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§69
Lägesrapport Räddning
Räddningschef Peter Nystedt informerar i sin lägesrapport från Räddningstjänsten om:
Ärendestatistik
Aktiviteter och händelser av intresse

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2016-11-24
RÄDDNING.2016.13

§70
Hantering tillstånd - tillsyn explosiva varor
Beslut
Myndighetsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige besluta att:
·

Kommunalförbundet södra Hälsingland (KFSH) övertar tillståndsgivning samt tillsynen i
den del som rör explosiva varor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
(2010:1011). I övertagandet ingår även förändring av taxor enligt KFSH.s framtagna
modell.

Sammanfattning
Idag hanteras förhållandevis få ärenden rörande explosiva varor i Hälsingland. I Ljusdal ca 10
ärenden/år.
För att höja och vidmakthålla kompetensen för den personal som handlägger dessa ärenden har
räddningstjänsterna i Hälsingland utrett möjligheterna att uppdra till en organisation att svara för
tillståndsgivningen samt tillsynen enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) i
den del som rör explosiva varor.
Kommunalförbundet södra Hälsingland har då erbjudit sig att överta all tillståndsgivning samt
efterföljande tillsyn i hela Hälsingland enligt KFSH:s framtagna taxemodell.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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MYNDIGHETSNÄMNDEN
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BYGG.2016.447

§71
Anmälanspliktig åtgärd för eldstad/rökkanal på Järvsö-Ede 4:17 i Järvsö
Beslut
·

Söktstartbesked nekas då ansökan inte kan bedömmas komma att uppfylla kraven enligt 10
kap. 23 § plan- och bygglagen med hänvisning till pågående tillsynsärende på byggnaden
och fastigheten.

Handlingar som ingår i beslutet
Anmälan diarieförd 2016-10-25
Fastighetskarta diarieförd 2016-10-27
Foton tagna 2012-10-09 och 2016-10-12
Ärendet
Beslutet avser: Anmälanspliktig åtgärd för eldstad/rökkanal på Järvsö-Ede 4:17 i Järvsö
Sökande: NN
En anmälan för eldstad/rökkanal inkom till myndighetsnämnden den 2016-10-25.
I anmälan tillför sökande att det gäller utbyte av befintlig kamin. Vid plan- och byggs besök på
platsen den 2012-10-09 bestod byggnaden (som är en äldre lada) av en liggtimmerstomme med
stampat jordgolv, utan fönster och tak, utan rökkanal och utan kamin. Ingen tidigare anmälan om
eldstad/rökkanal finns hos myndighetsnämnden.
Förutsättningar
Pågående tillsynsärende
Berörd fastighet och byggnad är sedan tidigare under utredning hos myndighetsnämnden då det den
2013-10-15 inkom en anmälan om olovligt byggande (diarienummer ALLM.2013.33). Vid besök
på platsen framkom att ladan har renoverats i syfte till att användas som fritidshus.
Beslut om rättelseföreläggande togs i myndighetsnämnden den 2016-10-27 och har ej vunnit laga
kraft.
Planförutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplan eller områdesbestämmelser.
Byggnaden är placerad ca 40 meter från Ljusnan, strandskydd gäller enligt 7 kap 13 och 14 §§
miljöbalken inom 100 meter från älven.
Motivering till beslut
Startbesked nekas då anmälan inte kan bedömmas komma att uppfylla plan- och bygglagens krav
enligt 10 kap 23 § plan- och bygglagen (PBL) på grund av de oklara grunder som råder med
anledning av pågående tillsynsärende.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sändlista
Beslutet delges
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) med Rek.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§72
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

