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PROTOKOLL
Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-05-22
INFO.2014.1

§39
Lägesrapport Räddningstjänsten
Insatsledare Olle Björk informerar i sin lägesrapport från Räddningstjänsten.
Ärendestatistik
Aktiviteter och händelser av intresse.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-05-22
SOT.2014.16

§40
Brister efter brandskyddskontroll på Sörvåga 2:3 i Järvsö
Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen (2010:900)
förelägga fastighetsägaren att senast den 2014-07-01 åtgärda den lösa takstegen samt
montera glidskydd. Fastigheten är belägen på Hammarsvägen 3 i Järvsö.
Ärende:
Enligt föreläggande från skorstensfejarmästaren skall en bristfälligt fastsatt takstege åtgärdas samt
glidskydd monteras. Detta har enligt skorstensfejarmästaren ännu inte skett.
Den som äger en byggnad har ansvaret för att den underhålls så att dess egenskaper i huvudsak
bevaras. För anordningar som är avsedda för att tillgodose kraven på bland annat säkerhet, gäller
dock strängare krav. Sådana anordningar ska hållas i stånd så att deras egenskaper och funktioner
bibehålls. Fasta säkerhetsanordningar på tak är i högsta grad just sådana anordningar.
Information
Med stöd av plan- och byggförordningen (2010:338) 3 kap 11 och 12 §§ kan myndighetsnämnden
ingripa om säkerhetsanordningar som finns på ett tak inte underhålls, saknas eller uppfyller rätt
krav.
Som fastighetsägare ges du möjlighet att senast 2014-07-01 åtgärda bristerna gällande
taksäkerheten enligt skorstensfejarmästarens tidigare föreläggande. Åtgärdas bristerna och ett nytt
godkänt intyg lämnas in till plan- och bygg innan utsatt datum, avskrivs ärendet.
Kvarstår bristerna efter utsatt datum kommer ett föreläggande förenat med vite om femtusen (5000)
kronor att utfärdas.
Beslutsunderlag
Föreläggande utskickat till fastighetsägaren från skorstensfejarmästaren över bristande taksäkerhet
2012-09-10, som uppvisar brister avseende takstege och glidskydd.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-05-22
SOT.2014.29

§41
Brister efter brandskyddskontroll på Vallen 2:3 i Ljusdal
Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen (2010:900)
förelägga fastighetsägaren att senast den 2014-07-01 åtgärda den bristfälligt fastsatta
takstegen.
Ärende:
Enligt föreläggande från skorstensfejarmästaren skall en bristfälligt fastsatt takstege åtgärdas. Detta
har enligt skorstensfejarmästaren ännu inte skett.
Den som äger en byggnad har ansvaret för att den underhålls så att dess egenskaper i huvudsak
bevaras. För anordningar som är avsedda för att tillgodose kraven på bland annat säkerhet, gäller
dock strängare krav. Sådana anordningar ska hållas i stånd så att deras egenskaper och funktioner
bibehålls. Fasta säkerhetsanordningar på tak är i högsta grad just sådana anordningar.
Information
Med stöd av plan- och byggförordningen (2010:338) 3 kap 11 och 12 §§ kan myndighetsnämnden
ingripa om säkerhetsanordningar som finns på ett tak inte underhålls, saknas eller uppfyller rätt
krav.
Som fastighetsägare ges du möjlighet att senast 2014-07-01 åtgärda bristerna gällande
taksäkerheten enligt skorstensfejarmästarens tidigare föreläggande. Åtgärdas bristerna och ett nytt
godkänt intyg lämnas in till plan- och bygg innan utsatt datum, avskrivs ärendet.
Kvarstår bristerna efter utsatt datum kommer ett föreläggande förenat med vite om femtusen (5000)
kronor att utfärdas.
Beslutsunderlag
Föreläggande utskickat till fastighetsägaren från skorstensfejarmästaren över bristande taksäkerhet
2014-03-28, som uppvisar brister avseende bristfälligt fastsatt takstege.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-05-22
SOT.2014.28

