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PROTOKOLL
Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-03-20

Plats och tid

Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2014-03-20

Beslutande

Rolf Paulsson (SRD), Ordförande
Klas Eliasson (M), vice ordförande
Tommy Borg (S)
Björn Mårtensson (S)
John Nyman (C)

Övriga deltagande

Mattias Hedin (S)
Peter Nystedt, Räddningschef
Anders Berg, Plan- och byggchef
Urban Rooth, Byggnadsinspektör
Kurt Johansson, Miljöinspektör
Christina Eriksson, sekreterare

Utses att justera

Samhällsutvecklingsförvaltningen, plan 4

Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare

........................................................................

Paragrafer

22 - 30

Christina Eriksson
Ordförande

........................................................................

Rolf Paulson(SRD)
Justerande

........................................................................

Björn Mårtensson (S)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-03-20

Datum för anslags uppsättande:

2014-03-24

Förvaringsplats för
protokollet

Samhällsutvecklingsförvaltningen,
plan 4, Förvaltningshuset, Ljusdal

Underskrift

Datum för anslags nedtagande:

.....................................................................................

Christina Eriksson

2014-04-22
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Fortsättning av projektet "rena skiten" upprustning
av de 1000 sämsta avloppsanläggningarna i
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PROTOKOLL
Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-03-20
INFO.2014.1

§ 22
Lägesrapport Räddningstjänsten
Räddningschef Peter Nystedt informerar i sin lägesrapport från Räddningstjänsten.
Larmstatistik, januari - mars 2014
Aktiviteter och händelser av intresse

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-03-20
BYGG.2011.156

§ 23
Bygglovansökan/bygganmälan för ändrad användning av träindustri till
bildemontering på Ljusdals-Ede 7:2 i Tallåsen
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att:
·

Sökt bygglov avvisas med stöd av kapitel 9, § 22 i plan- och bygglagen.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan diarieförd 2011-04-28.
Myndighetsnämndens kompletteringsbegäran från 2013-04-22.
Ärendet
Hällberga Bildemontering AB, Lindsäter, Stentorp, 635 82 Eskilstuna har sökt bygglov för ändrad
användning av industribyggnad på Ljusdals-Ede 7:2. Ansökan var inte komplett varför föreläggande
om komplettering sändes till sökanden. De begärda kompletteringarna har inte lämnats in.
Motivering till beslut
Föreläggandet har inte följts av sökanden varför ärendet skall avvisas.
Beslutet delges
Hällberga Bildemontering AB, Kaffebrovägen 10, 827 40 Tallåsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-03-20

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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MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-03-20
INFO.2014.2

§ 24
Lägesrapport Plan och byggenheten
Plan- och bygglovschef Anders Berg informerar i sin lägesrapport från Plan- och byggenheten.
Ärendestatistik
Aktiviteter och händelser av intresse

Justerare

Utdragsbestyrkande
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MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-03-20
ADM.2014.8

§ 25
Kontrollplan Livsmedel 2014
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att anta Miljöenhetens Kontrollplan för Livsmedel 2014.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-03-20
ADM.2014.9

§ 26
Behovsutredning Miljöenheten 2014-2016
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att anta Miljöenhetens Behovsutredning 2014 - 2016.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-03-20
ADM.2014.10

§ 27
Tillsynsplan miljöbalken 2014
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att anta Miljöenhetens Tillsynsplan 2014 enligt miljöbalken.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-03-20
ADM.2014.11

§ 28
Fortsättning av projektet "rena skiten" upprustning av de 1000 sämsta
avloppsanläggningarna i Ljusdals kommun
Beslut
·

Myndighetsnämnden beslutar att anta fortsättning av projektet Rena skiten 2009-2013 (Rena
skiten 2014 - 2015).

