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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-08-25

MBN § 147

Översyn av taxa för sotning och brandskyddskontroll
MBR dnr 2011/0642

Kommunfullmäktige beslutade 2006‐04‐27, § 27 om indexjustering av taxor avseende
sotning, brandskyddskontroll m.m. Beslutet innebar också en anpassning av entrepre‐
nadavtalet med skorstensfejarmästaren för att stämma överens med införandet av sot‐
ningsindex och fick följande lydelse:
”Ersättningen fastställs vid lokala förhandlingar. Den överenskomna ersättningen, som ligger
till grund för kommunfullmäktiges fastställande av sotningstaxa, revideras årligen med av cen‐
trala parterna publicerat sotningsindex såvida inte annat överenskommes.
En omprövning av ersättningens storlek skall göras efter 5 år.
”Timpris och objektspriser avrundas till närmast liggande hela krontal.”

Bakgrund
Svenska kommunförbundet och Skorstensfejarmästarnas riksförbund enades 1974 om
en ny modell för beräkning av taxorna för sotningsverksamheten i landet.
Överenskommelsen innebar att en separat avgift för inställelsen infördes samt en an‐
nan för det direkta sotningsarbetet. En schablonisering av tidsåtgången för sotningsar‐
betet för olika objekt infördes, därigenom skiljde det inget i kostnad för sotningsarbetet
mellan två likvärdiga pannor oavsett var i landet som sotningen utfördes.
Däremot varierar inställelseavgiften mellan olika kommuner, där lokala förhållanden
beträffande bebyggelsestruktur, transportavstånd m.m. blir mera rättvisande för de
olika kommunernas struktur.

Torsby kommun
År 1975 infördes, efter lokal utredning, den nya taxan i Torsby kommun.
Man studerade bebyggelsestruktur, avstånd till sotningsområden, körtider m.m. i de
tre sotningsdistrikt som då fanns i kommunen. Utifrån dessa parametrar räknades en
gemensam inställelseavgift fram för hela kommunen.

Justerarens signatur
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Forts § 147
Detta innebar att inställelseavgiften för sotning i Finnskoga‐Dalby sotningsdistrikt blev
lägre än den faktiska kostnaden. I Norra Ny och Torsby‐distrikten debiterades en nå‐
got högre inställelsekostnad och att en betalningsutjämning gjordes mellan distrikten.
Tiden för inställelse till helårsbebodda hus fastställdes till 14,06 minuter och till fritids‐
hus 20,06 minuter. Den tiden justerades senare till 23,06 minuter.
Antalet hus som besöktes inom kommunen var 4 817. Flera av husen besöktes också
för sotning flera gånger varje år.

Taxan
De centrala parterna förhandlade varje år fram en timkostnad som man rekommende‐
rade landets kommuner att anta som grund för den egna sotningstaxan.

Taxan efter 1998
Efter 1998 överlät man till kommunerna att förhandla med respektive skorstensfejar‐
mästare inom kommunen om taxans storlek. Den lokala förhandlingen innebar att
parterna kom överens om vilken timkostnad som skulle ligga till grund för taxan.

Sotningsindex
Kommunförbundet och Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund arbetade under år
2002 fram ett förslag hur en årsvis indexreglering av ersättning och sotningstaxa skulle
kunna se ut. Indexberäkningen bygger på schablonmässigt antagande att den lokalt
fastställda timtaxan till 80 procent består av lönerelaterade kostnader och 20 procent av
övriga omkostnader. Sotningsindexet framräknas med 80 % av löneökningarna och
+20 % av KPI´s förändringstal under föregående 12‐månadersperiod.
Torsby kommun började tillämpa sotningsindex efter fullmäktiges beslut 2006.

Erfarenheter sedan 2006
Den justering av timkostnaderna för löner som är en följd av % ‐ökningen i sotningsin‐
dex fungerar bra. Därigenom slipper man lokala förhandlingar om timpriser varje år.
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Forts § 147
Ett problem är att strukturen på fastighetsbeståndet har förändrats sedan taxan inför‐
des. Därigenom speglar inte inställelseavgiften de faktiska kostnaderna som sotnings‐
verksamheten åsamkas. Som exempel kan nämnas att så gott som samtliga bostäder
1975 värmdes upp av vedpannor eller oljepannor. Idag har många fastigheter annan
primäruppvärmning som värmepump eller fjärrvärme. Kommunens befolkning har
minskat med över tre tusen invånare. Permanentboende har blivit fritidshus.

Kostnader för inställelse
Inställelsekostnaden är beräknad efter en tidsåtgång som är kopplad till timkostnaden
för sotning. Idag måste sotaren köra längre mellan sotningsobjekten än man behövde
när taxan infördes. Kostnaderna för drivmedel har också ökat kraftigt.
En uppräkning av inställelsetiden behöver göras för att få kostnadstäckning för den tid
som inte är sotningsarbete vid respektive fastighet.
Ett förslag finns att tiden för inställelse för sotning av villa beräknas till 24,00 minuter
och för fritidshus till 37,00 minuter jämfört med 17,00 minuter respektive 26,00 minuter
som gäller idag.
Med en timkostnad av 394 kronor innebär det att inställelsekostnaden för en villa ökar
från 112 kronor till 158 kronor och för ett fritidshus från 171 kronor till 243 kronor.

