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PROTOKOLL 4

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2015-09-24

Justerare Utdragsbestyrkande

INFO.2015.5

§65

Deltagande av utomstående vid myndighetsnämndens sammanträden

Beslut

· Myndighetsnämnden beslutar att om utomstående vill närvara i samband med nämndens
sammanträden, för att delge information eller liknande, så ska nämnden avgöra från gång
till gång huruvida det ska tillåtas. Den/de utomstående ska då kallas av nämnden. Beslutet
gäller från och med dagens datum och framåt.



PROTOKOLL 5

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2015-09-24

Justerare Utdragsbestyrkande

INFO.2015.1

§66

Lägesrapport Räddningstjänsten

Räddningschef Peter Nystedt informerar i sin lägesrapport från Räddningstjänsten om:

Ärendestatistik
Aktiviteter och händelser av intresse



PROTOKOLL 6

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2015-09-24

Justerare Utdragsbestyrkande

MFV.2015.107

§67

Anmälan om etablering av vindkraftverk på Blacksåsberget

Mötet ajourneras kl 10.45 för att återupptas kl 10.54.

Myndighetsnämndens beslut

· Myndighetsnämnden avslår Miljöenhetens förslag till beslut.

Miljöenhetens förslag till beslut
Myndighetsnämnden beslutar att förelägga Vindmark Technologies AB, organisationsnummer
556751-3840, att ansöka om tillstånd för uppförande av 5 vindkraftverk på Blacksåsberget på
fastighet Järvsö-Kyrkby 2:20 mfl, enligt anmäld verksamhet. Verksamheten får ej påbörjas utan att
tillstånd erhållits.

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap §§ 6a och c miljöbalken (1998:808), § 27 förordning 1998:899
miljöbalken samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 21 kap 11 § punkt 3.

Ärendet
Vindmark Technologies AB har 2015-04-29 inkommit med anmälan enligt 9 kap 6 § Miljöbalken
(1998:808) samt 25a §§ förordning (1998:899) om att uppföra 5 st vindkraftverk med en total höjd
av max 150 meter på Blacksåsberget, söder om Harsasjön i Harsa. Anmälan omfattar också
anläggande av vägar, uppställningsplatser samt kranplatser. Anmälan består av
miljökonsekvensbeskrivning, landskapsanalys, översiktskarta, fastighetskarta,
naturvärdesinventering, fågelinventering, fladdermusinventering, teknisk beskrivning av
vindkraftverk, fotomontage, ljudberäkningar, skuggberäkningar, kontrollprogram, mm.

Anmälan skickades på remiss till länsstyrelsen Gävleborg som besvarade remissen 2015-06-03.
Området besöktes i fält tillsammans med personal från Plan- och Bygg 2015-06-12. Föreläggande
om komplettering skickades till sökanden 2015-06-23 innehållande bla krav på översiktskartor,
påverkan på friluftsliv, inventeringar av fågel och fladdermöss, fotomontage, mm. Kompletteringar
förutom inventering av fågel och fladdermöss inkom 2015-08-20. Anmälan bedömdes vara
komplett 2015-09-04.

Bedömning
Vindkraftparken bedöms vara tillståndspliktig då den är lokaliserad nära (2,8 km) från
Sörbyparkens vinkraftpark. Vindkraftparken bedöms få delvis samma störningsområde för
skuggutbredning och ljudutbredning som Sörbyparken samt att parkerna visuellt kommer att
upplevas som en och samma från flera betraktelsepunkter. Enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251) 21 kap 11 § punkt 3 bedöms då vindkraftparken vara tillståndspliktig.
Enligt 9 kap §§ 6a och c miljöbalken får tillsynsmyndigheten besluta om att förelägga
verksamhetsutövaren om att söka tillstånd om verksamheten medför risk för betydande
föroreningar eller andra betydande olägenheter för människors hälsa eller miljö.



