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TORSBY KOMMUN

sid 2

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-01-20

MBR § 1

Ändringar i ärendelistan
Ärende som stryks från ärendelistan
Oleby 1:54 ‐ vitesföreläggande

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisade ändring i ärendelistan.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-01-20

MBR § 2

Information - räddningstjänsten
Räddningschef Bengt Carlsson informerar om
•
•

Räddningstjänstens organisation och verksamhet
Räddningstjänstens ekonomiska läge

Nämnden tackar för informationen.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 4

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-01-20

MBR § 3

Plan för intern kontroll för räddningstjänsten
MBR dnr 2011/0019.0003

Räddningstjänsten har utarbetat ett förslag till internkontrollplan för 2011.

Handlingar i ärendet
Plan för granskning av den interna kontrollen. Bilaga

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden antar räddningstjänstens plan för granskning av den interna kontrollen för
räddningstjänsten 2011. Bilaga

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 5

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-01-20

MBR § 4

Sammanträdestider för miljö-, bygg- och
räddningsnämnden för 2011
Förslag på nya sammanträdestider för 2011.
20 januari
17 februari
24 mars
28 april
26 maj
16 juni
25 augusti
22 september
20 oktober
24 november
15 december

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner förslag till sammanträdestider för 2011.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 6

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-01-20

MBR § 5

Information – miljö- och byggkontoret
Stadsarkitekt Torbjörn Almroth informerar om
•
•

Miljö‐ och byggkontorets ekonomiska läge
Planläget

Planarkitekt Jon Wiggh informerar om
• Översiktsplanen
Miljö‐ och hälsoskyddsinspektör Per‐Arne Persson informerar om
• Samverkansområde för luftmätningar
• Tjänstetillsättning
• Skadedjursskytte
Nämnden tackar för informationen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 7

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-01-20

MBR § 6

Övergångsbestämmelser p.g.a. ny nämndorganisation
MBR dnr 2011/0013.400

Kommunfullmäktige beslutade 2010‐11‐30, § 133 att referenser i t.ex. regler och riktlin‐
jer, taxor och avgifter, bidrag till dåvarande miljö‐ och byggnämnden och räddnings‐
nämnden fr.o.m. 1 januari 2011 istället skall gälla till den nya miljö‐, bygg‐ och rädd‐
ningsnämnden.
Detta avser beslut tagna av fullmäktige som reglerar nämndernas verksamhet.
I linje med detta bör den nya miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden besluta om motsva‐
rande vad gäller policybeslut och liknande riktlinjer för arbetet inom förvaltningen.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges beslut 2010‐11‐30, § 133.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Policybeslut och andra vägledande beslut från den tidigare miljö och byggnämnden
och räddningsnämnden skall tillsvidare gälla som vägledning vid tjänstemännens
handläggning av ärenden.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 8

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-01-20

MBR § 7

Förslag till yttrande gällande anmärkningar vid
normerande kontroll i Torsby kommun
MBR dnr 2010/070.460

Den 15 september 2010 genomförde Livsmedelsverket en revision och en normerande
kontroll av kommunens livsmedelstillsyn. Sammanfattningsvis konstaterades att
Torsby kommun uppvisar vissa brister i förhållande till lagstiftningens krav på offent‐
lig livsmedelskontroll.
Följande konstaterande gjordes av Livsmedelsverket:
”Nämnden säkerställer inte genom en verksamhetsplan att riskbaserad kontroll
genomförs med tillräckliga resurser”
Detta grundar sig på följande avvikelser:
a) Resursbehovet hade beräknats till 1,6 årsarbetskrafter, men c:a 0,2 årsarbets‐
kraft saknades.
b) Flerårig plan som visar hur kontrolltiden planeras användas saknades
c) En detaljerad uppföljning som visar hur kontrolltiden har använts saknades
d) Kontrolltid, som debiteras företagen, användes för arbete med förelägganden.
Miljö‐ och byggkontoret har givits möjlighet att yttra sig och ombeds beskriva kom‐
munens uppföljning av bristerna med åtgärdsplan samt slutdatum för genomförandet
av åtgärderna. Yttrandet bör finnas Livsmedelsverket till handa senast den 15 januari
2011. Bedömningen har gjorts att detta bör lyftas som en fråga till beslut i miljö‐, bygg‐
och räddningsnämnden. Ett förslag till yttrande har utformats och bifogas.

