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Åsa Holje

TORSBY KOMMUN

sid 2

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-01-26

MBR § 1

Redovisning av gjorda insatser - räddningstjänsten
MBR dnr 2011/0619.0030

Räddningschefen har gjort en sammanställning över vilka insatser som gjorts under
perioden 2011‐01‐01—2011‐12‐31.

Handlingar i ärendet
Insatsstatistik för samtliga räddningstjänsten 2011‐01‐01—2011‐12‐31.
Ordföranden tackar för informationen.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-01-26

MBR § 2

Tillsynsplan 2012
MBR dnr 2012/0031.0030

Bakgrund
Torsbys räddningstjänst har ansvar att utföra tillsyn enligt lagstiftningarna, lag om
skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor.
Lagstiftningen lämnar det fritt för oss som kommun, att välja vilka objekt det ska utfö‐
ras tillsyn på samt på vilket sätt det ska ske. Denna tillsynsplan anger inriktning för
tillsynen 2012 samt vilka objekt det kommer att gälla.

Inriktning
Tillsynsarbetet kommer under året att handla om uppföljning av tidigare tillsyner för
att kunna avsluta påbörjade objekt. Inga nya tillsyner planeras eftersom vår nya perso‐
nal inte hunnit genomgå utbildning för ändamålet. Utbildning kommer att ske under
hösten 2012.

Regelbunden tillsyn
Den regelbundna tillsynen syftar till att kontrollera och stötta enskilda anläggningars
SBA‐arbete. Baserat på den kunskap vi har om våra tillsynsobjekt kommer vi att hjälpa
till att komma i gång med dokumentation och komplettera brandskyddsredogörel‐
serna. Faktisk tillsyn sker också vid samtliga besök där vi förutom SBA tittar på verk‐
samhetsrisk och byggnadsrisk. Fristerna för tillsyn bedöms från fall till fall.

Riktade insatser
Riktade tillsynsinsatser kan göras inom områden som särskilt prioriteras av någon
anledning. Inriktning kommer att ske kring säkerheten inför större evenemang.

Mål 2012
Vårt mål för 2012 är att med eftertillsyner avsluta tidigare påbörjade objekt.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 4

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-01-26

Forts § 2

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner tillsynsplanen för 2012.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 5

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-01-26

MBR § 3

Överföring av investeringsmedel
MBR dnr 2012/0033.0003

I investeringsbudgeten för 2011 finns 4 051,6 tusen kronor fördelat på följande tre pro‐
jekt:
Projekt 2851 Inköp av diverse utrustning

232 000 kronor

Projekt 2855 Inköp av nya radioutrustningen Rakel

850 000 kronor

Projekt 2856 Utbyte av tankbil

2 969 600 kronor

Inga medel från investeringsbudgeten för 2011 har använts under det gångna året.
Räddningstjänsten önskar mot bakgrund av detta att nämnden lämnar in en begäran
hos kommunstyrelsen att beloppet överförs till år 2012.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden begär hos kommunstyrelsen att 4 051 600 kronor avseende de tre ovan
nämnda projekten överförs från år 2011 till 2012.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 6

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-01-26

MBR § 4

Taxa för tillsyn enligt Lag om skydd mot
olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva
varor
MBR dnr 2012/0032.0003

Räddningstjänsten har hos miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden 2012‐01‐26 begärt att
från och med 2012‐01‐01 ta ut en avgift för utfört tillsynsarbete enligt lagstiftningarna
Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
Tidigare räddningsnämnden har 1997‐11‐27 § 159, fått delegation av
kommunfullmäktige att fatta beslut om taxor inom den egna verksamheten, men då
detta är en helt ny taxa går därför denna begäran vidare till kommunfullmäktige för
beslut.
Taxan föreslås uppgå till 730 kronor/timme under år 2012.

Timpriset innefattar:
•
•
•

Tillsyn av objektet
Tillhörande förberedelse‐ och efterarbete
Restiden till och från tillsynsobjektet.

