MILJÖ-, BYGG- OCH
RÄDDNINGSNÄMNDEN
PROTOKOLL

Tid och plats

Torsdag kl. 9.00‐12.00
Kommunkontoret Torsby

Beslutande

Anna Nyström, ordförande (C) jäv § 83
Kari Lewin (S)
Marianne Ohlsson (S) §§ vise ordförande § 83
Peo Brodén (S)
Lars‐Håkan Karlsson (S)
Roland Olsson (M) ersättare för Sören Staaf (M)
Daniel Brosius (M)
Sven Täppers (C) jäv §§ 88‐89
Håkan Höglund (SD)

Övriga deltagare

Pär Maltesson, räddningschef §§ 77‐78, §§ 91‐92
Torbjörn Almroth, stadsarkitekt/miljö‐ och byggchef
Inger Thörngren, ekonom
Nisse Söderqvist, miljö‐ och hälsoskyddsinspektör §§79‐80, § 93
Erica Björndotter, miljö‐ och hälsoskyddsinspektör §§ 79‐80, § 93
Henrik Mossberg, byggnadsinspektör
Åsa Holje, sekreterare

Justerare

Daniel Brosius

Tid för justering

2015‐06‐23

Paragrafer

77‐93

Sekreterare
Åsa Holje

Ordförande
Anna Nyström

Marianne Ohlsson § 83

Justerare
Daniel Brosius

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ner

2015-06-18
2015-06-23
2015-07-15

Förvaringsplats

Kommunkontoret Torsby

Underskrift
Åsa Holje

TORSBY KOMMUN

sid 2

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-06-18

MBR § 77

Budget och verksamhetsuppföljning
MBR dnr 2015.0050.400

Ekonom Inger Thörngren informerar om det ekonomiska läget per 31 maj 2015 för
räddningstjänsten och miljö‐ och byggkontoret.

Handlingar i ärendet
Budget‐ och verksamhetsuppföljning daterad 2015‐06‐16.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av budget‐ och verksamhetsuppföljning per
31 maj 2015.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-06-18

MBR § 78

Information - räddningstjänsten
Räddningschefen Pär Maltesson informerar om
Blockad från BRF.
Räddningstjänstens verksamhet vid brandstationen i Torsby.
Ordföranden tackar för informationen.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 4

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-06-18

MBR § 79

Gunnsjögården 1:81 – undersökning om eventuell ny avloppsanläggning
MBR dnr 2013.824

Sedan det vid inspektionen 2012‐05‐22 konstaterades att markbädden vid Hovfjäl‐
let hade brister har miljökontoret gjort påpekanden både muntligt och skriftligt.
För att få ett underlag på hur bra markbädden fungerar skulle extra prov tas under
säsongen. Provtagningen skulle ske dels under låg belastning och dels under hög
belastning. De prover som togs under säsongen 2013/14 indikerade att markbäd‐
dens reningsförmåga inte kom upp i kraven för normal skyddsnivå vid hög be‐
lastning. Inför säsongen 2014/15 gjordes en genomspolning av markbädden. Denna
åtgärd gjorde att proverna var bättre än säsongerna innan. Det prov som togs 2015‐
03‐02 klarade ändå inte kravet för normal skyddsnivå för BOD och fosfor. Vid be‐
dömningen av bakteriehalten på utgående vatten från markbädden används
gränsvärdena för rent badvatten. Det sista provet översteg med marginal gränsen
för otjänligt badvatten.
I arbetet med att ta fram förslag på åtgärder för markbädden gjorde SWECO en ny
VA‐utredning som var färdig först i början av oktober 2014. Två alternativ lämna‐
des i rapporten; helt ny avloppsanläggning eller ett minireningsverk med den
gamla markbädden som efterpoleringssteg.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken föreläggs Hovfjället AB 556522‐0869 att vidta
följande åtgärder snarast, dock senast 2015‐08‐14:
1.

Lämna in ett förslag på åtgärd av markbädden enligt de alternativ som finns i
SWECO:s VA‐utredningen från 2014‐10‐09.

2.

Lämna in en tidsplan för när åtgärderna för att avloppsanläggningen klarar
normal skyddsnivå är genomförda.

