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PROTOKOLL
Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2016-12-15

Plats och tid

Räddningstjänsten kl.8.30-12.00

Beslutande

Per Olov Persson (M) Ordförande
Tommy Borg (S) V.ordförande
John Nyman (C)
Sune Frost (MP)
Lasse Bergqvist (L)

Övriga deltagande

Helena Olovsdotter Haglund, plan- och byggchef
Karin Hansson, miljöchef
Peter Nystedt, räddningschef
Kristin Wallberg, sekreterare
Roland Nilsson, bygglovhandläggare
Simon Rosell, bygglovhandläggare
Lennart Wing, energirådgivare
Niklas Svensson, miljöinspektör

Ej beslutande ersättare

Elisabet Collin (LB)

Utses att justera

Lasse Bergqvist
Samhällsutvecklingsförvaltningen, plan 4, 2016-12-22 kl.10:00

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristin Wallberg
Ordförande

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

Per Olov Persson
Justerande

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

Lasse Bergqvist

Paragrafer

79 - 87
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PROTOKOLL
2016-12-15
MYNDIGHETSNÄMNDEN

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

Myndighetsnämnden
2016-12-15

Sammanträdesdatum

Datum för anslags nedtagande:

Datum för anslags uppsättande:

2016-12-22

2017-01-13
Samhällsutvecklingsförvaltningen,
plan 4, Förvaltningshuset, Ljusdal

Förvaringsplats för
protokollet

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

Underskrift

Justerare

Kristin Wallberg

Utdragsbestyrkande

2
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PROTOKOLL

3

2016-12-15
MYNDIGHETSNÄMNDEN

Innehållsförteckning
MYN §79 Lägesrapport Räddning
MYN §80 Bygglov för ordningsställande av p-platser och
inredande av café på Öje 6:57 i Järvsö
MYN §81 Lägesrapport Plan- och byggenheten
MYN §82 Samrådsunderlag Tensbergs kraftverk
MYN §83 Tillsynsprojekt: enskilda avlopp 2017 - 2020
MYN §84 Lägesrapport Miljöenheten
MYN §85 Delegationsärenden
MYN §86 Ansökan om rivningslov för byggnad på
Kårböle 3:63 i Kårböle. Nytt ärende.
MYN §87 Ansökan om bygglov för nybyggnad av
personalutrymmen på Östernäs 15:3 i Ljusdal.
Nytt ärende.

Justerare

Utdragsbestyrkande

4
5
6
7-8
9
10
11
12
13
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PROTOKOLL
Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2016-12-15
INFO.2016.3

§79
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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1

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2016-12-15
BYGG.2016.157

§80
Bygglov för ordningsställande av p-platser och inredande av café på Öje 6:57 i
Järvsö
Beslut
·

Affärsutvecklarna i Hälsingland AB:s överklagande har kommit i rätt tid och skickas med
övriga beslutshandlingar till Länsstyrelsen Gävleborg för prövning.

Redogörelse för ärendet
Beslutet avser: Överklagan av sanktionsavgift för utförda byggnadsarbeten utan startbesked på Öje
6:57 i Järvsö
Klagande: Affärsutvecklarna i Hälsingland AB SKÄSTRABERGSVÄGEN 1 820 40 JÄRVSÖ
Myndighetsnämnden beslutade 2016-10-27 att ägarna till fastigheten Öje 6:57, Affärsutvecklarna i
Hälsingland AB ska betala en sanktionsavgift då byggnadsarbeten och verksamhet påbörjats utan
bygglov och startbesked.
Beslutet har överklagats.
Beslutet har kvitterats ut av sökanden 2016-11-12. Överklagandet har inkommit till nämnden 201611-25, således 13 dagar efter det att beslutet kvitterades ut.
Bifogade handlingar
Myndighetsnämndens beslut + handlingar 2016-10-27 §64

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2016-12-15
INFO.2016.2

§81
Lägesrapport Plan- och byggenheten
Information om:
* OVK-projektet - Lennart Wing
* Tillsynsarbetet - Information utgår pga sjukdom
* Upphävande av strandskydd - Simon Rosell
* Strandskyddsutbildning - Simon Rosell, Roland Nilsson
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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1

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2016-12-15
NAT.2015.13

§82
Samrådsunderlag Tensbergs kraftverk
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att:
·