PROTOKOLL 7

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2015-09-24

Justerare Utdragsbestyrkande

Exploateringen bedöms inte kunna genomföras utan att riksintresset för friluftsliv påtagligt skadas.
Riksintresseområdet påverkas av buller, skuggbildning och förändrad landskapsbild.
Exploateringen bedöms få en stor visuell påverkan på riksintresset Harsens fäbodar. Detta gäller
särskilt om befintlig skog avverkas.

Finnbrännans naturreservat kommer att påverkas av ljudnivåer mellan 35-45 dBA vilket inte
bedöms vara acceptabelt med tanke på att reservatet bla är bildat för att tillgodose områden för
friluftsliv.

Etableringen bedöms även strida mot grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och
vattenområden enligt 3 kap 6 § eftersom både riksintresse för friluftsliv- och kulturmiljö påtagligt
skadas.

Övrigt
Etableringen strider mot intentionerna i kommunens översiktsplan där Harsaområdet är ett av
kommunens viktigaste rekreationsområden. Vindkraftetableringar ska enligt översiktsplanen,
tematiskt tillägg för vindkraft, ske restriktivit på platser som inte är angivna i planen.

Yrkanden
Lasse Bergqvist (FP) yrkar bifall till Miljöenhetens förslag.

Manne Vallström (MP) yrkar avslag på Miljöenhetens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att Myndighetsnämnden bifaller
Manne Vallströmsyrkande.

Reservation
Lasse Bergqvist och Tommy Borg reserverar sig mot förslaget.

Hur man överklagar, se bilaga

Beslutet delges
Vindmark Group
BRF Svemarkshus/ Övre Harsa samfällighetsförening
Styrelsen för Harsa Fastighetsförening



PROTOKOLL 8

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2015-09-24

Justerare Utdragsbestyrkande

BYGG.2015.140

§68

Ansökan om bygglov för nybyggnad av vindkraftpark på Järvsö-Kyrkby 2:20,
Järvsö-Nybo 27:2, Bondarv 4:31, Järvsö-Nybo 4:2, Blacksåsberget, Järvsö

Myndighetsnämndens beslut

· Att återremittera ärendet till Bygg med hänvisning till Myndighetsnämndens beslut
20150924 § 67 för vidare handläggning.

Handlingar som ingår i beslutet

Ansökan diarieförd 2015-04-27
Översiktskarta diarieförd 2015-08-25
Myndighetsnämndens beslut den 2015-09-24 XXX

Ärendet

Beslutet avser: Ansökan om bygglov för nybyggnad av vindkraftpark på Järvsö-Kyrkby 2:20,
Järvsö-Nybo 27:2, Bondarv 4:31, Järvsö-Nybo 4:2, Blacksåsberget, Järvsö
Sökande: Vindmark Technologies AB, Värtavägen 55, 115 38, Stockholm.

Vindmark Technologies AB har den 2015-04-27 inkommit med en ansökan om bygglov för
nybyggnad av vindkraftpark på Järvsö-Kyrkby 2:20, Järvsö-Nybo 27:2, Bondarv 4:31, Järvsö-Nybo
4:2, Blacksåsberget, Järvsö, Ljusdals kommun.

Vindmark Technologies AB har för avsikt att uppföra 5 st vindkraftverk med en total höjd av max
150 meter på Blacksåsberget, söder om Harsasjön i Harsa. Ansökan omfattar också anläggande av
vägar, uppställningsplatser samt kranplatser.

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser samt ligger utanför så kallad
sammanhållen bebyggelse.

Fastigheten har besökts av handläggare från Samhällsutvecklingsförvaltningen den 2015-06-12.

Ärendet har redovisats på tjänstemannaberedning 2015-04-28.