Beslutet kan överklagas. Bilaga

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 5

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-06-18

Beslutet skickas till:
Hovfjället AB, Överbyn 63, 685 94 Torsby
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 6

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-06-18

MBR § 80

Höljes 1:341 – föreläggande om att komma in
med kompletterande uppgifter
MBR dnr 2014.434

Bakgrund
Höljesbadets intresseförening har vid flertalet tillfällen under tidigare år haft all‐
varliga problem med badvattenkvalitén. Chockklorering har utförts och badet har
vid något tillfälle fått stänga. Det har varit problem med heterotrofa bakterier och
pseudomonasbakterier i badvattnet vilket utgör en betydande risk för de badande.
Normalt öppnar utomhusbadet strax efter midsommar och stänger i mitten av au‐
gusti. Efter säsongen 2013 fanns ett antal anmärkningar som skulle vara åtgärdade
inför säsongen 2014. Ingenting hände trots både muntliga och skriftliga uppma‐
ningar. Därför skrevs ett föreläggande 2014‐05‐22 som sedan följdes upp med en
inspektion 2014‐07‐01. Fortfarande hade inga skriftliga rutiner tagits fram utan det
var en person som kunde rutinerna. Därför fungerade det inte då denne inte var på
plats.
Inför säsongen 2015 fattade därför miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden ett beslut
om att olika skriftliga rutiner skulle tas fram och skickas in till miljö‐ och bygg‐
kontoret senast 2015‐05‐31. Inga rutiner hade kommit in innan detta datum. Vid
kontakt med Hans Nordberg, som är den som sköter om anläggningen, uppgav
han att en ny reningsutrustning är beställd och därför kan inga skriftliga rutiner
skrivas förrän utrustningen är på plats. Eftersom föreläggandet omfattade skrift‐
liga rutiner för mer än bara reningsutrustningen är det ingen giltig orsak till att
inte uppfylla kraven.
Eftersom nämndens beslut innehöll viten på 2 000 kr på var och en av de fem
punkterna som skulle åtgärdas föreslås vitet i detta beslut bli fördubblat.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 7

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-06-18

Forts § 80

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken föreläggs Höljesbadets intresseförening
874000‐8589 att vid vite av 4 000 kr för varje punkt 1‐5 omgående, dock senast två
veckor efter mottagandet:
1. Upprätta skriftliga rutiner för skötsel av reningsutrustningen till båda poo‐
lerna. I rutinerna ska framgå hur reningen sköts och hur avloppsvatten från
reningsutrustning och backspolning av filter tas omhand
2. Upprätta skriftliga rutiner för dosering i förhållande till belastning (antal
badande) på anläggningen
3. Upprätta skriftliga driftsinstruktioner och rutiner för att hantera problem
med badvattnet. Instruktionerna ska hållas tillgängliga för samtlig personal
som vid något tillfälle kan komma att ansvara för driften av anläggningen
4. Upprätta skriftliga rutiner för kontinuerlig övervakning av övrig provtag‐
ning avseende pH, temperatur och kloröverskott
Ovanstående rutiner ska skriftligen redovisas till miljö‐ och byggkontoret innan
tiden för föreläggandet löpt ut
Beslutet kan överklagas. Bilaga

Beslutet skickas till:
Höljesbadet Syrénvägen 42 680 65 Höljes
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 8

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-06-18

MBR § 81

Branäs 4:712 och 4:714 – ändrad användning
från lokal till lägenhet samt ändring av fasad
MBR dnr 2015.506

Ärendet
Johnny Skytte, Kil ansöker om bygglov för ändrad användning från lokal till lä‐
genhet samt fasadändring.