Detta innebär att avgift kommer att tas ut endast för de timmar som åtgår för själva
tillsynen på plats. Tjänsterna som utförs för denna taxa är myndighetsutövning och är
därmed momsfri.
Det föreslagna timpriset är samma timpris som gäller under 2012 för den externa
utbildning som räddningstjänsten genomför.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa på 730 kronor per
timme för utfört tillsynsarbete under 2012.
2. Nämnden föreslår att ge räddningschefen rätten att fatta beslut om att avgiften
enligt denna taxa kan nedsättas eller efterskänkas då särskilda skäl föreligger.
Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 7

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-01-26

MBR § 5

Plan för granskning av den interna kontrollen
inom räddningstjänsten 2012
MBR dnr 2012/0029.0030

Räddningstjänsten har utarbetat ett förslag till internkontrollplan för 2012.

Handlingar i ärendet
Plan för granskning av den interna kontrollen.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden antar räddningstjänstens plan för granskning av den interna kontrollen för
2012. Bilaga

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 8

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-01-26

MBR § 6

Ekonomisk uppföljning och bokslut för räddningstjänsten 2011
MBR dnr 2011/0093.0003

Ekonom Inger Thörngren redovisar för ekonomisk uppföljning samt bokslut för rädd‐
ningsnämnden 2011.

Handlingar i ärendet
Räddningstjänstens bokslut 2011.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av den ekonomiska uppföljningen samt bokslut
för räddningstjänsten för 2011 och överlämnar bokslutet till kommunstyrelsen. Bilaga

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 9

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-01-26

MBR § 7

Verksamhetsberättelse
MBR dnr 2011/1381.400

Ärendet
Miljö‐ och byggkontoret och räddningstjänsten har sammanställt en verksamhetsbe‐
rättelse för miljö‐, bygg‐ och räddningsnämndens första år efter bildandet av en
gemensam nämnd.

Bakgrund
Tidigare har verksamheterna som nu sammanslagits under en nämnd redovisat sina
verksamheter i olika dokument för respektive nämnd. För år 2011 har verksamhetsbe‐
rättelsen för de verksamheter som är under nämndens ansvar samlats i ett enda do‐
kument.
Dokumentet är detaljerat och i viss mån riktat mest till nämnden. Ett förslag till för‐
kortat dokument presenteras vid nämndens sammanträde. Den förkortade versionen
anpassas för att kunna användas i ekonomiavdelningens kommande bokslut för 2011. I
sak kommer den kortare versionen att överensstämma med den mer omfattande verk‐
samhetsberättelsen.

Handlingar i ärendet
Verksamhetsberättelse miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden för 2011 – daterad
2012‐01‐19.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Verksamhetsberättelsen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Bilaga

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 10

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-01-26

MBR § 8

Ekonomisk uppföljning samt bokslut för miljöoch byggkontoret 2011
MBR dnr 2012/0040.400

Ekonom Inger Thörngren redovisar för ekonomisk uppföljning samt bokslut för miljö‐
och byggkontoret 2011.

Handlingar i ärendet
Miljö‐ och byggkontorets bokslut 2011.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av den ekonomiska uppföljningen samt bokslut
för miljö‐ och byggkontoret för 2011 och överlämnar bokslutet till kommunstyrelsen.
Bilaga

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 11

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-01-26

MBR § 9

Plan för granskning av den interna kontrollen
inom miljö- och byggkontoret 2012
MBR dnr 2012/0019.400

Ärendet
En plan för granskning av den interna kontrollen för 2012 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 2011 upprättade planen för intern kontroll har tillämpats och i det
arbete gjordes erfarenheter som visar att det finns behov av justeringar inför motsva‐
rande kontroll under år 2012.

Utgår:
Kontrollpunkten ”Information om personal” kan utgå helt eftersom en motsvarande
enkät fortsättningsvis kommer att genomföras i kommunstyrelses regi.