Yttrande
Den 15 september 2010 genomförde Livsmedelsverket (SLV) en normerande kontroll
av mjölkproduktområdet i Torsby kommun. Vid kontrollbesöket konstaterades flera
avvikelser rörande verksamhetens brister i förhållande till lagstiftningens krav på of‐
fentlig kontroll. Dessa har uppmärksammats av miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden
och arbete har inletts för att åtgärda bristerna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 9

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-01-20

Fots § 7
Vid kontrollbesöket redovisade miljö‐ och byggkontoret att det idag finns 1,4 årsar‐
betskrafter medan behovet är beräknat till 1,6 årsarbetskrafter. Detta inkluderar stöd‐
jande och arbetsledande personal. På kontoret arbetar i dagsläget fyra miljö‐ och hälso‐
skyddsinspektörer som alla har kompetens inom livsmedelsområdet. Två av inspektö‐
rerna arbetar med livsmedelstillsyn men de har även andra arbetsuppgifter för att
täcka upp för kontorets övriga ansvarsområden. Om det upplevs som att livsme‐
delstillsynen behöver mer resurser för att klara verksamhetsplanen så kan arbetsupp‐
gifterna omprioriteras så att planen uppnås. Det måste påpekas att tillfälliga under‐
skott som är mindre än en halv tjänst i praktiken är svårt att fylla genom anställning av
personal.
Tillsynsansvariga för miljö och livsmedel har sedan flera år gemensamt upprättat en
kontrollplan. Vi tolkar det som att denna kontrollplan inte är så detaljerad som SLV
förutsätter. En av miljö‐ och hälsoskyddsinspektörerna har deltagit i kursen ”Planering
av offentlig kontroll”, arrangerad av SLV och SKL. Därefter har arbetet påbörjats med
att utveckla kontrollplanen så att den blir mer detaljerad. Målet är att en rutin för en
flerårig plan som visar hur kontrolltiden används ska finnas i verksamheten till verk‐
samhetsåret 2012, men arbetet med kontrollplanen ska bedrivas fortlöpande och pla‐
nen förnyas inom en treårsperiod.
För uppföljning av kontrolltid används idag ett enkelt system där tillsynsansvariga
antecknar i en Excel‐fil när ett tillsynsobjekt har kontrollerats samt vilken typ av kon‐
troll det var; ordinarie eller extra/uppföljning. Detta system används tillsammans med
en för miljö och livsmedel gemensam verksamhetsberättelse för att följa upp verksam‐
hetsåret. Vidare har miljö‐ och byggkontoret som rutin att vid nämndens sammanträ‐
den i april och oktober redovisa en uppföljning av verksamhetsplanen för att visa hur
arbetet fortlöper. Vi tolkar det som att detta inte är tillräckligt detaljerat varför rutinen
för uppföljning av hur kontrolltiden har använts ska ändras så att den blir tydligare
och mer detaljerad. Målet är att en rutin för uppföljning av hur kontrolltiden har an‐
vänts ska finnas för verksamheten innan mars 2011.
Vid den normerande kontrollen upplystes miljö‐ och byggkontorets personal om att
rutinen för arbete med förelägganden var felaktig då kontrolltid som debiterades fö‐
retagen användes till detta. Denna brist åtgärdades omgående efter kontrollbesöket
och rutinen är nu omarbetad. Tidigare skrevs förelägganden enligt livsmedelslagen i
samma dokument som kontrollrapporten.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 10

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-01-20

Forts § 7
Enligt den nya rutinen skriver handläggaren en kontrollrapport samt informerar i
denna om att ett separat beslut om föreläggande kommer att fattas. Kontrollrapporten
skickas till verksamhetsutövaren och handläggaren påbörjar då arbetet med föreläg‐
gandet. Vi hoppas att detta är en tillfredsställande lösning.
Åtgärdsplan
Avvikelse

Åtgärd

Slutdatum

Resursbehov; ca 0,2 tjänst
saknas

Vid behov omfördelning
av tjänster för att planen
ska uppnås

Kontinuerligt

Flerårig plan som visar hur
kontrolltiden planeras
användas saknas

Mer detaljerad flerårig
kontrollplan sammanställs

Fullt ut implementerat i
verksamheten 2012, fortlö‐
pande arbete

Detaljerad uppföljning
som visar hur kontrolltid
har använts saknas

Mer detaljerad uppföljning
av hur kontrolltid använts
sammanställs.