Bakgrund
Fastigheterna är avsedda för bostadsändamål. I samma plan som de planerade
ändringarna ligger andra lägenheter. Den avsedda användningen är fritidsbostad
under korta perioder vintertid.
Lokalerna ligger på entreplan och används idag som tvättstuga med tillhörande
torkrum och toalett (Branäs 4:714) respektive tvättstuga, torkrum, omklädnings‐
rum med tillhörande badrum, toalettrum och kokvrå.
Lokalerna ligger vägg i vägg med förråd och städskrubb där väggarna bör under‐
sökas och eventuellt förstärkas med anledning av brandskyddskrav om 60 minu‐
ter.
Lokalen på Branäs 4:712 har ljusinsläpp i form av små källarfönster och balkong‐
dörr samt fönster i pausrummet. Fönsterarea anses vara tillräckligt med ca 8 % av
den totala bostadsytan (50 m2); rekommenderat värde är 10 % per rum där perso‐
ner vistas mer än tillfälligt.
Lokalen på Branäs 4:714 har mindre ljusinsläpp men fasadändring i form av ytter‐
ligare balkongdörr med fönster gör att fönsterarea kan antas vara tillräckligt; ca 6
% av hela bostadsytan (98 m2).
Takhöjd är ca 2,30 m i hela lokalen, detta kommer sänkas något med nya golv, som
lägst ca 2,20 m. Rekommenderat lägsta takhöjd i fritidbostäder (fritidshus) är 2,10
m.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 9

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-06-18

Forts § 81

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område nr 296.

Handlingar i ärendet
1. Ansökan om bygglov för ändrad användning.
2. Tillhörande ritningar
a Situationsplan markerad S1
b Planritning markerad A1, daterad 2015‐06‐16
c Planritning markerad A2, daterad 215‐06‐16.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Beslutanderätten delegeras till byggnadsinspektör Henrik Mossberg under förutsätt‐
ning att inga negativa grannyttranden kommer in.

Beslutet skickas till:
Johnny Skytte, Där Öste Hannäs, 665 91 Kil
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 10

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-06-18

MBR § 82

Branäs 4:713 ändrad användning från lokal till
lägenhet
MBR dnr 2015.505

Ärendet
Daniel Thorén och Hanna Karlsson, Kil ansöker om bygglov för ändrad använd‐
ning från lokal till lägenhet.

Bakgrund
Den avsedda användningen är fritidsbostad under korta perioder vintertid. Fas‐
tigheten är avsedd för bostadsändamål. I samma plan som den planerade änd‐
ringen ligger andra lägenheter.
Lokalen ligger på entreplan och används idag som omklädningsrum med tillhö‐
rande toalettrum, duschrum och kokvrå.
Lokalen ligger vägg i vägg med förråd och städskrubb där väggarna bör undersö‐
kas och eventuellt förstärkas med anledning av brandskyddskrav om 60 minuter.
Sökanden avser att förbättra ljusinsläpp och ytor i lägenheten genom att ta ned två
väggar enligt planritning markerad A1. Ljusinsläpp är idag begränsat till små käl‐
larfönster i det yttre omklädningsrummet samt balkongdörr och fönster i paus‐
rummet. Fönsterarea anses vara tillräckligt med ca 8 % av den totala bostadsytan
(50 m2); rekommenderat värde är 10 % per rum där personer vistas mer än tillfäl‐
ligt.
Takhöjd är ca 2,30 m i hela lokalen, detta kommer sänkas något med nya golv, som
lägst ca 2,20 m. Rekommenderat lägsta takhöjd i fritidbostäder (fritidshus) är 2,10
m.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område nr 296.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 11

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-06-18

Forts § 82

Handlingar i ärendet
1. Ansökan om bygglov för ändrad användning.
2. Tillhörande ritningar
3. Situationsplan markerad S1
4. Planritning markerad A1, daterad 2015‐06‐16.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Beslutanderätten delegeras till byggnadsinspektör Henrik Mossberg under förutsätt‐
ning att inga negativa grannyttranden kommer in.

Beslutet skickas till:
Daniel Thorén och Hanna Karlsson, Hannäs 23, 665 91 Kil
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 12

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-06-18

MBR § 83

Hole 1:59 – ändrad användning av del av enbostadshus till bageri och bryggeri
MBR dnr 2015.300

Ärendet
Mats Fallbäcken, Sysslebäck ansöker om bygglov för ändrad användning i del av
enbostadshus till bageri och bryggeri.

