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MBR § 125

Översyn av grundavgift för inställelse för sotning och brandskyddskontroll
MBR dnr 2011/0642.0030

Söderlunds i Sysslebäck begär en ny översyn av grundavgift för inställelse för sotning
och brandskyddskontroll samt förändring av debiteringskontroll samt förändring av
debiteringsmodell för brandskyddet.

Handlingar i ärendet
Söderlund i Sysslebäcks skrivelse daterad 2011‐05‐31.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Räddningschef Bengt Carlsson får i uppdrag att utreda och komma med förslag på nya
avgifter.

Beslutet expedieras till
Söderlunds i Sysslebäck
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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MBR § 126

Ekonomisk uppföljning för maj månad 2011 räddningstjänsten
MBR dnr 2011/0093.0003

Räddningschef Bengt Carlsson informerar om det ekonomiska läget för räddnings‐
tjänsten.
Avvikelse totalt +291 tkr

Intäkter
Avvikelse ‐161 tkr.
Avvikelsen beror främst på att externa arbeten skall fakturera. Intäkter för service av
handbrandsläckare avviker, detta arbete koncentreras till senare delen av året.

Personalkostnader
Avvikelse +494 tkr.
Personalkostnaden för utbildning har en avvikelse på +113 tkr. Första utbildningstill‐
fälle i maj gör att personalkostnad kommer i juni.
Personalkostnad för beredskap och utryckning har en avvikelse på + 395 tkr. Det har
varit en ökning av antalet utryckningar när det gäller gräsbränder i slutet av april. På
grund av brytdatum för lönen kommer den ökade personalkostnaden för detta att visa
sig först i juni månad. Den ökade personalkostnaden för sommarens semesterperiod är
budgeterad över hela året, men belastar först under semestermånaderna. Säkerhets‐
vaktskostnad är budgeterad över hela året, men största delen avser rallycross EM i
Höljes som är första helgen i juli.

Handlingar i ärendet
Räddningstjänstens ekonomiska uppföljning per 31 maj 2011.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av den ekonomiska uppföljningen.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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MBR § 127

Information - räddningstjänsten
MBR dnr 2011/0399.0030

Räddningschef Bengt Carlsson informerar om
•

•

Översyn av tjänstetillsättningar inom räddningstjänsten med anledning av rädd‐
ningschefens pensionering. Internannons finns nu ute på offentliga jobb ang. till‐
sättning av ny räddningschef.
Vattenflödet i Klarälven.

Ordföranden tackar för informationen.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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MBR § 128

Ekonomisk uppföljning för maj månad 2011 –
miljö- och byggkontoret
Miljö‐ och byggchef Torbjörn Almroth informerar om det ekonomiska läget för miljö‐
och byggkontoret.
Avvikelse totalt ‐312 tkr.
Största avvikelsen avser översiktsplaner och detaljplaner. Motsvarande belopp kom‐
mer att generera intäkter när de blir klara för fakturering.
GIS har en negativ avvikelse på ‐58 tkr. Enligt beslut av kommunfullmäktige ska om‐
fördelning göras från kommunstyrelsen till miljö‐ och byggförvaltningen i 2011 års
budget på 317 tkr avseende GIS. Denna omfördelning kommer att påverka till en posi‐
tiv avvikelse.
Bygglovs intäkter har en positiv avvikelse på +53 tkr.
Positiv avvikelse avseende personalkostnader på grund av tjänstledighet samt perso‐
nalsociala kostnader som ännu ej använts.

Handlingar i ärendet
Miljö‐ och byggkontorets ekonomiska uppföljning per 31 maj 2011.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av den ekonomiska uppföljningen.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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MBR § 129

Revision av lokal livsmedelskontroll
MBR 2011/0190.460

Den 14 april 2011 genomförde länsstyrelsen en revision av lokal livsmedelskontroll i
Torsby kommun. Länsstyrelsen har ansvar för den regionala livsmedelskontrollen och
skall också granska kommunernas livsmedelskontroll.
Revisionen resulterade i sex avvikelser från regelverket och flera rekommendationer
som redovisats i en preliminär rapport, se bilaga.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över länsstyrel‐
sens preliminära rapport innan den översänds till Livsmedelsverket för eventuella
beslut om åtgärder.