§42
Brister efter brandskyddskontroll på Sunnanås 2:3 i Ljusdal
Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen (2010:900)
förelägga fastighetsägaren att senast den 2014-07-01 åtgärda den lösa takstegen samt
montera takbrygga av godkänt material.
Ärende:
Enligt föreläggande från skorstensfejarmästaren skall en bristfälligt fastsatt takstege åtgärdas samt
en takbrygga av godkänt material monteras. Detta har enligt skorstensfejarmästaren ännu inte skett.
Den som äger en byggnad har ansvaret för att den underhålls så att dess egenskaper i huvudsak
bevaras. För anordningar som är avsedda för att tillgodose kraven på bland annat säkerhet, gäller
dock strängare krav. Sådana anordningar ska hållas i stånd så att deras egenskaper och funktioner
bibehålls. Fasta säkerhetsanordningar på tak är i högsta grad just sådana anordningar.
Information
Med stöd av plan- och byggförordningen (2010:338) 3 kap 11 och 12 §§ kan myndighetsnämnden
ingripa om säkerhetsanordningar som finns på ett tak inte underhålls, saknas eller uppfyller rätt
krav.
Som fastighetsägare ges du möjlighet att senast 2014-07-01 åtgärda bristerna gällande
taksäkerheten enligt skorstensfejarmästarens tidigare föreläggande. Åtgärdas bristerna och ett nytt
godkänt intyg lämnas in till plan- och bygg innan utsatt datum, avskrivs ärendet.
Kvarstår bristerna efter utsatt datum kommer ett föreläggande förenat med vite om femtusen (5000)
kronor att utfärdas.
Beslutsunderlag
Föreläggande utskickat till fastighetsägaren från skorstensfejarmästaren över bristande taksäkerhet
2013-10-23, som uppvisar brister avseende bristfälligt fastsatt takstege och takbrygga utförd av icke
godkänt material.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-05-22
SOT.2014.12

§43
Brister efter brandskyddskontroll på Kläppa 11:15 i Ljusdal
Beslut



Myndighetsnämnden beslutar att enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen (2010:900)
förelägga fastighetsägaren att senast den 2014-07-01 montera glidskydd.

Ärende:
Enligt föreläggande från skorstensfejarmästaren saknas glidskydd. Detta har enligt
skorstensfejarmästaren ännu inte åtgärdats.
Den som äger en byggnad har ansvaret för att den underhålls så att dess egenskaper i huvudsak
bevaras. För anordningar som är avsedda för att tillgodose kraven på bland annat säkerhet, gäller
dock strängare krav. Sådana anordningar ska hållas i stånd så att deras egenskaper och funktioner
bibehålls. Fasta säkerhetsanordningar på tak är i högsta grad just sådana anordningar.
Information
Med stöd av plan- och byggförordningen (2010:338) 3 kap 11 och 12 §§ kan myndighetsnämnden
ingripa om säkerhetsanordningar som finns på ett tak inte underhålls, saknas eller uppfyller rätt
krav.
Som fastighetsägare ges du möjlighet att senast 2014-07-01 åtgärda bristerna gällande
taksäkerheten enligt skorstensfejarmästarens tidigare föreläggande. Åtgärdas bristerna och ett nytt
godkänt intyg lämnas in till plan- och bygg innan utsatt datum, avskrivs ärendet.
Kvarstår bristerna efter utsatt datum kommer ett föreläggande förenat med vite om femtusen (5000)
kronor att utfärdas.
Beslutsunderlag
Föreläggande utskickat till fastighetsägaren från skorstensfejarmästaren över bristande taksäkerhet
2010-12-21, som uppvisar brister avseende glidskydd.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-05-22
SOT.2014.30

§44
Brister efter brandskyddskontroll på Nore 4:14 i Ljusdal
Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen (2010:900)
förelägga fastighetsägaren att senast den 2014-07-01 åtgärda den bristfälligt fastsatta
takstegen.
Ärende:
Enligt föreläggande från skorstensfejarmästaren skall en bristfälligt fastsatt takstege åtgärdas. Detta
har enligt skorstensfejarmästaren ännu inte skett.
Den som äger en byggnad har ansvaret för att den underhålls så att dess egenskaper i huvudsak
bevaras. För anordningar som är avsedda för att tillgodose kraven på bland annat säkerhet, gäller
dock strängare krav. Sådana anordningar ska hållas i stånd så att deras egenskaper och funktioner
bibehålls. Fasta säkerhetsanordningar på tak är i högsta grad just sådana anordningar.
Information
Med stöd av plan- och byggförordningen (2010:338) 3 kap 11 och 12 §§ kan myndighetsnämnden
ingripa om säkerhetsanordningar som finns på ett tak inte underhålls, saknas eller uppfyller rätt
krav.
Som fastighetsägare ges du möjlighet att senast 2014-07-01 åtgärda bristerna gällande
taksäkerheten enligt skorstensfejarmästarens tidigare föreläggande. Åtgärdas bristerna och ett nytt
godkänt intyg lämnas in till plan- och bygg innan utsatt datum, avskrivs ärendet.
Kvarstår bristerna efter utsatt datum kommer ett föreläggande förenat med vite om femtusen (5000)
kronor att utfärdas.
Beslutsunderlag
Föreläggande utskickat till fastighetsägaren från skorstensfejarmästaren över bristande taksäkerhet
2014-03-28, som uppvisar brister avseende takstege.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-05-22
SOT.2014.7

