PROTOKOLL
Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN
Plats och tid

2017-05-11
Fågelsjörummet kl.08.30

Beslutande

Tommy Borg (S) ordförande
John Nyman (C)
Sune Frost (MP)
Elisabeth Collin (LB)
Jan Nordlinder (S)

Övriga deltagande

Helena Olovsdotter Haglund, plan- och byggchef
Karin Hansson, miljöchef
Peter Nystedt, räddningschef
Roland Nilsson, bygglovhandläggare
Janne Larsson, miljöinspektör
Lennart Wing, energirådgivare
Mikaela Olsen, praktikant
Hanna Magnusson, praktikant
Erik Noresten (M)

Utses att justera

Sune Frost

Justeringens plats och tid

Samhällsutvecklingsförvaltningen, plan 4, 2017-05-11, kl.12.00

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristin Wallberg
Ordförande

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

Tommy Borg
Justerande

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

Sune Frost

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

Myndighetsnämnden
2017-05-11

Sammanträdesdatum

Datum för anslags nedtagande:

Datum för anslags uppsättande:

2017-05-11

2017-06-02
Samhällsutvecklingsförvaltningen,
plan 4, Förvaltningshuset, Ljusdal

Förvaringsplats för
protokollet

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

Underskrift

Justerare

Kristin Wallberg

Utdragsbestyrkande
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MYNDIGHETSNÄMNDEN

Innehållsförteckning
MYN §18 Lägesrapport Räddningstjänsten
MYN §19 Anmälan om ev olovligt byggande på JärvsöHamre 5:13 i Järvsö
MYN §20 Lägesrapport Plan och byggenheten
MYN §21 Riktlinjer för fordonstvättar i Ljusdals kommun
MYN §22 Begäran om ändring av villkor i tillstånd för
hållande av kaniner
MYN §23 Lägesrapport Miljöenheten
MYN §24 Delegationsärenden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2017-05-11
INFO.2017.3

§18
Lägesrapport Räddningstjänsten
Räddningschef Peter Nystedt informerar i sin lägesrapport från Räddningstjänsten om:
Bussolycka E45 mellan Sveg-Fågelsjö 2 april 2017, 59 ombord, 3 avlidna.
Peter Nystedt redovisar hela arbetet under och efter olyckan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2017-05-11
ALLM.2016.36

§19
Anmälan om ev olovligt byggande på Järvsö-Hamre 5:13 i Järvsö
Beslutet avser: Utdömande av sanktionsavgift för att byggnadsarbeten påbörjats utan startbesked.
Myndighetsnämndens beslut:
·
Ärendet återremitteras för vidare handläggning.

Justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2017-05-11
INFO.2017.1

§20
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
Lennart Wing informerar om OVK-projektet (Obligatorisk ventilationskontroll).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2017-05-11
MFV.2017.226

§21
Riktlinjer för fordonstvättar i Ljusdals kommun
Myndighetsnämndens beslut
·
De föreslagna riktlinjerna för fordonstvättar antages.
Ärendet
De föreslagna riktlinjerna för fordonstvättar har tagits fram av miljöenheten på Ljusdals kommun,
med Ljusdal Energi (Ljusdal Vatten AB) som remissinstans. Den övergripande målsättningen med
riktlinjerna är att minska fordonstvättarnas utsläpp av olja och metaller i sådan omfattning att alla
anläggningar klarar Ljusdal Energis gränsvärden för utsläpp av industriavloppsvatten. Vid
avloppsrening är det viktigt att både det slam som bildas under reningen och det renade
avloppsvattnet som släpps ut från reningsverken innehåller så låga halter av miljöskadliga ämnen
som möjligt. Ett sätt att klara detta är att minska utsläppsmängderna av sådana ämnen från olika
källor i samhället. En av dessa källor är fordonstvättar.
Vid tillsynen av fordonstvättar har det under senare år blivit alltmer tydligt att de tidigare
riktlinjerna (som antogs 2007) till vissa delar inte längre är aktuella. Ett av syftena med de nya
riktlinjerna är att provtagning och analys av industriavloppsvatten ska ske i enlighet med de
parametrar och gränsvärden som anges i Ljusdal Energis broschyr "Riktlinjer vid utsläpp av
avloppsvatten från industrier och andra verksamheter". Arbetet med riktlinjerna för fordonstvättar
har haft sin utgångspunkt i Mitt Sverige Vattens riktlinjer, som används av miljökontoren i
Sundsvall, Timrå och Norrhälsinge (Hudiksvall och Nordanstig).
Bilaga
Förslag till riktlinjer för fordonstvättar

