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INFO.2018.1

§44
Lägesrapport Räddningstjänsten
Räddningschef Peter Nystedt informerar i sin lägesrapport från Räddningstjänsten om:
Ärendestatistik
Aktiviteter och händelser av intresse

Justerare

Utdragsbestyrkande
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BYGG.2018.104

§45
Ansökan om tidsbegränsat bygglov tom 20280517 för nybyggnad av
serveringslokal samt uthyrningsrum på Järvsö-Kyrkby 23:3 i Järvsö
Myndighetsnämndens beslut
Åtgärden avviker från områdesbestämmelserna avseende att området avses för
·
alpinanläggning, liten avvikelse medges.
·

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen.

Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked enligt
10 kap. 3 § plan- och bygglagen.
Avgiften för beslutet är 17290 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan diarieförd 2018-03-19
Fasadritningar diarieförd 2018-03-19
Sektionsritning diarieförd 2018-03-19
Planritning diarieförd 2018-03-19
Arrendeavtal diariefört 2018-03-19
Teknisk beskrivning diarieförd 2018-03-19
Situationsplan diarieförd 2018-04-27
Kontrollansvarig diarieförd 2018-04-05
Yttrande från Öje 5:5 diarieförd 2018-05-09
Yttrande från Järvsö-Kyrkby 23:39 diarieförd 2018-05-09
Yttrande från Öje 6:49 diarieförd 2018-05-08
Yttrande från Öje 6:49 diarieförd 2018-05-01
Yttrande från Järvsö-Kyrkby 23:3 diarieförd 2018-05-14
Yttrande från Järvsö-Kyrkby diarieförd 2018-05-14
Yttrande från Järvsö-Kyrkby 23:35 diarieförd 2018-05-16
Ärendet
Beslutet avser: Ansökan om bygglov för nybyggnad av serveringslokal på Järvsö-Kyrkby
23:3 i Järvsö.
Sökande:
Serveringslokalen blir 62,5+25 kvm byggnadsarea (BYA). (53 kvm lokalarea (LOA) lokal,
20 kvm boarea (BOA) uthyrningsrum.) Fasaden blir ofärgat trä, efter samtal med sökande
ändras det galvade plåttaket till svart papptak för att bättre smälta in i miljön och området.
Vintertid kommer serveringslokalen servera mat till gästerna i backen.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Övrig tid på året kommer det finnas möjlighet att hyra lokalen. Uthyrningsrummet på
ovanvåningen kommer finnas tillgänglig för uthyrning året om.
Ärendet har redovisats på tjänstemannaberedning 2018-04-10 med följande synpunkter:
Tillgängligheten sommartid, eget vatten samt ekobox/reningsverk kan ge höga kostnader.
Sökande ändrar i sin ansökan från eget vatten och avlopp till kommunalt VA, och har varit
i kontakt med Ljusdal Energi vilka har redovisat anslutningspunkter för sökande.
Byggnaden kommer sommartid kompletteras med ramp till entré.
Förutsättningar
Planförutsättningar
Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser 337. Bestämmelserna innebär bl.a.
område för alpinanläggning. Inom området krävs bygglov för uppförande av skidliftar och
belysningsanläggningar.
Yttranden
Ansökan har skickats som underrättelse till Järvsö-Kyrkby 23:2, Järvsö-Kyrkby23:35,
Järvsö-Kyrkby 23:36, Järvsö-Kyrkby 23:39, Järvsö-Kyrkby 23:5, Järvsö-Kyrkby 23:62, Öje
5:5, Öje 6:49.
Öje 5:5, Järvsö-Kyrkby 23:39, Öje 6:49, Järvsö-Kykrby 23:2, Järvsö-Kyrkby 23:5 har
inkommit utan synpunkter.
Järvsö-Kyrkby 23:36, Järvsö-Kyrkby 23:62 har valt att ej inkomma med svarsbrev med
eventuella synpunkter.
Motivering till beslut
Åtgärden avviker från områdesbestämmelser gällande att området ska användas för
alpinanläggning. Myndighetsnämnden bedömer det som en liten avvikelse då
serveringslokalen blir ett komplement till alpinanläggningen. Man kan även i den
fördjupade översiktsplanen för Järvsö (FÖP Järvsö) läsa: Järvsö utgör kommunens
centrum för turism och besöksnäring såväl sommar som vinter enligt översiktsplanen och
denna profil ska stärkas. Därför bedöms serveringslokalen som en god komplettering till
turism och besöksnäringen.
Placeringen av serveringslokalen bedöms inte påverka landskapsbilden av Ljusnans
dalgång som omnämns i FÖP Järvsö då Bergshotellet är delvis placerad framför samt att
serveringslokalens ofärgade fasad samt svarta papptak bedöms smälta in i den befintliga
miljön.
Då de huvudsakliga gästerna är skidgäster görs bedömningen att lokalen inte behöver
egen parkeringsyta.
Sökanden har under bygglovsprocessen ändrat ansökan till ett tidsbegränsat lov på 10 år.
Upplysningar
Åtgärden bedöms kräva tillstånd av eller anmälan eller registrering till miljöenheten.
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän
myndighetsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat
Justerare

