MILJÖ-, BYGG- OCH
RÄDDNINGSNÄMNDEN
PROTOKOLL

Tid och plats

Torsdag 17 februari 2011 kl. 10.00‐15.00
Brandstationen och Kommunkontoret Torsby

Beslutande

Gösta Kihlgren, ordförande (S)
Kari Lewin (S)
Rune Mattsson (S) ersättare för Marianne Ohlsson (S)
Lennart Uppvall (S)
Uno Johansson (S)
Roland Olsson (M)
Peter Westberg (M)
Anna Nyström (C)
Karl‐Erik Keck (MP) ersättare för Bo Lindberg (V)

Övriga deltagare

Bengt Carlsson, räddningschef §§ 14‐19
Pär Maltesson, ställföreträdande räddningschef 14‐19§§
Torbjörn Almroth, stadsarkitekt/miljö‐ och byggchef §§ 20‐31
Per‐Arne Persson, miljö‐ och hälsoskyddsinspektör §§ 20‐24
Gunnar Lundkvist, byggnadsinspektör §§ 25‐31
Malin Jonsson, byggnadsinspektör §§ 25‐31
Maria Röjder, livsmedelsinspektör §§ 20‐24
Jens Löfgren, miljö‐ och hälsoskyddsinspektör §§ 20‐24
Inger Törngren, ekonom
Åsa Holje, sekreterare

Justerare

Anna Nyström

Tid för justering

2011‐02‐22

Paragrafer

14‐31

Sekreterare
Åsa Holje

Ordförande
Gösta Kihlgren

Justerare
Anna Nyström

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

2011-02-17
2011-02-22
2011-03-16

Förvaringsplats

Kommunkontoret Torsby

Underskrift
Åsa Holje

TORSBY KOMMUN

sid 2

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-17

MBR § 14

Redovisning av gjorda insatser
MBN dnr Rn 2010/16

Räddningschefen har gjort en sammanställning över vilka insatser som gjorts under
perioden 2010‐01‐01‐2010‐12‐31.

Handlingar i ärendet
Insatsstatistik för samtliga styrkor 2010‐01‐01‐2010‐12‐31.
Ordföranden tackar för informationen.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-17

MBR § 15

Årsuppföljning enligt lagen om skydd mot
olyckor (LSO)
Rn dnr 2010/145

Räddningschef Bengt Carlsson informerar om rapport om årsuppföljning enligt lagen
om skydd mot olyckor (LSO).
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sänt ut den årliga uppfölj‐
ningen av hur kommunen lever upp till de krav som ställs i lagen om skydd mot
olyckor (LSO).
Räddningschefen redogör för uppföljningens innehåll och de svar som skickats in.
Ordföranden tackar för informationen.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 4

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-17

MBR § 16

Årsuppföljning enligt lagen om extra ordinära
händelser (LEH)
Rn dnr 2010/146

Räddningschef Bengt Carlsson informerar om rapport om årsuppföljning enligt lagen
om extra ordinära händelser (LEH).
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sänt ut den årliga uppfölj‐
ningen av hur kommunen lever upp till de krav som ställs i lagen om extra ordinära
händelser (LEH).
Räddningschefen redogör för uppföljningens innehåll och de svar som skickats in.
Ordföranden tackar för informationen.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 5

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-17

MBR § 17

Verksamhetsberättelse och bokslut för räddningsnämnden 2010
Rn dnr 2010/147.03

Räddningschef Bengt Carlsson redogör för verksamhetsberättelse och bokslut för
räddningsnämnden 2010, bilaga till protokollet.

Handlingar i ärendet
Räddningsnämndens verksamhetsberättelse.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner verksamhetsberättelsen och bokslut för räddningsnämnden 2010
och överlämnar den till kommunstyrelsen. Bilaga

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 6

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-17

MBR 18

Överföring av investeringsmedel från 2010 till
2011
Mbr 2011/0088.0001

I investeringsbudgeten för år 2010 finns 3 065,9 tusen kronor för projekt 2856, ”Utbyte
av bil”. Beloppet avser utbyte av tankbil i Torsby och har inte använts under inneva‐
rande år.
Förvaltningen önskar att nämnden godkänner att hos kommunstyrelsen begära att
beloppet överförs till år 2011.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden begär hos kommunstyrelsen att 3 065,9 tusen kronor för projekt 2856 ”Ut‐
byte av bil” överförs från år 2010 till 2011.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 7

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-17

MBR 19

Information – räddningstjänsten
•
•

Räddningschef Bengt Carlsson och ekonom Inger Törngren informerar om det
ekonomiska läget för räddningstjänsten.
Ställföreträdande räddningschef Pär Maltesson berättar och undervisar lite om
brandmannautbildning både teoretiskt och praktiskt.

