gällande nedskräpning och förvaring av
uttjänta bilar och fordonsvrak inom fastigheten Sjövästa 3:11. Bygg- och planenheten konstaterar
vid platsbesök att tomten inte hålls i vårdat skick, ärende nr ALLM 2013.15. I skrivelse daterad
2013-08-22 begär bygg- och planenheten in en förklaring till detta. Fastighetsägaren svarar
2013-09-17 att fastigheten städats. Vid platsbesök den 26 september konstaterar bygg- och
planenheten att tomten städats tillfredsställande.
Vid platsbesök den 25 december 2013 konstaterar miljöenheten att det finns 13 uttjänta
bilar/fordonsvrak i varierat skick på fastigheten, 2 st. på tomten och 11 st. ca 50 meter norr om
vägen vid en åkerkant mot en skogsdunge. En minibuss var fylld med diverse avfall. Övrigt avfall
hade fraktats bort. Vid besöket var fastighetsägaren och hans far närvarande.
Miljöenheten konstaterar även att bilarna förvaras direkt på gräsmark samt att de inte tömts på
miljöfarliga vätskor. Närmsta vattentäkt är en borrad brunn på fastigheten Järvsö-Boda 33:4, ca 80
meter öster om uppställsplatsen norr om vägen. Fastighetsägaren reparerar och säljer gamla bilar i
liten skala som hobbyverksamhet och uppmanades att lämna en skriftlig redogörelse för vad han har
för planer för respektive bil. Av redogörelse inkommen 2013-12-04 framgår att 8 bilar avses skrotas
senast 2014-05-01. Fyra Mercedes och en Golf avses användas som reparationsobjekt.
Bedömning och motivering till beslut
Myndighetsnämnden bedömer att förvaring av uttjänta bilar/fordonsvrak norr om vägen är att
betrakta som nedskräpning eftersom de ger ett ovårdat och skräpigt intryck på en plats där
allmänheten har tillträde och insyn till. Bestämmelserna om nedskräpning gäller alla som skräpar
ner, även fastighetsägaren. Ett begränsat antal bilar enligt punkt fyra i ovanstående beslut anses
kunna vara kvar utan att det betraktas som nedskräpning då syftet med uppställningen är att reparera
bilarna eller återanvända delar. Däremot bedömer Myndighetsnämnden att det finns en risk för
läckage av oljor och andra miljöfarliga vätskor som motiverar en tidsgräns för uppställningen på
oskyddad mark.
En uttjänt bil räknas som farligt avfall tills den är dränerad på vätskor och andra farliga
komponenter. Generellt gäller att försiktighetsåtgärder ska vidtas vid förvaring av farligt avfall
såsom skydd mot nederbörd samt uppställning på en plats som är försedd med tät ytbeläggning.
Skrotbilar innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen som exempelvis bly, kvicksilver, freoner, oljor
och andra vätskor som kan spridas i naturen om de inte tas om hand. Gamla bilar som förvaras ute
blir med tiden skadade av rost och då finns risk för läckage oljor och andra miljöfarliga vätskor till
naturen. På lång sikt når nedbrytningen även delar, bl a kretskort, som innehåller tungmetaller som
kan skada miljön.
Gällande bestämmelser
En tillsynsmyndighet får, enligt 26 kap 9 § miljöbalken, meddela de förelägganden och förbud som
behövs i ett enskilt fall för att balken ska efterlevas. Tillsynsmyndigheten får även, enligt 26 kap 21
§ miljöbalken, förelägga en verksamhet att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som
behövs för tillsynen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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15 kap 5a § miljöbalken: Den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett hälso - och
miljömässigt godtagbart sätt.
15 kap 30 miljöbalken: Ingen får skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller
insyn till.
2 kap. 3 § miljöbalken: Alla som avser att vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka att åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 8 kap 15 § Plan- och bygglag (2010:900) 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.
Definition av uttjänt bil och fordonsvrak
Uttjänt bil: Komplett* bil som man av någon orsak valt att inte använda mer och därför vill skrota.
En uttjänt bil ska normalt kunna köras eller bogseras till mottagningsstället.
* Enstaka detaljer av mindre ekonomiskt värde kan få saknas. Ex på sådana detaljer är backspegel,
strålkastare, lyktglas.
Fordonsvrak: Ej komplett bil, där delar av ekonomiska eller andra värden har demonterats. Exempel
på sådana delar är bla motor, växellåda, katalysator och elektroniska komponenter som styrenheter.
Sändlista
Beslutet delges
Fastighetsägaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Hur man överklagar
Hos vem ska beslutet överklagas?
Nämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
Var lämnas överklagandet?
Skrivelsen ska lämnas/skickas in till:
Myndighetsnämnden
827 80 Ljusdal
Tid för överklagande
Nämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
Hur man utformar sitt överklagande
Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr).
Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du
får också gärna skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.
För mer information, kontakta Miljöenheten; 0651-181 40 eller miljo@ljusdal.se
Underteckna överklagandet
Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och
telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall
med fullmakt.
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§9
Lägesrapport Plan och byggenheten
Plan- och bygglovschef Anders Berg informerar i sin lägesrapport från Plan- och byggenheten.
Årsredovisning 2013:
Ärendestatistik
Budget
Aktiviteter och händelser av intresse
Utbildning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§10
Lägesrapport Miljöenheten
Miljöchef Karin Hansson informerar i sin lägesrapport från Miljöenheten.
Årsredovisning 2013:
Personal
Aktiviteter och händelser av intresse
Ärendestatistik
Delegationsbeslutsstatistik
Tillsynsstatistik
Budget
Tillsynsbalans Januari 2014
Aktiviteter och händelser av intresse

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§11
Myndighetsnämndens delegationsbeslut
Nämnden beslutar att nedanstående delegationsbeslut anslås.
Ärendet
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde
Räddning
Beslut nummer: LSO 22 - 27/13, LBE 30 - 31/13
Sotning
Beslutsnummer: 38/13
Bygg
Besluts nummer: 1 - 26/14
Miljö
Besluts nummer: 838 - 851/13, 1 - 31/14
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