Brandskyddskontroll
Tidigare skulle sotaren kontrollera att inga felaktigheter fanns i den anläggning som
han rengjorde. D.v.s. kontroll skedde av den del i byggnaden där eldstaden fanns samt
högst uppe på skorstenen.
När reglerna om brandskyddskontroll infördes bestämdes att en särskild okulär kon‐
troll skulle göras av rökkanalens hela längd. Det innebar att rökkanalen skulle kon‐
trolleras utvändigt på vinden, i bjälklagsgenomgångar och i andra utrymmen. Utrym‐
men som aldrig tidigare varit föremål för kontroll. Dessutom skulle rökkanalen kon‐
trolleras invändigt med hjälp av kamera.
För att utföra kontrollen skulle särskilt utbildad personal användas, skorstensfejartek‐
niker. Kontrollen utförs inte med samma tidsintervall som sotningen, vilket innebär att
kontrollanten får färdas längre mellan kontrollobjekten än vid sotning. Skorstensfejar‐
teknikern har högre lön, eftersom denne har längre utbildning är en skorstensfejare.
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Jämförbara kommuner
En jämförelse har gjorts av sotningstaxan och taxan för brandskyddskontroll med lik‐
nande glesbygdskommuner som Torsby. De nuvarande taxornas storlek ligger under
de jämförda kommunerna. Efter den föreslagna höjningen av taxorna kommer taxan i
Torsby kommun att mera harmonisera med övriga jämförbara kommuner.

Beräkning av kostnaden för inställelse för brandskyddskontroll
När beslut togs att utföra brandskyddskontroll utgick man från det som redan var
känt, dvs. inställelsetiden för sotning. En uppräkning gjordes med faktor 1,5 för instäl‐
lelsetiden för sotning för att, om möjligt, finna en nivå som skulle täcka de ökade kost‐
nader som inställelse för brandskyddskontroll innebar.

Beräkning av kostnaden för brandskyddskontroll
I de riktlinjer som gavs ut av Svenska kommunförbundet kunde brandskyddskontrol‐
len antingen beräknas efter tidsåtgång för kontrollen där tid för protokollering även
skulle ingå, eller en schablonkostnad för kontroll av första eldstaden i byggnaden be‐
räknat efter en tidsåtgång av t.ex. 45 minuter inklusive protokollskrivande. För till‐
kommande eldstäder beräknades kortare tilläggstid.

Kostnad för inställelse för brandskyddskontroll
Föreslås att samma inställelsetid används som för sotning, med den skillnaden att tim‐
priset utgår från timpriset för brandskyddskontroll och ej för sotning och att ingen
uppräkning görs med faktor 1.5.
Det innebär att kostnaden för inställelse för brandskyddskontroll ökar från 167 kronor
för villa till 246 kronor och för fritidshus från 256 kronor till 379 kronor. Kontrollinter‐
vallet varierar från vart annat år för vedeldad villa till var åttonde år för fritidshus.

Kostnad för brandskyddskontroll
Föreslås att kostnaden för brandskyddskontroll beräknas efter 45 minuters kontrolltid
för första eldstaden i byggnaden. För följande eldstäder i samma skorsten beräknas 20
minuters kontrolltid ytterligare per eldstad.
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Med detta system kan man, på samma sätt som när det gäller sotning, i förväg veta
vilken kostnad som respektive åtgärd innebär. Detta system är också enklare att admi‐
nistrera än med separat tidsåtgång för hela kontrollen inklusive protokollskrivande.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att be‐
sluta om följande förändring när det gäller taxan för sotning och för brandskyddskon‐
troll:
•
•
•

•

Inställelsetiden för sotning ändras till 24 minuter för villa och till 37 minuter för
fritidshus, beräknat på timkostnaden för sotning.
Inställelsetiden för brandskyddskontroll ändras till 24 minuter för villa och till 37
minuter för fritidshus, beräknat på timkostnaden för brandskyddskontroll.
Brandskyddskontroll för första eldstad i kontrollobjektet beräknas ske med 45
minuters tidsåtgång och att följande objekt i samma byggnad beräknas med ytter‐
ligare 20 minuter per objekt.
För lättbesiktad anläggning föreslås att tidsåtgången beräknas efter 30 minuter
istället för 45 minuter.

Beslutet expedieras till
Kf
_______
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MBR § 148

Räddningstjänstens insatser vid RallycrossEM 2011
MBR dnr 2011/0806.0030

Omfattning
Eftersom årets evenemang startade tidigare än förr om åren, startade vårt deltagande
redan på onsdagen. Vi startade med en brandbil och två brandmän under första nat‐
ten. Under torsdagen anslöt ytterligare två fordon med tre man. I likhet med de senaste
åren hade vi också en brandman i egen bil på plats i området under tävlingstid för att
kunna göra enklare insatser när annan brandpersonal var ianspråktagen i tävlingens
säkerhetsorganisation.
Under icke tävlingstid fanns tre fordon och fem man i Höljes för att kunna göra en
insats vid ett eventuellt brandtillbud. Denna extrabemanning är utöver den normala
beredskapen vid kommunens fem räddningsstyrkor.
Från onsdag kväll ansvarade vi för att den lokala larmcentralen var bemannad dygnet
runt. Larmcentralens roll är att ta emot larm från allmänheten, direkt till larmcentralen
eller via 112 eller från personal i området, samt att larma ut erforderliga resurser.

Samverkan
På plats fanns även polis, sjukvårdsgrupp, ambulanssjukvård, röda korset, hemvärnet,
ordningsvakter samt arrangörer. Samverkan mellan de olika aktörerna fungerade yp‐
perligt, liksom med SOS‐Alarm.

