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PROTOKOLL
Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2017-12-14
BYGG.2017.25

§84
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad på Säljesta 98:2 i
Järvsö
Myndighetsnämndens beslut
·

Justerare

Ärendet återremitteras till Plan och bygg för fortsatt handläggning eftersom det vid
beredningen inför dagens sammanträde föreslogs att ytterligare kompletteringar skulle
krävas in.

Utdragsbestyrkande

1

PROTOKOLL
Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2017-12-14
INFO.2017.3

§85
Lägesrapport Räddningstjänsten
Räddningschef Peter Nystedt informerar i sin lägesrapport från Räddningstjänsten om:
Ärendestatistik
Aktiviteter och händelser av intresse

Justerare

Utdragsbestyrkande

1

PROTOKOLL
Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2017-12-14
BYGG.2017.349

§86
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på Yg 10:36 i Färila
Myndighetsnämndens beslut
·

Justerare

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på Yg 10:36 i Färila tas inte upp.

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2017-12-14
BYGG.2017.433

§87
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på Säljesta 81:7 i Järvsö
Myndighetsnämndens beslut
·
·
·

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL)
Som kontrollansvarig enligt PBL antas
.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende, sökande uppmanas kontakta Simon Rosell för att boka
en tid för detta.

Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap.
3 § plan- och bygglagen.
Avgiften för beslutet är 7300 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan diarieförd 2017-10-20
Ritningar diarieförd 2017-10-20
Situationsplan diarieförd 2017-10-20
Teknisk beskrivning/konstruktionshandlingar diarieförd 2017-10-20
Kontrollansvarig diarieförd 2017-10-20
Ärendet
Sökande:

.

Sökt åtgärd innebär att man vill uppföra ett fritidshus om ca 80 kvm. Byggnaden kommer att få en
röd träfasad och taket kommer beläggas med svart plåt.
Förutsättningar
Planförutsättningar
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
För fastigheten finns det ett tidigare beviljat förhandsbesked sedan 2013 som har löpt ut.
Kulturmiljö
Fastigheten har inget utpekat kulturhistoriskt värde.
Yttranden
Ansökan har skickats som underrättelse till Säljesta 81:1 och Säljesta 81:6. Ingen av de tillfrågade
har inkommit med något yttrande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2017-12-14

Motivering till beslut
Sökt åtgärd bedöms följa 2 och 8 kap plan- och bygglagen. Det finns ett positivt förhandsbesked i
botten som löpt ut, trots att det löpt ut så har inga förutsättningar förändrats vilket leder till att
myndighetsnämnden ej anser att det finns några skäl att ändra sitt tidigare ställningstagande.
Byggnaden har ett modernare formspråk än vad som finns i omgivningen men den kommer ej
avvika på ett oacceptabelt sätt, visst kommer åtgärden att sticka ut men i byn finns det flera
byggnader som har ett modernare formspråk vilket leder till att även denna kan tillåtas.
Byggnaden bedöms ej påverka rågrannar eller sakägare på ett sådant sätt att det skulle skapa en
sådan olägenhet som benämns i PBL.
Detta resonemang leder fram till att myndighetsnämnden anser att bygglov för åtgärden ska
beviljas.
Upplysningar
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning.
Åtgärden bedöms kräva tillstånd av eller anmälan eller registrering till miljö (avloppsanläggningen)
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän
myndighetsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat enligt 10 kap 4 § planoch bygglagen.
Myndighetsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov
upphör att gälla.
Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som beslutet kungjorts i Postoch Inrikestidningar. Projektet påbörjas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft.
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.
I detta ärende krävs utstakning eller lägeskontroll, behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning
eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av plan och bygg.

Justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Sändlista
Beslutet delges
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet)
KA
Underrättelse om beslutet per brev
Sakägare, "rågranne"
Säljesta 81:1
Säljesta 81:6
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
Hur man överklagar, se bilaga.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2017-12-14
BYGG.2015.448

§88
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på Gryttjesbo 7:6 i Ljusdal
Myndighetsnämndens beslut
·

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att bygglov för den
sökta åtgärden kan tillåtas med nedanstående tillhörande villkor och upplysningar. Beslutet
är med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.