Miljö- och byggkontorets förslag till yttrande
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden har upplevt revisionen som positiv då behov av
åtgärder uppmärksammats som kan hjälpa till att ytterligare kvalitetssäkra och effekti‐
visera verksamheten.
Nämnden vill lämna följande kommentarer till de avvikelser från regelverket som på‐
pekats i den preliminära rapporten:
1. Personella resurser – länsstyrelsen konstaterar att den behovsinventering som ge‐
nomförts inte är tillräcklig på grund av att ”hänsyn inte tagits till samtliga arbetsupp‐
gifter inom livsmedelsområdet…”.
Kommentar: I behovsutredningen finns en post om 100 dagar där alla arbetsuppgifter
som är icke‐planerad tillsyn ingår d.v.s. behovsutredningen omfattar samtliga arbets‐
uppgifter.
2. Jäv/opartiskhet/intressekonflikt – länsstyrelsen påpekar att det saknas rutiner för
hantering av intressekonflikter.
Kommentar: En handläggningsrutin för personalen kommer att tas fram under 2012.
Då denna rutin skall antas av nämnden ges en möjlighet att även diskutera liknande
situationer som en ledamot kan hamna i.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts § 129
I övrigt är det ordföranden och varje enskild nämndledamots ansvar att beakta reg‐
lerna om jäv och i detta fall särskilt reglerna om s.k. delikatessjäv. Miljö‐, bygg‐ och
räddningsnämnden bedömer att frågan om jäv/intressekonflikter och policy, rutiner
och bestämmelser avseende dessa frågor är av principiell och övergripande vikt och
har därför även uppmanat kommunstyrelsen i att upprätta erforderliga bestämmelser
och föreskrifter som gäller för hela kommunen.
3. Finansiering – länsstyrelsen anser att höjningen av timtaxan som genomfördes
2010‐01‐01 gjordes på ett för lättvindig sätt och utan att avstämning skedde mot de
faktiska kostnaderna för livsmedelskontroll.
Kommentar: Den redovisning för 2010 som tillsänts länsstyrelsen visar dock att taxan
trots detta ändå överensstämmer med de faktiska kostnaderna.
Ett missförstånd uppstod vid revisionen då länsstyrelsen talade om livsmedelskontroll
men nämnden tolkade detta som att diskussionen rörde hela kommunens livsmedels‐
verksamhet varför nämnden kommenterade att full kostnadstäckning inte är önskvärd.
Självklart har nämnden i sin beräkning av timtaxan utgått från att livsmedelskontrol‐
len ska ha full kostnadstäckning genom avgifter.
4. Finansiering – länsstyrelsen påpekar att en formulering i § 6 i livsmedelstaxan kan
tolkas som en generell nedsättning vilket inte är tillåtet.
Kommentar: Paragrafen syftar till en praktisk hantering i de undantagsfall som en de‐
bitering skulle ”kosta mer än den smakar”. § 6 i taxan tillämpas dock inte i praktiken.
Paragrafen kan tas bort.
5. Finansiering – länsstyrelsen efterfrågar en särredovisning av kostnader för livsme‐
delskontrollen. D.v.s. den åtskillnad av den del av arbetet som skall finansieras med
avgifter och den del som skall finansieras med anslag – rådgivning, hantering av kla‐
gomålsärenden o.s.v.
Kommentar: Den totala kostnaden och intäkterna för hela livsmedelsverksamheten har
redovisats. Bedömningen om hur stor del av arbetstiden som åtgår till anslagsfinansie‐
rad verksamhet har gjorts utifrån SKLs rekommendationer och egna erfarenhet av hur
arbetstiden fördelas mellan kontrolltid och övrig tid. Kostnaden för den anslagsfinan‐
sierade verksamheten var 2010 ca 70 000 kronor.

Justerarens signatur
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Forts § 129
Kontroll av att denna bedömning stämmer kan när som helst utföras stickprovsmässigt
då arbetstiden redovisas under en kortare tidsperiod.
6. Finansiering – länsstyrelsen påpekar att kontorets handläggningsrutiner anger att
kostnader för s.k. extra offentlig kontroll i viss mån ingår i årsavgiften. Detta är inte i
enlighet med regelverket och vid extra offentlig kontroll skall också avgift tas ut för
den faktiska kostnaden d.v.s. även restid.
Kommentar: I praktiken debiteras extra offentlig kontroll i enlighet med regelverket.
Handläggningsrutinerna kommer att uppdateras. Taxan behöver dock justeras så att
restid också kan debiteras vid extra offentlig kontroll.
7. Provtagnings‐ och laboratoriekapacitet – länsstyrelsen konstaterar att avtal med la‐
boratorium för analystjänster saknas.
Kommentar: Torsby kommun har ett avtal som i praktiken även innefattar miljö‐,
bygg‐ och räddningsnämndens behov. Det har hittills aldrig förekommit att prov,
inom något av nämndens ansvarsområden, inte har kunnat analyserats p.g.a. bristande
laboratoriekapacitet. Då avtalet förnyas kan miljö‐, bygg‐ och räddningsnämndens
behov av tjänster förtydligas.
8. Dokumenterade rutiner – länsstyrelsen påpekar att handläggningsrutiner inte har
upprättats inom samtliga områden som krävs på enligt regelverket.
Kommentar: Kontorets handläggningsrutiner kommer under 2012 successivt att kom‐
pletteras i enlighet med länsstyrelsens rekommendationer. Rutinerna kommer också
successivt att antas av nämnden.
9.Uppföljning av offentlig kontroll – länsstyrelsen påpekar att uppföljning ej sker av
nämndens mål och riktlinjer inom livsmedelsområdet. Målen bör dessutom vara upp‐
följningsbara och avspegla effektiviteten i arbetet.
Kommentar: Målen i nämndens mål och riktlinjer kommer att omformuleras under
2012. Målen skall vara uppföljningsbara och avspegla effektivitetsgraden i utfört ar‐
bete. En handläggningsrutin för uppföljning av verksamheten kommer att upprättas.
Övriga rekommendationer har redan åtgärdats eller kommer att åtgärdas under 2011
och 2012. T.ex. har Länsstyrelsen rekommenderat nämnden att tillse att lämpliga ut‐
rymmen finns för förvaring av stora mängder livsmedel.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts § 129
Ett behov som kan uppstå t.ex. i samband med beslut om beslag. Ett avtal har
upprättats med Torsby kommuns tekniska avdelning som ger nämndens tjänstemän
tillgång till kyl‐ och frysrum samt torrförvaring i lokaler som ej längre används i annan
verksamhet.

Handlingar i ärendet
Länsstyrelsens preliminära rapport daterad 2011‐05‐16.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden antar miljö‐ och byggkontorets förslag till ytt‐
rande som sitt svar till länsstyrelsen.

Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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MBR § 130

Swed-Jam AB – vitesföreläggande angående
rening och kontroll av företagets spillvatten
MBR dnr 2011/0604.427

Bakgrund
Företagets miljöpåverkan sker i första hand genom utsläpp av processavloppsvatten
till det kommunala ledningsnätet. Processavloppsvattnet har hög halt av organiskt
material (syltrester och socker) – höga BOD7‐halter – och ger en stor belastning på re‐
ningsprocesserna i kommunens avloppsreningsverk. Även vatten med lågt pH‐värde,
som kan förekomma här, kan orsaka problem i ledningsnätet.
Nuvarande reningsanläggning för spillvattnet har varit installerad sedan januari 2007.
Företaget har trots detta inte lyckats få till stånd en väl fungerande reningsanläggning
och god kontroll av det processvatten som släpps ut. Provtagning som utförts av
kommunens tekniska avdelning har sedan många år tillbaka visat höga halter av
BOD7 i utgående vatten. Detta ger en stor belastning på det kommunala reningsverket.
Vid flera tillfällen har utsläppen från reningsverket överskridit de i tillståndet angivna
gränserna och anmälan om misstänkt brott enligt miljöbalken har lämnats till miljö‐
åklagaren. Sannolikt har utsläpp med höga BOD7‐halterna från Swed‐Jam haft stor
betydelse för detta.
Förhandlingar om olika lösningar har under lång tid pågått mellan företaget och fas‐
tighetsägaren Torsby kommun. Tillsynsmyndigheten har under en tid avvaktat i tron
att dessa förhandlingar skulle leda fram till en tillfredsställande lösning.

Föreläggande från dåvarande miljö- och byggnämnden
Eftersom företaget under denna tid inte hade lyckats få till stånd en väl fungerande
reningsanläggning och god kontroll av det processvatten som släpps ut så förelades
företaget 2009‐03‐26 genom ett delegationsbeslut att uppfylla nedanstående villkor för
driften och kontrollen av företagets spillvattenutsläpp:
1. Varannan månad, med början i maj, vid reningsanläggningens slutkontroll ta ut ett
flödesproportionellt dygnsprov av processavloppsvattnet. Proven skall tas ut
samma dygn som den månatliga provtagningen sker vid Torsby avloppsrenings‐
verk.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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2. Proven skall analyseras av laboratorium som ackrediterats av SWEDAC med avse‐
ende på BOD7, TOC och pH.
3. Kopia av rapport från provtagning skall sändas till tillsynsmyndigheten efter varje
provtagning.
4. En sammanställning av årets provtagningar med en utvärdering skall årligen
inlämnas till tillsynsmyndigheten senast 31 mars avseende föregående års kon‐
troller.
5. Serviceavtal med leverantör eller motsvarande för underhåll av renings‐
anläggningens TOC‐mätare skall tecknas och kopia sändas till tillsynsmyndigheten
senast 4 veckor efter delfåendet av detta beslut. Alternativt kan ett program för
underhåll och kontroll av mätaren ingå i företagets egenkontroll. Detta program
måste då motsvara den service och kontroll som leverantören erbjuder. Förslag till
sådant program skall sändas till tillsynsmyndigheten senast 4 veckor efter delfåen‐
det av detta beslut.
6. Förslag till program för kontroll av reningsanläggningens pH‐mätare skall inläm‐
nas till tillsynsmyndigheten senast 4 veckor efter delfåendet av detta beslut.
7. Driftstörningar som kan orsaka utsläpp som riskera att störa det kommunala
reningsverkets processer skall omgående rapporteras till tillsynsmyndigheten samt
ansvarig för kommunens reningsverk.

Fortsatt handläggning av ärendet
Detta beslut överklagades till länsstyrelsen, miljödomstolen och till miljööverdomsto‐
len. De två förstnämnda instanserna gjorde i sak ingen annan bedömning än vad som
nämndens föreläggande anger. Miljööverdomstolen meddelade inte prövningstill‐
stånd.
Efter miljööverdomstolens beslut lämnade företaget in en kontrollplan i vilken det
anges att egenkontroll skulle komma att införas from maj 2010. Kontrollprogrammet
innefattar alla de kontroller som nämnden krävt förutom kravet om att teckna service‐
avtal med leverantören. Företaget begärde att få försöka kontrollera sina utsläpp ge‐
nom att följa den underhållsplan för den s.k. TOC‐mätaren som levererats med mätut‐
rustningen. TOC‐mätarens funktion är att kontinuerligt kontrollera och styra halten av
utgående organiskt material (BOD7) vilket är den parameter som innebär störst risk för
störningar i driften vid det kommunala avloppsreningsverket.

Justerarens signatur
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Forts § 130
Dåvarande Miljö‐ och byggnämnden konstaterade i ett beslut 2010‐04‐21, § 58 att efter
miljööverdomstolens beslut så gäller nu ovanstående villkor för verksamheten. Nämn‐
den gick företaget till mötes vad gäller kravet om serviceavtal. Nämndens beslut inne‐
bar dock att företaget måste kunna visa att TOC‐mätaren har avsedd funktion.

Gällande tillstånd för verksamheten
Länsstyrelsen beviljade tillstånd för verksamheten 2005‐07‐21. I tillståndets villkor an‐
ges att:
Villkor p 3:

Mängden processavloppsvatten får ej överstiga 150 m3 under medeldygn
och ej 200 m3 under maxdygn. Flödet får ej överstiga 15 m3/h.

Villkor p 4:

Mängden BOD7 i flödesproportionellt uttaget dygnsprov får ej överstiga
100 kg under medeldygn och 120 kg under maxdygn. Halten BOD7 får ej
överstiga 2,5 kg/m3.