Uppdrag
Brandpersonalens primära uppgift är dels att sköta beredskapen för räddningsinsatser
vid banan när tävlingarna pågår, dels att finnas tillhand för att snabbt kunna göra en
insats vid brandtillbud. Eftersom det finns över 20 000 personer i området under täv‐
lingsdagarna, liksom stora värden i depåområdet är det värdefullt att ha en beredskap
på plats i Höljes.
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Under hela evenemanget behövde vi inte göra en enda insats för att släcka brand. Där‐
emot blev det massiva insatser i samband med kraftig nederbörd. Redan på fredag
middag fick vi hjälpa till att pumpa undan vatten i depåområdet, när det kom kraftiga
regnskurar.
På eftermiddagen startade ett kraftigt regn strax innan tävlingarna skulle starta. Efter
ett tag beslöts att avbryta tävlingen och invänta bättre väder. Under tiden bistod vår
personal med att pumpa vatten från banområdet. Eftersom regnet inte upphörde blev
det även problem i en del av campingområdena. Små bäckar blev plötsligt stora och
när vattnet inte hade någon naturlig väg undan fick vi inrikta arbetet på att försöka
flytta undan campare från främst ett område där vattnet fyllde på hela tiden. Samtidigt
fortsatte vattnet att strömma ner mot banan.
Det kraftiga regnet innebar även problem i andra delar av Höljes. Bl.a rann en bäck
mot en byggnad i Båtstad och en väg fick grävas av invid Rv 62 för att vattnet inte
skulle ställa till problem för riksvägen. Vaktstyrkan i Sysslebäck larmades till den hän‐
delsen. När den omedelbara faran var över där, anslöt delar av styrkan till motorba‐
nan. Tack vare en kraftfull insats under natten pumpades vattnet undan så
att tävlingarna kunde återupptas på lördagen.
Eftersom det finns ambulans på plats liksom sjukvårdsgrupp i Medical Center, polis
och räddningstjänst innebär det att ortsbefolkningen får ett bättre skydd under täv‐
lingsdagarna än under resten av året. Under fredag förmiddag inträffade ett bråds‐
kande ambulansuppdrag i Uggleheden där en ambulans som fanns i Höljes,
efter vägvisning av räddningspersonal, kunde ge snabbast möjliga vård innan lands‐
tingets ambulans i Likenäs anlände och som sedan transporterade patienten
till sjukhuset i Torsby.

Kostnader
Personalen i sambandscentralen får ersättning för tjänstgjord timme, medan övrig
brandpersonal får en schablonersättning för varje dygn som man tjänstgör i Höljes.
Personalkostnaderna för de fyra dagarna uppgår till 103,000 kronor inklusive sociala
avgifter. Finnskoga MK ska betala räddningstjänsten 27,800 för beredskapen på banan.
Nettokostnad är 75 200 kronor. Därtill kommer kostnaderna för utryckningstid i sam‐
band med pumpningar i Höljesområdet.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 9

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-08-25

Forts § 148

Övrigt
Vid Fortums nederbördsstation i Höljes uppmättes 41,5 mm regn under helgen, där
mesta nederbörden föll under fredagen.
För att säkerställa sambandet vid ett eventuellt bortfall av telefonin fanns även en av
våra rakelterminaler i sambandscentralen. Polisen använde sig av rakelterminaler i
hela sitt arbete.
Ett utökat antal handbrandsläckare hade placerats ut av arrangören i campingområdet.
Släckarna fanns i fågelholksliknande kurar, där behörig personal kunde hämta dem
vid behov.
All personal har gjort ett uppoffrande arbete för att tävlingen ska kunna genomföras
på ett positivt sätt för arrangören och för kommunen.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av räddningstjänstens insats vid Rallycross‐EM
2011.
_______
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MBR § 149

Rapportering av sjukfrånvaro inom räddningstjänstens verksamhetsområde
MBR dnr 2011/0607.0002

Enligt den internkontrollplan för 2009 års verksamhet som antogs av räddnings‐
nämnden 2009‐02‐23 ingick bl.a. att omfattningen av sjukfrånvaron hos den egna
räddningstjänstpersonalen skulle kontrolleras och rapporteras till nämnden för känne‐
dom en gång per halvår inte bara under 2009 utan även för efterföljande år. Orsaken
till detta beslut var att nämnden ville få vetskap om några av sjukskrivningarna som
förekommit under perioden varit orsakade av arbetet inom räddningstjänsten.
Sjukfrånvaro vid räddningstjänsten under perioden januari - juni 2011
Räddningsstyrka

Antal
personer

Sjukskrivningsperiod
Från o med

Till o med

Östmark

1

2011-01-04

fortfarande

Stöllet

1

2011-03-02

2011-03-13

Sysslebäck

1

2011-04-26

2011-05-29

Orsakad p.g.a.
arbete inom räddningstjänsten
Ja

Nej
X

X
X

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner rapportering av sjukfrånvaro inom räddningstjänstens verksam‐
hetsområde.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 11

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-08-25

MBR § 150

Ekonomisk uppföljning per 31 juli 2011 - räddningstjänsten
MBR dnr 2011/0093.0003

Ekonom Inger Thörngren informerar om det ekonomiska läget för räddningstjänsten.
Avvikelse totalt ‐28 tkr
Intäkter: Avvikelse ‐161 tkr. Största avvikelsen på intäkter beror liksom tidigare
månader främst på lite externa arbeten att fakturera samt mindre intäkter för service
av handbrandsläckare som kommer senare under året.
Personalkostnader: Avvikelse +239 tkr.
Den positiva avvikelsen jämfört mot tidigare månader har minskat beroende på ökade
personalkostnader för sommarens semesterperiod och säkerhetsvaktskostnad för
rallycross‐EM i Höljes under juli. Dessa ingår i kostnader som är budgeterade över
hela året.
Personalkostnaden för utbildning har en avvikelse på +71 tkr. Ett utbildningstillfälle i
maj gör att avvikelsen för personalkostnad har minskat. Utbildning i räddningsinsats
genomförs under hösten.
Övriga kostnader: Övriga kostnader för beredskap och utryckning ‐68 tkr.

Handlingar i ärendet
Räddningstjänstens ekonomiska uppföljning per 31 juli 2011.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av den ekonomiska uppföljningen.
_______
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MBR § 151

Information - räddningstjänsten
MBR dnr 2011/0399.0030

Ordförande Gösta Kihlgren informerar om
•

Tjänstetillsättningen efter räddningschef Bengt Carlsson.