Tillkommer/ändras:
En ny plan‐ och bygglag har börjat gälla från 2 maj 2011. Rutiner för översikts‐ och
detaljplanering anpassas till detta. Planrutinpunkten kompletteras med motsvarande
kontroll för rutiner för bygglov men också med rutiner inom miljöområdet.
Eftersom rutinerna syftar till att säkra verksamheternas kvalité och rättssäkerhet tolkas
kommunallagen (kommunallagen 6 kap. 34 §) som att det är miljö‐, bygg‐ och rädd‐
ningsnämnden som har ansvaret att ta beslut om rutiner för hur arbetet bedrivs inom
olika verksamhetsområden under nämndens ansvar.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 12

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-01-26

Forts § 9

Handlingar i ärendet
Plan för granskning av den interna kontrollen 2012 inom miljö‐ och byggkontorets
verksamhet daterad 2012‐01‐16.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden antar plan för granskning av den interna kontrollen inom miljö‐ och bygg‐
förvaltningens verksamhet 2012. Bilaga
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 13

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-01-26

MBR § 10

Rapport - granskning av den interna kontrollen
för år 2011 – miljö- och byggkontoret
MBR dnr 2012.0016.400

Ärendet
Den i miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden beslutade planen för intern kontroll för
miljö‐ och byggkontorets verksamhet under 2011 har tillämpats för att granska ären‐
den. Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden ska ta ställning om kontrollrapporten för
2011 kan godkännas och överlämnas till kommunstyrelsen.

Bakgrund
En granskning av miljö‐, bygg‐ och räddningsärenden och dess hantering skall göras
av nämnden varje år (KL 6:7 och 9:9). 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‐, bygg‐ och räddningsnämnden beslutade 2011‐02‐17 att godkänna förslag till
plan för granskning av den interna kontrollen 2011.

Handlingar i ärendet
3. Rapport granskning av den interna kontrollen för år 2011.
4. Plan för granskning av den interna kontrollen inom miljö‐ och byggförvaltningens
verksamhet 2011.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Kontrollrapport för 2011 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Bilaga
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 14

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-01-26

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 15

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-01-26

MBR § 11

Uppföljning av verksamhetsplan för 2011 samt
verksamhetsplan för 2012 inom miljöbalkens
och livsmedelslagstiftningens område
MBR dnr 2012/0038.400

Uppföljning av verksamhetsplanen för 2011
Uppdrag enligt plan

Resultat

⁻

Livsmedel: kontrollbesök i
enlighet med i lagstiftningen
angiven omfattning

⁻

I stort enligt plan. Medel har överförts
från 2011 för viss tillsyn för vilken ex‐
tra resurs planeras anlitas.

⁻

Hälsoskydd: bassängbad

⁻

Enligt plan

⁻

Hälsoskydd: skoltillsyn‐upp‐
följning av förskolor

⁻

Enligt plan

⁻

Länssamarbete tätortsluft

⁻

Enligt plan – mätningar under 2012

⁻

Skrotbilar/nedskräpning

⁻

Enligt plan – även under 2012

⁻

Miljöskydd: Tillsyn av B‐an‐
läggningar/större C‐anl

⁻

Påbörjat. Kompletteras under 2012.

⁻

Miljöskydd: större avloppsan‐
läggningar

⁻

Har sparats till 2012 eftersom en läns‐
projekt i MSVs regi kommer att
genomföras.

⁻

Miljöskydd: skjutbanor, lant‐
bruk och motorbanor

⁻

Utförs enl nedanstående förslag un‐
der 2012.

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, för att
synkroniseras med budgetuppföljningarna, enligt kontorets förslag i fortsättningen
göras i maj och september månad.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 16

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-01-26

Forts § 11

Tillsynsutredning 2012
Kontoret har uppdaterat tillsynsutredningen som genomfördes 2011. Beräkningen vi‐
sar att det saknas resurser motsvarande ca 0,5 tjänst för att förvaltningen fullt ut skall
kunna sägas ha de resurser som lagstiftningen kräver. Det totala behovet överstiger
m.a.o. de tillgängliga resurserna vilket innebär att det, om inte personalstyrkan utökas,
finns ett krav att ytterligare effektivisera verksamheten. Trots nuvarande befolknings‐
minskning bedöms inte behovet av tillsyn 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.