Villkor p 5:

Bolaget skall senast sex månader efter beslutsdatum till
tillsynsmyndigheten lämna förslag till kontrollprogram för verksamhe‐
ten. Av kontrollprogrammet skall framgå hur tillsyn, besiktning och
kontroll med angivande av mätmetoder, mätfrekvenser, utvärdering och
rapportering ska ske.

Ett förslag till kontrollprogram lämnades in inom den föreskrivna tiden. Förslaget upp‐
fyller dock inte de krav om kontroll som ställs i tillståndets villkor nr 5. De krav som
nämnden förelagt om avser just rutiner för att kontrollera reningsanläggningens funk‐
tion och utgående föroreningshalter.
Företagets verksamhet är efter en lagändring 2008 ej längre tillståndpliktig. Tillståndet
för verksamheten gäller dock tillsvidare så länge tillståndet inte upphävts genom be‐
slut av länsstyrelsen.

Uppföljning av företaget kontroll under 2010
I samband med företagets årsredovisning enligt ovanstående villkor har den ålagda
kontrollen nu utvärderats. En avstämning mot ovanstående villkor och mot tillstånds‐
villkoren har nu gjorts.

Justerarens signatur
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Forts § 130
Prov har under 2010 i princip tagits i den omfattning som krävs enligt punkt 1 men
företaget har ej, förrän i samband med årsrapporten levererat uppgifter om flöde så att
reningsfunktionen kunnat utvärderas. Under 2011 har hittills endast ett prov tagits och
inrapporterats.
Företagets årsrapport, och den provtagningen under 2011, visar att villkoren i länssty‐
relsens beslut från 2005‐07‐21 har överskridits ett stort antal gånger.
Mängden BOD7 under årsmedeldygn har överskridits. Mängden BOD7 under max‐
dygn har överskridits två gånger under 2010 och även vid provtagningen i april 2011.
Mängden processavloppsvatten under maxdygn har överskridits trettiofyra gånger
under 2010.
Dessa villkorsbrott innebär ev. brott enligt miljöbalken under rubriceringen otillåten
miljöverksamhet.
En anmälan om misstänkt brott enligt miljöbalken kommer att lämnas in till miljöåkla‐
garen

Sammanfattande bedömning
Den reningsanläggning som finns på företaget har varit installerad sedan 2007. I mars
2009 förelades företaget att kontrollera sina utsläpp och företaget har åtagit sig att
fr.o.m. maj 2010 genomföra egenkontroll i enlighet med nämndens föreläggande.
Den genomgång som nu gjorts av 2010 års kontroller visar att brott mot de tillstånds‐
villkor som reglerar processvattnets mängd och sammansättning har skett vid ett stort
antal tillfällen under året. Även vid årets första provtagning har ett överskridande
skett. Företaget har trots den väl tilltagna tiden varken lyckats få den befintliga an‐
läggningen att fungera eller ersatt den med någon annan lösning.
Dessa utsläpp innebär en risk för störningar av driften vid kommunens avloppsre‐
ningsverk som i sin tur innebär en ökad risk för överutsläpp till recipienten Övre Fry‐
ken. Om reningsprocesserna i verket, som tar emot avloppsvatten från hela Torsby
tätort, utsätts för allvarliga störningar kan detta medföra stora miljöpåverkande ut‐
släpp till recipienten.

Justerarens signatur
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Forts § 130
Tidigare har villkoren för utsläpp av BOD7(syreförbrukande ämnen) vid det kommu‐
nala reningsverket överskridits vid två tillfällen. Anmälan om misstänkt miljöbrott har
lämnats till åklagaren både 2008 och 2010. Orsaken är mycket sannolikt de utsläpp som
skett från Swed‐Jam AB.
Företaget bör föreläggas vid vite att åstadkomma den rening och kontroll av spillvat‐
tenutsläppen som tillståndsvillkoren och nämndens föreläggande kräver.
Vitesbeloppets storlek skall bestämmas till en sådan storlek att det kan antas förmå
adressaten att följa föreläggandet i stället för att betala vitet.
Det förslagna vitesbeloppet har bedömts med hänsyn till kostnaderna företaget har för
sin hyra för anläggningen och den kostnad som ett serviceavtal medför.

Kommunicering
Detta förslag till beslut har kommunicerats med företaget som istället föreslår att före‐
taget innan 2011‐09‐15 lämnar ett förslag till handlingsplan för att få en fungerande
anläggning. Nämnden inbjuds till studiebesök och att delta i möten för att hitta en lös‐
ning.
Företaget har, så som redovisas i sammanfattningen ovan, haft mycket god tid att hitta
en lösning och det är angeläget att nödvändiga åtgärder vidtas snarast.
Företaget begär nu återigen att nämnden skall ändra beslutsförslaget och därmed för‐
dröja genomförandet av de nödvändiga lösningarna.

Övrigt - tillämpliga bestämmelser för verksamheten
Miljöbalkens 2 kap 2 § (kunskapskravet) 26 kap 19, 21 §§ (skyldighet att kontrollera
verksamheten och lämna upplysningar).
Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll SFS 1998:901).
Naturvårdsverkets föreskrifter om genomförande av mätningar och provtagningar i
vissa verksamheter (NFS 2000:15).

