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§ 63
Lägesrapport från Räddningstjänsten
Räddningschef Peter Nystedt informerar i sin lägesrapport.
Larmstatistik
Ekonomi
Personalrekrytering
Utbildning
Aktiviteter och händelser av intresse

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum
2013-06-27
Allm 2012/7

§ 64
Ovårdat industriområde på Öje 17:1 i Järvsö
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att:




Med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, föreläggs fastighetsägaren
att senast inom 2 månader från beslutsdatum, ha städat upp tomten från skrot och avfall,
ställt tomten i vårdat skick samt att ha rivit de fallfärdiga sandfickorna.
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.

Handlingar som ingår i beslutet
Begäran om förklaring upprättad 2012-12-11
Foton diarieförda 2012-05-09
Foton diarieförda 2013-04-24
Foton diarieförda 2013-06-26
Ärendet
Ärendet avser föreläggande på grund av ovårdad tomt på fastigheten Öje 17:1 i Järvsö, Ljusdals
kommun. Fastigheten är en industritomt som utan någon form av inhägnad angränsar till
bostadsområde där de lekande barnen har tillträde till fastigheten.
På fastigheten finns högar med diverse metallskrot, avfall och fallfärdiga sandfickor som ses som en
fara för allmänheten om dessa skulle ge vika när några barn kan tänkas leka där.
Tomtens tillstånd har dokumenterats genom foton.
Anmälan registrerades 2012-05-09, en andra anmälan inkom 2013-04-24.
En begäran om förklaring skickades till fastighetsägaren 2012-12-11.
Den 2012-12-17 meddelas att sandfickorna ska rivas i vår när snön försvinner.
Fastigheten har besökts av personal från Plan- och bygg vid ett flertal tillfällen, senaste besök
gjordes 2013-05-15 då det konstaterades att tomten ännu är ovårdad och att utlovad åtgärd för
sandfickorna ej har utförts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum
2013-06-27
Allm 2012/7

forts § 64
Motivering till beslut
Enligt 8 kap. 15 § PBL om underhåll av tomter 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.
Bestämmelserna i 8 kap. 15 § PBL ålägger fastighetsägaren vissa åtgärder, som fastighetsägaren
utan särskild uppmaning från myndighetsnämnden är skyldig att vidta.
Tomten på fastigheten Öje 17:1 hålls inte i sådant vårdat skick att det uppfyller gällande krav för
tomter. Tomten är belamrad med diverse material så som metallskrot, avfall och rasfärdiga
sandfickor som är en fara för lekande barn som utan hinder kan ta sig in på området.
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).

Sändlista
Beslutet delges
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum
2013-06-27
Allm 2012/7

forts § 64
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
2013-06-27
Bygg 2013/150

§ 65
Rivningslov för del av ladugårdsbyggnad på Lillbyn 15:9 i Färila
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att:


Rivningslov ges enligt 9 kap. 34 § plan- och bygglagen, PBL.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan diarieförd 2013-05-07
Situationsplan diarieförd 2013-05-07
Fotobilaga diarieförd 2013-05-07
Ärendet
Ansökan avser rivning av delar till en ladugårdsbyggnad på Lillbyn 15:9 i Färila.
Som villkor för beslutet gäller
 Rivningsarbetena får inte påbörjas innan ett startbesked utfärdats. För att detta skall kunna
ske krävs en kontrollansvarig och en rivningsplan som anpassats för projektet. Påbörjande är
förenat med sanktionsavgifter enligt Plan och Byggförordningen.
Avgiften för beslut är 2750 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Planenlighet
Fastigheten omfattas av detaljplan 412 och ansökan avser planenlig åtgärd.
Kulturmiljö
Byggnadens kulturhistoriska värde är värdefullt enligt Länsmuseets yttrande och de avstyrker att
nämnden beviljar rivningslov.
Motivering till beslut
Byggnaden som ansökan avser strider mot den gällande detaljplanen varför rivningslov skall
beviljas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum
2013-06-27
Bygg 2013/150

forts § 65
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 §
PBL).
Myndighetsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om rivningslov
upphör att gälla.
Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som beslutet kungjorts i Postoch 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).
Sändlista
Beslutet delges
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet)
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
2013-06-27
Bygg 2013/150

forts § 65
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
2013-06-27
Allm 2013/16