Samhällsutvecklingsförvaltningen har gjort följande bedömning:
Vindkraftparken bedöms vara tillståndspliktig då den är lokaliserad nära (2,8 km) från
Sörbyparkens vinkraftpark. Vindkraftparken bedöms få delvis samma störningsområde för
skuggutbredning och ljudutbredning som Sörbyparken samt att parkerna visuellt kommer att
upplevas som en och samma från flera betraktelsepunkter. Enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251) 21 kap 11 § punkt 3 bedöms då vindkraftsparken vara tillståndspliktig.
Enligt 9 kap §§ 6a och c miljöbalken får tillsynsmyndigheten besluta om att förelägga
verksamhetsutövaren om att söka tillstånd om verksamheten medför risk för betydande
föroreningar eller andra betydande olägenheter för människors hälsa eller miljö.



PROTOKOLL 9

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2015-09-24

Justerare Utdragsbestyrkande

Motivering till beslut

Enligt 6 kap. 1 § Plan- och Byggförordningen (PBF) krävs det bygglov för att uppföra
vindkraftverk som är högre än 20 meter över markytan och har en vindturbin med en diameter som
är större än tre meter.

Enligt 6 kap. 2 § Plan- och Byggförordningen krävs det trots 6 kap. 1 § PBF inte bygglov för att
uppföra ett vindkraftverk som avses i 6 kap. 1 § PBF om verket omfattas av tillstånd enligt 9 eller
11 kap. miljöbalken.

Enligt Myndighetsnämndens beslut den 2015-09-24 § XXX, föreläggs Vindmark Technologies AB,
organisationsnummer 556751-3840, att ansöka om tillstånd för uppförande av 5 vindkraftverk på
Blacksåsberget på fastighet Järvsö-Kyrkby 2:20 mfl, enligt anmäld verksamhet. Verksamheten får ej
påbörjas utan att tillstånd erhållits.
Beslutet är fattat med stöd av 9 kap §§ 6a och c miljöbalken (1998:808), § 27 förordning 1998:899
miljöbalken samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 21 kap 11 § punkt 3.

Hur man överklagar, se bilaga

Beslutet delges

Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet)



PROTOKOLL 10

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2015-09-24

Justerare Utdragsbestyrkande

ALLM.2015.24

§69

Anmälan om olovligt byggande på Nore 30:5 i Ljusdal

Beslut

· Ärendet avskrivs utan vidare åtgärd.

Ärendet
Ärendet avser en anmälan om eventuellt olovligt byggande på fastigheten Nore 30:5 i Ljusdals
kommun. Anmälan gäller en bygglovbefriad komplementbyggnad till befintligt fritidshus på
fastigheten, en så kallad Attefallsbyggnad.

lämnade den 2015-08-04 in en anmälan om
eventuellt olovligt byggande då han anser byggnaden vara störande för grannfastigheten samt att
den ej överensstämmer med beviljat startbesked.

äger ej någon av grannfastigheterna och är ej skriven på någon av adresserna, han är däremot
anhörig till ägaren av Nore 30:6. Det saknas fullmakt att föra dennes talan i ärendet.

Fastigheten har besökts av bygglovhandläggare Sanna Sved samt karttekniker Ingeli Andersson den
2015-08-12.
Plan- och Bygg gör bedömningen att siktlinjen från Nore 30:6 och ut över vattnet ej väsentligt
berörs av åtgärden med hänsyn till huvudbyggnadens läge på tomten.

Bakom komplementbyggnaden finns dessutom ett antal lövträd som redan innan nybyggnaden
fanns på plats och därav skymde sikten från bakomvarande obebyggda delar av fastigheten Nore
30:6 samt dess infart.

Åtgärden är inte utförd närmare tomtgräns mot Nore 30:6 än 4,5 meter. Avståndet bedöms vara ca
20 meter från den utförda åtgärden till den gemensamma tomtgränsen.

Byggnaden följer i betydande delar i anmälan inlämnade handlingar, slutbesked har ej begärts och
relationshandlingar har ej inkommit då mindre ändringar förekommer i placering av fönster.
Tiden för färdigställande har ej passerat.