2016-11-24
ADM.2016.38

§73
Remiss gällande handläggningsavgift vid anmälan om kompostering av
hushållsavfall
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att:
·
Inte ställa sig positiv till Ljusdal Energis förslag till att ta bort avgiften för prövning av
anmälan om kompostering av hushållsavfall.
Bakgrund
Myndighetsnämnden har givits möjlighet till att lämna synpunkter till kommunsstyrelsen över
Ljusdal Energis begäran om borttagande av handläggningsavgiften vid anmälan om kompostering
av hushållsavfall.
Motivering
Miljöenheten är den prövande myndigheten för anmälan om kompostering av hushållsavfall
(matavfall), enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927). Grunden för att miljöenheten tar ut en
avgift för prövning och tillsyn utgår från principen att förorenaren ska betala (polluter pays
principle) som ingår i Rio-dokumentet och EU:s Rom-fördrag. Riksdagen har utifrån denna princip
haft som utgångspunkt att myndigheternas prövning och tillsyn ska vara avgiftsfinansierad.
Utifrån detta har miljöenheten arbetat fram ett förslag till taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område. Taxan är baserad på SKLs förslag och antogs av kommunfullmäktige i slutet
av 2015, för att börja gälla 1 januari 2016. Timavgiften i taxan baseras på timkostnaden för
prövning och tillsyn, vilket i Ljusdals kommun i dagsläget är 800 kr. Timavgiften ska täcka
kommunens kostnad för alla arbetsmoment i prövning eller tillsyn av ett ärende, t ex registrering av
inkommen anmälan, inläsning av lagstiftning och beredning av ärendet, begäran om komplettering
och/eller grannyttrande, upprättande av skrivelse, beslutsfattande och expediering.
I dagsläget handlägger miljöenheten ytterst få anmälningar om kompostering av hushållsavfall, så
som det framgår i Ljusdal Energis skrivelse, vilket troligen beror på en okunskap om
anmälningsplikten. Efter samtal med Ljusdal Renhållning framkom att abonnemangsavgiften för
sopkärl kommer att kunna sänkas om fastighetsägaren har ett beslut som tillåter kompostering av
hushållsavfall på fastigheten. Miljöenheten befarar att denna möjlighet kommer att medföra en
ökning av anmälningar.
Enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område är kostnaden för prövning
av anmälan om kompostering av hushållsavfall, 1600 kr vilket motsvarar 2 arbetstimmar. Avgiften
kan tyckas vara hög men det är viktigt att komma ihåg att det är en engångsavgift.
Sune Frost (MP) reserverar sig mot beslutet.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Justerare

Utdragsbestyrkande
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LIV.2016.348

§74
Begäran om överflyttning till livsmedelverket för Tevsjö destilleri i Järvsö AB
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att:
·
Begära att Livsmedelsverket övertar den offentliga kontrollen för samtliga
livsmedelsverksamheter som ingår i företaget Tevsjö Destilleri i Järvsö AB (org nr 5566767157)
Motivering till beslut
Kontrollmyndigheter ska underlätta i den mån lagstiftning och kontrollbehovet tillåter för både
varandra och för den verksamhet som omfattas av kontrollkravet. Myndighetsnämnden anser att det
inte finns några skäl till att inte tillmötes gå Tevsjö Destilleri i Järvsö AB´s önskemål om en
kontrollmyndighet för den offentliga kontrollen av verksamheterna. I dag ingår flera verksamheter
(restaurang, café, glasstillverkning, vattenverk och destilleri) i Tevsjö Destilleri i Järvsö AB.
Livsmedelsverket är i dag kontrollmyndighet för två av de fem livsmedelsverksamheterna;
vattenverket och destilleriet. Enligt livsmedelslagstiftningen kan inte en kommunal nämnd vara
kontrollmyndighet för destilleriverksamhet och därmed föreslår myndighetsnämnden att
Livsmedelsverket tar över hela kontrollansvaret för företaget Tevsjö Destilleri i Järvsö AB.
Myndighetsnämnden anser att det telefonsamtal som hållits med tf avdelningschef NN
uppfyller kravet på samråd.
Bakgrund
Tevsjö Destilleri i Järvsö AB har inkommit till myndighetnämnden med en begäran om att
nämnden ska överlämna kontrollansvaret till Livsmedelsverket för att underlätta för företaget.
Under våren 2016 har miljöenheten genomfört en extra översyn av sitt kontrollregister av
livsmedelsanläggningar i kommunen och i samband med det ställt en fråga till Livsmedelsverket
om restaurang, café och glasstillverkningen på Tevsjö Destilleri i Järvsö AB. Frågan ställdes i ett epost meddelande och grundade sig på att miljöenheten saknade beslut om att Livsmedelsverket
övertagit kontrollen av restaurangen, caféet och glasstillverkningen, som vanligtvis är verksamheter
som kommunala nämnder har kontrollansvaret över.
Den 1 juli 2016 fattar Livsmedelsverket ett beslut (dnr 2016/02369) om överflyttning av ansvar för
offentlig kontroll till kommunal nämnd, i strid mot Tevsjö Destilleri i Järvsö AB´s önskan. Enligt
beslutet har myndighetsnämnden inkommit med en begäran om överlämning av kontrollansvaret. I
beslutet står det också att det har skett ett samråd med myndighetsnämnden. Den begäran som
Livsmedelsverket hänvisar till, är den fråga som är ställd i e-post meddelandet och något samråd
har aldrig genomförts med myndighetsnämnden. Inte heller har Tevsjö Destilleri i Järvsö AB givits
möjlighet att överklaga beslutet trots att företaget varit i kontakt med Livsmedelsverket och
informerat om sitt behov av en kontrollmyndighet för verksamheten, innan beslutet fattades.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Miljöenheten har vid ett flertal tillfällen under september och oktober månad försökt komma i
kontakt med ärendets handläggare NN
, men har tyvärr aldrig fått något svar. I oktober
kontaktades i stället tf avdelningschef NN
. Under telefonsamtal med NN
framgick att även hon ansåg det lämpligt med en kontrollmyndighet. Vidare under samtalet
bestämdes att Livsmedelsverket tillsammans med miljöenheten skulle ha ett möte med Tevsjö
Destilleri i Järvsö AB för att förklara och reda ut de frågetecken som fanns. Någon återkoppling
från Livsmedelsverket har inte skett.
Bilaga
Begäran från Tevsjö Destilleri i Järvsö AB
Beslutsmottagare
Livsmedelsverket
Tevsjö Destilleri AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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HÄL.2016.285