§ 66
Riktlinjer för liten tillbyggnad och komplementbyggnad
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att:
Nedanstående riktlinjer tillsvidare ska gälla inom Ljusdals kommun.
Riktlinjer för liten tillbyggnad och komplementbyggnad
Liten tillbyggnad
Utanför detaljplanelagt område, områdesbestämmelser och utanför sammanhållen bebyggelse gäller
för en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader att man får utföra tillbyggnader
utan bygglov. Tillbyggnaderna får utgöra högst 50 procent av den befintliga byggnadsarenan, högst
30 kvadratmeter och inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.
Komplementbyggnad
Utanför detaljplanelagt område, områdesbestämmelser och utanför sammanhållen bebyggelse får
man också utan bygglov uppföra en komplementbyggnad om högst 30 kvadratmeter i omedelbar
närhet av bostadshuset. Komplementbyggnaden ska i sin utformning och funktion vara ett
komplement till bostadshuset och därför underordnat detta i såväl area som volym och får inte
placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum
2013-06-27
Allm 2013/17

§ 67
Riktlinjer för uppförande av mur mm
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att:


Nedanstående riktlinjer tillsvidare ska gälla inom Ljusdals kommun.

Riktlinjer för uppförande av mur, staket, pergola med mera
Mur
Mur och stödmur som är lägre än 0,5 meter kräver inte bygglov.
Staket
Staket är bygglovsbefriat om det är minst 50 procent genomsiktlighet och högst 1,3 meter från mark
till staketets överkant.
Pergola
Pergola är alltid bygglovsbefriat.
Utfyllnad och schaktning
Utfyllnad och schaktning inom detaljplanelagt område är inte marklovpliktigt om det inte avsevärt
ändrar tomtens höjdläge. Avsevärd ändring är mer än 0,5 meter för bostadstomter och mer än 1,0
meter för industritomter.
Altan och uteplats
Bygglovsbefriad altan eller uteplats med tak och gavelpartier enligt Boverkets anvisningar.
Altangolv med obegränsad area är inte bygglovspliktig om den är högst 1,0 meter över mark. Inget
krav på avstånd till fastighetsgräns.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum
2013-06-27
Bygg 2013/44

§ 68
Förfrågan angående avvikelse från gällande detaljplan för Ygsbo 2:57 i
Färila
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att:


Inte medverka till fastighetsbildning då förslaget bedöms strida mot detaljplanen och inte
bedöms vara en mindre avvikelse

Ärendet
Ärendet avser en förfrågan angående avvikelse från gällande detaljplan 916 för Ygsbo 2:57 m fl i
Färila. Initierare av vill förvärva mark som i detaljplanen är avsedd för park eller plantering.
Området som önskas förvärvas omfattar ca 2 500 kvm och ska då tillföras bostadsfastigheten som
omfattar ca 1600 kvm.

Motivering till beslut
Enligt 3 kap 2 § fastighetsbildningslagen anger att inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser får fastighetsbildning inte ske i strid mot planen eller bestämmelserna. Om
syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras. Åtgärden
bedöms strida mot planens syfte och bedöms inte som en mindre avvikelse.

Justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum
2013-06-27
Allm 2012/20

§ 69
Anmälan om ovårdad byggnad på Ygsbo 4:4, Färila
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att:
Då nya uppgifter inkommit beslutar Myndighetsnämnden att delegera till ordförande och
tjänsteman att se över, ompröva ärendet och därefter fatta beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum
2013-06-27
Info 2013/4

§ 70
Lägesrapport från Plan- och byggenheten
Plan- och bygglovschef Anders Berg informerar i sin lägesrapport.
Ärendestatistik
Ekonomi
Aktiviteter och händelser av intresse