Handlingar som ingår i beslutet
Anmälan diarieförd 2015-08-04
Foton diarieförd 2015-08-12
Foto diariefört 2014-09-30
Startbesked D14/317 + handlingar diariefört 2014-07-08



PROTOKOLL 11

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2015-09-24

Justerare Utdragsbestyrkande

Motivering till beslut
Inget olovligt bedöms vara utfört på fastigheten Nore 30:5.

De avvikelser i startbeskedet som har kunna konstateras bedöms som ringa ändringar, vilket kan
redovisas som relationshandlingar i samband med begäran om slutbesked. Detta innebär att
åtgärden bedöms följa beviljat startbesked samt dess fastställda handlingar.

Vid besök på plats gör Plan- och Bygg bedömningen att ingen betydande olägenhet för Nore 30:6
har uppkommit i samband med byggnationen på Nore 30:5, samt att dess siktlinje mot sjön Växnan
ej har berörts väsentligt av åtgärden.

Beslutet delges



PROTOKOLL 12

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2015-09-24

Justerare Utdragsbestyrkande

ALLM.2013.33

§70

Ev olovligt byggande på Järvsö-Ede 4:17 i Järvsö

Beslut

Med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, föreläggs
att senast inom 2 månader från det att ni fått del av detta beslut vidta rättelse

enligt följande: Ekonomibyggnaden i form av en lada på fastigheten Järvsö-Ede 4:17 (se bifogade
foton) ska återställas till ursprunglig användning, de vill säga från att användas för fritidsändamål
till att vara en lada i sin användning. Även marken närmast ladan ska återställas från privat
användning såsom utemöbler.
Om föreläggandet inte följs kan byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den
försumliges bekostnad och hur det ska ske eller förena föreläggandet med vite.
Detta beslut gäller omedelbart enligt 11 kap. 38 § PBL trots att beslutet inte har vunnit laga kraft.

Underlag i ärendet
Foton tagna 2012-10-09, 2013-10-10 och 2014-08-06
Skrivelser och kommunicering från fastighetsägare

Ärendet
Beslutsmottagare
Ärendet avser olovligt byggande på Järvsö-Ede 4:17 i Järvsö.
På ovan nämna fastighet, vilken är avstyckad från stamfastigheten Järvsö-Ede 4:22 för
fritidsändamål, finns en ekonomibyggnad i form av en gammal lada vilken är placerad cirka 40
meter från älven Ljusnan. Ladan har renoverats i syfte till att användas som fritidshus. Ladan har
förändrats från att vara en enkel liggtimmerstomme utan takkonstruktion (se foton diarieförda
2013-10-15) och med tittgluggar utan fönster till att ha isolerats med fogskum och fått en entrédörr
av villahuskaraktär (se foton diarieförda 2013-10-15). Fönstret har installerats i byggnaden och är
utsmyckat med gardiner och krukväxter. Även marken närmast ladubyggnaden får anses användas
för privat bruk som tomtmark då bland annat utemöbler står där (se foton diarieförda 2014-08-19).
Av kommuniceringen med fastighetsägaren att döma, anser sig denne ha rätt att
nyttja byggnaden för fritidsändamål då fastigheten är avstyckad för fritidsändamål.

Motivering till beslut
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 det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna
lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden
förelägga den som äger eller fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid
(rättelseföreläggande).



PROTOKOLL 13

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2015-09-24

Justerare Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden gör bedömningen att byggnaden i fråga är en ekonomibyggnad och är uppförd
för dessa ändamål. Att fastigheten sedan är avstyckad från stamfastigheten Järvsö-Ede 4:22 för
fritidsändamål ändrar inte det faktum att byggnaden är en ekonomibyggnad. Att nyttja byggnaden
för andra ändamål kräver bygglov för ändrad användning.

Enligt lantmäteriets handlingar framgår att byggnaden aldrig varit en bostad utan en lada.