Mars 2011

Kontrolltid, som debiteras
företagen, användes vid
arbete med förelägganden

Ny rutin för arbete med
förelägganden

Åtgärdat i anslutning till
den normerande kontrol‐
len

Handlingar i ärendet
1. Livsmedelsverkets rapport Dnr 10.0780/460
2. Tjänsteskrivelse daterad 2010‐01‐10

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

Beslutet expedieras till
Livsmedelsverket, Tillsynsavdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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sid 11

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-01-20

MBR § 8

Verksamhetsplan för 2011 inom miljöbalkens
och livsmedelslagstiftningens område
MBR dnr 2011/0020.400

Enligt förordning om tillsyn enligt miljöbalken (1998:900) skall tillsynsmyndigheten
varje år uppdatera den första tillsynsutredning som gjordes när miljöbalken trädde i
kraft 1999. En samlad tillsynsplan för hur tillsynsarbetet skall upprättas varje år och
verksamheten skall regelbundet följas upp och utvärderas. Uppföljning skall enligt
förvaltningens internkontrollprogram ske i april och oktober månad.

Tillsynsutredning 2011
Kontoret har uppdaterat tillsynsutredningen som genomfördes 2010. Beräkningen nu
liksom då visar att det saknas resurser motsvarande åtminstone 0,40 tjänst för att för‐
valtningen fullt ut skall kunna sägas ha de resurser som lagstiftningen kräver. Föregå‐
ende års beräkning visade att resurser saknas främst inom miljöbalksområdet.
Trots nuvarande befolkningsminskning bedöms inte behovet av tillsyn att minska i
framtiden. Kraven från lagstiftning och centralmyndigheter ökar ständigt och antalet
objekt inom de flesta områden har de senaste åren varit i stort sett detsamma.

Planerad verksamhet under 2011
Inledning
Tillsynsutredningen visar i år liksom tidigare år att det totala resursbehovet överstiger
de befintliga resurserna. Taxorna inom miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens
områden har justerats fr.o.m. årsskiftet. Timavgiften/grundbeloppet har höjts från 700
till 750 kronor vilket förbättrat möjligheten att bibehålla nämndens mål för kostnads‐
täckningen. Detta innebär dock inte att också resurstäckningen förbättras i motsva‐
rande grad. I praktiken kan inte alla arbetsuppgifter avgiftsbeläggas, t ex information
till allmänheten och företag. Och även om möjligheten ges att ta ut nya avgifter saknas
de omedelbara och praktiska möjligheter att omsätta detta i personalresurser. Endast
då nya avgifter kan finansiera hela nya tjänster kan en resursförstärkning säkras. Av
samma skäl är det också svårt att ersätta resurser som förloras p.g.a. att handläggare
arbetar deltid.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 12

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-01-20

Forts § 8

Livsmedel
Riskklass 2B/16 kontrolltimmar (96 timmar)
I kommunen finns idag 6 anläggningar t.ex. kommunens centralkök Bergåsen och de
stora affärerna. För dessa anläggningar planeras en revision och en inspektion för varje
anläggning.
Riskklass 3B/8 kontrolltimmar (504 timmar)
I kommunen finns 63 anläggningar. Hit räknas de flesta restauranger, pizzerior samt
mindre affärer med chark. För dessa anläggningar planeras en revision alternativt en
eller flera inspektioner för varje anläggning.
Riskklass 4B och Riskklass 3A/4 kontrolltimmar (180 timmar)
I kommunen finns 45 anläggningar som exempelvis caféer, mottagningskök och större
vattenverk. Här planeras en revision alternativt en inspektion för alla anläggningar
som inte haft besök under 2010 dvs. 14 st.
Riskklass 5B/2 kontrolltimmar (148 timmar)
I kommunen finns 74 anläggningar. Hit räknas de minsta verksamheterna som butiker
med förpackade varor, små caféer och mindre vattenverk. Här planeras en inspektion
för i första hand de anläggningar som inte haft besök under de senaste fem åren samt
de som besökts senast 2008 dvs. 31 st.
Extra offentlig kontroll
Denna kontroll inryms inte inom den ordinarie kontrolltiden för livsmedelsanlägg‐
ningarna. Det rör sig exempelvis om uppföljningar och befogade klagomål. Enklare
uppföljningar räknar vi inte till extra offentlig kontroll.
Nystartade verksamheter
Nya livsmedelsanläggningar samt övertagande av befintliga anläggningar ska anmälas
till kommunen. Besök i samband med öppnandet prioriteras.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-01-20

Forts § 8

Dricksvattenkontroll
Det finns totalt 20 anläggningar som producerar och tillhandahåller enbart dricksvat‐
ten. Besök planeras för 11 av dessa.