En prioritering av tillsyn under 2012
P.g.a. vakanser och löpande arbetsuppgifter som inte kan planeras i förväg har det
under de senaste åren skapats en ”tillsynsskuld”.
Förhoppningsvis kommer miljöavdelningen under 2012 att kunna arbeta med ordina‐
rie styrka. Året kommer sannolikt inte heller att bjuda på några ”överraskningar” inom
områdena administration, information osv. På dessa områden bedöms det för närva‐
rande inte finnas något som är av direkt akut natur. För ärendehanteringsprogrammet
planeras inga större förändringar, informationen på kommunens webbplats är tämli‐
gen komplett och uppdaterad m.m. Vi har också diskuterat och vill prova andra ar‐
betsformer som t.ex. att arbeta i projektform t.ex. att flera handläggare under kortare
perioder genomför en gemensam tillsynsinsats.
Kontoret föreslår därför att en prioritering av tillsynen genomförs under 2012. Detta
för att samla upp de verksamheter där en tillsynsinsats borde ha genomförts tidigare.
Förhoppningsvis kan då verksamheten komma i fas eller t.o.m. ha ett lite försprång
inför kommande år.
Föreslagna uppdrag enligt plan:
⁻

Livsmedel: kontrollbesök i den omfattning som lagstiftningen anger, återhämt‐
ning av ett antal objekt (överförda medel i budget) Totalt 94 kontrollbesök
samt 18 besök i samband med två projekt, projekt rengöring 12 objekt samt
projekt hållbarhet 6 objekt.

⁻

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 17

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-01-26

⁻

Hälsoskydd: uppföljning av tillsyn av grundskolor, uppföljning radon,
luftmätningar samt deltagande i nationellt tillsynsprojekt piercing och tatuer‐
ing,

⁻

Miljöskydd: tillståndpliktiga och större anmälningspliktiga anläggningar som
grus‐ och bergtäkter, Ransbysågen, Hyvleriet vid Notnäs m.m.

⁻

Miljöskydd: anmälningspliktiga och övriga verksamheter som betalar årsavgift
t. ex. avloppsreningsverk, bensinstationer, motorbanor, skjutbanor m.m. samt
deltagande i MSVs projekt om större avloppsanläggningar

⁻

Kemikalietillsyn: deltagande i projektet Reach‐tillsyn 2012

⁻

Avfall: nedskräpning och skrotbilar

Kommentarer
Livsmedel:
Vid länsstyrelsens revision av nämndens livsmedelskontroll rekommenderades att
nämnden ska se till att avgiftsintäkter används till kontroll under samma år alternativt
att ett system upprättas för överförande av kontrolltid och pengar från år till år. Inför
2012 har 140 000 kronor som inte utnyttjats för kontroll p.g.a. vakanser överförts från
2011 till 2012 års budget. Målet är att utföra denna kontroll under 2012. Om detta inte
kan genomföras med befintliga resurser kommer möjligheten att anlita en extern resurs
att undersökas.
Hälsoskydd - radon:
Under året föreslås en uppföljning av de hyreslägenheter som fortfarande har radon‐
gashalter som överskrider socialstyrelsens riktvärde. Samtliga hyresvärdar bör få ett
krav om att lämna in förslag till lösningar innan första juni och åtgärder måste sedan
vara vidtagna innan kommande årsskifte. Efter detta kan resultatet av åtgärderna
kontrolleras med nya mätningar direkt efter årsskiftet.
Kemikalietillsyn:
Under föregående år förtydligades frågan om tillsynsansvar enligt regelverket på ke‐
mikalieområdet – REACH. Den nya miljötillsynsförordningen började gälla den 1 mars
2011 (SFS 2011:13).