Räddningschef Bengt Carlsson informerar om
•
•

Tjänstetillsättningar som biträdande räddningschef samt säkerhetssamordnare.
Vattenflöden i Höljes/Klarälvdalen.

Ordföranden tackar för informationen
_______
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MBR § 152

Information – miljö- och byggkontoret
Planarkitekt Jon Wiggh informerar och visar webbkartan på kommunens hemsida.
Stadsarkitekt/miljö och byggchef Torbjörn Almroth informerar om planläget.
Ordföranden tackar för informationen
_______
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MBR § 153

Ekonomisk uppföljning för juni och juli månad
2011 – miljö- och byggkontoret
MBR dnr 2011/0258.400

Ekonom Inger Thörngren informerar om det ekonomiska läget för räddningstjänsten.
Avvikelse totalt +159 tkr.
Nettokostnaden, d v s intäkter och kostnader visar en avvikelse för översiktsplaner på
‐253 tkr och för detaljplaner ‐159 tkr. Detta kommer att tas igen i augusti då fakturering
sker till kommunstyrelsen för översiktsplaner på ca 276 tkr avseende vindbruksplan
(96 tkr) och översiktlig planering (180 tkr). Fakturering detaljplan för Fridhemsområdet
med c:a 185 tkr sker i augusti.
En omfördelning avseende GIS på 317 tkr har gjorts och förts över till miljö‐, bygg‐ och
räddningsnämnden vilket medför en positiv avvikelse på GIS verksamheten.
Lite lägre övriga kostnader och personalkostnader för verksamhet avseende
hälsoskydd. Sammantaget så visar nettokostnaden för detta en avvikelse på +104 tkr.
I övrigt inga större avvikelser.

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

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av den ekonomiska uppföljningen.
_______
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MBR § 154

Enkätundersökning 2011
MBR dnr 2011/0118.400

I april 2011 skickade miljö‐ och byggkontoret, för fjärde året i rad, ut en enkät till sö‐
kanden av bygglov för nybyggnad av fritidshus, tillbyggnad med altan, ansökan om
avloppsanläggning och värmepump.
Enkäten handlar om hur sökanden uppfattar miljö‐ och byggkontorets servicenivå,
bemötande och kompetens.
Total utsända enkäter var 254 och 91 svar erhölls (36%).
Tidigare svarsfrekvens på enkäterna var 2008 ‐ 42%, 2009 – 45%, 2010 – 50%, alltså en
lägre svarsnivå detta år.

Handlingar i ärendet
1. Enkät daterad 2011‐04‐27
2. Adressförteckning
3. Enkätsvaren

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av enkätundersökningen.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 16

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-08-25

MBR § 155

Södra Torp 1:33 – nedskräpning – förslag till
beslut om vitesföreläggande
MBR dnr 2011/0793.459

Ett flertal klagomål om förhållandena på gården har inkommit. Första anmälan inkom
redan 2003. Anmälarna beskriver att det är skräpigt och ostädat på och kring gården.
Gården har under en tid varit arrenderad men fastighetsägaren bor nu återigen där.
Viss uppstädning har skett och byggnadsinspektören bedömde 2011‐05‐31 att tomten
ej längre kan sägas vara ovårdad enligt plan‐ och bygglagstiftningens bestämmelser.
I hagen nordöst om bostadshuset har dock inget förändrats. Förhållandena där kan
fortfarande anses vara nedskräpning enligt Miljöbalkens bestämmelser. Här jord‐
bruksmaskiner, bilar, cisterner m.m. utspridda i hela hagen. Fastighetsägaren lovade
vid besöket i maj att till i början av augusti städa upp i hagen. Att så inte har skett kon‐
staterades vid en inspektion 2011‐08‐06.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Kjell‐ Inge Larsson, Södra Torp föreläggs vid vite av 5000 kronor att snarast, dock se‐
nast två veckor efter mottagande av detta beslut, städa upp i hagen norr om sin bostad.
Ärendet kan överklagas. Bilaga

Beslutet expedieras till
Kjell‐Inge Larsson Södra Torp 48, rek+mb
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 17

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-08-25

MBR § 156

Havån 1:118 – bortskaffande av skrotbil
MBR dnr 2011/0568.459

En skrotbil står uppställd på fastigheten Havån 1:118 på ett sätt som kan betecknas
som nedskräpning och som kan innebära risk att ämnen släpps ut som medför en för‐
orening i mark eller vatten.
Ägare till fordonet, en vit Volvo, årsmodell 1986 med registreringsnummer ESH633 är
Kerstin Maria Forslund, Kärrbackstrand.

Handlingar i ärendet
1. Utdrag från Transportstyrelsens vägtrafikregister.
2. Foto.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken förläggs Kerstin Maria Forslund, Kärrbackstrand
111 att
•

vid vite av 5 000 kronor snarast, dock senast sex veckor efter att bilägaren tagit del
av beslutet, låta frakta bort skrotbilen till en auktoriserad bilskrotare samt efter att
bilen skrotats sända en kopia av skrotningsintyget från bilskrotaren till miljö‐ och
byggkontoret.

Beslutet kan överklagas. Bilaga

Beslutet expedieras till
Kerstin Maria Forslund, Kärrbackstrand 111, 680 65 Höljes, rek+mb
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-08-25

MBR § 157

Havån 1:118 – bortskaffande av skrotbil
MBR dnr 2010/0568.459

En skrotbil står uppställd på fastigheten Havån 1:118 på ett sätt som kan betecknas
som nedskräpning och som kan innebära risk att ämnen släpps ut som medför en för‐
orening i mark eller vatten.
Ägare till fordonet, en röd Audi 100 Avant, med registreringsnummer EEA677 är
Christel Johansson, Sundhultsmon 51.