§45
Brister efter brandskyddskontroll på Hybo 2:62 i Ljusdal
Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen (2010:900)
förelägga fastighetsägaren att senast den 2014-07-01 åtgärda den lösa takstegen.
Ärende:
Enligt föreläggande från skorstensfejarmästaren skall en bristfälligt fastsatt takstege åtgärdas. Detta
har enligt skorstensfejarmästaren ännu inte skett.
Den som äger en byggnad har ansvaret för att den underhålls så att dess egenskaper i huvudsak
bevaras. För anordningar som är avsedda för att tillgodose kraven på bland annat säkerhet, gäller
dock strängare krav. Sådana anordningar ska hållas i stånd så att deras egenskaper och funktioner
bibehålls. Fasta säkerhetsanordningar på tak är i högsta grad just sådana anordningar.
Information
Med stöd av plan- och byggförordningen (2010:338) 3 kap 11 och 12 §§ kan myndighetsnämnden
ingripa om säkerhetsanordningar som finns på ett tak inte underhålls, saknas eller uppfyller rätt
krav.
Som fastighetsägare ges du möjlighet att senast 2014-07-01 åtgärda bristerna gällande
taksäkerheten enligt skorstensfejarmästarens tidigare föreläggande. Åtgärdas bristerna och ett nytt
godkänt intyg lämnas in till plan- och bygg innan utsatt datum, avskrivs ärendet.
Kvarstår bristerna efter utsatt datum kommer ett föreläggande förenat med vite om femtusen (5000)
kronor att utfärdas.
Beslutsunderlag
Föreläggande utskickat till fastighetsägaren från skorstensfejarmästaren över bristande taksäkerhet
2011-10-24, som uppvisar brister avseende bristfälligt fastsatt takstege.
Bilaga
Föreläggande från skorstensfejarmästaren 2011-10-24.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-05-22
SOT.2014.24

§46
Brister efter brandskyddskontroll på Storhaga 9:53 i Ljusdal
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen (2010:900) förelägga
fastighetsägaren att senast den 2014-07-01 åtgärda de brister som finns i föreläggande från JO
Sotning daterat 2013-11-13.
Ärende:
Enligt föreläggande från skorstensfejarmästaren saknas glidskydd och takstegen har för långt
avstånd mellan steg (bör ligga mellan 27-33 cm). Detta har enligt skorstensfejarmästaren ännu inte
skett.
Den som äger en byggnad har ansvaret för att den underhålls så att dess egenskaper i huvudsak
bevaras. För anordningar som är avsedda för att tillgodose kraven på bland annat säkerhet, gäller
dock strängare krav. Sådana anordningar ska hållas i stånd så att deras egenskaper och funktioner
bibehålls. Fasta säkerhetsanordningar på tak är i högsta grad just sådana anordningar.
Information
Med stöd av plan- och byggförordningen (2010:338) 3 kap 11 och 12 §§ kan myndighetsnämnden
ingripa om säkerhetsanordningar som finns på ett tak inte underhålls, saknas eller uppfyller rätt
krav.
Som fastighetsägare ges du möjlighet att senast 2014-07-01 åtgärda bristerna gällande
taksäkerheten enligt skorstensfejarmästarens tidigare föreläggande. Åtgärdas bristerna och ett nytt
godkänt intyg lämnas in till plan- och bygg innan utsatt datum, avskrivs ärendet.
Kvarstår bristerna efter utsatt datum kommer ett föreläggande förenat med vite om femtusen (5000)
kronor att utfärdas.
Beslutsunderlag
Föreläggande utskickat till fastighetsägaren från skorstensfejarmästaren över bristande taksäkerhet
2013-11-13, som uppvisar brister avseende glidskydd och taksteg.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-05-22
SOT.2014.25

§47
Brister efter brandskyddskontroll på Heden 3:12 i Hedsta, Tallåsen
Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen (2010:900)
förelägga fastighetsägaren att senast den 2014-07-01 montera takbrygga. Fastigheten är
belägen på Hedsta Sylanäsvägen 2 i Hedsta.
Ärende:
Enligt föreläggande från skorstensfejarmästaren skall en takbrygga monteras. Detta har enligt
skorstensfejarmästaren ännu inte skett.
Den som äger en byggnad har ansvaret för att den underhålls så att dess egenskaper i huvudsak
bevaras. För anordningar som är avsedda för att tillgodose kraven på bland annat säkerhet, gäller
dock strängare krav. Sådana anordningar ska hållas i stånd så att deras egenskaper och funktioner
bibehålls. Fasta säkerhetsanordningar på tak är i högsta grad just sådana anordningar.
Information
Med stöd av plan- och byggförordningen (2010:338) 3 kap 11 och 12 §§ kan myndighetsnämnden
ingripa om säkerhetsanordningar som finns på ett tak inte underhålls, saknas eller uppfyller rätt
krav.
Som fastighetsägare ges du möjlighet att senast 2014-07-01 åtgärda bristerna gällande
taksäkerheten enligt skorstensfejarmästarens tidigare föreläggande. Åtgärdas bristerna och ett nytt
godkänt intyg lämnas in till plan- och bygg innan utsatt datum, avskrivs ärendet.
Kvarstår bristerna efter utsatt datum kommer ett föreläggande förenat med vite om femtusen (5000)
kronor att utfärdas.
Beslutsunderlag
Föreläggande utskickat till fastighetsägaren från skorstensfejarmästaren över bristande taksäkerhet
2014-03-27, som uppvisar brister avseende takbrygga.

Justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

12

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-05-22
SOT.2014.10

§48
Brister efter brandskyddskontroll på Norrbyn 1:3 i Los
Beslutsunderlag
Föreläggande utskickat till fastighetsägaren från skorstensfejarmästaren över bristande taksäkerhet
2011-03-15, som uppvisar brister avseende bristfälligt fastsatt takstege.
Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen (2010:900)
förelägga fastighetsägaren att senast den 2014-07-01 åtgärda den lösa takstegen.
Ärende:
Enligt föreläggande från skorstensfejarmästaren skall en bristfälligt fastsatt takstege åtgärdas. Detta
har enligt skorstensfejarmästaren ännu inte skett.
Den som äger en byggnad har ansvaret för att den underhålls så att dess egenskaper i huvudsak
bevaras. För anordningar som är avsedda för att tillgodose kraven på bland annat säkerhet, gäller
dock strängare krav. Sådana anordningar ska hållas i stånd så att deras egenskaper och funktioner
bibehålls. Fasta säkerhetsanordningar på tak är i högsta grad just sådana anordningar.
Information
Med stöd av plan- och byggförordningen (2010:338) 3 kap 11 och 12 §§ kan myndighetsnämnden
ingripa om säkerhetsanordningar som finns på ett tak inte underhålls, saknas eller uppfyller rätt
krav.
Som fastighetsägare ges du möjlighet att senast 2014-07-01 åtgärda bristerna gällande
taksäkerheten enligt skorstensfejarmästarens tidigare föreläggande. Åtgärdas bristerna och ett nytt
godkänt intyg lämnas in till plan- och bygg innan utsatt datum, avskrivs ärendet.
Kvarstår bristerna efter utsatt datum kommer ett föreläggande förenat med vite om femtusen (5000)
kronor att utfärdas.
Bilaga
Föreläggande från skorstensfejarmästaren 2011-03-15.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-05-22
BYGG.2013.63

§49
Rättidsprövning av överklagat beslut avseende förhandsbesked för två stycken tomter på Stene 2:5 i
Järvsö.
Beslut


Överklagande har kommit in i rätt tid och skickas med övriga beslutshandlingar till
Länsstyrelsen Gävleborg för prövning.

Redogörelse för ärendet
Ärendet gäller förhandsbesked för två stycken tomter på Stene 2:5 i Järvsö. Fastigheten ligger
inom områdesbestämmelser där området utgör en värdefull kulturmiljö liksom är platsen belägen
nära världsarvsgården Kristofers.
Myndighetsnämnden tog beslut 2014-02-20 ,§14 om att inte tillåta föreslagna nybyggnationen.

Beslutet har överklagats.
Beslutet har kvitterats ut av sökanden den 2014-04-23. Överklagandet har inkommit till nämnden
den 2014-05-05, således12 dagar efter det att beslutet kvitterades ut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-05-22
BYGG.2014.161

§50

Beslut gällande bygglov
Beslutet avser: Ansökan om bygglov för nybyggnad av lägenhetshotell på Järvsö-Kyrkby
23:35 i Järvsö .

Sökande: Järvsö Lägenhetshotell AB, Box 17, 820 40 Järvsö.
Beslut
 Åtgärden avviker från detaljplanen avseende taktäckningsmaterial och taklutning på lågdel,
liten avvikelse medges.
 Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen.

Som villkor för beslutet gäller
 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag till kontrollansvarig: Mårten Lannås Swedcert 3349
 Trädfällning inom området kräver marklov och ansökan om detta sker av sökanden.
 Parkering är redovisad på mark som inte disponeras av sökanden, avtal med markägare
måste tecknas.