Justerare

Utdragsbestyrkande

14

PROTOKOLL

MYNDIGHETSNÄMNDEN

15

Datum
2013-06-27
Häl 2012/449

§ 71
Föreläggande om gränsvärden för ljudstörningar på KLÄPPA 25:4
Myndighetsnämnden beslutar att:
Förelägga HC Restaurang AB, 556354-9582, att vid musikunderhållningar inte överstiga
nedanstående ekvivalenta ljudnivåer. Ljudnivåerna gäller bestämda mätplatser (se bilaga 1)
utomhus vid husfasad på bostäder i Ljusdals centrum. Detta gäller för alla tidpunkter under året
samt under dygnet.
50 dB(A) - dag (15.00 – 18.00), 45 dB(A) – kväll (18.00 – 22.00) och 40 dB(A) – natt (22.00 –
02.00)
Den momentana ljudnivån dagtid mellan 15.00–22.00 får vid bostad inte överstiga 60 dB(A) samt
nattetid mellan 22.00–02.00 inte överstiga 55 dB(A).
Utöver mätning av ljudnivåer vid bostadshus har verksamhetsutövaren dessutom skyldighet att
kontrollera ljudnivån inne på anläggningen så det inte finns risk för att ljudet skadar personal och
besökare. Socialstyrelsen har gett ut allmänna råd om höga ljudnivåer.
Under sommarmånaderna ska egna mätningar av ljudnivåerna genomföras enligt Egenkontroll.
Tillfällen för ljudmätningar ska vara anpassade till de tillfällen då musikunderhållning sker d v s.
fredag och lördag kvällar kl 21-02. Mätningarna ska göras på mätplats 1, 4 och 5 (se bilaga). En
sammanställning av mätningarna ska skickas till miljöenheten, senast sista juli, sista augusti
och sista september.
Redogörelse för ärendet
Det har vid ett flertal tillfällen inkommit klagomål gällande de ljudnivåer som uppstår vid
musikunderhållning från HC Restaurang Järnvägs. Klagande har redogjort att det är framför allt
under sommarmånaderna som det uppstår problem då musikunderhållning sker utomhus och
boende blir störda.
Miljöenhetens bedömning
Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för
omgivningen genom buller, enligt 9 kap 3 § miljöbalken, kan Myndighetsnämnden i förebyggande
syfte besluta om föreläggande då det bedöms att risk finns att verksamheten kan komma att orsaka
störningar i omgivningen. De restauranger och andra rörelser som kan medföra störning för
omgivningen genom musik eller annat bedriver således enligt miljöbalken miljöfarlig verksamhet, 9
kap. 1§, Miljöbalken är därmed tillämplig på denna typ av verksamhet.
I här aktuellt fall bedöms att det finns risk för störningar som inte behöver tålas av omgivningen och
som inte är helt tillfälliga. Åtgärder eller begränsningar enligt 2 kap 3 § miljöbalken kan därför
krävas för att förebygga eventuella framtida olägenheter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum
2013-06-27

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Häl 2012/449

forts § 71
Egenkontroll
Verksamhetsutövaren skall enligt 26 kap. 19 § miljöbalken fortlöpande planera och kontrollera
verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår.
Egenkontrollen ska bland annat inkludera fortlöpande kontroller av
ljudnivåerna.
Riktvärden
I Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus SOSFS 2005:6 och 2005:7 ges följande
riktvärden för höga ljudnivåer i bostadsrum (både permanenta och tillfälliga):
Genomsnittligt/ekvivalent Ljud från musikanläggningar LeqT 25 dBA
Maximalt ljud LFmax 45 dBA
Värdena gäller inomhus, men eftersom det inte är rimligt att kräva mätningar inomhus hos
privatpersoner nattetid får mätningarna göras utanför bostäderna. Man kan räkna med att en vägg
dämpar ungefär 30 dBA. Det innebär att ljudnivån utomhus vid fasad inte bör överstiga följande
värden:
Genomsnittligt/ekvivalent Ljud från musikanläggningar LeqT 55 dBA
Maximalt ljud LFmax 75 dBA
Dessa riktvärden bör tillämpas vid bedömningen av om olägenhet för människors hälsa föreligger.
Riktvärden för lokaler och platser dit barn under 13 års
ålder inte har tillträde
Maximalt ljud
Ekvivalent ljud