Handlingar i ärendet
1. Utdrag från Transportstyrelsens vägtrafikregister.
2. Foto.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken förläggs Christel Johansson, Sundhultsmon 51
•

vid vite av 5 000 kronor snarast, dock senast sex veckor efter att bilägaren tagit del
av beslutet, låta frakta bort skrotbilen till en auktoriserad bilskrotare samt efter att
bilen skrotats sända en kopia av skrotningsintyget från bilskrotaren till miljö‐ och
byggkontoret.

Beslutet kan överklagas. Bilaga

Beslutet expedieras till
Christel Johansson, Sundhultsmon 51, 680 60 Sysslebäck, rek+mb
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 19

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-08-25

MBR § 158

Havån 1:118 – bortskaffande av skrotbil
MBR dnr 2010/0568.459

En skrotbil står uppställd på fastigheten Havån 1:118 på ett sätt som kan betecknas
som nedskräpning och som kan innebära risk att ämnen släpps ut som medför en för‐
orening i mark eller vatten.
Ägare till fordonet, en röd SAAB 9000 årsmodell 1986 med registreringsnummer
OFJ640 är Ryszard Zapadka, Klarälvsägen 5.

Handlingar i ärendet
1. Utdrag från Transportstyrelsens vägtrafikregister.
2. Foto.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken förläggs Ryszard Zapadka, Klarälvsägen 5 att
•

vid vite av 5 000 kronor snarast, dock senast sex veckor efter att bilägaren tagit del
av beslutet, låta frakta bort skrotbilen till en auktoriserad bilskrotare samt efter att
bilen skrotats sända en kopia av skrotningsintyget från bilskrotaren till miljö‐ och
byggkontoret.

Beslutet kan överklagas. Bilaga

Beslutet expedieras till
Ryszard Zapadka, Klarälvsägen 5, 680 60 Sysslebäck, rek+mb
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 20

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-08-25

MBR § 159

Ennarbol 1:43 – tillbyggnad med garage samt
ändrad användning m.m.
MBR dnr 20110657.230

Janusz Krezlik, Stöllet ansöker om bygglov för tillbyggnad av garage med 130 m2, änd‐
rad användning av befintligt förråd till försäljning, uppsättande av cafétält, uppställ‐
ningsplats för husbilar och husvagnar samt anordnande av grillplats.
Bryggan vid Klarälvens strand syftar till att inbjuda allmänheten på flottar och i
kanoter att besöka platsen. Den utförs så att allmänheten inte ska behöva avhålla sig
från att röra sig fritt i området. Djur och växtlivet bedöms inte påverkas på ett
oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till stadsområdet bedöms inte heller
försämras på varken kort eller lång sikt.
För ändra användning, cafétält och tillbyggnad av garage krävs bygglov.
Turister som semestrar i husbil/husvagn erbjuds en enkel uppställningsmöjlighet för
natten, antalet uppställningsplatser begränsas till storleksordningen 8‐10 till antalet.
I Torsby kommun gäller för planering av camping, här uppställningsplatser för hus‐
bil/husvagn, att detaljplan erfordras då antalet campingenheter uppgår till 20 eller flera
platser. Syftet med uppställningsplatserna är att tillgängliggöra området för allmän‐
heten.
Grillplatserna är förlagda och utformade så att de uppenbart är avsedda för besökande
allmänhet från både rv 62 och de som kommer till platsen via älven. De utförs så att
allmänheten inte skal behöva avhålla sig från att röra sig fritt i området.

Planförhållanden
Fastigheten ligger i glesbygd utanför områden med sammanhållen bebyggelse samt
delvis inom strandskyddat område (100 m).
Översiktsplanen för området anger riksintresse enligt 4 kap 2 § Miljöbalken (geogra‐
fiskt riskintresse för turismen och friluftslivet).

Handlingar i ärendet
Sakägares yttranden.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 21

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-08-25

Forts § 159
Tillhörande ritningar: Markerade S1 daterad 2011‐06‐14, A1 daterad 2011‐06‐14.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Ärendet återremitteras till miljö‐ och byggkontoret för fortsatt utredning.

Beslutet expedieras till
Janusz Krezlik., Fiskenäs 8, 680 51 Stöllet
______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 22

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-08-25

MBR § 160

Gunnsjögården 1:16 – nybyggnad av transformatorstation
MBR dnr 2011/0803.230

Orbion Consulting AB / Per‐Erik Wikstrand, Sunne ansöker om bygglov för
nybyggnad av transformatorstation. Byggnaden kommer att placeras 15 m väster om
väg 954.

Planförhållande
Fastigheten ligger i glesbygd utom samlad bebyggelse samt inom strandskyddat om‐
råde (Övre Brocken 150 m).
Översiktsplanen anger område med riksintresse för rörligt friluftsliv. Byggnationen
bedöms inte ha någon negativ inverkan för området.

Handlingar i ärendet
Tillhörande ritningar: Markerade S1 och A1 daterade 2011‐08‐08.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddet medges eftersom byggnaden behövs för infrastruktu‐
ren.
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 7 848
kronor, därav är avgiften för strandskyddsdispens 3 500 kronor.

Beslutet expedieras till
Orbion Consulting AB / Per‐Erik Wikstrand, Norra Viken 24, 686 93 Sunne
Länsstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 23

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-08-25

MBR § 161

Kläggstranden 1:18 – nybyggnad av garage
MBR dnr 2011/0718.230

Leif Olsson, Östmark ansöker om bygglov för nybyggnad av garage om 57 m². På plat‐
sen har tidigare funnits en uthusbyggnad i samma storlek. Garaget kommer att place‐
ras ca 20 m från bostadshuset.

Planförhållande
Fastigheten ligger i glesbygd utom samlad bebyggelse samt inom strandskyddat om‐
råde (Kläggen 150 m).
Översiktsplanen anger inga restriktioner för aktuellt område.