Utdragsbestyrkande
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enligt 10 kap 4 § plan- och 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 Post- och 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.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende.
I detta ärende krävs utstakning och/eller lägeskontroll, behörighet krävs. Kostnaderna för
utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av plan och bygg.

Sändlista
Beslutet och handlingar delges
Sökande
jan@cf-projektledning.se
Ljusdal vatten
Underrättelse om beslutet per brev
Järvsö-Kyrkby 23:2
Järvsö-Kyrkby23:35
Järvsö-Kyrkby 23:36
Järvsö-Kyrkby 23:39
Järvsö-Kyrkby 23:5
Järvsö-Kyrkby 23:62
Öje 5:5
Öje 6:49
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
Hur man överklagar, se bilaga.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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ALLM.2016.24

§46
Anmälan om ovårdad byggnad på Rödmyra 4:51 i Järvsö
Myndighetsnämndens beslut
Rivningsföreläggande med stöd av 11 kap. 21§ i plan- och bygglagen.
·
Beslutet avser: Anmälan om ovårdad byggnad på Rödmyra 4:51 i Järvsö
Sökande: MYNDIGHETSNÄMNDEN, 827 80, LJUSDAL
Handlingar som ingår i beslutet
Markerad situationsplan diarieförd 2018-05-15.
Ärendet
2016-06-16 Anmälan om förfallen byggnad.
2017-01-23 skickades en begäran om förklaring.
2017-01-25 inkom yttrande från fastighetsägare.
2017-08-24 inkom mail från fastighetsägare som informerade om att öppen ingång
stängts till med plåt så inga obehöriga fick tillträde (silon på fastigheten). Samt att nytt tak
skulle läggas på dubbelgaraget snarast möjligt.
2017-09-08 information till fastighetsägare att samhällsutvecklingsförvaltningen varit på
plats och sett åtgärden på silon och bett fastighetsägaren återkoppla när de övriga
åtgärderna var slutförda.
2018-04-20 inkom anonymt telefonsamtal angående att byggnader på fastigheten rasat in
och det finns en oro över säkerheten. Bygglovshandläggare gjorde besök på plats.
Motivering till beslut
Då ärendet varit aktuellt sedan 2016 och inga underhållsarbeten gjorts på fastigheten,
förutom att med plåt stänga igen den öppning som fanns i silon, bedömer
myndighetsnämnden att den del av de uthus, markerad med 1 och 2 på situationsplanen,
ska rivas då dessa inte underhållits och är i dåligt skick samt innebär en risk för människooch djurliv.
Markerade delar på situationsplanen ska vara rivna innan 31 oktober 2018. Vidtas
inte rättelse kommer beslutet förenas med vite enligt 11 kap. 37 § plan- och
bygglagen (PBL).
Upplysningar
I det här ärendet kan rättelse ske genom att byggnaderna helt tas bort.
Rivningslov ska inkomma och beviljas innan rivning utförs.
Fastighetsägaren informeras om att myndighetsnämnden kan uppdra åt annan att utföra
åtgärden på den försumliges bekostnad.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sändlista
Fastighetsägare REK med mb

Justerare

Utdragsbestyrkande
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BYGG.2017.25