Bakgrund
Fastigheten ligger inom planlagt område byggnadsplan nr 242: Byggnadsplan för
fastigheten Hole 1:21 m.fl. Sysslebäcks samhälle. Den är upprättad 1971 och fick
laga kraft den 2 februari 1973. Planen anvisar markanvändning för bostäder, fri‐
stående byggnader i ett plan.
Sökanden har muntligen redovisat att sökt ändring inte kommer att medföra stö‐
rande omgivningspåverkan. Fastigheten har tillräcklig plats för erforderlig parke‐
ring. Leveranser in och ut kommer att göras dagtid, ett fåtal per dag. Nattetid ge‐
nereras ingen trafik.
Näringsverksamhet i sådan omfattning att den inte stör omgivningen kan, om de
kringboende inte har något att erinra, accepteras för t.ex. frisör, enklare kontor etc.
Den huvudsakliga användningen av byggnaden ska dock vara planenlig. I det här
fallet ändras användningen av källarutrymmen medan bostadsdelen fortsatt an‐
vänds som tidigare.

Handlingar i ärendet
1. Ansökan 2015‐04‐16.
2. Tillhörande ritningar: Ritning A1‐A4 daterade 2015‐04‐21,
3. Internyttrande 1:e miljöinspektör Per‐Arne Persson 2015‐05‐08.
4. Sakägares yttranden.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 13

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-06-18

Forts § 83

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Åtgärden enligt bygglovansökan förklaras vara en liten avvikelse enligt 9 kap.
30 a § 1:a stycket 1b plan‐ och bygglagen.
2. Bygglov för ändrad användning av del av enbostadshus till bageri och bryggeri
beviljas enligt 9 kap. 30 § 1:a st. 1 b plan‐ och bygglagen.

Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på
4 920 kronor.
Anna Nyström (C) deltar inte i handläggningen och beslut i ärendet på grund av jäv.

Beslutet skickas till:
Mats Fallbäcken, Moxtorp, 680 60 Sysslebäck

_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 14

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-06-18

MBR § 84

Oleby 1:285 – tillbyggnad av enbostadshus
MBR dnr 2015.481

Ärendet
Johan Brekke, Torsby ansöker om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (husets
garagedel).

Bakgrund
Fastigheten ligger inom byggnadsplan nr 210 ”Byggnadsplan för del av hemmanet
Oleby‐trakten norr om Oleby järnvägsstation”. Planen vann laga kraft 1963‐10‐19.
Tillbyggnaden, 26 m2 mot nordväst innebär förlängning av garage och förråd och
innefattar även ett toalettutrymme. Utbyggnaden innebär att avståndet till
fastighetsgräns blir 1,5 m vilket är närmare tomtgräns än tillåtna 4,5 m. Detta innebär
en avvikelse från gällande bestämmelser. Grannens godkännande har inhämtats.
Nämnden avgör om avvikelsen ska anses vara liten så som det anges i 9 kap. 30 § 1:a
st. 1 b plan‐ och bygglagen. Byggnadsåtgärden ska vara förenlig med planens syfte.
Om avvikelsen kan förklaras vara liten kan bygglov beviljas enligt 9 kap. 30 § 1:a st. 1b
plan‐ och bygglagen.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1, 3:6 och 4:6 samt Oleby_1.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Åtgärder enligt bygglovsansökan förklaras vara en liten avvikelse enligt 9 kap. 30 a
§ 1:a st. 1 b plan‐ och bygglagen.
2. Bygglov beviljas enligt 9 kap. 30 § 1:a st. 1b plan‐ och bygglagen.

Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 3 200
kronor.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 15

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-06-18

Beslutet skickas till:
Johan Brekke, Styrmansvägen 4, 685 92 Torsby
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 16

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-06-18

MBR § 85

Snickaren 7 – tidsbegränsat bygglov
MBR dnr 2015.338

Ärendet
Torsby kommun, tekniska avdelningen, söker tidsbegränsat bygglov för ändrad an‐
vändning från affärslokal till öppen förskola.

Bakgrund
I avvaktan på att en familjecentral kan startas i Torsby kommun finns behov av att
tillfälligt använda lokalen på Snickaren 7 som öppen förskola inriktad på föräldrar
med barn i åldern noll till ett år. Användningen anges bli tillfällig och upphöra senast
31 december 2016.