Avstå från att lämna ytterligare yttrande på aktbilaga 26

Förslag till beslut
Alt 1
Framföra följande yttrande:
Myndighetsnämnden delar sökandens uppfattning att energiproduktion via vattenkraft medför ett
mindre utsläpp av koldioxid jämfört med produktion via många andra energiformer. Däremot anser
myndighetsnämnden inte för den skull att alla vattenkraftanläggningar skall behållas bara för att
de en gång i tiden blivit uppförda. Varje anläggnings nytta i förhållande till den skada som den
medför måste bedömmas från fall till fall och där inte endast en miljöaspekt vägs in. Att
generalisera och som sökandes säga att ”varje kWh vattenkraft som tas bort ur produktionen och
ersätts med annan produktion innebär en utökad miljöpåverkan” delas därför inte av
myndighetsnämnden.
Ca 90 % av den el som kommer från vattenkraftverk i Sverige kommer från de storskaliga
kraftverken. Den småskaliga vattenkraften (< 125 kW) står för endast ca 10 % av
vattenkraftsproduktionen i Sverige men orsakar ändå ofta relativt stor lokal påverkan på
ekosystemen. Tensbergs kraftverk står i sig för en mycket liten del av nationens elförsörjning,
produktionen motsvarar ca 0,01 promille av den årliga totala vattenkraftproduktionen i Sverige.
Tensbergs vattenkraftanläggning är belägen i ett, ur naturvärdesynpunkt, mycket värdefullt område
som också är lagskyddat genom miljöbalkens 4 kap 6 §. Myndighetsnämndens uppfattning är att i
ett sådant område, som också ingår och är bedömd som värdefull i den fiskevårdsplan som håller på
att upprättas för Voxnans avrinningsområde, måste naturvärdena väga tungt i bedömningen av ett
eventuellt tillstånd för vattenkraftverket.
Även om intentionerna att försörja kommunmedborgare med elström var goda år 1945, då
anläggningen uppfördes på initiativ av Los kommun, så behöver inte
detta medföra att anläggningen för den skull är laglig utifrån dagens lagstiftning, det är ju bla detta
som nu ska prövas hos domstolen. Myndighetsnämnden anser därför att lagligheten av
anläggningen ska prövas av domstolen även om kommunen tidigare varit initiativtagare.
Alt 2
Avstå från att lämna ytterligare yttrande på aktbilaga 26
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

2

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2016-12-15

Beslutsgång i omröstning
Ordförande ställer alternativen mot varandra och finner att myndighetsnämnden bifaller alternativ
2.
Per Olov Persson (M), Tommy Borg (S) samt John Nyman (C) ställer sig positiva till alternativ 2.
Ärendet
Myndighetsnämnden har i underrättelse från Östersunds tingsrätt, mark- och miljödomstolen fått
tillfälle att yttra sig över innehållet i aktbilaga 26 angående ansökan om tillstånd till lagligförklaring
av Tensbergs vattenkraftverk mm.
Beslutsmottagare
Östersunds tingsrätt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

1

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2016-12-15
ADM.2016.30

§83
Tillsynsprojekt: enskilda avlopp 2017 - 2020
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att:
·
Anta projektplanen för tillsynsprojekt enskilda avlopp 2017-2020
Bakgrund
Sverige har 16 miljökvalitetsmål, varav flera berör små avlopp. Sverige omfattas även sedan år
2000 av EU:s ramdirektiv för vatten, som syftar till att vi gemensamt tar ansvar för ett långsiktigt
och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser.
Ljusdals kommun har 2016 upprättat en överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och
energi och klimatanpassning med Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Enligt punkt 14 i
överenskommelsen kommer kommunen att verka för att enskilda avlopp inventeras och att de
bristfälliga avloppen åtgärdas.
Avlopp bidrar till flera olika problem, vilka kan vara mer eller mindre uttalade beroende på var
avloppsanläggningen ligger, hur den används och vilken status den har. Ett orenat eller dåligt
avloppsvatten kan förorena dricksvatten eller badvatten men också skapa övergödningsproblem i
den närmaste recipienten (sjö eller vattendrag) eller i havet. Dessutom kan avloppsvatten innehålla
miljö- och hälsofarliga ämnen som ett resultat av hushållets användning av läkemedel och
hushållskemikalier.
Ljusdals kommun har i dag ca 4500 små avlopp. Av dessa har miljöenheten, mellan åren 20092014, uppmanat 1054 fastighetsägare med små avlopp att rusta sina avlopp. Arbetet har resulterat i
att 572 avlopp har utifrån fastighetsägarnas goda vilja, antingen:
·
Rustatstill att minst omfatta en 2 m3 trekammarbrunn med efterföljande rening (markbädd)
·
Ersattwc med förbrännings- eller mulltoalett
·
Valtatt koppla bort toaletten från avloppet
Resultatet från arbetet med att uppmana fastighetsägarna, att på frivillig basis rusta sitt avlopp visar
att endast en mycket begränsad del av de små avlopp som finns i Ljusdals kommun har åtgärdats.
Miljöenheten anser därför att arbetet behöver intensivieras.
Beslutsmottagare
Miljöenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2016-12-15
INFO.2016.1

§84
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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PROTOKOLL
Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2016-12-15
INFO.2016.4

§85
Delegationsärenden
Beslut
Myndighetsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut.
Ärendet
Följande delegationsbeslut redovisades vid dagens sammanträde.
Bygg
Beslutsnummer: 2016.836-885
Miljö
Beslutsnummer: 2016.783-825
Räddning:
Beslutsnummer:

Justerare

Utdragsbestyrkande

1
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1

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2016-12-15
BYGG.2015.132

§86
Ansökan om rivningslov för byggnad på Kårböle 3:63 i Kårböle
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att
·

Justerare

Uppdrag ges till tjänstemän att utforma komplettering varvid ordförande får delegation att ta
beslut.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

1

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2016-12-15
BYGG.2016.454

§87
Ansökan om bygglov för nybyggnad av personalutrymmen på Östernäs 15:3 i
Ljusdal
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att
·

Justerare

Återremittera ärendet för vidare handläggning och invänta begärda kompletterande
handlingar samt fotomontage som visar en översikt över området med byggnaden.

Utdragsbestyrkande