Handlingar i ärendet
Tillhörande ritningar: Markerade S1 och A1 daterade 2011‐07‐04.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddet medges eftersom marken redan är ianspråktagen.
2. Som tomtplats får tas i anspråk hela fastigheten.
3. Bygglov beviljas.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på
6 488 kronor, därav är avgiften för strandskyddsdispens 3 500 kronor.
Beslutet expedieras till
Leif Olsson Röna 6 685 97 Östmark
Länsstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 24

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-08-25

MBR § 162

Utterbyn 1:29 – ändrad användning
MBR dnr 2011/0776.230

Henrik Spets, Lysvik ansöker om bygglov för ändrad användning av del av uthus till
lägenhet och kontor. Byggnaden liggen söder om huvudbyggnaden och inrymmer
idag garage, stall och förrådsutrymmen. Bottenplan i västra delen av byggnaden är
tänkt att inredas till kontor, övre plan är tänkt att inredas med en mindre lägenhet.
Bostads‐ och kontorsutrymmen ska brandavskiljas från garagedelen enligt räddnings‐
chefens krav.

Planförhållande
Fastigheten ligger i glesbygd utom samlad bebyggelse.
Översiktsplanen anger kulturmiljöområde för Utterbyn. Åtgärden avser främst invän‐
diga ändringar och bedöms inte påverka området.

Handlingar i ärendet
1. Tillhörande ritningar: Markerade A1‐A5 och S1 daterade 2011‐07‐11.
2. Räddningschefens yttrande daterat 2011‐08.22.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Bygglov beviljas.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 6 026
kronor.

Beslutet expedieras till
Henrik Spets, Gamla Vägen 52, 686 97 Lysvik
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 25

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-08-25

MBR § 163

Västanvik 1:568 – tillbyggnad med förråd
MBR dnr 201/0648.230

Carola Sjöbom, Torsby ansöker om bygglov för tillbyggnad med förråd. Befintlig för‐
rådsbyggnad kommer att byggas till med 6 m² mot öster, c:a 3,5 m² kommer att hamna
på punkprickad mark, avvikelsen bedöms vara mindre i enlighet med
PBL 9 kap 30 §.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område nr 66 som anger att bygganden delvis
hamnar på mark som inte får bebyggas, vilket innebär en avvikelse från planen.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1 och A1 daterade 2011‐06‐09.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Mindre avvikelse från detaljplanen medges.
2. Bygglov beviljas.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 1 500 kro‐
nor.

Beslutet expedieras till
Carola Sjöbom, Henrik Sörensens Väg 24 A, 685 32 Torsby
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 26

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-08-25

MBR § 164

Detaljplan för Västanvik 1:694 m.fl. (Inova Park)
MBN dnr 2010/0419.214

Kommunstyrelsens samhällsutskott har givit stadsarkitekten i uppdrag att se över
planbestämmelserna i detaljplanen för Inova industriområde. Ett förslag till samråds‐
handlingar har tagits fram.

Bakgrund
Flera förfrågningar finns om etablering inom Inova‐området och för att bättre kunna
marknadsföra området är det önskvärt att gatan i västa delen av området byggs ut.
Samtidigt påpekas i Kssu att exploateringsgraden för området, 25‐30% upplevs som
låg.
Vidare är det önskvärt att området även upplåts för handelsändamål bestämt till säl‐
lanköpshandel men inte dagligvaruhandel.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010‐04‐20 att ge stadsarkitekten i uppdrag
att se över planbestämmelserna för Inova Park‐området.
Miljö‐ och byggnämnden beslutade 2010‐09‐22 om att tillämpa enkelt planförfarande
och stadsarkitekten fick i uppdrag att redovisa kostand för planändring för kssu.

Handlingar i ärendet
Samrådshandlingar daterade 2011‐07‐21
1. Behovsbedömning
2. Planbeskrivning/Genomförandebeskrivning
3. Plankarta

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Behovsbedömning för detaljplan för Västanvik 1:694 m.fl. (Inova Park) godkänns.
2. Samrådshandlingar för detaljplan för Västanvik 1:694 m.fl. (Inova Park) godkänns
för samråd.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 27

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-08-25

3. Samråd del 2 (markägarsamråd) genomförs för detaljplan för Västanvik 1:694 m.fl.
(Inova Park).

Beslutet expedieras till
Kssu
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 28

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-08-25

MBR § 165

Detaljplan för del av Branäs 4:22 m.fl. (Branäsberget Centrum)
MBR dnr 2011.0369.214

Branäs Fritidscenter AB, Sysslebäck vill genomföra Detaljplan för del av Branäs 4:22
(Branäsberget Centrum). Miljö‐ bygg‐ och räddningsnämnden har att besluta om
lämpligt planförfarande.

Bakgrund
Utvecklingen inom Branäsområdet har visat på ökat behov av servicefunktioner, inte
bara i dalgången, utan också på Branäsberget. Området vid nuvarande restaurang
”Ladan” och servicebutik kan utvecklas till ett centrum på berget. Syftet är att med en
ny detaljplan möjliggöra för anläggningen att hålla jämna steg mellan expansion av
boende på berget och friluftsutbudet med tillhörande servicefunktioner.
Parallellt med att Branäs Fritid AB vill påbörja planarbete för centrum på berget har
också Branäs Samfällighetsförening sökt och fått plantillstånd för ”ändring av detalj‐
plan” för kvarteren ”Vargen” och ”Björnen” i syfte att möjliggöra högre exploaterings‐
grad – 25 % av fastighetsarean. Ärende dnr MBR 2011.0716.214. Dessa kvarter detaljre‐
gleras i en separat detaljplan och utgör ”två öar” inom den plan nu Branäsbolaget vill
påbörja.
De två planerna bör integreras i en detaljplan som ersätter två äldre planer som re‐
spektive i sin helhet upphör att gälla.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens samhällsutskott beslutade 2011‐04‐11 att ge Branäsbolaget plantill‐
stånd och gav miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden i uppdrag att teckna planavtal.
Kommunstyrelsens samhällsutskott beslutade 2011‐06‐14 att ge Samfällighetsföre‐
ningen plantillstånd och gav miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden i uppdrag att
handlägga ärendet.

