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TORSBY KOMMUN

sid 2

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-02-23

MBR § 21

Information - räddningstjänsten
Räddningschef Pär Maltesson informerar om

Arbetsmiljöförbättringar
MBR 2012/0102.0030
Analys av nuvarande arbetsmiljön på brandstationen i Torsby samt förslag på åtgär‐
der.

Rapport om årsuppföljning enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)
MBR 2012/0101.0030

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.

Rapport och årsuppföljning enligt lagen om extra ordinär händelser
(LEH)
MBR 2012/0101.0030
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 3

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-02-23

MBR § 22

Överenskommelse om IVPA (i väntan på ambulans)
MBR dnr 2012/100.0030

Landstinget har formulerat en avtalsskrivelse med avtalsparter Landstinget i Värm‐
land och räddningstjänsterna i länet.
Avtalet går ut på att Landstinget ersätter räddningstjänsten med 1 000 kronor för
IVPA‐larm enligt tre kriterier och där ambulans inte finns tillgänglig inom 10 minuter.


Hjärtstopp eller misstanke om hjärtstopp



Ofri luftväg



Större yttre blödning

I avtalet ställs krav på åtta timmars utbildning och Landstinget står för instruktörs‐
arvodet, medan räddningstjänsten får stå för timersättning för varje brandman, vilket
innebär en kostnad för Torsbys räddningstjänst med 65 000 kronor. Kostnaden ingår
inte i årets budgetram.
För att vi ska kunna hålla oss inom den tilldelade ramen finns möjlighet att minska
utbildningstiden till fyra timmar, eftersom vi redan har kompetens som motsvarar
halva utbildningstiden. Vi behöver även minska den planerade övningstiden med två
timmar för varje brandman under våren, som motsvarar ett helt övningsblock med
obligatorisk övning. (Obligatorisk övning = återkommande varje år).

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Räddningstjänsten skriver under avtalet och ger Landstinget förmånen att undgå kost‐
nader för sin egen verksamhet med de förändringar i övningsverksamheten som anges
enligt ovan.

Beslutet expedieras till
Landstinget
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 4

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-02-23

MBR § 23

Budget- och verksamhetsuppföljning per 31
januari 2012
MBR dnr 2012/0108.400

Ekonom Inger Thörngren informerar om budget‐ och verksamhetsuppföljning för
räddningstjänsten och miljö‐ och byggkontoret per 31 januari 2012.

Handlingar i ärendet
Budget‐ och verksamhetsuppföljning daterad 2012‐02‐22.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av budget‐ och verksamhetsuppföljning per 31
januari 2012.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-02-23

MBR § 24

Arbetsgrupp för Vision och mål 2020
MBR dnr 2011/1117.400

Kommunfullmäktige antog hösten 2004 övergripande visioner och mål för Torsby
kommun som ett geografiskt område samt en verksamhetsidé för den kommunala
organisationen. Visionerna samt verksamhetsidén var grunden för den framtida sats‐
ningen i Torsby kommun. Enligt fullmäktiges beslut skall visionerna vara förverkli‐
gade senast år 2012.
Kommunstyrelsen har beslutet 2011‐03‐14 att påbörja nytt mål‐ och visionsarbete, Vi‐
sion 2020. Innan det arbetet påbörjades utvärderades de gamla målen där man kan
konstatera att inom vissa strategiområden är måluppfyllelse hög medan andra områ‐
den har ett svagare resultat. Utvärderingen bygger på mätbara fakta samt en bedöm‐
ning utifrån en upplevd måluppfyllelse.
Vision och mål 2020 har varit på remiss till bl.a. de politiska partierna, kommunala
nämnder, intresseföreningar och diskussionsmöten i olika byalag runt om i kommu‐
nen.
Kommunfullmäktige antog 2012‐01‐23 Vision och Mål 2020, varför miljö‐, bygg‐ och
räddningsnämnden har att utse en arbetsgrupp. Resultatet skall presentera i miljö‐,
bygg‐ och räddningsnämnden i augusti 2012 för att sedan tas upp i kommunfullmäk‐
tige i december 2012.

Handlingar i ärendet
1. Förslag till Vision och Mål 2020.
2. Kommunstyrelsens beslut 2012‐01‐09 § 6.
3. Kommunfullmäktiges beslut 2012‐01‐23.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Till arbetsgrupp för Vision och Mål 2020 utses, miljö‐ och byggchef Torbjörn Alm‐
roth, räddningschef Pär Maltesson, förvaltningssekreterare Ann‐Charlotte Svan‐
berg, förvaltningssekreterare Åsa Holje, Kari Lewin (S) som ordinarie med ersät‐
tare Gösta Kihlgren (S).
2. Den borgerliga alliansen har att utse två representanter, en ordinarie samt en ersät‐
tare som meddelas till Åsa Holje.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-02-23

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 7

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-02-23

MBR § 25

Ambjörby 1:209 – tillbyggnad av affärshuset
MBR dnr 2011/0467.235

Bakgrund
Nordvärmlands Livs Ek. Förening, Ambjörby ansöker om bygglov för tillbyggnad av
affärshus. Tillbyggnaden söderut kommer närmare tomtgräns till Ambjörby 1:316 än
4,5 m.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 408 där avstånd till tomtgräns bedöms enligt
byggnadsstadgans § 39 som anger att avstånd till tomtgräns skall vara 4,5 m. Utbygg‐
naden österut (ny ingång till butiken) hamnar på prickad mark.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerad S1 daterad 2012‐01‐10, A1‐A4 daterad 2012‐01‐10.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Sökt bygglov för två åtgärder som var för sig medför liten avvikelse från gällande de‐
taljplan beviljas.

Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på
9 416 kronor.