LAFmax1
LAeqT2

115 dB
100 dB

1 Den högsta A-vägda ljudnivån.
2 Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T).
Riktvärden enligt Naturvårdsverkets ”Riktlinjer för externt industribuller” 1978:5 för befintlig
verksamhet som alstrar ljud som med ton-karaktär :
Områdesanvändning

Bostäder och rekreationsytor samt
utbildningslokaler och vårdbyggnader
Justerare

Dav kl Kväll kl 18-22 Natt kl
07-18 (sön och helg kl 22-07
07-18)
50

45

40

Utdragsbestyrkande

Momentana ljud
nattetid kl 22-07
55

PROTOKOLL

17

Datum
2013-06-27

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Häl 2012/449

forts § 71
Gällande lagstiftning samt riktlinjer och allmänna råd
2 kap. 3 §, 9 kap. 3 § och 26 kap. 19 § miljöbalken. Socialstyrelsens allmänna råd om buller
inomhus (SOSFS 2005:6 och 2005:7). Naturvårdsverkets allmänna råd och riktvärden (SNV
1998:5) för bedömning av buller från industrier.
Bilaga 1, Mätplatser för ljudnivåmätningar
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Justerare

11:7

Utdragsbestyrkande
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Datum
2013-06-27
Häl 2012/449

forts § 71
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 Miljöenheten 0651-181 40, eller miljo@ljusdal.seUnderteckna 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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Datum
2013-06-27
Mfv 2013/127

§ 72
Anmälan om biogasanläggning på fastigheten Säljesta 102:2 i Gartsbo
Myndighetsnämnden beslutar att:
Förelägga Hälsinge biogas AB, org.nr 556895-9422, Gartsbo 19, 820 40 Järvsö om följande
försiktighetsmått för verksamheten:


Buller från verksamheten får som riktvärde inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå
utomhus vid bostäder än:
o
Dagtid vardagar (kl 07-18) 50 dB(A)
o
Nattetid
(kl 22-07) 40 dB(A)
o
Övrig tid
45 dB(A)



Den producerade mängden gasformigt bränsle får inte överstiga 150 000 m3 per kalenderår.



Egenkontroll ska ske i enlighet med förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9§ och 2 kap 3§ Miljöbalken samt 27§ Förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Ärendet
Gert-Ove Eriksson i Gartsbo har anmält installation av biogasanläggning för produktion av upp till
150 000m3 fordonsgas. Anmälan gäller rötning av 2700 ton flytgödsel, 156 ton hönsgödsel och 800
ton vall som hämtas var tredje dag hos tre lantbrukare i närområdet. Rötresten lämnas till samma
lantbrukare i samband med hämtning av substrat.
Anläggningen består av en blandtank, två röttankar, en slutbrunn, en teknikbod, gasförråd samt
pump. Flytgödseln pumpas från transportbilen till blandtanken. Vall fylls ovanifrån med skopa.
Från blandtanken pumpas substratet satsvis till första röttanken. Substratet överförs sedan till den
andra tanken genom bräddning. Röttankarna består av rostfri plåt och grävs ner i marken till en höjd
av 1,5 meter över marknivå. Röttankarna utförs täta. I röttankarna värms substratet med
värmeslingor i väggarna till ca 37 grader. Uppehållstiden i varje tank är 25-30 dagar. Sluttanken
täcks med gummiduk och plåt.
I en vattenscrubber renas gasen från koldioxid och svavelväte som avgår till luften. Anläggningen
medför utsläpp av 20-100 liter vatten per timme. Processvattnet tas från en befintlig damm på
fastigheten och släpps, efter kylning i markförlagd kylanläggning, till densamma. Teknikboden
inrymmer bl.a. gasdrivet elverk som driver pumpar och värmer vatten till värmeslingorna i
tankarna.
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Datum
2013-06-27
Mfv 2013/127