Handlingar i ärendet
1. Ansökan om plantillstånd Branäs Samfällighetsförening 2011‐06‐03.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 29

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-08-25

2. Ansökan om plantillstånd med kartbilaga Branäs Fritidscenter AB 2011‐04‐11.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Detaljplan för del av Branäs 4:22 m.fl (Branäsberget Centrum) och den med Branäs
Samfällighetsföreningen överenskomna ändringen av detaljplan för kvarteren
”Vargen” och ”Björnen” slås samman till ett planärende.
2. Samfällighetsföreningen ska som medexploatör bekosta en andel av ”Detaljplan för
del av Branäs 4:22 m.fl. (Branäsberget Centrum)” med 35 000 Skr plus moms.
3. Detaljplan för del av Branäs 4:22 m fl (Branäsberget Centrum) genomförs med nor‐
malt planförfarande utan programskede.
4. Stadsarkitekten är planförfattare och får i uppdrag att teckna planavtal.

Beslutet expedieras till
Branäs Fritidcenter AB
Örjan Persson
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 30

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-08-25

MBR § 167

Detaljplan för Västanå 1:65 (Toria Väst)
MBR dnr 2011/0131.214

Helmia Fastigheter AB har av KSsu fått tillstånd att upprätta detaljplan för ett område
dels inom västra delen av gällande detaljplan för Toria Center och dels förvärvad mark
väster om Toria. Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden har att ta ställning till lämpligt
planförfarande.

Bakgrund
Området föreslås planläggas för att möjliggöra utveckling av verksamheterna på be‐
fintliga Toria Center , butik, verkstad och bilförsäljning. För att skapa utrymme för
detta flyttas drivmedelsförsäljning, återvinning och parkering längre västerut mot det
nya området. Även möjligheter för, snabbmatsrestaurang, ny in/utfart för leveranser
och parkering m.fl. åtgärder övervägs.
Den fördjupade översiktsplanen för Torsby och Oleby ger inga rekommendationer för
det berörda området. I ÖP 2010 ingår området i utredningsområde för Torsby/Oleby.
Inga rekommendationer ges för det specifika området men i ÖP berörs generellt han‐
dels betydelse:
”Handeln är en stor tillgång för Torsby kommun med många arbetstillfällen och god
utvecklingspotential i Torsby och Sysslebäck samt längs riksgränsen t ex Långflon.
Närheten till den norska marknaden är en viktig faktor och en möjlighet som också går
att utveckla ytterligare En framgångsrik handel är dessutom viktig för kommunens
attraktivitet.” Sedan butiken inom planområdet byggdes är också inslaget av norska
kunder påtagligt i ökande.
Området omfattas i sin helhet av strandskyddsbestämmelser.
I och med att strandskydd gäller för området torde normalt planförfarande vara det
mest lämpliga. En del av det nya planområdet är redan ianspråktaget för handel och
den tillagda marken utgörs av hygge efter avverkning av skog på platsen. Syftet med
planen är att möjliggöra utveckling av handelsområdet.

Tidigare beslut
Gällande detaljplan Västanå 1:65 m.fl. (Toria) som delvis berörs av den nya planen
möjliggör utbyggnad av befintlig anläggning med större ytor för handel och bilservice.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 31

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-08-25

Miljö‐ och byggnämnden antog planen den 25 mars 2009 och den fick lagakraft
den 23 april 2009.
Kommunstyrelsens samhällsutskott beslutade 2011‐03‐21 att bevilja plantillstånd och
ge miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden i uppdrag att handlägga planärendet och
teckna planavtal med exploatören.

Handlingar i ärendet
1. Anhållan om plantillstånd, daterat 2011-02-24.
2. Karta över det aktuella området med plangräns.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Detaljplanearbetet för Västanå 1:65 m.fl. (Toria Väst) ska genomföras med normalt
planförfarande men utan programskede.
2. Stadsarkitekten tecknar planavtal och får i uppdrag att handlägga ärendet.

Beslutet expedieras till
Helmia Fastigheter AB
Björn Johansson WSP
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 32

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2011-08-25

MBR § 168

Detaljplan för Branäs 1:44 (Boet)
MBR dnr 2011/0826.214

Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden har att besluta om lämpligt planförfarande för
planarbete med ”Detaljplan för Branäs 1:44 (Boet)”.

Bakgrund
Bo Svensson inkom 2011‐08‐15 till kommunstyrelsens samhällsutskott med ansökan
om plantillstånd för Branäs 1:44. Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämndens beslut är av‐
hängigt av om plantillstånd lämnats vid KSsu:s sammanträde 2011‐08‐23.
Planintressenten vill komplettera sin fastighet i Branäsdalen med ytterligare byggna‐
der. Syftet med en ny s.k. ”frimärksplan” är att möjliggöra byggandet av fem stugor
utöver den befintliga.
Planen omfattar den egna fastigheten och bedöms inte ha stort allmänt intresse vilket
medför att planarbetet skulle kunna utföras med enkelt planförfarande.

Handlingar i ärendet
Ansökan om plantillstånd 2011‐08‐15 inklusive kartbilaga.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Detaljplan för Branäs 1:44 (Boet) genomförs med enkelt planförfarande.
2. Stadsarkitekten får i uppdrag att teckna planavtal.

Beslutet expedieras till
Bo Svensson
KSsu
_______
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MBR § 169

Detaljplan för kvarteret Trasten 14 (Boende och
service)
MBR dnr 2011/0854.214

Värmlandshem AB, Torsby vill genomföra detaljplan för kvarteret Trasten 14 (Boende
och service). Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden har att ta ställning till lämpligt plan‐
förfarande.