Ordföranden tackar för informationen och de praktiska övningarna, som samtliga
nämndledamöter och tjänstemän fick pröva på.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 8

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-17

MBR 20

Information – miljö- och byggkontoret
Miljö‐ och byggchef/stadsarkitekt Torbjörn Almroth och ekonom Inger Törngren in‐
formerar om
• Ekonomiska lägen för miljö‐ och byggkontoret
Miljö‐ och byggchef/stadsarkitekt Torbjörn Almroth informerar om:
• Planläget
• Tjänstetillsättning
• Miljö‐ och byggkontorets personals hälsoläge under 2010
• Naturvårdsplanens nya layout
•
Miljö –och hälsoskyddsinspektör Maria Röjder informerar om
• Remissvar till livsmedelsverket
Miljö och hälsoskyddsinspektör Per‐Arne Persson informerar om
• Skällande hund, Vitsand
• Klagomål om buller vid motorbanan Östmark
Ordföranden tackar för informationen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 9

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-17

MBR 21

Verksamhetsberättelse och bokslut för miljöoch byggnämnden 2010
Mbr 2011.0094.400

Miljö –och byggchef/stadsarkitekt Torbjörn Almroth redogör för verksamhetsberättelse
och bokslut för miljö‐ och byggnämnden 2010, bilaga till protokollet

Handlingar i ärendet
Verksamhetsberättelse och bokslut 2010.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av verksamhetsberättelsen och bokslut för 2010
för miljö –och byggnämnden och överlämnar det till kommunstyrelsen. Bilaga

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 10

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-17

MBR 22

Kontrollrapport – granskning av den interna
kontrollen för 2010
Mbr 2011/0082.400

Den i miljö‐ och byggnämnden beslutade planen för intern kontroll för 2010 har till‐
lämpats för att granska ärenden under föregående år.

Bakgrund
En granskning av miljö‐, bygg‐ och räddningsärenden och dess hantering skall göras
av nämnden varje år (KL 6:7 och 9:9). För år 2010 ansvarar den nya miljö‐, bygg‐ och
räddningsnämnden granskningen. Kontrollmoment med i vissa fall bl.a. slumpmäs‐
siga val av ärenden finns i kontrollplanen upplagda för fem processer: Delegering,
ärendehantering, tillsynsplan miljösidan, handläggningsrutiner och information om
personal. De slumpgenererade ärendena är de två första punkterna i kontrollplanen,
delegeringsordning och ärendehantering.

Tidigare beslut
Miljö‐ och byggnämnden beslutade 2010‐02‐24 att godkänna förslag till plan för
granskning av den interna kontrollen 2010.

Handlingar
Kontrollrapport för år 2010 daterad 2011‐02‐08. Bilaga

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden föreslås besluta
Nämnden godkänner kontrollrapport för 2010 och överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 11

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-17

MBR § 23

Plan för granskning av den interna kontrollen
2011 inom miljö- och byggkontorets verksamhet
Mbr dnr 2011.0100.400

En plan för granskning av den interna kontrollen för 2011 skall upprättas och tilläm‐
pas.

Bakgrund
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden ansvarar inför kommunstyrelse och revisorer för
att rutiner finns för handläggning av ärenden med rimlig grad av säkerhet. Målet är
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och
information om verksamheten samt att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer ef‐
terlevs.
Den för 2010 upprättade planen för intern kontroll har tillämpats och därvid gjordes
erfarenheter som visar att justeringar erfordras inför motsvarande kontroll under år
2011. I kontrollpunkten ”Information om personal” kan momentet ”trivsel” utgå efter‐
som en motsvarande enkät fortsättningsvis årligen kommer att genomföras i kommun‐
styrelses regi. Hälsoläget avrapporteras för föregående år i februari året efter eftersom
underlag saknas innan dess. Kompetensutveckling ingår i RUS enligt nya rutiner och
kan också det utgå.