Av kommuniceringen att döma med fastighetsägare anser sig dem ha rätt att nyttja byggnaden för
fritidsändamål. Renoveringen har gjorts i syfte att ändra byggnadens användning från
ekonomibyggnad till fritidshus. Byggnaden har isolerats med bland annat fogskum och en dörr av
villahuskaraktär är installerad på byggnaden samt att fönster är insatta, vilka utsmyckats med
gardiner och krukväxter.

Efter besök på platsen av personal på Plan och Bygg och med ovan nämnda information anser
myndighetsnämnden att byggnaden nyttjas för fritidsändamål, vilket kräver bygglov för ändrad
användning. Även marken närmast ladubyggnaden anses användas för privat bruk som tomtmark då
utemöbler står där. Byggnaden är placerad cirka 40 meter från vattnet och för att nyttja
ekonomibyggnaden för fritidsändamål krävs en strandskyddsdispens enligt miljöbalken.

utger sig för att vara fastighetsmäklare, ekonom samt stadsplanerare. Han bedöms
således besitta kunskap om att bygglov och strandskyddsdispens krävs för de vidtagna åtgärderna.

Beslutet delges



PROTOKOLL 14

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2015-09-24

Justerare Utdragsbestyrkande

INFO.2015.3

§71

Lägesrapport Plan- och bygg

Plan- och byggchef Helena Olovsdotter Haglund informerar i sin lägesrapport från Plan- och
byggenheten om:

Ärendestatistik
Aktiviteter och händelser av intresse

Bygghandläggare Simon Rosell redogör för statusen i ärendet Vattuvalla.



PROTOKOLL 15

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2015-09-24

Justerare Utdragsbestyrkande

HÄL.2015.25

§72

Tillsyn städ/ventilation

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att förelägga rektor vid Färila skola.

· Att vid ett vite om 30 000 kr senast 2015-11-30 ta fram en anpassad egenkontroll som är
anpassad till verksamheten

Beslutet fattat med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken, 26 kap. 19 § miljöbalken, 26 kap. 14 §
miljöbalken och 3§ lag om viten (SFS 1985:206).

Redogörelse för ärendet
Miljöenheten har 2015-02-24 förelagt Färila skola att inkomma med ett egenkontrollprogram till
miljöenheten i Ljusdals kommun.

Mottagningskvitto mottogs av myndigheten 2015-03-12 av Färila skola. Ingen ytterligare kontakt
har tagits från verksamhetsutövaren.

Lagstiftning
26 kap. 9 § Tillsynsmyndigheten får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud
som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med
stöd av balken ska följas.

26 kap 19 § Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra
olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera
verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar.

26 kap 14 § Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Bedömning
Verksamhetutövarenhar inte inlämnat till myndigheten något förslag på ett egenkontrollprogram
som är anpassat till skolans verksamhet.

Hur man överklagar, se bilaga

Beslut delges
Rektor Färila skola
Utbildningsnämnden - kopia
Förvaltningschef - kopia



PROTOKOLL 16

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2015-09-24

Justerare Utdragsbestyrkande

HÄL.2014.299

§73

Tillsyn projekt städning och ventilation

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att förelägga rektor vid Hybo skola.

· Att vid ett vite om 30 000 kr senast 2015-11-30 ta fram en fungerande egenkontroll som är
anpassad till verksamheten.

· Att vid ett vite om 30 000 kr senast 2015-10-20 ta fram en handlingsplan för att minska
andelen öppna hyllor och öka andelen skåp med luckor.

Beslutet fattat med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken, 26 kap. 19 § miljöbalken, 26 kap. 14 §
miljöbalken och 3§ lag om viten (SFS 1985:206).

Redogörelse för ärendet
Miljöenheten har 2015-02-19 förelagt Hybo skola att inkomma med ett egenkontrollprogram och en
handlingsplan.