Villkor
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § plan- och
·
bygglagen.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att
·
beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.
Myndighetsnämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till landskapsbild och
·
rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att samråda med plan och bygg före
bygglovsansökan.
Sökanden uppmärksammas om att egen avloppsanläggning kräver separat tillstånd. Detta
·
söks hos samhällsutvecklingsförvaltningens miljöenhet.
Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning kan lösas på ett
·
ekonomiskt rimligt sätt för sökanden.
Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell förekomst av
·
markradon och gällande grundförhållanden.
Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som ungefärlig beträffande
·
byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska redovisas på situationsplanen i
bygglovansökan.
Avgiften för beslutet är 4730 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan diarieförd 2015-11-17
Skrivelse diarieförd 2015-11-17
Situationsplan diarieförd 2017-11-17
Avstyckningskarta diarieförd 2015-11-17
Ärendet
Beslutet avser: Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på Gryttjesbo 7:6 i Ljusdal.
Sökande:
.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2017-12-14

Förutsättningar
Planförutsättningar
Fastigheten är belägen utanför planlagt område. I översiktsplanen påtalar man att ny bebyggelse
kan ske i byarna om marken från en allmän synpunkt anses vara lämplig att bebygga.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Området omfattas ej av några riksintressen.
En strandskyddsdispens finns beviljad av myndighetsnämnden 2017-09-14
Yttranden
Ansökan har skickats som underrättelse till Gryttjesbo 7:2, Gryttjesbo 7:1, Sjulhamre 1:54,
Sjulhamre 1:42 och Sjulhamre 1:52.
Sjulhamre 1:54, Sjulhamre 1:42 och Gryttjesbo 7:2 har inkommit utan synpunkt.
Övriga tillfrågade har valt att ej inkomma med något yttrande.
Motivering till beslut
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och bygglagen (markens
lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen.
Myndighetsnämnden anser att åtgärden är lämplig på det området som är utpekat. Så som sökande
har redovisat byggnaden så anser myndighetsnämnden inte att åtgärden kommer påverka sakägare
på ett sådant sätt att det skulle skapa en sådan olägenhet som benämns i plan- och bygglagen.
Detta resonemang leder fram till att myndighetsnämnden anser att förhandsbesked ska beviljas.
Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande
bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet
vann laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.
Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet (avloppsanläggning).

Sändlista
Beslutet delges
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet)
Information om beslutet per infobrev
Sakägare, "rågranne"
Gryttjesbo 7:2
Gryttjesbo 7:1
Sjulhamre 1:54
Sjulhamre 1:42
Sjulhamre 1:52
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum
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INFO.2017.1

§89
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
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2017-12-14
ADM.2017.14

§90
Översyn av delegationsordning Myndighetsnämnden
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden antar delegationsordning för tillsyn och prövning enligt miljöbalken
·
och livsmedelslagen med fler.
Bakgrund och motivering
En ny dricksvattenföreskrift har antagits och började gälla i oktober. Denna medför en
paragrafändring som innebär att delegationsordningen behöver göras om gällande fastställande av
undersökningsprogram för dricksvatten och fastställande av faroanalysen, i delegationsordningen
punkt L7.11 sidan 17. Punktens ändring medför att det står 12§ i stället för 11§.
Miljöenheten har därför tagit fram ett nytt förslag som i huvudsak är detsamma som den föregående
delegationsordningen men som inkluderar den nya dricksvattenlagstiftningen.
Miljöenhetens förslag medför, precis som tidigare, en långt gående delegation som medför att
miljö- och livsmedelsinspektörer har rätt att själva fatta många beslut. Förslaget är framtaget utifrån
att miljöenheten har uppfattat att det är myndighetsnämndens vilja. Undantaget från denna princip
är vitesförelägganden som är delegerat till miljöchef och ärenden av större vikt eller är av stort
intresse för myndighetsnämnden, dessa kommer naturligtvis att tas i nämnden.

Sändlista
För kännedom till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2017-12-14
ADM.2017.13

§91
Överlämnande av torvtäktstillsyn till Länssyrelsen
Myndighetsnämndens beslut
·
·
·

Myndighetsnämnden antar förslag om överlämning av tillsyn av energitorvtäkter till
Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
Överlämning omfattar endast tillsyn av energitorvtäkter enligt 4 kap 1§
Miljöprövningsförordningen (2013:251) med verksamhetskoder 10.10 och 10.20.
Kommunstyrelsen förordar att kommunfullmäktige i Ljusdals kommun fattar det slutgiltiga
beslutet om överlämnande.