Avgiften för beslutet är 129 293 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan diarieförd 2014-05-02
Ritningar diarieförd 2014-05-08
Situationsplan diarieförd 2014-05-08
Teknisk beskrivning/konstruktionshandlingar diarieförd 2014-05-08
Färgsättningsförslag diarieförd 2014-05-08
Kontrollansvarig diarieförd 2014-05-02
Grannyttrande diarieförd 2014-05-19
Yttrande från Länsmuseet diarieförd 2014-05-14
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Ärendet
Ansökan avser nybyggnad av hotell i 6 våningar. Hotellet är uppdelat i 2 byggnadskroppar samt
planerat för en tredje byggnadskropp. Mellandelen som är avsedd att sammansluta de två
hotelldelarna kommer att inrymma skiduthyrning, förråd och personalutrymmen på plan 1 samt
hotellentre, lobby och restaurang på plan 2. Hotelldelen uppförs i 6 våningar varav plan 1 är
souterrängvåning. Totalt kommer 52 hotellrum bildas med plats för 3-5 gäster beroende på rumstyp.
Omgivande mark kommer till största delen utgöras av befintlig naturmark.
Sockel kommer utföras av prefabricerade betongelement och kläs med natursten. Fasaderna
kommer att bestå av prefabricerade betongelement som målas i en mörkgrå kulör. Fönster,
fönsterdörrar och fönster kommer vara naturfärgade. Balkongräcken och övriga trädetaljer kommer
att målas med järnvitriol.
Planenlighet
Fastigheten omfattas av detaljplan 336. Bestämmelserna innebär bl.a. att byggnad i högst 8 våningar
får uppföras med en största bruttoarea om 5000 kvadratmeter. Taklutning skall utföras mellan 22 till
27 grader och högsta byggnadshöjd 222 meter över nollplanet. Fasader skall utföras av trä, men om
detta inte kan tillåtas ur brandskyddsynpunkt så skall traditionella stenmaterial användas såsom
tegel eller puts. Tak skall täckas med tegel eller bandtäckt plåt i tegelröd kulör. Byggnader ska
anpassas till landskapsbild och naturmiljön. Inom området krävs marklov för trädfällning och
sådant lov får endast lämnas om det krävs för ny bebyggelse eller parkeringsplatser eller om det
krävs ur skogsvårdsynpunkt.
Ansökan strider mot detaljplanen med avseende på taklutning på lågdelen (5,7 grader) samt val av
taktäckningsmaterial (sedum).
Yttranden
Länsmuseet har yttrat sig i ärendet, se bilaga.
Berörd granne på fastigheten Öje 5:5, se bilaga.
Motivering till beslut
Öjebergets sydsluttning är av stor betydelse för upplevelsen av Järvsöbygden, dess kulturvärden och
landskapsvärden. Det är därför viktigt att hotellet underordnas det storskaliga landskapet så att det
inte känns påträngande. I detaljplanen har bebyggelsen lokaliserats så att det så långt som möjligt
ska underordna sig naturen. Planen anger långtgående restriktioner mot trädfällning och ställer höga
krav på byggnadernas anpassning till naturen. Med den högsta toppen ca 160 meter ovanför och den
omgivande skogen talar för att en så för trakten främmande byggnad som ett sexvåningshotell kan
inordnas i miljön i Järvsö. Genom det materialval och färgsättningsförslag som redovisats bedöms
byggnaden inte som störande i landskapet, det är dock av största vikt att träden i största möjliga
mån bevaras kring byggnaden. De avvikelser som sker i förslaget gentemot gällande detaljplan är
taklutning på lågdelen (5,7 grader) samt val av taktäckningsmaterial (sedum).
Sedumtak bedöms som än mer anpassat till naturmiljön än de som anges i detaljplanen och bedöms
av detta skäl vara en liten avvikelse.
Taklutningen på lågdelen bedöms inte påverka vare sig utformning eller grannar på ett nagativt sätt
och bedöms vara en liten avvikelse.
Justerare
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Upplysningar
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning.
Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 §
plan- och bygglagen.
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän
myndighetsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat enligt 10 kap 4 § planoch bygglagen.
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 Postoch 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. Sökande anmanas kontakta Anders Berg 0702156285 om
tidpunkt för tekniskt samråd.
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
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) och KA
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)
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BYGG.2014.105

§51
Bygglov för nybyggnad av carport, vedförråd och förråd på Öje 10:14 i Järvsö
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att återremittera ärendet.
Beslutet avser: Bygglov för nybyggnad av carport, vedförråd och förråd på Öje 10:14 i Järvsö
Sökande: Larso Ab, S Järnvägsgatan 42, 82732, Ljusdal
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ALLM.2014.7

§52

Förslag till beslut om sanktionsavgift
Beslutet avser: Utdömande av sanktionsavgift för att byggnadsarbeten påbörjats utan startbesked.
Beslut
 Med stöd av 11 kap. 57 § PBL (plan och bygglagen) samt PBF 9 kap. 11 och 13 §§ (planoch byggförordningen) beslutas att Bistro Järnvägs AB, Norra Järnvägsgatan 40, 827 32
Ljusdal som är ägare till fastigheten Kläppa 25:4, i Ljusdals kommun, ska betala en
byggsanktionsavgift om 11776 kronor.
Avgiften skall vara kommunen tillhanda på plusgiro 323 33-7, senast två månader efter det
att beslutet har vunnit laga kraft.


Myndighetsnämnden finner även att det inte föreligger skäl att sätta ned avgiften.

