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PROTOKOLL
Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2016-02-25

Plats och tid

Fågelsjörummet 2016-02-25 08:30

Beslutande

Per Olov Persson (M)
Tommy Borg (S)
John Nyman (C)
Manne Wallström (MP)
Lasse Bergqvist (L)

Övriga deltagande

Helena Olovsdotter Haglund (Plan- och byggchef)
Karin Hansson (Miljöchef)
Peter Nystedt (Räddningschef)
Karin Almqvist (Miljöinspektör)
Jan Nordlinder (S)
Elisabeth Collin (LB)

Lasse Bergqvist

Utses att justera

Samhällsutvecklingsförvaltningen, plan 4, kl.10.30

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristin Wallberg
Ordförande

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

Per Olov Persson
Justerande

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

Lasse Bergqvist

Paragrafer
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MYNDIGHETSNÄMNDEN

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Myndighetsnämnden
2016-02-25

Sammanträdesdatum

Datum för anslags nedtagande:

Datum för anslags uppsättande:

2016-03-18
2016-02-25

Samhällsutvecklingsförvaltningen,
plan 4, Förvaltningshuset, Ljusdal

Förvaringsplats för
protokollet

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

Underskrift

Justerare

Kristin Wallberg

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
(1)
Lägesrapport Räddning
(2)
Årsuppföljning 2015 LBE
(3)
Årsuppföljning 2015 LSO
(4)
Ansökan om rivningslov för byggnad på
Kårböle 3:63 i Kårböle
(5)
Lägesrapport Plan- och byggenheten
(6)
Index uppräkning av timavgiften för
livsmedelskontroll
(7)
Klagomål om skrotbilar
(8)
Lägesrapport Miljöenheten
(9)
Delegationsärenden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2016-02-25
INFO.2016.3

§8
Lägesrapport Räddning
Räddningschef Peter Nystedt informerar i sin lägesrapport från Räddningstjänsten om:
Ärendestatistik
Aktiviteter och händelser av intresse

Justerare

Utdragsbestyrkande

1
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PROTOKOLL
Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2016-02-25
RÄDDNING.2016.6

§9
Årsuppföljning 2015 LBE
Beslut
Myndighetsnämnden har tagit del av årsuppföljningen av LBE för 2015 och lägger den nu till
handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1
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MYNDIGHETSNÄMNDEN

2016-02-25
RÄDDNING.2016.4

§10
Årsuppföljning 2015 LSO
Beslut
Myndighetsnämnden har tagit del av årsuppföljningen av LSO för 2015 och lägger den nu till
handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2016-02-25
BYGG.2015.132

§11
Ansökan om rivningslov för byggnad på Kårböle 3:63 i Kårböle
Beslut om nekat rivningslov
Beslutet avser: Ansökan om rivningslov för byggnad på Kårböle 3:63 i Kårböle
Sökande:
Beslut
·

Sökt rivningslov avslås enligt 9 kap. 34 § plan- och bygglagen.

Avgiften för beslutet är 4 900 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan diarieförd 2015-04-22
Komplettering rivningslov diarieförd 2015-12-08
Yttrande Länsmuseet Gävleborg diarieförd 2015-12-17
Yttrande Kårböle byalag diarieförd 2015-12-21
Yttrande Länsstyrelsen Gävleborg diarieförd 2016-01-18
Ärendet
En rivningsansökan har inkommit för rivning av byggnaden Pilgrimen i Kårböle. Byggnaden ligger
väl synlig efter väg 84 mitt i Kårböle. Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse.
Sökanden har under handläggningstiden angett olika platser för återuppbyggnad. Den senaste
uppgiften är att byggnaden ska flyttas till en tomt i Stockholm.
Pilgrimen uppfördes i slutet av 1800-talet av grosshandlare Per Wahlström. Byggnaden uppfördes i
tidstypisk panelarkitektur med en öppen veranda mot gården i tre plan och med olika former av
påkostade fasadutsmyckningar. I bottenvåningen var det ursprungligen lokaler för handelsverksamhet medan grosshandlarens egna bostad fanns en trappa upp.
Byggnaden renoverades i början av 1990-talet med en mycket hög antikvarisk ambitionsnivå. Huset
har genomgått väldigt få förändringar vad gäller både den välbevarade exteriören såsom interiören.
Ärendet har redovisats på tjänstemannaberedning 2015-12-01 där det framkom erinran mot
rivningsansökan med hänvisning till byggnadens kulturhistoriska värde.
Pilgrimen är utpekad i Gästrike-Hälsinge hembygdsförbunds byggnadsinventering som en byggnad
med stort kulturhistoriskt värde.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2016-02-25