Handlingar
Plan för granskning av den interna kontrollen 2011 inom miljö‐ och byggförvaltning‐
ens verksamhet daterad 2011‐02‐09. Bilaga

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner plan för granskning av den interna kontrollen inom miljö‐ och
byggförvaltningens verksamhet 2011.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 12

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-17

MBR § 24

Föreläggande enligt livsmedelslagstiftningen
Mbn dnr 2010.0140.465

Den 23 februari 2010 gjordes en offentlig kontroll enligt dåvarande miljö‐ och bygg‐
nämndens verksamhetsplan vid Pizzeria Blå Huset. Vid kontrolltillfället konstaterades
ett antal brister gällande bland annat användandet av hårskydd och utbildning i och
framtagandet av en HACCP‐plan för verksamheten.
Verksamhetsutövaren förelades att införa användandet av hårskydd i verksamheten
senast två veckor efter mottagandet av fattat beslut (2010‐03‐02) samt att ha en full‐
ständig HACCP‐plan senast 2010‐07‐31.
Den 19 augusti 2010 gjordes ett uppföljande kontrollbesök. Vid detta besök hade flera
punkter i ovan nämnda föreläggande åtgärdats men ett fåtal brister kvarstod. Bland
dessa brister fanns att personalen inte börjat använda hårskydd, ingen i personalen
hade gått utbildning i HACCP, ingen utbildning hade heller bokats därmed hade
ingen HACCP‐plan upprättats för verksamheten. Verksamhetsutövaren förelades att
åtgärda ovan nämnda punkter senast 2010‐12‐17.
Den 17 januari 2011 gjordes ett uppföljande besök. Vid detta besök hade inte någon av
punkterna i föreläggandet åtgärdats.

Handlingar i ärendet
1. Föreläggande med diarienummer 2010.0140 daterat 2010‐02‐25
2. Föreläggande med diarienummer 2010.0140 daterat 2010‐08‐24
3. Kontrollrapport med diarienummer 2010.0140 daterad 2011‐01‐19

Kommunicering
Kommunicering har skett, verksamhetsutövaren har inte lämnat några synpunkter.
Verksamhetsutövaren har hört av sig till miljö‐ och byggkontoret och anmält sig till
kurs i HACCP som hålls under april månad detta år.

Bedömningar – slutsatser
Då det vid ett flertal tillfällen konstaterats att verksamhetsutövaren inte uppfyllt de
krav som ställts föreslås ett föreläggande förenat med vite.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 13

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-17

Lagstöd
Enligt kapitel VIII i bilaga II till (EG) 852/2004 om personlig hygien ska alla personer
som arbetar på platser där livsmedel hanteras bära lämpliga, rena och, när det är nöd‐
vändigt, skyddande kläder.
Enligt kapitel XII i bilaga II till (EG) 852/2004 skall livsmedelsföretagare se till att de
som ansvarar för utveckling och underhåll av det förfarande som avses i artikel 5.1
samma förordning eller för användning av relevanta riktlinjer har getts adekvat ut‐
bildning i tillämpningen av HACCP‐principerna.
Enligt artikel 5 i (EG) 852/2004 om faroanalys och kritiska styrpunkter skall livsmedels‐
företagare inrätta, genomföra och upprätthålla ett eller flera permanenta förfaranden,
grundade på HACCP‐principerna.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Med stöd av 22 och 23 § livsmedelslagen föreläggs Torsby pizzeria HB med organisa‐
tionsnummer 969744‐5964 att uppfylla följande villkor:
1. Snarast dock senast 2011‐02‐24 ska hårskydd användas vid hantering av oför‐
packade livsmedel. Beslutet förenas med ett vite om 3 000 kronor.
2. Senast 2011‐06‐01 ha upprättat en HACCP‐plan med tillhörande flödessche‐
man för verksamheten. Beslutet förenas med ett vite om
3 000 kronor.
Beslutet kan överklagas. Bilaga

Beslutet expedieras till
Pizzeria Blå Huset, Järnvägsgatan 1, 685 30 Torsby rek+mb
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 14

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-17

MBR § 25

Kälkerud 1:31 – nybyggnad av enbostadshus
Mbr dnr 2011.0038.231

Linus Sohl, Torsby ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Planförhållande
Fastigheten ligger i glesbygd utom samlad bebyggelse.
Översiktsplanen anger inga restriktioner mot byggnationen.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1‐S2 daterade 2011‐01‐19.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Positivt förhandsbesked beviljas för nybyggnad av enbostadshus.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en avgift på 2 660 kronor.

Beslutet expedieras till
Linus Sohl, Risätervägen 7 A, 685 32 Torsby
______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 15

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-17

MBR § 26

Ljusnästorp 1:47 – nybyggnad av fyra fritidshus
Mbn dnr 2010.0949.234

Örjan och Wence Eidhagen, Ralingen Norge ansöker om bygglov för nybyggnad av
fyra fritidshus samt en carport. Tre av fritidshusen ska bli om vardera 29 m² och den
fjärde 34 m². Ett fritidshus kommer att placeras 3 m från fastighetsgräns i öster. Car‐
porten om 90 m² kommer att placeras 1 m från fastighetsgräns i öster.