Bakgrund
Gällande detaljplan ger byggrätt som avser handel, kontor och friskvård. I samband
med att fastigheten ska säljas har behovet av byggrätt för bostad konstaterats. Detta
medges inte i gällande plan. Fortsatt förutsätts också att såväl bostäder som vissa cent‐
rumfunktioner ska möjliggöras. I gällande plan förutsätts också att vissa fastighetsre‐
gleringar skulle utföras men dessa har inte utförts och bedöms inte heller erforderliga.
Samrådkretsen är liten och ändring av användning allmän plats föreslås inte med ny
plan. Detta är förutsättningar för val av enkelt planförfarande, d.v.s. miljö‐, bygg‐ och
räddningsnämnden kan anta planen.

Handlingar i ärendet
1. Ansökan om planbesked 2011‐08‐22.
2. Kartbilaga ansökan planbesked 2011‐08‐22.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens samhällsutskott beslutade 2011‐08‐22 att ge planbesked för upp‐
rättande av detaljplan för kvarteret Trasten 14 (Boende och service) och gav miljö‐,
bygg‐ och räddningsnämnden i uppdrag att handlägga ärendet.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Detaljplan för Trasten 14 (Boende och service) genomförs med enkelt planförfa‐
rande.
2. Stadsarkitekten ges i uppdrag att teckna planavtal med planintressenten.
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Beslutet expedieras till
Kaj Ryberg
KSsu
_______
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
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MBR § 170

Detaljplan för Svenneby 1:325 m.fl. (Torsby
Camping)
MBN dnr 2010/0850.214

Torsby Camping AB har låtit upprätta utställningshandlingar för ett förslag till
”Detaljplan för Svenneby 1:325 m.fl. (Torsby Camping)”. Miljö‐, bygg‐ och räddnings‐
nämnden har att besluta om samrådsredogörelse och utställningshandlingar kan god‐
kännas för att ställas ut.

Bakgrund
Gällande detaljplan nr 285 (1737‐P93/14) ”Svenneby 1:325 m.fl. (Bredviken)” med la‐
gakraft 1993‐07‐20 ersätts enligt förslaget i sin helhet en ny detaljplan. Syftet med plan‐
förslaget är att möjliggöra en fortsatt utveckling av Torsby Camping med ytterligare
bebyggelse, båtbryggor m.m. och att anpassa planen till olika åtgärder som genomförts
under senare år. Planområdet omfattar hela campingplatsen vid Bredviken söder om
Torsby med mark‐ och vattenområden samt bostadsfastigheten Svenneby 1:309.
Stadsarkitekten har upprättat en samrådsredogörelse del 2 och de i samrådet fram‐
komna synpunkterna har arbetats in i utställningshandlingarna.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens samhällsutskott beslutade 2010‐10‐18 att ge plantillstånd och gav
miljö‐ och byggnämnden i uppdrag att handlägga ärendet.
Miljö‐ och byggnämnden beslutade 2010‐10‐20 att detaljplanearbetet skall genomföras
med normalt planförfarande och att då planens syfte följer gällande översiktsplan och
att området i sin helhet är ianspråktaget för campingen programskede inte erfordras.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden beslutade 2011‐03‐24 godkänna handlingar för
samråd samt om att samrådsremiss del 2 skulle genomföras.

Handlingar i ärendet
Utställningshandlingar 2011‐08‐09:
1. Planbeskrivning 2011‐08‐09.
2. Genomförandebeskrivning 2011‐08‐09.

Justerarens signatur
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3. Plankarta med bestämmelser 2011‐08‐09.
4. Samrådredogörelse del 2, 2011‐08‐09.
5. VA‐utredning 2011‐03‐01.
6. PM Vägtrafikbuller 2011‐02‐24.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Samrådsredogörelse del 2 för detaljplan för Svenneby 1:325 m.fl. (Torsby
Camping) godkänns.
2. Utställningshandlingar för detaljplan för Svenneby 1:325 m.fl. (Torsby Camping)
godkänns för att ställas ut.

Beslutet expedieras till
Torsby Camping
KSsu
_______
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MBR § 171

Kurser och konferenser
MBR dnr 2011/0259.400

Livsmedelsverkets konferens ”Kontrolluppdraget”.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Till kursen Kontrolluppdraget i Stockholm den 5‐6 oktober anmäla Gösta Kihlgren (S)
och Anna Nyström(C).
_______
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MBR § 172

Meddelanden
MBR dnr 110003.400

1. Länsstyrelsens beslut i överklagat ärende (Svenneby 1:321).
2. Kommunfullmäktiges beslut 2011‐06‐21 § 63 ”Delårsuppföljning per 2011‐04‐30”.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2011‐06‐13 § 69 ”Utvärdering; Elektronisk
tillgång till handlingar – bärbara datorer till politiker”.
4. Kommunstyrelsens beslut 2011‐06‐08 § 91 ”Befolkningsprognoser för Torsby kom‐
mun”.
5. Kommunfullmäktiges beslut 2011‐05‐31 § 55 ”Budget 2012 och plan 2013‐2014”.
6. Kommunfullmäktiges beslut 2011‐05‐31 § 56 ”Ny taxa enligt plan‐ och bygglagstift‐
ningen”.
7. Kommunfullmäktigs beslut 2011‐05‐31 § 57 ”Antagande av detaljplan för Sörmark
1:337 m.fl. (Torsbys Event & Camp).

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden
_______
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MBR § 173

Redovisning av delegeringsbeslut under tiden
2011-06-09—2011-08-16
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
2011‐06‐09—2011‐08‐16.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under tiden 2011‐06‐09—
2011‐08‐16.
______
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