Ansökan gjordes som en anmälan om rivning, men de kompletterande handlingarna som inkom
(2015-11-20, 2015-12-08) av sökande angav att det gällde ett rivningslov varvid ärendet blivit
prövat som sådant enligt 9 kap. 14 § plan- och bygglagen.
Yttranden
Ansökan har skickats som remiss till Länsmuseet Gävleborg samt Länsstyrelsen Gävleborg vilka
båda inkommit med erinran mot rivningen.
Länsmuseet Gävleborg skriver bland annat: ”…vill Länsmuseet mycket bestämt avråda från att
ansökan om rivningslov beviljas med hänvisning till att byggnaden i hög grad lever upp till PBL
9:34, punkt 2 och således bör få stå kvar på nuvarande plats även i framtiden!”
Länsstyrelsen Gävleborg skriver bland annat: ”Pilgrimen är en byggnad med mycket högt
kulturhistoriskt värde. Dess ljusmålade panelarkitektur med höga fönster och påkostade
fasadutsmyckningar utgör ett landmärke i Kårböle och är en mycket viktig del av byns historia och
identitet. Genom byggnadens mycket centrala läge är den synlig för såväl ortsbor som
förbipasserande. Dess kulturhistoriska värde är därmed tillgängligt för alla och är en stor resurs för
Kårböle. Ur kulturhistorisk synpunkt bör byggnaden stå kvar på ursprunglig plats.”
Kårböle byalag har genom ordförande lämnat in bland annat följande i en skrivelse:
”Kårböle byalag motsätter sig starkt att fastighetsägaren ges rivningstillstånd. Pilgrimen är byns
ståtligaste profana byggnad och sedan 1973 betecknade dåvarande kulturnämnden i Ljusdals
kommun den som kulturhistorisk byggnad vars bevarande anses vara av väsentligt allmänt intresse.
Pilgrimen har inte bara ett kulturhistoriskt värde utan också ett högt socialt värde för Kårböleborna
och alla de resenärer som passerar Kårbölebygden. Byn är förknippad med Pilgrimen och känd
långt utöver sockengränsen.”
Motivering till beslut
Utifrån de dokumenterat kulturhistoriska värden byggnaden Pilgrimen besitter, kan inte en rivning
beviljas utifrån de förutsättningar som Plan- och bygglagen anger i 9 kap 34 §.
Kommunicering
Sökande har beretts möjligheten att bemöta inkomna yttranden men valt att avstå.

Sändlista
Beslutet delges
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet)
Remissinstanser
Länsstyrelsen Gävleborg, Länsmuseet Gävleborg, Kårböle byalag (kopia på beslutet)
Hur man överklagar, se bilaga.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§12
Lägesrapport Plan- och byggenheten
Plan- och byggchef Helena Olovsdotter Haglund informerar i sin lägesrapport från Plan- och
byggenheten om:
Ärendestatistik
Aktiviteter och händelser av intresse

Justerare

Utdragsbestyrkande

1
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2016-02-25
ADM.2016.5

§13
Index uppräkning av timavgiften för livsmedelskontroll
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att:
·
Intehöja timavgiften för livsmedelkontroll för 2016.
·
Begäraatt KF ändrar index för uppräkning av timavgiften i taxa för offentlig kontroll av
livsmedel, från konsumentprisindex till prisindex för kommunal verksamhet.
Bakgrund och motivering
Enligt 4§ i Taxa för offentlig kontroll av livsmedel har myndighetsnämnden rätt att årligen räkna
upp timavgiften utifrån konsumentprisindex (KPI). Vid uppräkning för 2016 ger KPI en ökning på
70 öre. Nämnden anser att det inte finns skäl att höja timavgiften, eftersom ökningen är mindre än
en krona.
När taxan för offentlig kontroll av livsmedel togs fram (2013) rekommenderade SKL att KPI
användes vid uppräkning av timavgiften. I dag rekommenderar SKL att prisindex för kommunal
verksamhet används. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är avsett att användas för
kommuner som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. PKV tas
fram av SKL genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett
genomsnittligt pris.
Nämnden anser därför att kommunfullmäktige bör ändra index för årlig uppräkning av timavgiften
från KPI till PKV med oktober månad 2014 som basmånad för indexuppräkning.

Beslutsmottagare
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2016-02-25
MFV.2014.150

§14
Klagomål om skrotbilar
Beslut gällande ansökan om utdömande av vite, HEDSTA 9:3
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att:
·

Ansöka hos Mark- och miljödomstolen om att det förelagda vitet utdöms. Det finns inga
skäl att vitesbeloppet jämkas.

Ärendet
Myndighetsnämnden har i beslut 75§ den 29 september 2015 förelagt NN och NN
att transportera bort två skrotbilar från fastigheten Hedsta 9:3 samt lämna kopia på skrotningsintyg till miljöenheten. Vitesbeloppet är 50 000 för att ta bort bilarna och
10 000 för att lämna kopia på skrotningsintyg för vardera fastighetsägare. Åtgärderna skulle utföras
senast tre veckor efter att beslutet delgetts. Tidpunkten senarelades i delegationsbeslut 2015-10-26
till den 13 respektive 20 december.
Miljönämnden har vid tillsynsbesök den 8 februari 2016 konstaterat att NN och NN
inte har rättat sig efter föreläggandet.
Bilagor
Miljönämndens beslut § 75 den 29 september att förelägga NN och NN
Delgivningskvitto
Delegationsbeslut om att senarelägga tidpunkten för åtgärden i ovanstående beslut
Anteckning och bild från platsbesök den 8 februari 2016.
Bild från 2014-06-25

Beslutsmottagare
Mark- och miljödomstolen
Box 708
83130 Östersund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§15
Lägesrapport Miljöenheten
Miljöchef Karin Hansson informerar i sin lägesrapport från Miljöenheten om:
Ärendestatistik
Aktiviteter och händelser av intresse

Justerare

Utdragsbestyrkande

1
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2016-02-25
INFO.2016.4

§16
Delegationsärenden
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att nedanstående delegationsbeslut anslås.
Ärendet
Följande delegationsbeslut redovisades vid dagens sammanträde.
Bygg
Belutsnummer: 101-193
Miljö
Beslutsnummer: 59-165
Räddning:
Beslutsnummer: -

Justerare

Utdragsbestyrkande

1