Ärendet
Den aktuella byggnaden är klassad som byggnadsminne. Den är mera lokalt känd som ”Järnvägs”
eller järnvägshotellet. De senaste decennierna har fastigheten drivits som restaurang och pub med
olika slags musikaliska arrangemang av en annan ägare. Fastigheten har en ny ägare från och med
2014-02-07. Plan och bygg blev kallad till träff på plats av Hayrettin Kurt, som är den nye ägaren
eller dennes representant. Denna träff skedde 2014-02-27, vid tillfället var byggnadsinspektör
Urban Rooth och Helena Haglund Olovsdotter med.
Helena är förvaltningens särskilt utbildade tjänsteman på antikvariska hänsynstaganden vid
ändringsarbeten.
Vid besöket gjordes en rundvandring i lokalerna med Hayrettin. Han redogjorde för sina planer för
fastigheten och de ombyggnadsarbeten som skulle ske. Det hade redan då påbörjats rivningsarbeten
med utrivning av barens inredning m m. Han informerade även om att ekonomiskt stöd hade sökts
hos Länsstyrelsen för restaureringsarbeten i ett rum som är bidragsberättigat ur antikvarisk
synpunkt. De planerade arbetena utöver målningsunderhåll var att anordna toaletter på bottenplanet
varav en skulle vara anpassad för funktionshindrade i rullstol. Han sade också att troligen skulle en
trapp rivas ut och ”bjälklagshålet” skulle byggas igen men att detta inte var bestämt ännu. Han hade
anlitat Lannås konsult som höll på med ett förslag. Hayrettin informerades om att en anmälan skulle
inlämnas till myndighetsnämnden om planerade arbeten med trappen skulle ske. Han informerades
också om att det var höga sanktionsavgifter om arbetena påbörjades utan startbesked. Anledning till
att anmälan skall inlämnas är att dels påverkas befintlig utrymningsstrategi och att ny byggnadsdel
får en både bärande och brandavskiljande funktion.
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Den förändrade planlösningen kan även den föranleda en anmälan enligt PBF men det var oklart
hur det skulle bli eftersom Lannås inte hade förslaget klart ännu.
Vid nytt besök av Urban Rooth på plats 2014-03-28 konstaterades att trappen till plan två var
borttagen samt att bjälklagshål efter denna var igensatt. Även ny planlösning med toaletterna hade
utförts. Detta innan anmälan skett av byggherren till myndighetsnämnden! Förhållandet påtalades
till hantverkare från Öhmans Bygg. Anmälan enligt PBF inlämnades 2014-03-31 till
myndighetsnämnden, d v s första arbetsdagen efter besöket. 2014-04-07 gjordes ytterligare ett
besök av plan och bygg, vid detta besök fotodokumenterades utförda arbeten inklusive
igenbyggnaden av bjälklaget där trappan till plan två funnits.
Sammanfattning
Myndighetsnämnden anser att fastighetsägaren och dess representant Hayrettin Kurt uppsåtligen
påbörjat byggnadsarbetena. Till dessa räknas ändrad planlösning, utrivning av trapp, samt
igenbyggnad av bjälklag. Utrivningen av trapp och igenbyggnad av bjälklagshålet påverkar
väsentligt byggnadens brandskydd enligt nämndens bedömning.
Syftet med anmälan och startbesked enligt gällande lagstiftning i PBL och tillhörande förordning är
att myndigheten på ett tidigt stadium i processen skall kunna vara med att bevaka att
samhällsintressena. Det försvåras eller omöjliggörs när inte aktörerna i byggprojekten följer
gällande bestämmelser. Enligt nämndens mening ska ett startbesked utfärdas innan företagna
arbeten skulle ha fått påbörjats.
Avgiftsberäkning
Sanktionsarean beräknas utifrån PBF kapitel 9, 13 §, punkt 5. Bruttoarean är beräknat för den trapp
som rivits ut, ca 6 m2, och det bjälklagshål som byggts igen. Gällande prisbasbelopp är 44400:-.
Den ändrade planlösningen för toaletterna ingår inte i sanktionsarean.
0,25 prisbasbelopp (0,25x44400)
0,0025 prisbasbelopp/m2 x 6 (111 x6)
Summa
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Lagrum
Utdrag ur Plan- och bygglagen (PBL)
Enligt 11 kap. 5 § PBL åligger det tillsynsmyndigheten att 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 denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med
stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde. Även om
någon begär det, ska Myndighetsnämnden i ett skriftligt ingripandebesked redovisa om det i fråga
om ett visst byggnadsverk har vidtagits någon åtgärd som enligt nämndens bedömning motiverar
ett ingripande enligt 11 kap. 7 § PBL.