Miljöskydd och hälsoskydd
Det påbörjade arbetet med tillsynen av B‐verksamheter, större c‐anläggningar och
lantbruk slutförs under början av året.
Under 2011 föreslås att årliga tillsynsinsatser sker vid samtliga tillståndspliktiga an‐
läggningar (B‐anläggningar) som t.ex. Ransbysågen, Fiskodlingen och täkter samt vid
större anmälningspliktiga anläggningar (C‐anläggningar) som t.ex. SwedJam och Tor‐
verk.
Tillsynsinsatser föreslås för skjutbanor, större avloppsanläggningar t.ex. stugbyar, och
vintersportanläggningar samt motorbanor.
Inom hälsoskyddet föreslås en tillsynsinsats för bassängbad samt en uppföljning tillsyn
av förskolor som genomfördes 2009 samt bassängbaden.

Radon
Vi föreslår att vi avvaktar med information om radon med anledning av den tidigare
sänkningen av riktvärdet för radon inomhus eftersom en ny sänkning diskuteras. Nya
eller uppföljande mätningar av bostäder där ev. nuvarande riktvärde överskrids bör
dock genomföras. Under innevarande vinterhalvår fortsätter samarbetet med Inde‐
pendia AB som erbjuder radonmätningar till fastighetsägare i kommunen.

Kemikalietillsyn
Det ny regelverket på kemikalieområdet – REACH ‐ har ännu inte hittat sina former.
Kemikalietillsynen skall bli effektivare genom ändringar i miljöbalken från den 1 janu‐
ari 2011. Bland annat ska Miljöbalkens regler om det kommunala ansvaret att utöva
tillsyn över hanteringen av kemiska produkter tas bort. Istället ska kommunernas ke‐
mikalietillsyn regleras av regeringen i förordningar. Eftersom stor osäkerhet fortfa‐
rande råder på detta område föreslås tills vidare ingen särskild tillsynsinsats.

Justerarens signatur
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-01-20

Forts § 8

Andra arbetsområden enligt miljöbalken
Miljö‐, bygg och räddningsnämnden är i Torsby kommun tillsynsmyndighet enligt
miljöbalkens bestämmelser. Enligt balkens 26 kap 1 § skall tillsynen säkerställa syftet
med balken. Miljöbalken syftar ytterst till att skapa en hållbar utveckling samt en häl‐
sosam och god miljö.
Myndigheten skall förutom att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna dessutom
genom rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att
balkens ändamål skall kunna tillgodoses.
Det finns ansvarsområden enligt miljöbalken där tillsynsmyndigheten inte har det
främsta ansvaret. Lokalt miljömålsarbete, klimat och energiplanering är några exem‐
pel. Arbetsområdena nedan är av kommunövergripande och principiella och ligger
därmed under kommunstyrelsens ansvar.

Lokala miljömål
Miljömålsarbetet fortgår över hela landet och på alla plan i samhället. Flera av våra
grannkommuner i länet, även mindre kommuner, har avsatt resurser för att driva ar‐
betet med lokal anpassning av de nationella och regionala miljömålen. Även miljö‐,
bygg‐ och räddningsnämndens tillsynsarbete kan anpassas till miljömålen. I princip all
tillsyn som nämnden bedriver enligt miljöbalken kan anses vara miljömålsinriktad
men arbetet skulle i viss mån kunna anpassas till vår kommun om kommunala miljö‐
mål fanns. Eftersom inga sådana mål har formulerats är även 2011 års verksamhets‐
plan utformad på traditionellt sätt d.v.s. utan prioriteringar med hänsyn till lokala
miljömål.

Klimat och energiplan – ett klimatneutralt Värmland
EU‐projektet ”Klimatplaner för Värmland” syftar till att samla Värmland i arbetet för
ett hållbart energisystem. Målsättningen är att minska vår energianvändning och vårt
oljeberoende för att göra ekonomiska och miljömässiga vinster. Energikontoret region
Värmland och de 14 värmländska kommuner som deltar får genom EU‐projektet hjälp
och stöttning i sitt arbete att ta fram en aktuell kommunal klimat‐ och energiplan.
Nära detta arbete ligger också Länsstyrelsen och Region Värmlands upprop ”Ett kli‐
matneutralt Värmland”.