Mottagningskvitto mottogs av myndigheten 2015-03-12 av Hybo skola. Förslag på åtgärder
inlämnades av verksamhetsutövaren 2015-05-12.

Lagstiftning
26 kap. 9 § Tillsynsmyndigheten får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud
som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med
stöd av balken ska följas.

26 kap 19 § Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra
olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera
verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar.

26 kap 14 § Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Miljöenhetens bedömning
Verksamhetutövarenhar inte inlämnat till myndigheten något förslag på ett egenkontrollprogram
som är anpassat till skolans verksamhet.
Miljöenheten gör bedömningen att den gällande skrivelse som inkommit gällande den
handlingsplan som skulle ha tagits fram inte är tillräckligt detaljerad för att göra en bedömning på.



PROTOKOLL 17

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2015-09-24

Justerare Utdragsbestyrkande

Hur man överklagar, se bilaga

Beslutet delges
Rektor , Hybo skola
Utbildningsnämnden - kopia
Förvaltningschef - kopia



PROTOKOLL 18

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2015-09-24

Justerare Utdragsbestyrkande

HÄL.2015.23

§74

Tillsyn städ/ventilation

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att förelägga rektor vid Los Centralskola.

· Att vid ett vite om 30 000 kr senast 2015-11-30 ta fram en fungerande egenkontroll som är
anpassad till verksamheten.

Beslutet fattat med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken, 26 kap. 19 § miljöbalken, 26 kap. 14 §
miljöbalken och 3§ lag om viten (SFS 1985:206).

Redogörelse för ärendet
Miljöenheten har 2015-02-26 förelagt Los centralskola att inkomma med ett egenkontrollprogram
till miljöenheten i Ljusdals kommun.

Mottagningskvitto mottogs av myndigheten 2015-03-12 av Los skola. Ingen ytterligare kontakt har
tagits från verksamhetsutövaren.

Lagstiftning
26 kap. 9 § Tillsynsmyndigheten får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud
som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med
stöd av balken ska följas.

26 kap 19 § Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra
olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera
verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar.

26 kap 14 § Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Miljöenhetens bedömning
Verksamhetutövarenhar inte inlämnat till myndigheten något förslag på ett egenkontrollprogram
som är anpassat till skolans verksamhet.

Hur man överklagar, se bilaga

Beslutet delges
Rektor , Los skola
Utbildningsnämnden - kopia
Förvaltningschef - kopia



PROTOKOLL 19

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2015-09-24

Justerare Utdragsbestyrkande

MFV.2014.150

§75

Klagomål om skrotbilar

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar förelägga

· Vid ett vite om vardera 50 000 kr att senast 3 veckor efter det beslutet delgivits transportera
bort de två fordonsvraken för skrotning hos auktoriserad bilskrotare.

· Vid ett vite om vardera 10 000 kr att senast 4 veckor efter det beslutet delgivits lämna kopia
på skrotningsintyg över samma fordonsvrak till miljöenheten.

Myndighetsnämnden beslutar att detta beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9, 14, 21 och 26 §§ miljöbalken (1998:808) och med
hänvisning till 15 kap 5a och 30 §§ miljöbalken samt 2 kap 3 § miljöbalken.

Redogörelse för ärendet
Miljöenheten fick den 23 juni 2014 in ett anonymt klagomål gällande förvaring av fordonsvrak
inom fastigheten Hedsta 9:3.

Vid platsbesök den 25 juni 2014 konstaterar handläggare på miljöenheten och plan- och
byggenheten att det finns 2 fordonsvrak i en grop på fastigheten.

Beslut att ta bort fordonsvraken senast 2014-08-04 skickades med rekommenderat brev och
mottagningsbevis 2014-07-14. Beslutet hämtades inte ut och återsändes därför till miljöenheten.
Vid telefonsamtal 2014-11-17 bekräftar att bilarna lagts och ligger kvar i
gropen. Miljöenheten informerar om innehållet i beslutet och att ett nytt beslut med senarelagt
datum för borttagande av bilarna kommer att skickas. uppmanas att återsända
underskrivet kvitto på att beslutet mottagits. Kommer samtidigt överens om att han tar bort bilarna
inom tre veckor och skickar skrotningsintyg till miljöenheten. Inget kvitto återsänds och inte heller
något skrotningsintyg.