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut bl.a. om någon
bryter mot en bestämmelse
i 8-10 kap Plan och byggförordningen. Avgiftens storlek framgår av
9 kap. PBF. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen
eller av oaktsamhet.
Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som
överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som har fått en fördel av överträdelsen.
En byggsanktionsavgift får enligt 11 kap. 53a, plan och bygglagen, i ett enskilt fall sättas ned om
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Vid prövningen enligt
första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art.
Avgifter
11 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900)
påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 4 plan- och
bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 3 och som berör de bärande delarna eller
påverkar planlösningen innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,003 prisbasbelopp per
kvadratmeter av den sanktionsarea som berörs av ändringen,
2. för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,0625 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,003 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som berörs av ändringen,
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller
idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med ett tilllägg av 0,0125 prisbasbelopp per kvadratmeter av
den sanktionsarea som berörs av ändringen, och
4. för en annan byggnad än de som avses i 1–3, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,00625 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som berörs av ändringen.
Förordning (2013:308).

Justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-05-22

13 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900)
påbörja en sådan åtgärd i fråga om ett byggnadsverk som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första
stycket 2 b plan- och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 4, 5, 6 eller 7 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är;
5. 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd
byggnadsarea för en sådan ändring som väsentligt påverkar brandskyddet,

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.
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BYGG.2014.119

§53
Bygglov för tillbyggnad av affärslokal på Åkersta 13:8 i Ljusdal
Beslutet avser: Bygglov för tillbyggnad av affärslokal på Åkersta 13:8 i Ljusdal .
Sökande: Kerstin Nilsson, Boställsgatan 6, 827 32 Ljusdal.

Beslut



Åtgärden avviker från detaljplanen avseende byggande på prickmark.
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen.

Som villkor för beslutet gäller




Tekniskt samråd med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen krävs i detta ärende.
Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen antas Simon Clemin
med certifieringsnummer SC 0925-11.
Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap.
3 § plan- och bygglagen. Påbörjande utan startbesked är förenligt med höga
sanktionsavgifter.

Avgiften för beslutet är 13550 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan diarieförd 2014-04-11
Ritningar diarieförd 2014-04-11
Situationsplan diarieförd 2014-04-11
Teknisk beskrivning/konstruktionshandlingar diarieförd 2014-04-11
Kontrollansvarig diarieförd 2014-04-11
Ärendet
Ansökan avser en tillbyggnad av en befintlig butiksbyggnad. Sökande är Kerstin Nilsson,
Boställsgatan 6, 827 32 Ljusdal. Inom fastigheten bedrivs i dag ”Grönings Bil & Maskinfirma”.
Denna verksamhet har bedrivits i ett flertal årtionden på inom fastigheten. Nu vill ägaren bygga till
butiksdelen med en lagerdel eftersom det finns ett stort behov att utöka denna area.

Planenlighet
Ansökan avser planstridig åtgärd inom detaljplan 153. Den aktuella tillbyggnaden förläggs på
Justerare
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prickmark, det finns därmed inte någon byggrätt för åtgärden. Bestämmelserna innebär i övrigt att
markanvändning anges för handel och bostäder.
Yttranden
Ansökan har skickats som underrättelse till berörda rågrannar i planområdet med anledning av
planavvikelsen. Inga negativa synpunkter eller erinringar från grannar och sakägare har kommit till
nämnden.
Motivering till beslut
Med hänsyn till den långa affärsverksamhet som bedrivits inom fastigheten och fortfarande bedrivs
samt att berörda grannar inte haft någon invändning mot ansökan, och att ett planarbete pågår som
kommer att tillåta den sökta åtgärden bedömer nämnden att den kan tillåtas.
Upplysningar
Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som beslutet kungjorts i Postoch 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. Byggherren uppmanas om att kontakta plan och bygg för
överenskommelse om tid för det tekniska samrådet.

Sändlista
Beslutet delges
Sökande och kontrollansvarig (beslut och handlingar som ingår i beslutet)
Underrättelse om beslutet per brev
Rågrannar som inte haft några invändningar
Övriga kända sakägare om inte för många (meddelas om vad som står i POIT)
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do)

Justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

24

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-05-22
BYGG.2013.150

§54

Förslag till beslut avseende uttagande av vite
Beslut

Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun beslutar med hänvisning till tidigare beslut
ifrån
2014-02-20, § 15 att begära hos mark- och miljödomstolen, att döma fastighetsägaren till
Lillbyn 15:9 Göran Alexander Ahlskog, Knypplanvägen 3, 743 94 Skyttorp till vite om 30
000 kr.