Handlingar i ärendet
1. Miljö‐ och byggnämndens delegeringsbeslut 2009‐03‐26, Föreläggande med villkor
för kontroll och provtagning.
2. Miljööverdomstolens beslut 2010‐03‐10.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Företagets skrivelse med förslag till egenkontrollprogram 2010‐03‐31.
Underhållsplan för TOC‐mätare.
Årsrapport för 2010 – Excel‐fil.
Rapport från provtagning 2011‐04‐07.
Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet daterad 2002‐06‐15.
Tillstånd för miljöfarlig verksamhet från länsstyrelsens daterad 2005‐07‐21.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Företaget har haft mycket god tid att hitta en lösning och det är angeläget att nöd‐
vändiga åtgärder vidtas snarast. Ärendets historik visar tydligt att ett vitesföreläg‐
gande är den åtgärd som krävs för att i rimlig tid få till stånd nödvändiga åtgärder.
2. Swed‐Jam AB – med organisationsnummer 556217‐3996 ‐ föreläggs vid vite av
100 000 kronor att snarast, dock senast 3 månader efter mottagandet av beslutet,
tillse att processavloppsvattnet från verksamheten genomgår en sådan rening att
tillståndsvillkoren punkt 3 och 4 i länsstyrelsens tillståndsbeslut från 2005‐07‐21
uppfylls.
3. För att säkerställa drift och underhåll av reningsanläggningen föreläggs företaget
vidare, vid vite av 50 000 kronor, att teckna ett serviceavtal med leverantör eller
motsvarande av anläggningen och sända en kopia av detta till miljö‐, bygg‐ och
räddningsnämndens snarast, dock senast 3 månader efter mottagandet av detta be‐
slut.
4. Detta beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas.
Beslutet kan överklagas. Bilaga

Beslutet expedieras till
Swed‐Jam
_______
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MBR § 131

Åsteby 1:85 - Anmälan om miljöfarlig
verksamhet, uppförande av djurstall
MBR dnr 2011/0641.482

Thore Jonsson, Åsteby har lämnat in en anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt för‐
ordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Han avser att
bygga ett stall för mjölkproduktion med plats för 85 mjölkkor med rekrytering. Detta
motsvarar 115 djurenheter som är det mått som besättningars storlek mäts med enligt
miljöbalkens bestämmelser. Verksamheten skall klassificeras baserat på antalet djuren‐
heter. En stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter har enligt förord‐
ningens bilaga beteckningen C d.v.s. är anmälningspliktig till kommunens
miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnd.
Den föreslagna platsen för stallet ligger inom Ljusnans strandskyddsområde. Generellt
gäller byggnadsförbud och förbud mot åtgärder som avhåller allmänheten att röra sig
fritt inom strandskyddat område.
Då ekonomibyggnader för sin funktion måste finnas eller åtgärder vidtas inom strand‐
skyddsområde gäller undantag från krav på dispens för ekonomibyggnader och åt‐
gärder för skogs‐ och jordbruksändamål – 7 kap. 1 § MB.
Undantaget gäller i de fall områden för etablering utanför strandskyddet medför avse‐
värd kostnadsökning och/eller tidsspillan i jämförelse med ett läge i strandskyddat
område. Näringsidkaren ska redovisa hur alternativa placeringar påverkar projektet så
att orimliga merkostnader eller tidsförluster uppstår om byggnaden skulle placeras
eller åtgärder vidtas utanför strandskyddat område.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden har att bedöma om denna redovisning motiverar
att undantag från kravet på dispens råder enligt 7 kap 16 § miljöbalken.
Om redovisningen inte kan påvisa dessa effekter av alternativa lägen förutsätts i stället
att krav på dispens från strandskydd gäller.
I samband med anmälan har alternativa lokaliseringar utanför strandskyddsområdet,
på djurägarens marker och i anslutning till betesmarkerna redovisats.
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Forts § 131
I anmälan har placering av flytgödselbehållare föreslagits mycket nära Ljusnan och i
ett område där stabilitetsproblem kan förekomma. Översvämningsrisken är också up‐
penbar vid högre vattenstånd än normalt.
Samråd har genomförts med närboende grannar som inte har haft några erinringar
mot den planerade byggnationen.

Yrkanden
Karl‐Erik Keck (MP) yrkar att byggnationen kan tillåtas på den föreslagna platsen.
Peter Westberg (M) yrkar på att Tore Jonsson bör inkomma med bättre beslutsunder‐
lag vad gäller de alternativa placeringarna.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att miljö‐, bygg‐ och rädd‐
ningsnämnden beslutar i enlighet med Karl‐Erik Kecks (MP) yrkande.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
I.

För samtliga alternativa lokaliseringar har merkostnader och praktiska skäl an‐
getts som talar för den föreslagna platsen. Detta innebär att den planerade bygg‐
nationen i enlighet med I enligt 7 kap 16 § i miljöbalkens bestämmelser kan un‐
dantas från kravet att ansöka om strandskyddsdispens.

II.

Med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken föreläggs Thore Jonsson, Åsteby härmed att
uppfylla följande villkor för anläggandet och driften av djurhållningen:
1. Verksamheten skall bedrivas huvudsakligen i överensstämmelse med vad
sökanden åtagit sig eller i övrigt angivit i ärendet, dock med beaktande av de
undantag eller tillägg som efterföljande villkor kan innehålla.
2. Gödselvårdsanläggningen skall ha utrymme för lagring av stallgödsel motsva‐
rande besättningens gödselproduktion under 8 månader. Gödselvårdsanlägg‐
ningen får ej anläggas närmare Ljusnan än stallet.
3. Djurägaren skall ha till gång till marker för spridning av gödseln i den omfatt‐
ning som krävs för att förhindra läckage av näringsämnen. All spridning skall
ske i enlighet med jordbruksverkets föreskrifter.
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4. Buller från anläggningen skall begränsas så att verksamheten ej ger upphov till
högre ekvivalent ljudnivå än vad Statens Naturvårdsverks riktlinjer för externt
industribuller anger.
5. Verksamheten skall i övrigt bedrivas så att olägenheter för omgivningen
minimeras.
Detta beslut befriar inte sökanden från skyldigheten att iaktta vad som föreskrivits i
annan författning om detta är tillämpligt på anläggningens uppförande eller drift.
Roland Olsson (M) och Kari Lewin (S) deltar ej i handläggningen och beslutet av ären‐
det p.g.a. jäv.