Planförhållande
Fastigheten ligger i glesbygd utom samlad bebyggelse.
Fastigheten ligger inom G2‐område på översiktsplanen. (Område kring Klarälvdalen
inom vilket turismens och friluftslivets intressen särskilt skall beaktas vid lämplighets‐
prövningen av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön).

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1 daterad 2011‐01‐21, A1‐A4 daterade
2010‐11‐03.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Bygglov beviljas.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på
10 248 kronor.

Beslutet expedieras till
Örjan och Wence Eidhagen, Ögardslia 5, 2005 Ralingen Norge
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 16

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-17

MBR § 27

Mårbacken 2:13 – nybyggnad av fritidshus
Mbn dnr 2010.1053.234

Britt‐Marie Albinsson, Hällekis ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Fri‐
tidshusets byggnadsyta blir 28 m² och kommer att placeras ca 15 m från fastighets‐
gräns i norr och ca 70 m från fastighetsgräns i öst.

Planförhållande
Fastigheten ligger i glesbygd utom samlad bebyggelse.
Byggnaden kommer att ligga inom område N61, område för regionalt intresse för na‐
turvård där det finns isälvslagringar, hyperit, djurliv och kulturlandskap.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade A1 och S1 daterad 2010‐12‐15.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Bygglov beviljas.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på
3 780 kronor.

Beslutet expedieras till
Britt‐Marie Albinsson, Lyckan Skagen 533, 94 Hällekis
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 17

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-17

MBR § 28

Svenneby 1:18 – nybyggnad av enbostadshus
Mbn dnr 2010.0989.230

Tomas Jonsson, Torsby ansöker om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och
garage. Bostadshuset är i två plan med en byggnadsyta på 147 m², garaget har en
byggnadsyta på 85 m² med en övervåning som kan användas som boyta.
Sökanden har haft kontakt med miljöavdelningen angående avloppet. Efter att ett ne‐
gativt grannyttrande inkommit har en flyttning av avloppet skett och miljöavdel‐
ningen har inga invändningar mot detta.

Planförhållande
Fastigheten ligger i glesbygd utom samlad bebyggelse.
Översiktsplanen anger G 2 område (riksintressen med hänsyn till natur‐ kulturvärden).

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1 daterad 2010‐12‐21, A1‐A2 daterade
2010‐12‐21.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Bygglov beviljas.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på
11 760 kronor.

Beslutet expedieras till
Tomas Jonsson, Lillvägen 8, 685 33 Torsby
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-17

MBR § 29

Vasserud 1:105 – tillbyggnad av enbostadshus
Mbr dnr 2011.0043.230

Martin Bjelvert, Torsby ansöker om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Till‐
byggnaden kommer att ske österut med en yta om 27 m².

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område nr 028.
Tomten på 804 m² har en exploateringsgrad på 20% som medför 160 m² byggnadsyta.
Tomten har bebyggts med enbostadshus (98 m²) veranda (28 m²) garage (30 m²) samt
carport (25,7 m²) totalt 181,7 m² så utrymme för mer byggnation finns ej varvid till‐
kommande byggnation är en avvikelse mot planbestämmelserna.
För att reducera utbyggnadens påverkan på exploaterbar yta så kan man riva carpor‐
ten. Då erhålls en yta på 183 m².

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1‐S2 daterade 2011‐01‐20, A1‐A4 daterade
2011‐01‐20.

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 4 312 kro‐
nor.

Beslutet expedieras till
Martin Bjelvert, Granstigen 12, 685 34 Torsby
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 19

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-17

MBR § 30

Önnerud 1:100 – nybyggnad av enbostadshus
och garage
Mbr dnr 2011.0008.231

Magnus Jonsson, Torsby ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
och garage.

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 daterade 2011‐01‐07.

Förslag till beslut
Positivt förhandsbesked beviljas för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en avgift på 2 100 kronor.

Beslutet expedieras till
Magnus Jonsson, Vitsandsvägen 3 A, 685 34 Torsby
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 20

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-17

MBR § 31

Redovisning av delegeringsbeslut under tiden
2011-01-13—2011-02-09
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
2011‐01‐13—2011‐02‐09.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under tiden 2011‐01‐13—
2011‐02‐09.
______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