Sammanfattning och bakgrund
Sedan den 1 januari 2017 är energitorvtäkter tillståndspliktiga verksamheter enligt 9 kap
miljöbalken (1998:808). Vilket medför att Ljusdals kommun är, sedan tidigare överlämnande från
Länsstyrelsen, tillsynsmyndighet för den del av täkttillsynen som omfattas av 9 kap.
I Ljusdals kommun finns sex energitorvtäkter; Hästkölmyran, Sjulsmyran, Skråttmyran A,
Skråttmyran B, Stormyran i Morvallen, Stormyran i Sidskogen och Stormyran Kurrbo-Tallåsen.
Samtliga har tillstånd enligt 9 kap och 11 kap MB.
Vid brytning av energitorv är den betydande delen av den miljöpåverkan som uppstår kopplat till
markavvattning och påverkan på vattensystem. Markavvattning och annan tillsyn på vattenförekomster regleras i miljöbalkens 11 kap och Länsstyrelsen är behörig tillsynsmyndighet. För att
underlätta för företagen anser myndighetsnämnden att det är bäst att endast en myndighet är
tillsynsmyndiget och i detta fall har Länsstyrelsen både den erfarenhet och kompetens som krävs
för att kunna genomföra effektiv tillsyn av torvtäkter, då de fram till sista december 2016
genomförde tillsyn av torvtäkter i hela länet.
Beslutsmottagare
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2017-12-14
INFO.2017.2

§92
Lägesrapport Miljöenheten
Miljöchef Karin Hansson informerar i sin lägesrapport från Miljöenheten om:
Ärendestatistik
Aktiviteter och händelser av intresse

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2017-12-14
MY.2017.2

§93
Skrivelse angående myndighetsnämndens arbete
Myndighetsnämndens beslut
• Från och med januari 2018 görs ett tillägg av punkten Övriga frågor i varje protokoll.
Ärendet
I en väl fungerande demokrati så finns en balans mellan tjänstemän och politiker när det gäller
kompetens och engagemang. Jag har på olika sätt försökt få en diskussion om vilken roll vi
politiker skall ha för att vara ett stöd och fylla någon funktion i arbetet. I den utvecklingsdag som vi
hade så pratades det också mycket om samverkan. Hur skall den samverkan se ut?
Jag har vi ett flertal tillfällen tagit upp ärenden som jag anser att skulle kunna vara sådana frågor
där vi som politiker skulle kunna ha en roll. Eftersom det inte finns någon vilja varken från delar av
tjänstemannakåren eller övriga nämndsledamöter att hitta denna roll utan tvärtemot så tas inte
frågorna upp i protokollet som jag har lyft så att de kan följas upp med att endera jobba med dem
eller att inte göra det. Skälet som angavs senast var att det bara skall vara beslutspunkter i
protokollet trots att det inte är så idag.
På senaste mötet blev det ju också klart uttalat av två olika tjänstemän att vi politiker finns med
bara för att lagen kräver det och vi skall inte komma med egna frågor. Min uppfattning som stöds
både av kommunchefen och av jurister är att vi som nämnd självklart kan lyfta egna ärenden både i
nämnden men också välja att skicka till kommunstyrelsen.
Eftersom övriga i nämnden inte anser det, föreslår jag att vi på nämndsammanträdena tar samtliga
beslutpunkter samt delegationsärendena och sedan avslutar sammanträdet. Informationspunkterna
tas sedan efter sammanträdet för de som är intresserade eller stryks helt från dagordningen eftersom
de inte har med nämndens arbete att göra. Detta för att anpassa dagordningen till den verklighet
som vi har under rådande nämnds majoritet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2017-12-14
MY.2017.3

§94
Datum för sammanträden och beredning 2018
Myndighetsnämndens beslut
·

Myndighetsnämnden antar de föreslagna datumen för sammanträden och beredning.

Ärendet
Följande datum har föreslagits för myndighetsnämndens sammanträden och beredningar.
Månad
Beredning datum Sammanträde datum
25
januari
11
22
februari
8
22
mars
8
19
april
5
17
maj
3
14
maj/juni
31
30
augusti
16
27
september
13
25
oktober
11
22
november
8
19
december
6

Sändlista
Beslutsmottagare
För kännedom Karin Höglund sekreterare kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2017-12-14
INFO.2017.4

§95
Delegationsärenden
Myndighetsnämndens beslut
·

Nedanstående delegationsbeslut anslås.

Ärendet
Följande delegationsbeslut redovisades vid dagens sammanträde.
Bygg
Belutsnummer: 2017.668-723
Miljö
Beslutsnummer: 2017.634-751
Räddning:
Beslutsnummer: 2017.293, 298, 299

Justerare

Utdragsbestyrkande

1