Beslutet expedieras till
Tore Jonsson
_______
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MBR § 132

Aspberget 1:232 – nybyggnad av affärshus, reklamskyltar samt parkering
MBR dnr 2011/0485.235

Inbora Invest AS ansöker genom Morten Johansen, Höljes om bygglov för nybyggnad
av affärshus, reklamskyltar samt parkeringar.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område nr 305.
Avtal finns mellan tekniska avdelningen och trafikverket och ansvaret för genomfö‐
randet har av tekniska avdelningen överlåtits på exploatören enligt exploateringsavtal.

Handlingar i ärendet
Tillhörande ritningar: Markerade A01.1‐100 rev B, A40.3‐01 rev B daterade
2011‐05‐30

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Beslutanderätten i ärendet delegeras till byggnadsinspektör Gunnar Lundkvist när
kompletta handlingar har inkommit till miljö‐ och byggkontoret.

Beslutet expedieras till
Morten Johansen Långflon
Tekniska avdelningen
_______
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MBR § 133

Bada 1:513 – nybyggnad av fritidshus
MBR dnr 2011/0611.234

Lina Bergström, Kristinehamn ansöker om förhandsbesked och strandskyddsdispens
för nybyggnad av fritidshus. Ansökan gäller ett fritidshus om ca 50‐100 m² i en våning,
eventuellt med inredd vind. Fastigheten ligger drygt 100 m från vattnet och avskiljs väl
från stranden av en bebyggd fastighet, närmast vattnet finns även samfälld mark. Av‐
ståndet från aktuell fastighet till järnvägen är ca 45 m. Fastigheten ingår i en nyanlagd
gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp för tre fastigheter i området.

Planförhållande
Fastigheten ligger i glesbygd utom samlad bebyggelse samt inom strandskyddat om‐
råde (Fryken 200 m).
Översiktsplanen anger för aktuellt område översvämningsrisk inom högsta dimensio‐
nerade flöde, samt riksintresse för rörligt friluftsliv (MB 4 kap § 2)

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande karta: Markerad S1 daterad 2011‐05‐24.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddet medges eftersom tomten är väl avskiljd från strandlin‐
jen av befintlig bebyggelse.
2. Som tomtplats får tas i anspråk hela fastigheten.
3. Positivt förhandsbesked beviljas för nybyggnad av fritidshus.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en avgift på 3 375 kronor, därav
är avgiften för strandskyddsdispens 1 400 kronor.

Beslutet expedieras till
Lina Bergström, Sommarvinden 12 B, 681 38 Kristinehamn
Länsstyrelsen
_______
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MBR § 134

Branäs 4:781 – nybyggnad av förråd/garage
MBR dnr 2011/0573.230

Jan‐Ivar Pettersen, Rykkinn ansöker om bygglov för nybyggnad av förråd/garage om
c:a 20 m2. Förråd/garaget placeras 4 m från fritidshuset med ett avstånd på 0,5 m till
fastighetsgräns Branäs 4:22.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 299, som anger avstånd till tomtgräns från garage
på 2 m. Ovanstående innebär en avvikelse från detaljplanen.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1 daterad 2011‐05‐10, A1‐A2 daterad 2011‐05‐10.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Sökt bygglov för åtgärd som medför mindre avvikelse från gällande detaljplan beviljas.

Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 3 402 kro‐
nor.

Beslutet expedieras till
Jan‐Ivar Pettersen, Gamle Lommedalsvei 144, N‐1348 Rykkinn
_______
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MBR § 135

Torsby 4:5 – nybyggnad av pumphus
MBR dnr 2011/0447.230

Catrin Abelsson, Torsby ansöker om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad
av pumphus om 2,5 m². 4:5. Pumphuset ska tjäna några hushåll för
trädgårdsbevattning I närheten finns ytterligare en teknikbyggnad om ca 10 m².

Planförhållande
Fastigheten ligger i ett område i centrum som saknar fastställd detaljplan, men ligger
inom strandskyddat område (Röjdälven 150 m).
Översiktsplanen anger inga restriktioner mot byggnationen. Den fördjupade över‐
siktsplanen för Torsby anger område för kultur.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1, A1 och A2 daterade 2011‐04‐28.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddet medges eftersom annan placering av byggnaden inte
är lämplig med hänsyn till användningen.
2. Som tomtplats får tas i anspråk byggnadens yta på marken.
3. Bygglov beviljas.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 2 520 kro‐
nor, därav är avgiften för strandskyddsdispens 1 400 kronor.

Beslutet expedieras till
Catrin Abelsson, Kvarngatan 1, 685 33 Torsby
Länsstyrelsen
_______
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MBR § 136

Kälkeruds utskog 1:15 och 1:37 – nybyggnad
av förråd
MBR dnr 2011/0454.230

Hasse Olsson, Torsby ansöker om bygglov för nybyggnad av ett förråd om 136 m².
Förrådet utgör ett komplement till bostadshuset på Kälkeruds utskog 1:15. Då 1:37
sedan tidigare inte är bebyggd, räknas byggnationen som en nyetablering varvid
intilliggnade fastigheter ska tillfrågas.