Ärendet

Byggnaden som föreläggandet avser är förlagd på två fastigheter, Lillbyn 15:9
och 15:10.
Lillbyn 15:9 drivs som hotell och gästgiveri av fastighetsägarens bror Mats
Ahlskog (Färila Gästis) som även bor på fastigheten. På fastigheten finns en
äldre ekonomibyggnad som delvis är förlagd på 15:10, som är en villafastighet.
Myndighetsnämnden lämnade rivningslov för hela byggnaden 2013-06-27.
Beslutet villkorades med att sökanden skulle lämna in namn på en certifierad
kontrollansvarig och en anpassad rivningsplan innan myndighetsnämnden
utfärdade startbesked.
2013-08-12 kom det en anmälan till nämnden om ovårdad byggnad som avsåg
den ekonomibyggnad som det lämnats rivningslov för. Anmälan kom från
ägarna till Lillbyn 15:10.
2013-12-02 kom Mats Ahlskog in med en anmälan om kontrollansvarig och
kontrollplan för rivningsarbetena. Innan handlingarna inlämnades av honom
hade flera kontakter av myndighetsnämnden hållits med honom och med
grannen. Dels med anledning av anmälan om ovårdad byggnad och dels med de
uppgifter som krävts av Mats i villkoren för rivningslovet.
2013-12-09 beslutade myndighetsnämnden om startbesked. I startbeskedet
angavs villkor om att västra flygeln som ligger på Lillbyn 15:10 skall vara riven
senast 2014-01-31, så har inte skett.
2014-02-20, § 15 beslutade myndighetsnämnden att senast 2014-05-01, vid ett vite om
30000 kronor rivit den del av byggnaden som är förlagd på Lillbyn 15:10.
2014-05-12 besöktes platsen av personal från plan och bygg fastigheten för att
kontrollera om rivningsföreläggandet hade följts av fastighetsägaren. Så har inte skett.
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Motivering till beslut
Enligt 11 kapitlet 19 § PBL Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare,
kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd
och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss
tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande).
Enligt 11 kapitlet 37 § PBL Ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 eller 26 §
eller ett beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32 eller 33 § får förenas med vite.
Vitet får inte förvandlas till fängelse.

Beslutet delges (beslut och handlingar som ingår i beslutet)
Fastighetsägaren Göran Alexander Ahlskog, Knypplanvägen 3, 743 94 Skyttorp
Mats Ahlskog, Härjedalsvägen 229, 820 41 Färila
Mark- och miljödomstolen

Justerare
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-05-22
NAT.2014.6

§55
Ansökan om dispens för vedbod Järvsöklack, Kåsjö 6:25
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att medge dispens från förbud enligt föreskrifterna för uppförande av
en vedbod inom naturreservatet Järvsöklack
Beslutet är fattat med stöd av 7 kap 7§ miljöbalken (1998:808).
Ärendet
Ljusdals kommun, Niklas Svensson, har den 14 april 2014 inkommit med en ansökan om att
uppföra en vedbod i naturreservatet Järvsöklack. Enligt ansökan ska vedboden placeras vid stigen
och möjliggöra för besökare att ta med sig ved upp till grillplatsen på toppen. Vedboden är ca 2
kvadratmeter stor.
Motivering till beslut
Enligt punkt A2 i föreskrifterna är det förbjudet att uppföra byggnad, bro, mast, antenn, torn,
campingplats, luft- eller markledning, stängsel, hägnad eller annan anläggning.
Myndighetsnämnden bedömer att dispens krävs då vedboden inte omfattas av skötselplanen samt att
den utgör en byggnad.
Syftet med naturreservatet är i huvudsak att främja bevarandet av områdets turist- och naturvärden.
Vidare ska föreskrifterna inte utgöra hinder för de åtgärder som behövs för att nå syftet med
naturreservatet. Myndighetsnämnden bedömer att uppförandet av en vedbod, i början av stigen upp
till toppen av Järvsöklack, är förenlig med syftet med naturreservatet. Den valda platsen för
placeringen av vedboden bedöms inte kunna komma medföra någon negativ påverkan på reservatets
skyddsvärda naturvärden. Myndighetsnämnden bedömer att, en vedbod gynnar allmänhetens
tillgänglighet till reservatet och kan dessutom medföra att eventuell skadegörelse undviks.
Avgift
En avgift för handläggning av ansökan tas ut enligt den av kommunfullmäktige beslutade taxan. För
närvarande är avgiften 1 800 kr. Avgiften betalas enligt särskild faktura.
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MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-05-22
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§56
Lägesrapport Plan och byggenheten
Plan- och bygglovschef Anders Berg informerar i sin lägesrapport från Plan- och byggenheten.
Ärendestatistik
Aktiviteter och händelser av intresse.
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PROTOKOLL
Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-05-22
INFO.2014.3

§57
Lägesrapport Miljöenheten
Miljöchef Karin Hansson informerar i sin lägesrapport från miljöenheten.
Ärendestatistik
Aktiviteter och händelser av intresse.
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PROTOKOLL
Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2014-05-22
INFO.2014.4

§58
Myndighetsnämndens delegationsbeslut
Nämnden fattar beslut om att nedanstående delegeringsbeslut anslås.
Ärende
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde.
Räddning
Beslut nummer: LSO 8-16/14 LBE:10-13/14
Sotning
Beslut nummer: 3-4/14
Bygg
Beslut nummer: 115-202/14
Miljö
Beslut nummer:133-236/14
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