Justerarens signatur
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-01-20

Forts § 8

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbal‐
ken 1999. Miljökvalitetsnormerna infördes för att komma till rätta med miljöpåverkan
från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk.
En miljökvalitetsnorm kan till exempel gälla högsta tillåtna halt av ett ämne i luft,
mark, eller vatten. Miljökvalitetsnormer kan införas för hela landet eller för ett geogra‐
fiskt område, till exempel ett län eller en kommun.
Utgångspunkten för en norm är kunskaper om vad människan och naturen tål.
Normerna kan även ses som styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen. De flesta
av miljökvalitetsnormerna baseras på krav i olika EG‐direktiv.
Vid mätningar i Torsby tätort 2004‐2005 som genomfördes i dåvarande miljö‐ och
byggnämndens regi och i samarbete med länsstyrelsen, konstaterades att partikelhal‐
ten (bl.a. från avgaser och vägslitage) enligt nuvarande bestämmelser är så hög att yt‐
terligare mätningar krävs. Detta gäller även de flesta andra kommuner i länet.
En ny förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft trädde i kraft under 2010.
Enligt denna öppnas en möjlighet till samverkan mellan kommuner.
En sådan samverkan har flera fördelar förutom rent ekonomiska. Genom en samord‐
ning kan eventuellt även medel från länsstyrelsen tas i anspråk. Inledande diskussio‐
ner har genomförts bland länets miljöchefer för att undersöka möjligheterna till ett
gemensamt program för kontroll i länet.

Miljökvalitetsnormer - vattendirektivet
EU har givit direktiv om att alla medlemsländer skall bilda särskilda myndigheter med
uppgift att bevaka vattenförekomster, sjöar, vattendrag och grundvatten. Dessa skall
uppnå ”god status” inom rimlig tid bedömd för varje vattenförekomst individuellt.
Alla vattendrag och sjöar över en viss storlek skall åsättas en miljökvalitetsnorm som
skall säkerställas genom kommunernas åtgärder, tillsyn och planering.
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Forts § 8
I Sverige har bildats fem vattenmyndigheter baserade på tillrinningsområden. Väster‐
havets vattenmyndighet ansvarar för bl.a. Värmlands län. Myndigheten har klassat alla
vatten i fem klasser varefter vatten med de tre lägsta nivåerna skall åtgärdas.
Torsby kommun berörs av två tillrinningsområden till Västerhavet ‐ Norsälven och
Klarälven. I båda områdena förutsätts att s.k. Vattenråd bildas där berörda aktörer t.ex.
kommuner skall representeras, framförallt som verksamhetsutövare ‐ t.ex. kommunala
reningsverken.
Myndigheter och kommuner ansvarar för att vidta de åtgärder som anges i åtgärds‐
programmet. Vattenmyndigheten har bedömt vilka åtgärder som behöver vidtas och
vem som är ansvarig. Denna bedömning har föregåtts av konsekvens‐ och kostnadsef‐
fektivitetsanalyser.
Exempel på krav som ställs på kommunerna är bl.a.
•

•

•

•

•

Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter som kan påverka vatten‐
miljön, prioritera områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar
att inte uppnå, god ekologisk status
Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som kan
påverka vattenförekomst som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekolo‐
gisk status
Kommunerna behöver ha vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala
dricksvattentäkter, så att de långsiktigt bibehåller god kemisk och kvantitativ vat‐
tenstatus och att reservområden för framtida vattenbehov finns
Kommunerna behöver genomföra sin planläggning (med mer omfattande VA‐
utredningar vid planering) och prövning samt i övrigt agera så att miljökvalitets‐
normerna för vatten uppnås och inte överträds
Kommunerna behöver i samråd med LS utveckla VA‐planer