Planförhållande
Fastigheten ligger i glesbygd utom samlad bebyggelse.
Översiktsplanen anger inga restriktioner för aktuellt område.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1, A1 och A2 daterade 2011‐04‐28.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Bygglov beviljas.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 4 592 kro‐
nor.

Beslutet expedieras till
Hasse Olsson, Lekvattnet Backtorp, 685 91 Torsby
_______
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MBR § 137

Lillbergsgården 1:18 – nybyggnad av fritidshus
samt installation av eldstad
MBR dnr 2011/0503.234

Roger Adolfsson, Likenäs ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt
installation av eldstad. Byggnadens storlek är 36 m2 och den tänkta placeringen är ca
34 m öster om vägen som skiljer byggplatsen från strandområdet. Letten är en hårt
reglerad sjö där strandlinjen förflyttas avsevärda sträckor.

Planförhållande
Fastigheten ligger i glesbygd utom sammanhållen bebyggelse samt inom strandskyd‐
dat område (Letten 100 m).
Översiktsplanen anger inga restriktioner för aktuellt område.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1 daterad 2011‐05‐02, A1 2011‐05‐02

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddet medges då väg avskiljer fastigheten från stranden.
2. Som tomtplats får tas i anspråk med rött markerat område på kartan. Bilaga
3. Bygglov beviljas.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 5 222 kro‐
nor, därav är avgiften för strandskyddsdispens 1 400 kronor.
Anna Nyströms (C) deltar ej i handläggningen och beslutet i ärendet p.g.a. jäv.

Beslutet expedieras till
Roger Adolfsson, Hakhea, 680 63 Likenäs
Länsstyrelsen
_______
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MBR § 138

Rådom 1:342 – nybyggnad av fritidshus
MBR dnr 2011/0434.234

Kennet Berg, Torsby ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus om ca 175 m²,
med putsad fasad och takbeläggning av betongpannor. På fastigheten finns idag ett
fritidshus om ca 70 m². Nybyggnationen innebär att en ny huvudbyggnad kommer att
etableras inom fastigheten.

Planförhållande
Fastigheten ligger i glesbygd utom samlad bebyggelse samt inom strandskyddat om‐
råde (Velen 300 m).
Översiktsplanen anger landskapsskydd enlig § 19 NVL. Länsstyrelsen avgör frågan om
landskapsbildsskydd och inom dessa områden även frågan om strandskyddsdispens.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1, A1‐A3 daterade 2011‐04‐26.
Länsstyrelsens yttrande har inte inkommit till dagen sammanträde.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Beslutanderätten i ärendet delegeras till byggnadsinspektör Malin Jonsson under för‐
utsättning att länsstyrelsen beviljar strandskyddsdispens och landskapsskydd.

Beslutet expedieras till
Kennet Berg, Rådom 174, 685 93 Torsby
Länsstyrelsen
_______
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MBR § 139

Skyllbäck 1:384 – tillbyggnad med garage
MBR dnr 2011/0603.230

Björg Nygaard Ulset, Sysslebäck ansöker om bygglov för tillbyggnad med garage med
en yta om 33 m2. Avståndet till fastighetsgränsen kommer att bli 1,5 m.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. Avstånd till fastighetsgräns skall
vara 4,5 m, avståndet på 1,5 m innebär en avvikelse från byggnadsstadgan.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttrande.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1 daterad 2011‐05‐20, A1‐A2 daterade
2011‐05‐20

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Sökt bygglov för åtgärd som medför mindre avvikelse från byggnadsstadgan beviljas.

Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 2 408 kro‐
nor.

Beslutet expedieras till
Björg Nygaard Ulset, Brattmon 9, 680 60 Sysslebäck
_______
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MBR § 140

Snickaren 3 och 6 – nybyggnad av flerbostadshus/affärshus
MBR dnr 2011/0474.232

Torsby Bostäder AB, Torsby ansöker om bygglov för nybyggnad av
flerbostadshus/affärshus. Byggnaden kommer att uppföras i sju våningar med bostä‐
der i plan två till sju och affärslokalen och förråd i markplan. Innegård med sedvanliga
byggnader så som carportar och sophus ingår även i ansökan.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område för kvarteret Snickaren. Inga avvikel‐
ser mot detaljplanens bestämmelser förekommer.

Handlingar i ärendet
Tillhörande ritningar: Markerade A‐01.1‐111, A‐40.1‐111,112 och 113, A‐40.2‐111 och
A‐40.3‐111,112 alla daterade 2011‐04‐26.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Bygglov beviljas.

Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 52 080
kronor.
Rune Mattsson (S) deltar ej i handläggningen och beslutet i ärendet p.g.a. jäv.

Beslutet expedieras till
Torsby Bostäder AB Norra Industrigatan 4 685 34 Torsby
_______
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MBR § 141

Torsby 4:10 – tillbyggnad av förskola
MBR dnr 2011/0607.230

Torsby Kommun, Torsby ansöker om bygglov för tillbyggnad av förskolan
Skogsbacken om ca 320 m². Tillbyggnaden kommer att ske mot öster och en del av
tillbyggnaden kommer att hamna på mark som inte ska bebyggas. En kommunal dag‐
vattenledning kommer att flyttas.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 102 som anger att byggnaden hamnar delvis på
mark som inte får bebyggas, vilket innebär en avvikelse från detaljplanen
Då området är planerat för förskola och tillbyggnaden inte kommer att påverka un‐
derjordiska ledningar då dessa flyttas, kan avvikelsen bedömas vara mindre i enlighet
med 9 kap. 30 § PBL.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1 daterad 2011‐06‐08 och A1‐A4 daterade
2011‐05‐30.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Beslutanderätten om bygglov med mindre avvikelse delegeras till byggnadsinspektör
Malin Jonsson under förutsättning att inga negativa grannyttranden erhålls.