Bakgrund och syfte
Bristfälliga enskilda avloppsanläggningar förorenar yt- och grundvatten, sprider smitta och
kemikalier samt svarar för övergödning. Krav på längre gående rening än slamavskiljning har
funnits en längre tid, ändå klarar inte ca ¼ av de enskilda avloppen i Ljusdals kommun detta, varav
några inte ens kravet på slamavskiljning.
Både de nationella och regionala miljömålen omnämner enskilda avlopp som ett viktigt
problemområde. Genom projektet bidrar vi till att uppnår målen, ”God bebyggd miljö” och ”Ingen
övergödning” kan uppnås. Projektet är även en viktig del i kommunernas åtaganden enligt
vattendirektivet, punkterna 32 och 33.
Dåvarande Bygg- Miljö- och Räddningsnämnden beslöt 2009-04-23, § 53 starta ett tillsynsprojekt ,
”Rena skiten”, som syftade till att de ca 1000 sämsta avloppsanläggningarna som har WC anslutet
och där våtvolymen på slamavskiljare är mindre än 1000 liter skall upprustas genom
fastighetsägarnas försorg, inom en period på 5 år.
Därefter har miljöenhetens sänt ut skrivelser med rekommendation att ifall respektive fastighet har
sådan avloppsanläggning så bör fastighetsägaren efter ansökan/anmälan (byte av slamavskiljare i de
fall där det finns godtagbar rening av det avslammade avloppsvattnet är inte prövningspliktigt)
enligt miljöbalken rusta upp avloppsanläggningen inom två år.
Renhållningens manuella slamtömningsregister har använts för att identifiera dessa anläggningar.
Denna del av utskicken avslutades våren 2012. Senare har miljöenheten fått tillgång till det
uppdaterade registret i dataform. Där finns ca 80 ytterligare fastigheter som tillförts registret sedan
våren 2009, vilka har fått rekommendationen att rusta sin avloppsanläggning under 2013.
Fram till och med våren 2014 har totalt 1000 tillskrivits en uppmaning om att rusta sitt avlopp. En
stor del av de tillskriva fastighetsägarna har utifrån uppmaningen haft en dialog med miljöenheten,
antingen om att rusta sitt avlopp eller redogöra för att de inte omfattas av uppmaningen. Men tyvärr
har ca 200 fastighetsägare valt att inte svara på uppmaningen och därför omfattas dessa av ett
inventeringsbehov.

Justerare

Utdragsbestyrkande

11(14)

PROTOKOLL

11

Datum
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2014-03-20

Förslag till projektplan
Metod
De fastighetsägare som inte har haft en dialog med miljöenheten utifrån den skrivelse de fått skickad
till sig för två år sedan eller ännu längre, ska inventeras. Inventeringen kommer att ske i fält med
fokus på den efterföljande reningen.
Inspektionsprotokollet kommer att ligga till grund för det eventuella fortsatta tillsynsarbetet som kan
komma att omfatta förelägganden om förbud att använda avloppet eller beslut om
miljösanktionsavgift om nytt avlopp anlagts utan att fastighetsägaren ansökt om tillstånd.
Urvals kriterier:
· Har fått en skrivelse för 2 år sedan eller mer och inte haft en dialog med miljöenheten
· Fastighetsägaren som är äldre än 85 år undantas från inventering i detta skede
· Ansökan har inkommit med inget genomförande intyg och genomförande tiden har gått ut
· Inventeringen planeras och genomförs utifrån geografiska områden, ex statusklass för
vattenområden
Finansiering och tidsåtgång för inventering
Tillgänglig tid 800 timmar (400 planering, 400 inventering), vilket motsvarar 50% av en
heltidstjänst.
För tillsynen inkl beslut tas en utgift ut som motsvara 2 timmar (600*2=1200 kr), vilket bör kunna
täcka halva kostnaden.
Behov:
· Urval och geografisk planering
· Tillsynsrutin inkl säkerhet
· Tillsynsprotokoll för fält som går att använda som underlag till beslut
· Beslutsmall för förbud
· Beslutsmall för MSA
· Beslutsmall för godkänd anläggning
Övrig upplysning
De ansökningar som inkommer med avseende på tillskriven uppmaning hanteras inom ordinarie
personalstyrka.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-03-20