Nedskräpning och skrotbilar
Nedskräpning i naturen, ofta i form av skrotbilar är ständigt återkommande ärenden
inom förvaltningen. Ärendena utreds med syfte att hitta en ansvarig för nedskräp‐
ningen, polisanmälan lämnas in m.m. Trots detta blir ofta skräpet eller skrotbilen kvar
i naturen eftersom ingen ansvarig kan ställas till svars.
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Forts § 8
Vad gäller skrotbilar fanns tidigare en skrotningspremie som innebar att Stiftelsen Håll
Sverige Rent kunde upprätthålla en insamlingsorganisation för omhändertagande av
skrotbilar. Detta skedde till en mycket låg kostnad för kommunen, förutom den ar‐
betsinsats som både tekniska avdelningen och miljö‐ och byggkontoret utförde. Ett
stort antal skrotbilar har under 00‐talet tagits om hand på detta sätt.
Den möjlighet har nu upphört sedan några år tillbaka vilket betyder att skrotbilar i
högre utsträckning blir stående kvar ute i naturen och i många fall anmäls dessa till
miljö‐ och byggkontoret.
I de fall myndigheten inte kan finna någon ansvarig för en nedskräpning är det enligt
miljöbalkens bestämmelser kommunen som har det slutliga ansvaret för att åtgärder
vidtas.

Handlingar i ärendet
Tillsynsutredning 2011, daterad 2011‐01‐11.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Förslaget till verksamhetsplan för 2011 inom miljöbalkens och
livsmedelslagstiftningens områden fastställes.
2. Planen expedieras till kommunstyrelsen då den även tar upp arbetsområden som
ligger under kommunstyrelsens ansvar.
3. Torsby kommun bör delta i det planerade samarbetet inom länet vad gäller
luftmätningar.
4. Rutiner bör upprättas i samråd med tekniska avdelningen/kommunstyrelsen och
resurser bör avsättas för åtgärder mot nedskräpning och flyttning och skrotning av
skrotbilar.
_______
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MBR § 9

Branäs 4:22 – tidsbegränsat bygglov och
marklov för manskapsbaracker
MBN dnr 2010/1037.230

Olle Arnesson, Likenäs ansöker om tidsbegränsat bygglov för manskapsbaracker samt
marklov för serviceplats. Serviceplatsen skall användas av personal och maskiner som
servar området under säsongen.

Planförhållande
Den aktuella delen av fastigheten ligger inom detaljplan nr 299 som anger att byggna‐
den placeras på mark som är markerad med N på planen. Friluftsområde, tekniska
anläggningar och andra arrangemang som krävs för skidanläggningens och friluftsom‐
rådets funktion får anordnas.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1 daterad 2010‐12‐08, A1 daterad 2010‐12‐08,
bild B1 daterad 2010‐12‐08.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Tidsbegränsat bygglov beviljas t.o.m. 2016‐01‐20.

Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 3 150 kro‐
nor.

Beslutet expedieras till:
Olle Arnesson, Likenäsvägen 75, 680 63 Likenäs
_______
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MBR § 10

Rådom 1:359 – nybyggnad av enbostadshus
MBN dnr 2010/1012.230

Jacobus Jan Barentsen, Dg Elst Nederländerna ansöker om bygglov för nybyggnad av
enbostadshus. Byggnaden yta är 127 m².
Positivt förhandsbesked beviljades 2010‐01‐27 § 7.

Planförhållande
Fastigheten ligger i glesbygd utom samlad bebyggelse.
Byggnaden kommer att ligga inom område N59, område för regionalt intresse för na‐
turvård där det finns rullstensåsar och kulturlandskap.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1 daterad 2010‐12‐02, A1‐A4 daterade
2010‐12‐02.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Bygglov beviljas.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 11 480
kronor.

Beslutet expedieras till
Jacobus Jan Barentsen, Fransweg 135, NL‐3921 Dg Elst
_______
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MBR § 11

Detaljplan för Sörmark 1:337 m.fl. (Event &
Camp)
MBR dnr 2009/0740.214

Anders Larsson, Torsby Event & Camp, Sörmark vill genomföra detaljplan för fastig‐
heten Sörmark 1:337.