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-01-26

Forts § 11
Genom denna har det klargjorts att kommunerna har ett tillsynsansvar, inte bara av
kemikaliehantering i samband med tillsyn av miljöfarliga verksamheter, utan även
t.ex. i detaljhandeln. Under 2012 och 2013 kommer naturvårdsverket och kemikaliein‐
spektionen att genomföra ett samverkansprojekt med länsstyrelser och kommuner –
Reach‐tillsyn 2012. Projektet handlar i första hand om kunskapsuppbyggande och kan
integreras med ordinarie miljötillsyn. Vi föreslår att nämnden/kontoret deltar i projek‐
tet.
Luftmätningar:
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden har tagit initiativet till ett s.k. samverkansområde
för luftmätningar inom länet. Detta innebär att kommunerna uppfyller sitt ansvar om
kontroll av miljökvalitetsnormerna enligt föreskrifterna om luftkvalitet samt följer upp
och kartlägger luftkvaliteten i Torsby tätort. Detta är egentligen ett ansvar av mer
övergripande natur – se nedan – men genom denna lösning har kostnaderna för kom‐
munen minimerats och kontorets personal har sedan tidigare erfarenhet av luftmät‐
ningar.
Mätningar av kvävedioxid och partiklar genomförs under 2012 i Torsby tätort.
Hälsoriskerna kring stadsluften diskuteras allt oftare. Flera tusentals människor per år
beräknas i Sverige dö en för tidig död p.g.a. höga partikelhalter i tätortsluften. I Torsby
tätort har vid tidigare mätningar 2004/2005 konstaterats relativt höga partikelhalter.
Källorna för partiklar är i första hand biltrafiken och vedeldning. Om inversion för‐
kommer på vintrarna, vilket ofta är fallet i Torsby tätort, så ger detta högre halter. Det
finns m.a.o. alla anledning att de tidigare mätningarna följs upp.

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 be‐
stämmelserna dessutom genom rådgivning, information och liknande verksamhet,
skapa förutsättningar för att balkens ändamål skall kunna tillgodoses.
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De resurser som nämnden har till sitt förfogande är anpassade till denna verksamhet. I
samband med varje års verksamhetsplanering genomförs en utredning vad avser re‐
sursbehovet. Det totala behovet överstiger alltid de tillgängliga resurserna vilket inne‐
bär att det ständigt finns ett krav att effektivisera verksamheten.
Det finns dock ansvarsområden enligt miljöbalken som inte avser myndighetsutövning
och där inte tillsynsmyndigheten i första hand har ansvaret. Dessa arbetsområden ex‐
emplifieras nedan. De är av mer kommunövergripande och principiell natur och är
därmed kommunstyrelsens ansvar.
Traditionellt har miljöarbete i kommunerna bedrivits av hälsovårdsnämnden eller
motsvarande och det har då handlat om myndighetsutövning enligt miljö och hälso‐
skyddslagstiftningen. Ärendena har då rutinmässigt skickats till miljönämnden. Ovan
nämnda ökade krav innebär att allt fler miljöärenden inkommer till kommunen där
mer övergripande ställningstaganden krävs. Miljö‐, bygg och räddningsnämnden har
inte de personella resurser som krävs för detta arbete. Det är dessutom i många fall
ineffektivt och olämpligt att ärenden rörande dessa övergripande frågor handläggs av
tillsynsmyndighetens personal.

Lokala miljömål
Miljömålsarbetet bedrivs 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 lokala förhållanden om kommunala
miljömål fanns. Eftersom sådana mål inte har formulerats för Torsby kommun är även
2012 års verksamhetsplan 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.
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Nära detta arbete ligger också Länsstyrelsen och Region Värmlands upprop ”Ett kli‐
matneutralt Värmland 2030”.

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.
Genom att miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden deltar Torsby kommun i ett s.k. sam‐
verkansområde för luftmätningar uppfyller kommunen sitt ansvar om kontroll av
miljökvalitetsnormerna enligt föreskrifterna om luftkvalitet.

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.
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.
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Torsby kommun berörs av två tillrinningsområden till Västerhavet ‐ Norsälven och
Klarälven. I båda områdena har s.k. vattenråd bildats där berörda aktörer t.ex. kom‐
muner skall representeras, framförallt som verksamhetsutövare ‐ t. ex. de kommunala
reningsverken. Torsby kommun representeras f.n. i vattenråden av stadsarkitekten.
Kommunen representeras också, med representant från kommunstyrelsenivå, i Klaräl‐
vens vattenvårdsförbund samt i Norsälvens intressenter p.g.a. att dessa tillrinningsom‐
råden tar emot det renade vattnet från kommunens avloppsreningsverk. Dessa båda
organisationer ansvarar för lagstadgad recipientkontroll men deltar också med repre‐
sentant i respektive vattenråd.
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 länsstyrelsen utveckla VA‐planer