Bilaga 1
Beskrivning av projektet Rena skiten 2009-2013
Bakgrund: Bristfälliga enskilda avloppsanläggningar förorenar yt- och grundvatten, sprider smitta
och kemikalier samt svarar för övergödning. Krav på längre gående rening än slamavskiljning har
funnits en längre tid, ändå klarar inte ca ¼ av de enskilda avloppen i Ljusdals kommun detta, varav
några inte ens kravet på slamavskiljning.
Renhållningen har inventerat samtliga enskilda avloppsanläggningar i kommunen, ca 4.000 st. Av
dessa har ca 1.000 st. slamavskiljare som är mindre än 1 m3. Detta betyder att merparten av dessa
anläggningar ej har en fungerande slamavskiljningsfunktion (avser anläggningar med WC).
Syfte: De ca 1000 sämsta avloppsanläggningarna med WC och slamavskiljare som är mindre än
1000 liter skall upprustas genom fastighetsägarnas försorg, inom en period på 5 år.
Metod: Dialog med fastighetsägarna, entreprenörer, andra berörda, rådgivning, information,
besiktningar, prövning av ansökningar, administration, överklaganden m.m. Förbud mot
anläggningsutnyttjande om åtgärd inte vidtagits inom 24 månader.
Lagstiftning: Enskilda avlopp regleras av Miljöbalken. I balkens 9 kapitel 7 § sägs att
avloppsvatten ska tas om hand på ett sådant sätt att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa
eller miljön. I största möjliga mån ska även avloppsanläggningen vara kretsloppsanpassad.
Nationella och regionala miljömål: Både de nationella och regionala miljömålen omnämner
enskilda avlopp som ett viktigt problemområde. Genom projektet uppnår vi flera av målen, i t.ex
”God bebyggd miljö” och ”Ingen övergödning”.
Lokala riktlinjer: Bygg- Miljö- och Räddningsnämnden i Ljusdals kommun har under 2008 fattat
beslut om riktlinjer för enskilda avlopp. Riktlinjerna grundas på gällande lagstiftning, miljöbalken,
och innebär att hushållens avloppsvatten ska renas för att minska övergödning och smittorisker.
Detta kan i vissa fall innebära att den befintliga lösningen för omhändertagande av avloppsvatten
behöver åtgärdas.
Övrigt: Fastighetsägarna inom aktuellt område får ett utskick som innehåller följande:
o Information om projektet (broschyr)
o Inbjudan till informationsmöte
o Naturvårdsverkets ”Planera för avlopp”
o Ansökan/anmälan om inrättande eller ändring av enskild avloppsanläggning
o ”Riktlinjer för rening av enskilt avloppsvatten i Ljusdals kommun”
o en ”grön lapp” för 10 veckors svarstid (av fastighetsägaren redan åtgärdade anläggningar)
med svars postkuvert adresserat ”BMR-miljö”
information om ”Avloppsguiden.se”

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§29
Lägesrapport Miljöenheten
Miljöinspektör Kurt Johansson informerar lägesrapport från Miljöenheten.
Ärendebalans
Aktiviteter och händelser av intresse

Justerare

Utdragsbestyrkande
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MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-03-20
INFO.2014.4

§ 30
Myndighetsnämndens delegationsbeslut
Nämnden fattar beslut om att nedanstående delegeringsbeslut anslås.
Ärendet
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde.
Räddning
Beslut nummer: LSO 7/14, LBE 6 - 9/14
Bygg
Beslut nummer: 80 - 114/14
Miljö
Beslut nummer: 86 - 132/14

Justerare

Utdragsbestyrkande
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