Bakgrund
Syftet med planen är att möjliggöra ny användning av den idrottsplats som finns på
fastigheten. Inom området avser exploatören bedriva s.k. ”eventverksamhet”. Verk‐
samheten innebär att Torsby Event & Camp anordnar aktiviteter kopplade till skog,
jakt, fiske etc. med grupper av anställda från t.ex. företag.
Företaget bedriver verksamhet, som är inriktad mot turism, upplevelser och utbild‐
ningar. Företaget tar emot grupper för övernattningar i tält m.m. arrangerar kanotturer
samt bedriver teambuilding för både större och mindre grupper.
I de verksamheter som planeras ingår också boende i både stugor för uthyrning och i
husbil/husvagn eller tält. Utöver nybyggnad av uthyrningsstugor rustas befintliga
servicebyggnader upp och kompletteras med ny‐ om‐ och tillbyggnader för den nya
användningen av området.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens samhällsutskott beslutade 2009‐09‐23 ge tekniska avdelningen i
uppdrag att förhandla med Torsby Event & Camp och upprätta förslag till köpehand‐
ling av fastigheten Sörmark 1:337. Den aktuella fastigheten skall kunna fungera som
bas för företagets verksamhet.
Kommunen ser positivt på att företaget bedriver en verksamhet, som riktar sig mot
turism, vilket ger tillväxt i kommunen samt att verksamheten även bedriver hälso‐
främjande aktiviteter. Fritidsnämnden tillstyrkte en försäljning av fastigheten.
Kommunstyrelsen beslutade 2009‐02‐09 att föreslå kommunfullmäktige att fastigheten
Torsby Sörmark 1:337 säljs till Torsby Event & Camp enligt upprättat avtalsförslag.
Torsby kommuns fullmäktige beslutade 2009‐03‐26 enligt kommunstyrelsens förslag.
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Forts § 11
Miljö‐ och byggnämnden beslutade 2010‐01‐27 att godkänna miljöbedömningen, en
miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas, normalt planförfarande med program‐
skede ska tillämpas och stadsarkitekten fick i uppdrag att teckna planavtal.
Miljö‐ och byggnämnden beslutade 2010‐03‐24 att godkänna programhandlingar för
samråd del 1.
Miljö‐ och byggnämnden beslutade 2010‐11‐24 att godkänna programhandlingar sam‐
rådredogörelse del 1 och godkänna samrådshandlingar för samråd del 2.

Handlingar i ärendet
Utställningshandlingar daterade 2011‐01‐12:
1.
2.
3.
4.

Planbeskrivning med illustration
Genomförandebeskrivning
Plankarta med bestämmelser
Samrådredogörelse del 2

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Samrådredogörelse del 2 godkänns.
2. Utställningshandlingar för Detaljplan för Sörmark 1:337 (Torsby Event & Camp)
godkänns att ställas ut.

Beslutet expedieras till
Anders Larsson, Torsby Event& Camp
_______
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MBR § 12

Meddelanden
MBR dnr 2011/0003.400
1. Kommunfullmäktiges beslut 2010‐11‐30 ”Detaljplan för Långflons gränshandel”.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2010‐11‐30 ”Tilläggsbudget 2011 och detaljbudgetav‐
stämning”.
3. Kommunfullmäktiges beslut 2010‐11‐30 ”Ändring av taxa inom miljöbalkens om‐
råde”.
4. Kommunfullmäktiges beslut 2010‐11‐30 ”Ändring av taxa inom livsmedelskontrol‐
lens område”.
5. Kommunfullmäktiges beslut 2010‐11‐30 ”Taxa vid kopiering”.
6. Kommunfullmäktiges beslut 2010‐11‐30 ”Grundbelopp för bygglovtaxa”.
7. Kommunfullmäktiges beslut 2010‐11‐30 ”Reglemente för miljö‐, bygg‐ och rädd‐
ningsnämnden”.
8. Vänersborgs Tingsrätts Miljödomstols dom i överklagat ärende (Svenneby 1:427).
9. Länsstyrelsens beslut i överklagat ärende (Västanvik 1:532).
10. Kommunfullmäktiges beslut 2010‐12‐21 § 155 ”Detaljplan för Västanvik 1:397 m.fl.
(Konsum).
11. Kommunfullmäktiges beslut 2010‐12‐21 § 163 ”Val av miljö‐, bygg‐ och räddnings‐
nämnd för tiden 2011‐2014”.
12. Kommunfullmäktiges beslut 2010‐12‐21 § 154 ”Exploateringsavtal Konsum Gräs‐
marksvägen/Berggårdsvägen”.
13. Kommunala Handikapprådets beslut 2010‐12‐08 § 32 ”Information”.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av meddelande för kännedom.
_______
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MBR § 13

Redovisning av delegeringsbeslut under tiden
2010-12-07—2011-01-12
MBR dnr 2011/0004.400

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

Ärenden
Förteckning över beslut fattade med stöd av delegation under tiden
2010‐12‐07—2011‐01‐12.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under tiden 2010‐12‐07—
2011‐01‐12.
______
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