§75
Ansökan om att hålla djur inom detaljplanelagt område
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att inom fastigheten Stenhamre 9:7:
·
Tillåta 5 hönor
·
Avslå ansökan om att hålla 140 kaniner
Lagstiftning
Beslutet är fattat med stöd av § 3 Lokala förskrifter för Ljusdals kommun avseende skydd av
människors hälsa och miljö Kf § 90/05 samt § 39 förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet.
Motivering till beslut
Fastigheten är centralt belägen i Ljusdal och är inte större än en normal villatomt i ett tätbebyggt
område. Fastigheten har andra bostadshus på tre av fyra sidor. Stora delar av tomten används i dag
till den tillståndsgivna kaninverksamheten som omfattar 70 kaniner med burar, hagar, gödsel- och
foderhantering. Under de år som den tillståndsgivna kaninverksamheten bedrivits har flera
klagomål inkommit gällande lukt från kaninerna och flugor.
Myndighetsnämnden anser att det inte är lämpligt med en verksamhet som omfattar 140 kaniner på
fastigheten. Utifrån fastighetens centrala läge, begränsade storlek och närheten till angränsande
bostäder. Däremot anser myndighetsnämnden att 5 hönor inte bör medföra några olägenheter för
angränsande grannar.
Ärendet
Sökande har inkommit med en ansökan om att hålla 140 kaniner och 10 höns inom fastigheten
Stenhamre 9:7. Ärendet har remiterats till grannfastigheterna och ett svar har inkommit, se bilaga
grannyttrande.
Vid platsbesök den 8 november 2016 ändrade sökande sin ansökan till att omfatta 5 hönor och
förtydliga att ansökan inte omfattar någon tupp
I dag har sökande ett tillstånd för att hålla 70 kaniner inom fastigheten, dnr häl 2014.263.
Handlingar som ingår i ärendet
Grannyttrande
Ansökan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Avgift
Enligt Ljusdals kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, kf § 231, 201511-30 ska en avgift på 2400 kr tas ut för prövning av ansökan om att hålla djur inom detaljplan.
Fakturering sker separat.
Upplysningar
Beslutet kan överklagas
Åtgärden kan kräva tillstånd eller anmälan enligt annan lagstiftning.
Beslutsmottagare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§76
Lägesrapport Miljöenheten
Miljöchef Karin Hansson informerar i sin lägesrapport från Miljöenheten om:
Ärendestatistik
Aktiviteter och händelser av intresse

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§77
Myndighetsnämndens berednings- och sammansträdestillfällen 2017
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att anta de föreslagna datum och klockslag för beredning och
sammanträden.
Ärendet
Förslag till berednings- och sammanträdestillfällen under 2017

Beredning

Sammanträden

kl 10-12
05-jan
02-feb
02-mar
30-mar
27-apr
01-jun

kl 8,30-12
19-jan
16-feb
16-mar
12-apr OBS Onsdag
11-maj
15-jun

Sommar uppehåll
03-aug
31-aug
28-sep
02-nov
30-nov

Justerare

17-aug
14-sep
12-okt
16-nov
14-dec

Utdragsbestyrkande
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§78
Delegationsärenden
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att nedanstående delegationsbeslut anslås.
Ärendet
Följande delegationsbeslut redovisades vid dagens sammanträde.
Bygg
Belut: 2016.750-835
Miljö
Beslut: 2016.754-782
Räddning
Beslut: 2016-272, 2016-274

Justerare

Utdragsbestyrkande
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