Detta arbete kommer att innebära faktiska arbetsuppgifter och kostnader för kommu‐
nen.
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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, förelägganden görs m.m. Trots detta blir ofta skräpet
eller skrotbilen kvar i naturen eftersom ingen ansvarig kan ställas till svars.
Tidigare fanns för omhändertagande av skrotbilar en skrotningspremie som innebar
att Stiftelsen Håll Sverige Rent kunde upprätthålla en insamlingsorganisation för om‐
händertagande.
Detta skedde till en mycket låg kostnad för kommunen, förutom den arbetsinsats som
både tekniska avdelningen och miljö‐ och byggkontoret utförde. Ett stort antal skrot‐
bilar 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.
Arbetet med att ta fram rutiner för detta arbete har påbörjats i samråd med tekniska
avdelningen under 2011 och föreslås fortsätta under 2012.

Myggproblem
Klagomål angående problem med mygg, ev. s.k. översvämningsmyggor, inkom under
2011. Kontoret har under året utfört ett nödvändiga inledande arbete bl.a. genomfört
en enkätundersökning bland boende längs Klarälvdalen norr och söder om Likenäs.
Kontoret har åtagit sig att bevaka frågan och utföra vissa arbetsinsatser inför kom‐
mande sommarhalvår men också aviserat i kommunstyrelsens samhällsutskott att
nämnden saknar de resurser som krävs för insatser utöver detta.

Handlingar i ärendet
Tillsynsutredning 2012, daterad 2012‐01‐19.
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Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Förslaget till verksamhetsplan för 2012 inom miljöbalkens och
livsmedelslagstiftningens områden fastställs.
2. Miljö‐ och byggkontoret får i uppdrag att i samråd med tekniska avdelningen fort‐
sätta arbetet med att ta fram rutiner för åtgärder mot nedskräpning och flyttning
och skrotning av skrotbilar även under 2012.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Tekniska avdelningen
_______
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Branäs 4:785 – nybyggnad av garage
MBR dnr 2011/1316.230

Uab Logdom, Moletai Lituania ansöker om bygglov för nybyggnad av garage. Tidigare
har ett bostadshus uppförts med en byggnadsyta på 149 m². Tillkommande yta på ga‐
raget är 39 m².

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område nr 299. Byggnationen medför en avvi‐
kelse på 4 m².

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1 daterad 2011‐12‐09, A1‐A2 daterad 2011‐12‐09.

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 2 567 kro‐
nor.

Beslutet expedieras till:
Uab Logdom Anomislio K, Ciulenu Sen, Moletu Raj LT‐33102 Moletai Lituania

_______
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MBR § 13

Likenäs 1:279 – nybyggnad av pelletsanläggning
MBR dnr 2011/1151.230

Torsby kommun, Tekniska avdelningen ansöker om bygglov för nybyggnad av
pelletsanläggning. Anläggningen ingår i ett program (EPC) som Torsby kommun har
antagit. Uppställning av silo ca 2,95 m hög för pellets på sydvästra sidan av byggna‐
den. För anläggningen skall finnas utrustning eller att utförandet är sådant att bak‐
brand förhindras. Denna placering gör att en del av utsikten från lägenheten begrän‐
sas.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom byggnadsplan nr 231.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1 daterad 2011‐10‐26, A1‐A1 daterad 2011‐12‐13.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Bygglov beviljas.

Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 1 130 kro‐
nor.

Beslutet expedieras till:
Torsby Kommun 10. Tekniska avdelningen 685 80 Torsby
_______
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MBR 14

Östmark 1:630 – ändrad användning från skola
till fritidshus
MBR 2011/1315.230

Espen Grönstad, Österås Norge ansöker om bygglov för ändrad användning från
skolan till fritidshus.

Planförhållande
Fastigheten ligger i glesbygd utom samlad bebyggelse.
Översiktsplanen anger att förhöjd risk för markradon kan föreligga i området.