Planförhållande
Byggnaden med affärslokalen ligger inom detaljplan nr 134 detaljplan för kvarteret
Snickaren. I planen anges markanvändningen med beteckningen ”BC” vilket betyder
centrumfunktioner och boende. Den sökta användningen innefattas inte inom be‐
stämmelser för B eller C. Detta innebär en avvikelse från planbestämmelserna.
Man kan få ett tidsbegränsat bygglov för en åtgärd, om åtgärden bara uppfyller något
eller några, men inte alla, krav för ett bygglov. Sökanden ska i så fall begära ett tidsbe‐
gränsat bygglov i sin bygglovsansökan. Det byggnadsnämnden bedömer vid pröv‐
ningen är bland annat om åtgärden är lämplig på platsen och om åtgärden kan anses
vara en tidsbegränsad åtgärd. Giltighetstiden anges i bygglovet. Ett tidsbegränsat
bygglov gäller som längst tio år, men det kan förlängas. Den sammanlagda tiden får
inte vara längre än femton år.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1 daterad 2015‐04‐29 samt A1 daterad
2015‐04‐29

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 17

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-06-18

Forts § 85

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Tidsbegränsat bygglov beviljas till och med 2016‐12‐31 enligt 9 kap. 33 § plan‐ och
bygglagen.

Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 1 800
kronor.
Beslutet kan överklagas. Bilaga

Beslutet skickas till:
Torsby Kommun 10. Tekniska avdelningen, 685 80 Torsby
Jonathan Walfridsson, Nya Torget, 685 30 Torsby
Joakim Walfridsson, Nya Torget, 685 30 Torsby
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-06-18

MBR § 88

Utterbyn 1:30 – nybyggnad av enbostadshus
MBR dnr 2015.406

Ärendet
Johan Hammarlund, Torsby ansöker om förhandsbesked för bygglov för nybygg‐
nad av enbostadshus.

Bakgrund
Byggnaden kommer att placeras 35 meter öster om väg 952.
Fastigheten kommer att avstyckas och utfarten är planerad till väg på fastigheten
Utterbyn S:6, inte mot väg 952.

Planförhållande
Översiktsplanen anger för området restriktioner i form av förhöjd skyddsnivå av‐
lopp, hinderfrihet flyg, kulturprogram, utredningsområde för fördjupad översikts‐
plan samt jordbruksmark. Området är utpekat i kulturmiljöprogrammet (nummer
356), väg 952 är beskriven i skriften ”Vägar till historien”. I området finns förhöjd
radonrisk.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Situationsplan markerad S1, daterad 2015‐05‐20.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Positivt förhandsbesked beviljas enligt 9 kap 17 § plan – och bygglagen.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år från det att
beslutet vunnit laga kraft (PBL 9 kap. 39 § 1).
Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas (PBL 9 kap. 39 § 2).

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 19

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-06-18

Forts § 88
Villkor inför kommande bygglovsprövning är att placering sker enligt situationsplan
föreslagen plats, att byggnaden utformas i enlighet med det kulturmiljöprogram som
finns för området. Yttrande från antikvarie ska inhämtas inför beslut om bygglov, ytt‐
randet ska följas (PBL 9 kap. 39§ 3).
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en avgift på 4 000 kronor.
Sven Täppers (C) deltar inte i handläggningen och beslut i ärendet på grund av jäv.
Beslutet kan överklagas. Bilaga

Beslutet skickas till:
Johan Hammarlund, Utterbyn 50, 685 92 Torsby
Åsa Pettersson, Ornäsgatan 5, 791 62 Falun, rek+mb
Lars Nilsson, Utterbyn 57, 685 92 Torsby rek.mb
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 20

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-06-18

MBR § 89

Utterbyn 1:30 – nybyggnad av enbostadshus
MBR dnr 2015.407

Ärendet
Johan Hammarlund, Torsby ansöker om förhandsbesked för bygglov för nybygg‐
nad av enbostadshus.

Bakgrund
Byggnaden kommer att placeras c:a 20 meter väster om byväg.
Fastigheten kommer att avstyckas och utfarten är planerad till byväg.
I anslutning till den planerade byggnationen finns redan sedan tidigare bebyggda
fastigheter.