Vid besök på fastigheten den 12 juni 2015 konstaterar miljöenheten att bilarna ligger kvar i gropen.



PROTOKOLL 20

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2015-09-24

Justerare Utdragsbestyrkande

Motivering till beslut
Skrotbilar innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen som exempelvis bly, kvicksilver, freoner,
oljor och vätskor som kan spridas i naturen om de inte tas om hand. Vid besöket gick det inte att
avgöra om bilarna tömts på vätskor och andra farliga komponenter innan de lämnats i gropen. Den
aktuella gropen är djup och relativt nygrävd och därmed utan skyddande markskikt i botten.
Miljöenheten bedömer att eventuella kvarvarande miljöskadliga ämnen i bilarna riskerar att
förorena mark och grundvatten.

Miljöenheten bedömer även att fordonsvraken är att betrakta som nedskräpning eftersom de ger ett
ovårdat och skräpigt intryck på en plats där allmänheten har tillträde och insyn till. Bestämmelserna
om nedskräpning gäller alla som skräpar ner, även fastighetsägaren.

Fordonsvrakens placering i en grävd grop tyder på att det inte handlar om en tillfällig förvaring
utan om kvittblivning av avfall, vilket strider mot miljöbalkens regler. Förförandet att avsiktligt
göra sig av med avfall på detta sätt ser Miljöenheten mycket allvarligt på.

Hur man överklagar, se bilaga

Beslutet delges



PROTOKOLL 21

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2015-09-24

Justerare Utdragsbestyrkande

ADM.2015.28

§76

Förslag till taxa för miljöbalken, strålskyddslagen och lagen om foder och
animaliska biprodukter

Beslut
Nämnden har tagit del av informationen och bifaller miljöenhetens förslag till utformning av
taxorna och en höjning av timavgiften.

Ärendet
Miljöenheten har tagit fram ett förslag till taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område.
Utformningen av taxan följer SKLs förslag men med vissa justeringar utifrån miljöenhetens
erfarenheter och jämförelser med grannkommunerna Ovanåker och Bollnäs.

Förslagen till taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter samt taxa
för tillsyn inom strålskyddslagens område har i huvudsak tagit utifrån Hässleholms, Örebros och
Miljösamverkan Östra Skaraborgs kommuners taxor.

Vid uträkningen av handläggningskostanden per timme (timavgiften) har SKLs beräkningsmodell
använts. Resultatet ger en timavgift på 800 kr.

Kommunfullmäktige fastställer taxorna.

Bilaga
1.Tjänsteskrivelse förslag till ny taxa för miljöbalken, strålskyddslagen och lagen om foder och
animaliska biprodukter.
2.Ljusdals kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
3.Ljusdals kommuns taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område
4.Ljusdals kommuns taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter

Beslutet delges
Kommunstyrelsen



PROTOKOLL 22

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2015-09-24

Justerare Utdragsbestyrkande

INFO.2015.2

§77

Lägesrapport Miljöenheten

Miljöchef Karin Hansson informerar i sin lägesrapport från Miljöenheten om:

Ärendestatistik
Aktiviteter och händelser av intresse



PROTOKOLL 23

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2015-09-24

Justerare Utdragsbestyrkande

INFO.2015.4

§78

Myndighetsnämndens delegationsbeslut

Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att nedanstående delegationsbeslut anslås.

Ärendet
Följande delegationsbeslut redovisades vid dagens sammanträde.

Bygg
Belutsnummer: 420 -476

Miljö
Beslutsnummer: 517- 576

Räddning:
Beslutsnummer: -
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