Handlingar i ärendet
Tillhörande ritningar: Markerade A1, A2 och S1 daterade 2011‐12‐08.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Bygglov beviljas.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 4 964 kro‐
nor.

Beslutet expedieras till
Espen Grönstad, Elksveten 78, N‐1361 Österås
_______
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MBR § 15

Östmark 1:849 – ändrad användning från boende till församlingshem/dagverksamhet
MBR dnr 2011/1374.230

Fryksände Pastorat, Torsby ansöker om bygglov för ändrad användning från boende
till församlingshem/dagverksamhet. En del av församlingshemmet i Östmark har fram
till nu varit en lägenhet om ca 90 m² i två plan, dessa ytor önskas nu att tas i anspråk
för dagverksamhet, man önskar utöka församlingshemmets ytor för ytterligare aktivi‐
teter. Ny ventilationsanläggning kommer att installeras/uppgraderas i hela byggnaden.
Inga yttre förändringar sker i dagsläget.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom områdesbestämmelserna för Östmarks kyrka.
Översiktsplanen anger inga restriktioner för aktuellt projekt.

Handlingar i ärendet
Tillhörande ritningar: Markerade A1, A2 och S1 daterade 2011‐12‐19.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Bygglov beviljas.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 6 745 kro‐
nor.
Rune Mattsson (S) deltar ej i handläggningen och beslutet av ärendet p.g.a. jäv.

Beslutet expedieras till
Fryksände Pastorat, Box 52, 685 22 Torsby
_______
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MBR 16

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

Ärendet
Värmlandshem AB, Torsby vill genomföra detaljplan för kvarteret Trasten 14 (Boende
och service). Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden har att ta ställning till om samråd‐
redogörelse och antagandehandlingar kan godkännas och att planen därmed ska antas.

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.
I samband med detaljplanens upprättande ges möjlighet till viss rensning i antalet pla‐
ner. Detaljplanerna nr 047 och 100 kan utgå.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens samhällsutskott i Torsby kommun beslutade 2011‐08‐23 att ge po‐
sitivt besked om upprättande av detaljplan för Trasten 14 (bostad‐kontor). Miljö‐,
bygg‐ och räddningsnämnden fick i uppdrag att handlägga ärendet.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden beslutade 2011‐08‐25 att detaljplan för Trasten 14
(Boende och service) genomförs med enkelt planförfarande.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden beslutade 2011‐11‐24 att godkänna behovsbe‐
dömningen att någon fullständig och separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) en‐
ligt 4 kap. 34 § Plan‐ och bygglagen inte behöver upprättas samt godkände samråds‐
handlingar för samråd med enkelt planförfarande.
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Handlingar i ärendet
Antagandehandlingar daterade 2012‐01‐23:
1. Plan‐ och genomförandebeskrivning
2. Plankarta med bestämmelser
3. Samrådsredogörelse

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Samrådsredogörelse för detaljplan för kvarteret Trasten 14 (Boende och service)
godkänns.
2. Detaljplan för kvarteret Trasten 14 (Boende och service) antas.

Beslutet expedieras till
Värmlandshem AB, Torsby
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 30

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-01-26

MBR § 17

Detaljplan för Branäs 4:22 m.fl. (Branäsdalen
centrum)
MBR dnr 2011/1243.214

Ärendet
Branäs Fritid AB, vill genomföra detaljplan för Branäs 4:22 m fl (Branäsdalen
Centrum). Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden har att besluta om samrådsredogö‐
relse del 2 kan godkännas samt att handlingar för granskning kan godkännas att gå ut
på remiss och ställas ut.

Bakgrund
Branäs Fritidscenter AB önskar bygga en s.k. ”Lodge” eller hotell med tre våningar för
boende i direkt anslutning till befintlig centrumbyggnad med restaurang. Restaurang‐
delen kan byggas ut och befintlig tillfällig byggnad ersättas med en permanent lösning.
Noteras att i direkt anslutning till det område som berörs finns skidbackar, liftar m.m.
avsedda för de yngsta. Området är planerat för bostadsändamål men den nya planen
innefattar nu också denna fastighet.
Förslaget till detaljplan har under tiden från och med 16 december 2011 till och med
den 23 januari 2012 varit på remiss. Det är för detta samråd som samrådsredogörelse
del 2 har upprättats.