Sändlista
Ljusdal Energi (kopia på beslutet)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2017-05-11
HÄL.2017.193

§22
Begäran om ändring av villkor i tillstånd för hållande av kaniner
Myndighetsnämndens beslut
·
Begäran om ändringar i nuvarande tillstånd, MYN §129 2014, för hållande av kaniner på
fastigheten Stenhamre 9:7 avslås.
·
En avgift på 1600 kr tas för handläggning av ärendet.
Beslutet är fattat med stöd av Lokala föreskrifter för Ljusdals kommun avseende skydd av
människors hälsa och miljön 3 § Kf § 90/05 samt 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808).
Ärendet
Begäran har inkommit om ändring av befintliga villkor i nuvarande giltigt beslut för tillstånd MYN
§129 2014.
Enligt skrivelsen begärs att få ställa burar och hagar mot grannen norr om fastigheten 9:7. I begäran
framkommer att ägaren av grannfastigheten, Stenhamre 9:10, är svägerska till fastighetsägaren 9:7
som sägs godkänt att burar och hagar kan placeras närmare än 2 m från tomtgräns. Begäran anger
också att tillstånd för antalet kaniner endast ska omfatta individer äldre än 8 veckor.
Motivering till beslut
Fastigheter kan byta ägare och nya ägare kan uppleva sig störda. Även nuvarande ägare till
grannfastigheten Stenhamre 9:10 kan ändra uppfattning. För att undvika ytterligare klagomål och
framtida osämja avslår nämnden begäran om att placera burar/hagar mot gränsen till fastigheten
Stenhamre 9:10.
Myndighetsnämnden anser att beviljande av begäran om ändringar för att nuvarande tillstånd inte
längre ska omfatta kaniner under 8 veckors ålder, kan komma att medföra ytterligare olägenheter
för grannar. Nämnden bedömer en ändring som ett tillåtande av fler vuxna kaniner på fastigheten.
Fler vuxna kaniner ökar riskerna i högre grad för olägenheter så som lukt och flugor än om antalet
som nuvarande innefattar individer under åldern 8 veckor.
Begäran om nya grunder till antalsbegränsningen i tillståndet är inte till fördel mer än för
verksamhetsutövaren. Flera klagomål har inkommit på verksamheten vilket bland annat gällt att
antalet kaniner överskrider 70 individer som tillståndet medger.
Vidare anser nämnden att det problem som verksamhetsutövaren beskriver med svårigheter att
beräkna antalet kaniner yngre än 8 veckor inte väger tillräckligt tungt för att ändra det nuvarande
tillåtna antalet kaniner i tillståndet.
Upplysningar
Tänk på att gällande tillstånd MYN §129 2014 är tidsbegränsat, vilket medför att vid avsikt att
fortsätta med verksamheten efter 31 december 2020 måste ett nytt tillstånd sökas i god tid innan
tillståndet löper ut.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN
Hur man överklagar, se bilaga

Sändlista
Sökande - mottagningskvitto

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-05-11

9

PROTOKOLL
Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN
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INFO.2017.2

§23
Lägesrapport Miljöenheten
Miljöchef Karin Hansson informerar i sin lägesrapport från Miljöenheten om:
Ärendestatistik
Aktiviteter och händelser av intresse

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2017-05-11
INFO.2017.4

§24
Delegationsärenden
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att nedanstående delegationsbeslut anslås.
Ärendet
Följande delegationsbeslut redovisades vid dagens sammanträde.
Bygg
Belutsnummer: 65 - 205.2017
Miljö
Beslutsnummer: 93 - 249.2017
Räddning:
Beslutsnummer: 28, 29, 33, 61, 65, 74, 88, 105, 111. 2017

Justerare

Utdragsbestyrkande
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