Planförhållande
Översiktsplanen anger för området restriktioner i form av förhöjd skyddsnivå av‐
lopp, hinderfrihet flyg, kulturprogram, utredningsområde för fördjupad översikts‐
plan samt jordbruksmark. Området är utpekat i kulturmiljöprogrammet (nummer
356). I området finns förhöjd radonrisk.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Situationsplan markerad S1, daterad 2015‐05‐20.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Positivt förhandsbesked beviljas enligt 9 kap 17 § plan – och bygglagen.

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år från det
att beslutet vunnit laga kraft (PBL 9 kap. 39 § 1).
Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas (PBL 9 kap. 39 § 2).
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Forts § 89
Villkor inför kommande bygglovsprövning är att placering sker enligt situationsplan
föreslagen plats, att byggnaden utformas i enlighet med det kulturmiljöprogram som
finns för området. Yttrande från antikvarie ska inhämtas inför beslut om bygglov, ytt‐
randet ska följas (PBL 9 kap. 39§ 3).
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en avgift på 4 000 kronor.
Sven Täppers (C) deltar inte i handläggningen och beslut i ärendet på grund av jäv.
Ärendet kan överklagas. Bilaga

Beslutet skickas till:
Johan Hammarlund, Utterbyn 50, 685 92 Torsby
Åsa Pettersson, Ornäsgatan 5, 791 62 Falun
Lars Nilsson, Utterbyn 57, 685 92 Torsby
Britt‐Inger Isaksson, Utterbyn 54, 685 92 Torsby
_______
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Östmark 1:872 – nybyggnad av garage
MBR dnr 2015.143

Ärendet
Jon Christian Larsen, Östmark ansökte om bygglov för nybyggnad av garage
2015‐03‐02.

Bakgrund
Bygglov beviljades av nämnden 2015‐03‐26 på felaktiga grunder, avvikelserna från
detaljplanen var aldrig redovisade, och beslutet överklagades. Nämnden ska där‐
efter i överprövningsprocessen vidhålla sitt beslut, eller ändra detsamma om de
anser att beslutet var felaktigt, och meddela länsstyrelsen.
De avvikelser från planen som förekom var stora både gällande höjd och bygg‐
nadsarea, ingen av avvikelserna kan bedömas utgöra en liten avvikelse varav an‐
sökan skulle ha avslagits.
Sökanden har beviljats bygglov för en planenlig ansökan efter det att ärendet över‐
klagades. Beslutet har tagits på delegation.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 248. Byggnadshöjd och byggnadsarea avvi‐
ker mer är vad som kan bedömas vara godtagbart som en liten avvikelse.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden upphäver sitt beslut om bygglov från 2015‐03‐26 § 50.

Beslutet skickas till:
Jon Christian Larsen, Gömmanbergsvägen 20, 685 97 Östmark
Länsstyrelsen
Bettina Wscherhagen,
Åse Olsson,
Tony Olsson
_______
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MBR § 91

Meddelanden
MBR dnr 2015.53

1. Kommunstyrelsens beslut 2015‐06‐01 § 95 ”Delårsbokslut 2015”.
2. Kommunstyrelsens beslut 2015‐06‐01 § 107 ”Taxor inom miljö‐, bygg‐ och
räddningsnämndens ansvarsområde 2016”.
3. Kommunstyrelsens beslut 2015‐06‐01 § 94 ”Budget/plan 2016‐2018”.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
_______
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Redovisning av delegeringsbeslut under tiden
2015-05-21—2015-06-10
MBR dnr 2015.0052.400

Sammanfattning
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande
och tjänstemän enligt en av miljö‐, bygg och räddningsnämnden antagen delegerings‐
ordning. Dessa beslut skall redovisas till miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden. Redo‐
visningen 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 2015‐05‐21—
2015‐06‐10.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under tiden 2015‐05‐21—
2015‐06‐10.
_______
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Information – miljö- och byggkontoret
Miljö‐ och hälsoskyddsinspektör Erica Björndotter informerar om:
•

Inventering av avlopp vid Sirsjön. Information till boende kommer att hållas i juni.

Förvaltningssekreterare Åsa Holje informerar om:
•

Livsmedelsverket har övertagit livsmedelstillsynen för Swed‐jam AB.

Ordföranden tackar för informationen.
_______
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