Tidigare beslut
Branäs Fritidscenter AB har enl. 5 kap. 2 § PBL hos kommunstyrelsens samhällsutskott
sökt och enligt 5 kap. 1, 3‐5 §§ PBL också 2011‐11‐22 fått positivt planbesked. Kommu‐
nens samhällsutskott tar upp ärendet på sitt sammanträde.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden beslutade 2011‐11‐22 att detaljplan Branäs 4:22
m.fl. (Branäsdalen centrum) genomförs med normalt planförfarande utan
programskede och stadsarkitekten fick i uppdrag att handlägga ärendet och teckna
planavtal med exploatören, Branäs Fritidscenter AB.
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Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden beslutade 2011‐12‐15 godkänna behovsbedöm‐
ningen att någon fullständig och separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4
kap. 34 § plan‐ och bygglagen inte behöver upprättas samt godkände handlingar för
samråd del 2.

Handlingar i ärendet
Granskningshandlingar daterade 2012‐01‐19:
1. Plan‐ och genomförandebeskrivning
2. Plankarta med bestämmelser (grundkarta 2011‐11‐23 ingår i plankarta)
3. Behovsbedömning.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Redogörelsen för samråd del 2 för detaljplan för Branäs 4:22 m.fl. (Branäsdalen
Centrum) godkänns.
2. Planhandlingar för granskning av förslag till detaljplan för Branäs 4:22 m.fl.
(Branäsdalen Centrum) godkänns att ställas ut för granskning.

Beslutet expedieras till
Branäs Fritid AB
_______
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MBR § 18

Information – miljö- och byggkontoret
Miljö‐ och byggchef Torbjörn Almroth informerar om
•
•

Planarbetet
Kommunstyrelsens förslag till Visioner och mål 2020.

1:e miljö‐ och hälsoskyddsinspektör Per‐Arne Persson informerar om
•

•

Miljökontorets arbetsområden och återkommer nästa månad med en fördjupning i
något område. Tanken är att nämndens ledamöter skall få en bredare information
om miljökontorets arbetsområden (livsmedel, strandskydd, hälsoskydd och miljö‐
skydd).
Informerar och diskuterar med nämndens ledamöter om planerad
sprängpläteringsverksamhet vid f d Nitro Metal i Likenäs.

Miljö‐ och hälsoskyddsinspektör Maria Hedin informerar om
•

Swed‐Jam – överklagat ärende (erfarenhetsklasser).

Ordföranden tackar för informationen.
_______
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MBR § 19

Meddelanden
MBR dnr 2012/0002.400

1. Kommunfullmäktiges beslut 2011‐12‐20 § 159 ”Sammanträdestider 2012”.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2011‐12‐20 § 512 ”Ändring av taxa för livsmedelskon‐
troll”.
3. Kommunfullmäktiges beslut 2011‐12‐20 § 153 ”Detaljbudget 2012”.
4. Kommunfullmäktiges beslut 2011‐11‐29 § 123 ”Revidering av kommunstyrelsens
och miljö‐, bygg‐ och räddningsnämndens reglementen – anställande av förvalt‐
ningschef”.
5. Kommunstyrelsens beslut 2011‐12‐05 § 187 ”Detaljplan för Svenneby 1:325 m fl
(Torsby Camping)”.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 20111‐11‐21 § 126 ”Handlingsprogram för
förebyggande insatser och räddningstjänst i Torsby kommun 2011‐2014”.
7. Kommunstyrelsens beslut 2012‐01‐09 § 2 ”Arvoden för förtroendevalda 2012”.
8. Kommunstyrelsens beslut 2012‐01‐09 § 7 ”Remiss handlingsprogram för förebyg‐
gande insatser och räddningstjänst i Torsby kommun 2011‐2014”.

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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 34

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-01-26

MBR § 20

Redovisning av delegeringsbeslut under tiden
2011-12-08—2012-01-18
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
2011‐12‐08—2012‐01‐18.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under tiden 2011‐12‐08—
2012‐01‐18.
______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