Beslutet expedieras till
Torsby Kommun, 10. Tekniska avd., 685 80 Torsby
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 29

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-06-16

MBR § 142

Torsby 4:33 – anordnande av flytbryggor
MBR dnr 2011/0271.230

Torsby Båtklubb, Torsby ansöker om bygglov för anordnande av två flytbryggor.
Bryggorna som blir ca 50‐54 m långa ska ge nya båtplatser inom området för Fridhem
som håller på att utvecklas till småbåtshamn i samband med upprättande av detaljplan
för området.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplan för Torsby 4:23 m.fl. (Fridhem). Den aktuella planen
är ännu inte antagen av fullmäktige och har därmed inte vunnit laga kraft.

Handlingar i ärendet
Tillhörande ritningar: Markerade S1 och A1 daterade 2011‐03‐28

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Bygglov beviljas.
2. Bygglovet är giltigt först när planen vunnit laga kraft.

Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 7 500 kro‐
nor.

Beslutet expedieras till
Torsby Båtklubb, Röbjörkeby 116, 685 92 Torsby
Länsstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 30

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-06-16

MBN § 143

Uggenäs 1:119 – anordnande av parkeringsplats
MBR dnr 2011/0482.238

Olle Arnesson, Likenäs ansöker om bygglov för anordnande av parkeringsplats till
långtradare.
Strandskyddsdispens beviljades 2011‐05‐26 § 118 av miljö‐, bygg‐ och
räddningsnämnden.

Planförhållande
Fastigheten ligger i glesbygd utom sammanhållen bebyggelse samt inom strandskyd‐
dat område (Korsmotjärnen 100 m).
Översiktsplanen anger riksintressen för friluftsliv och naturvård samt MB kap 4, 2§

Handlingar i ärendet
1. Tillhörande ritningar: Markerad S1 daterad 2011‐04‐29, bilder markerade B1‐B2
daterade 2011‐04‐29.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Beslutanderätten i ärendet delegeras till byggnadsinspektör Gunnar Lundkvist under
förutsättning att sökanden tecknar avtal med Trafikverket angående anslutning och
trafiklösningar mot riksväg 62.

Beslutet expedieras till
Olle Arnesson, Likenäsvägen 76, 680 63 Likenäs
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 31

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-06-16

MBN § 144

Utterbyn 1:193 – nybyggnad av bastu och
brygga
MBR dnr 2011/0585.230

Fam. Sahlströms och Ärlingssons Minnesfond, Torsby ansöker om bygglov för
nybyggnad av bastu samt strandskyddsdispens för brygga. Bastun blir 17 m² och
bryggan beräknas bli ca 2‐2,5 m bred och ca 10 m lång.
I detaljplanen för området runt Sahlströmsgården finns ett utpekat område nära vatt‐
net för ex bastu, inom detta område är strandskyddet upphävt. För området som an‐
sluter vid och i vattnet, där man enligt planen får anlägga bryggor, gäller dock fortfa‐
rande strandskyddsbestämmelserna. Både byggnad och brygga kommer att anpassas
enligt detaljplanens krav på utseende.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område nr 132.
Översiktsplanen anger område för kulturmiljö, Sahlströmsgården/Utterbyn.

Handlingar i ärendet
Tillhörande ritningar: Markerad A1 daterad 2011‐05‐16 och S1 daterad 2011‐06‐13

Förslag till beslut
1. Bygglov för bastu beviljas.
2. Dispens från strandskyddet medges för brygga eftersom åtgärden ryms inom det
planerade området för bryggor.
3. Som tomtplats får tas i anspråk anläggningens yta på marken.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 2 250 kro‐
nor, därav är avgiften för strandskyddsdispens 1 400 kronor.

Beslutet expedieras till
Fam. Sahlströms och Ärlingssons Minnesfond, Utterbyn 20, 685 92 Torsby
Länsstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 32

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-06-16

MBR § 145

Västanvik 1:577 – tillbyggnad av garage
MBR dnr 2011/0653.230

Morgan Eriksson, Torsby ansöker om bygglov för tillbyggnad av garage. Garaget är
idag 34 m² och är tänkt att byggas till med ytterligare 64 m², den totala byggnadsarean
för garaget blir då 98 m². Garage och huvudbyggnad kommer ha en sammanlagd
byggnadsarea om ca 238 m². Fastigheten ligger längst ut på gatan. Avstånd till när‐
maste fastighetsgräns i väst blir 2 m.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 66 som anger att uthus/gårdsbyggnad max får
vara 50 m² samt att den sammanlagda byggnadsarean på fastigheten max får vara 220
m², vilket innebär en avvikelse från detaljplanen.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1, A1‐A3 daterade 2011‐06‐10

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Sökt bygglov för åtgärd som medför mindre avvikelse från gällande detaljplan beviljas.

Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 3 000 kro‐
nor.

Beslutet expedieras till
Morgan Eriksson, Risätervägen 25, 685 32 Torsby
‐_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 33

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-06-16

MBR § 146

Redovisning av delegeringsbeslut under tiden
2011-05-19—2011-06-08
MBR dnr 2011/0004.400

Sammanfattning
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande
och tjänstemän enligt en av miljö‐ och byggnämnden respektive räddningsnämnden
antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till miljö‐, bygg‐ och rädd‐
ningsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Ärenden
Förteckning över beslut fattade med stöd av delegation under tiden
2011‐05‐19—2011‐06‐08.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under tiden 2011‐05‐19—
2011‐06‐08.
______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