forts § 72
Anläggningen dimensioneras för en framtida maxkapacitet om ca 400 000 m3 gas per år.
Ärendets handläggning
Anmälan har sänts för yttrande till ägarna av de fem närmsta bebyggda fastigheterna. Inga
synpunkter har lämnats. Samråd har skett med Räddningstjänsten och inspektion har gjorts på plats.
Ett ex av handlingarna har översänts till länsstyrelsen.
Gällande lagstiftning
Biogasanläggning för produktion av upp till 150 000 m3 gasformigt bränsle är anmälningspliktigt
enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Produktion
därutöver kräver tillstånd.
Nämndens bedömning
Buller kan uppkomma i samband med elverkets drift och till följd av ökad trafik. Buller från
gasmotorn begränsas genom att den placeras i teknikboden som ljudisoleras. Motorn monteras i
golv med vibrationsdämpning. Bullret får inte överskrida naturvårdsverkets riktlinjer för externt
industribuller vid nyetablering av verksamhet.
Besvärande lukt kan uppstå i samband med påfyllning av substrat var tredje dag. Då processen i
övrigt är lufttät bedöms risken för luktproblem som marginell.
Vid uppgraderingsanläggningen kommer koldioxid och mindre mängder svavelväte att avgå till
luften. Vid förbränning av biogasen uppkommer avgaser i form av koldioxid, vatten och mindre
mängder kväveföreningar. Förbränningen bidrar inte till växthuseffekten eftersom kolet härrör från
växternas upptag av koldioxid genom fotosyntesen.
Sändlista
Beslutet delges
Sökande
De grannar som gets möjlighet att yttra sig.
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Datum
2013-06-27
Mfv 2013/127

forts § 72
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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Datum
2013-06-27
Mfv 2011/62

§ 73
Ansökan om utdömande av vite, fastighet LJUSDALS-EDE 2:6 i Tallåsen
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att:
Ansöka om hos Mark- och miljödomstolen att det förelagda vitet döms ut samt att vitesbeloppet kan
jämkas till 100 000 kronor.
Då varande Bygg- Miljö- och Räddningsnämnden har i beslut 169§ den 27 oktober 2010 förelagt
Jönssons Bilskrot Återvinning AB, orgnr 556209-7808 om avstädning av fastigheten Ljusdal-Ede
2:6, Tallåsen. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen Mål nr 249-11. Bygg- Miljöoch Räddningsnämndens och Mark- och miljödomstolens beslut bifogas.
Myndighetsnämnden har vid tillsynsbesök den 13 maj 2013 konstaterat att viss rättelse har skett.
Det har tagits bort däck, uttjänta husvagnar, fordon och ca 155 ton blandat metallskrot, men vid
inspektionen kunde de konstateras att det kvarstår vissa brister. På fastigheten fanns det kvar
bildelar, biltillbehör, blandat metallskrot, gammalt trä och däck. Det är därför angeläget att vitet
utdöms men beloppet kan skäligen jämkas till 100 000 kronor.

Bilagor
Myndighetsnämndens beslut 169§ den 27 oktober 2010 att förelägga Jönssons Bilskrot Återvinning
AB om avstädning av fastigheten Ljusdal-Ede 2:6, Tallåsen.
Mark- och miljödomstolens beslut Mål nr 2491-11 den 20 januari 2012.
Inspektionsrapport från den 13 maj 2013.
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§ 74
Anmälan anläggning av slamfrysbäddar på Ramsjö 2:4 tillhörande
Ramsjö avloppsreningsverk
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att:
Remittera ärendet.
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Info 2013/5

§ 75
Lägesrapport från Miljöenheten
Miljöchef Karin Hansson informerar i sin lägesrapport från Miljöenheten.
Ärendestatistik
Personal
Genomförd planerad tillsyn första ½ året 2013.
Ekonomi
Aktiviteter och händelser av intresse
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§ 76
Myndighetsnämndens delegeringsbeslut
Nämnden fattar beslut om att nedanstående delegeringsbeslut anslås.
Ärendet
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde.

Räddning
Beslut nummer: LSO 6 – 14/13, LBE 11 - 12/13
Sotning
Beslut nummer: 33 – 179/13
Bygg
Beslut nummer 197 - 291/13
Miljö
Beslut nummer: 188 - 320/13
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