§47
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad på Säljesta
98:2 i Järvsö
Myndighetsnämndens beslut
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.
·
Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked enligt
10 kap. 3 § plan- och bygglagen.
Som villkor för beslutet gäller
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig antas
·
.
Avgiften för beslutet är 23 550 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan diarieförd 2017-01-25
Reviderad ritning diarieförd 2018-04-16
Reviderad situationsplan diarieförd 2018-04-27
Kontrollansvarig diarieförd 2017-01-25
Ärendet
Beslutet avser: Ansökan om bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad på Säljesta
98:2 i Järvsö.
Sökande: SWECO ENERGUIDE AB/TOLUNAY BENGI, SANDBÄCKSGATAN 1, 651 09
KARLSTAD.
Myndighetsnämndens ledamöter besökte aktuell plats 2017-12-14.
Förutsättningar
Planförutsättningar
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
Strandskydd råder inom 200 meter från Ljusnan.
Strandskyddsdispens för åtgärden har beviljats 2017-09-13.
Yttranden
Ansökan har skickats som underrättelse till berörda grannar som haft synpunkter på
placeringen av det planerade ställverket. Grannar har i sina yttranden framhållit att man
inte vill få en ställverksbyggnad placerad så nära sin fastighet samt att området för den
tilltänkta placeringen berörs av översvämningsrisker.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Man uttrycker även farhågor för förhöjd elektromagnetisk strålning. Inkomna synpunkter
från grannar och sakägare har kommunicerats med fastighetsägaren och sökanden.
Myndighetsnämnden har begärt utredningar beträffande översvämningsrisker, strålning
samt buller. Myndighetsnämnden har även begärt att sökanden utreder möjligheten till
alternativa placeringar av ställverksbyggnaden. Sökanden har inkommit med de begärda
utredningarna samt en alternativ placering som kommit till stånd enligt överrenskommelse
med Fortum Sverige AB, ägare till fastigheten Säljesta 98:1. Denna placering, enligt
situationsplan diarieförd 2018-04-27 har godkänts av ägare till närliggande fastighet
Säljesta 74:1.
Motivering till beslut
Sökt åtgärd bedöms följa 2 och 8 kap plan- och bygglagen.
Upplysningar
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning.
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 § plan- och 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 Post- och 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.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende.
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll, behörighet krävs. Kostnaderna för
utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av plan och bygg.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sändlista
Beslut och handlingar delges
Sökande
Fortum Sverige AB, 115 77 Stockholm
Sakägare och "rågrannar"
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar

Hur man överklagar, se bilaga.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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BYGG.2018.109

§48
Ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell med lokal för
cykeluthyrning på Öje 8:42 i Järvsö
Myndighetsnämndens beslut
Åtgärden avviker från detaljplanen/områdesbestämmelserna avseende planerad
·
åtgärd berör gång- och cykelväg, liten avvikelse medges.
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen.
·
Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked enligt
10 kap. 3 § plan- och bygglagen.
Som villkor för beslutet gäller
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig antas
Avgiften för beslutet är 85 430 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan diarieförd 2018-03-22
Planritningar diarieförd 2018-03-22
Fasadritningar diarieförd 2018-04-03
Situationsplan diarieförd 2018-05-04
Teknisk beskrivning/konstruktionshandlingar diarieförd 2018-05-03
Kontrollansvarig diarieförd 2018-03-22
Arrendeavtal gällande del av Öje 11:21 diarieförd 2018-05-14
Nyttjanderättsavtal diarieförd 2018-05-15
Beslutet avser: Ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell med lokal för
cykeluthyrning på Öje 8:42 i Järvsö.
Sökande: JÄRVSÖ BERGCYKEL PARK AB, RATTGATAN 8, 827 35 LJUSDAL.
Ärendet
Byggnaden består av fyra våningsplan. Plan ett inrymmer cykeluthyrning samt
personalutrymmen.
Plan två är avsett för restaurang/matsal/bar och butik/verkstad.
Plan tre och fyra innehåller 32 rum för uthyrning.
Utöver detta tillkommer vindsplan som inrymmer apparat/teknikrum.
Hotellets östra sida kommer att vara entré till cykeluthyrning samt intag för varor till
restaurangen.
Även sophantering kommer att ske från den östra sidan.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Enligt avtal med Gata/park kommer gång-och cykelväg att förläggas på ytan mellan det
planerade hotellet och nuvarande lokal för cykeluthyrning. På den norra sidan av hotellet
planeras parkeringplatser. Detta område är dessutom avsett för en framtida skidnedfart
med lift vilket kan påverka nyttjandet av dessa parkeringsplatser vintertid. Söder om
hotellet finns en parkering som ägs av Ljusdals kommun. Denna parkering avses att
nyttjas av hotellet. Arrendeavtal gällande parkeringen har upprättats mellan Järvsö
Bergscykelpark och Ljusdals kommun.
Förutsättningar
Planförutsättningar
Fastigheten omfattas av detaljplan 361. I detaljplanen anges att berört område är avsett
för centrum och skidnedfart.
Yttranden
Ansökan har skickats som underrättelse till rågrannar och sakägare som inkommit med
synpunkter.
Inkomna synpunkter från grannar och sakägare har kommunicerats med sökanden.
Motivering till beslut
Åtgärden följer de krav som anges i detaljplanen avseende utformning, färgsättning samt
våningsantal. Sökt åtgärd bedöms följa 2 och 8 kap plan- och bygglagen.
Upplysningar
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning.
- Åtgärden bedöms kräva tillstånd av eller anmälan eller registrering till miljöenheten.
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 § plan- och 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 Post- och 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.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende.
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll, behörighet krävs. Kostnaderna för
utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av plan och bygg.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sändlista
Beslut och handlingar delges
Sökande
KA
Ljusdals kommun, gata/park
Ljusdal Energi
Underrättelse om beslutet per brev
Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar
Övriga kända sakägare om inte för många (meddelas om vad som står i POIT)
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar

Hur man överklagar, se bilaga.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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INFO.2018.2

§49
Lägesrapport Plan- och bygg
Plan- och byggchef Helena Olovsdotter-Haglund informerar i sin lägesrapport från Planoch byggenheten om:
Ärendestatistik
Aktiviteter och händelser av intresse

Justerare

Utdragsbestyrkande
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NAT.2015.13

§50
Samrådsunderlag Tensbergs kraftverk
Beslut gällande föreläggande om yttrande angående överklagande av Mark- och
miljödomstolens dom om lagligförklaring och tillstånd för Tensbergs vattenkraftverk.
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden väljer att inte yttra sig.
·
Bakgrund
Länsstyrelsen Gävleborg samt kammarkollegiet har överklagat Mark-och miljödomstolens
tidigare beslut om lagligförklaring och tillstånd att bortleda vatten fram till Tensbergs
vattenkraftverk, m.m i Loån i Los. Kammarkollegiet yrkar att domen upphävs och att
verksamhetsutövaren föreläggs att riva ut anläggningen. Länsstyrelsen yrkar att
prövningstillstånd meddelas samt att ansökan om lagligförklaring och tillstånd till
vattenverksamhet avslås.
Myndighetsnämnden har av Mark- och miljööverdomstolen förelagts att inkomma med
svar på överklagandet om myndighetsnämnden medger eller motsätter sig klagandens
yrkande om ändring. Om myndighetsnämnden motsätter sig överklagandet ska skäl för
detta och eventuella bevis anges.

Beslutsmottagare
SVEA HOVRÄTT

Justerare

Utdragsbestyrkande
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ADM.2018.10

§51
Uppdatering av bilaga 2 i taxan för miljötillsyn
Myndighetsnämndens beslut
Miljöenhetens förslag till uppdatering av bilaga 2.1 till taxa för prövning av tillsyn
·
inom miljöbalkens område antas.
Nämnden översänder förslaget till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.
·
Ärendet
Dagens taxa är baserad på SKLs förslag och antogs av kommunfullmäktige i slutet av
2015, för att börja gälla 1 januari 2016. Miljöenhetens taxa för prövning av tillsyn inom
miljöbalkens område består av tre delar; Inledande bestämmelser, taxebilaga 1.1 och
taxebilaga 2.1. Den tredje delen taxebilaga 2.1 är helt baserad på
miljöprövningsförordningen och är i dag inaktuell på grund av den stora uppdatering av
förordningen som skedde under 2017.
SKL har tagit fram ett nytt förslag till taxebilaga 2.1 som miljöenheten nu har anpassat för
att passa verksamheten. De anpassningar som skett är gulmarkerade i förslaget till
taxebilaga.
Taxan utgör grunden för att miljöenheten kan ta ut en avgift för prövning och tillsyn.
Avgiften 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. I
miljöbalken 1§ 27 kap finns det angivet rätten att ta ut avgifter för tillsyn och prövning.
Beslut om fastställandet av taxan inklusive uppdatering av taxan kan endast tas av
kommunfullmäktige.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§52
Lägesrapport Miljö
Miljöchef Karin Hansson informerar i sin lägesrapport från Miljöenheten om:
Ärendestatistik
Aktiviteter och händelser av intresse

Justerare

Utdragsbestyrkande

19

PROTOKOLL

20

2018-05-17
MYNDIGHETSNÄMNDEN
MY.2018.3

§53
Remiss Riktlinje alkohol- och drogfria arbetsplatser
·

Myndighetsnämnden instämmer i riktlinjerna.

Ärendet
Förslag till Riktlinje alkohol- och drogfria arbetsplatser i Ljusdals kommun har skickats på
remiss. Remissvar ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast 2018-06-10.

Beslutsmottagare
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§54
Delegationsbeslut
Myndighetsnämndens beslut
Nedanstående delegationsbeslut anslås.
Ärendet
Följande delegationsbeslut redovisades vid dagens sammanträde.
Bygg
Belutsnummer: 2018.209 - 2018.265
Miljö
Beslutsnummer: 2018.218 - 2018.309
Räddning:
Beslutsnummer: 2018.90, 2018.91, 2018.97, 2018.99, 2018.115

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§55
Övriga frågor

Beslutsmottagare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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