Beslutet expedieras till
Nordvärmlands Livs Ek. Förening, Ambjörby 80, 680 52 Ambjörby,
Vägverket
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-02-23

MBR § 26

Ennarbol 1:43 – tillbyggnad med garage, ändrad användning samt uppställningsplats för
husbilar och husvagnar
MBR dnr 2011/0657.230

Bakgrund
Janusz Krezlik, Stöllet ansöker om bygglov för tillbyggnad med garage och servicedel
med 130 m2, ändrad användning av befintligt förråd till lokal för försäljning samt
uppställningsplats för husbilar och husvagnar.

Planförhållande
Fastigheten ligger i glesbygd utom samlad bebyggelse där del av fastigheten ligger
inom strandskyddat område (Klarälven 100 m).
Översiktsplanen för området anger riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (geogra‐
fiskt riksintresse för turismen och friluftslivet)

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerad S1 daterad 2011‐06‐14, A1 daterad 2011‐06‐14.
3. Miljö‐ och hälsoskyddsinspektörens yttrande daterat 2012‐02‐10.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Återremittera ärendet för fortsatt handläggning för att diskutera en alternativ placer‐
ing av uppställningsplatsen för husvagnar.

Beslutet expedieras till:
Janusz Krezlik Fiskenäs 8, 680 51 Stöllet
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-02-23

MBR § 27

Ennarbol 1:43 – strandskyddsdispens för
brygga samt grillplatser
MBR dnr 2011/0657.230

Janusz Krezlik ansöker om strandskyddsdispens för brygga 20 x 1,5 m samt tre grill‐
platser med bord. Bryggan och grillplatserna kommer att vara tillgängliga för allmän‐
heten. Flottar samt kanoter passerar frekvent området och stranden används idag för
raster och övernattning i tält under sommarsäsongen.

Handlingar i ärendet
Tillhörande ritning markerade S1 daterad 2011‐06‐14.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Dispens för strandskyddet medges för brygga samt grillplatser eftersom de
tillgodoser ett allmänt intresse och de för sin funktion måste ligga vid vattnet.
2. Som tomtplats får tas i anspråk bryggans samt grillplatsernas yta på marken.
Miljö‐ bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en avgift på 1400 kr för strand‐
skyddsdispensen.

Beslutet expedieras till:
Janusz Krezlik, Fiskenäs 8, 680 51 Stöllet
Länsstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-02-23

MBR § 28

Reparatören 7 – om- och tillbyggnad av butikslokal samt uppsättande av skylt
MBR dnr 2012/0052.235

Bakgrund
Konsum Värmland, Karlstad ansöker om bygglov för om‐ och tillbyggnad av
butikslokal samt uppsättande av skyltar.
Inne i befintlig byggnad ansöker Konsum om att utföra en extra våning (entresolbjälk‐
lag), i detta fall ett våningsplan om 83 m². Det kommer då att bli 2 våningsplan i syd‐
västra hörnet av byggnaden, våning 2 är tänkt att innehålla kontor och/eller personal‐
utrymmen. Åtgärden innebär inte att byggnaden blir högre än befintlig byggnad.
På sydöstra sidan mot Tingshusgatan ingår i ansökan en ny entré om 6 m², från denna
blir det två ingångar, en till detaljhandel och en till mataffär. Skärmtaket längs fasaden
kommer även att förlängas.
Ett kundvagnsgarage ansöks om att byggas på den östra parkeringen, även den är pla‐
cerad på mark som inte får bebyggas.
Byggnadens planlösning kommer delvis att förändras så att den även passar för detalj‐
handel.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplan 112. Ett extra våningsbjälklag som ger två våningar
(83 m²) innebär en avvikelse från detaljplanen som medger 1 våning för aktuellt om‐
råde.
Detaljplanen anger, där ny entré samt ytterligare skärmtak ska byggas, mark som inte
får bebyggas. Detta innebär en avvikelse från detaljplanen.
Kundvagnsgaraget på den östra parkeringen är placerad på mark som inte får bebyg‐
gas, även här medför detta en avvikelse från detaljplanen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-02-23

sForts § 28
Det tillkommande våningsbjälklaget medför inte någon ytterligare byggnadshöjd eller
annan väsentlig ändring av fasaden. Tillbyggnaden med entréparti, skärmtak och ny‐
byggnad av kundvagnsgarage påverkar inte ledningar i mark eller andra funktioner i
centrum negativt. Dessa åtgärder kan bedömas som tre fall av liten avvikelse i enlighet
med 9 kap. 31 b § PBL.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Situationsplan markerad A‐00 daterad 2012‐01‐19
Ritningar markerade A‐01, A‐02 och A‐31, daterade 2012‐01‐19.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Sökt bygglov för tre åtgärder som var för sig medför liten avvikelse från gällande de‐
taljplan beviljas.

Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 15 208
kronor.

Beslutet expedieras till
Konsum Värmland Box 1004 651 15 Karlstad
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-02-23

MBR § 29

Slättene 1:87 – nybyggnad av förråd/vedskjul
MBR dnr 2012/0045.230

Bakgrund
Eric Karlstam, Sysslebäck ansöker om bygglov för nybyggnad av förråd/vedskjul.
Byggnaden placeras 20 m norr om bostadshuset med en storlek av 120 m2 med en
byggnadshöjd på 3,5 m.

Planförhållande
Fastigheten ligger i glesbygd utom sammanhållen bebyggelse samt inom strandskyd‐
dat område (Klarälven 150 m).
Översiktsplanen anger riksintresse enligt 4§ kap 2 MB.

Handlingar i ärendet
Tillhörande ritningar: Markerade S1 daterad 2012‐01‐20, A1‐A3 2012‐02‐01.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddet medges eftersom marken redan har tagits i anspråk på
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
2. Som tomtplats får tas i anspråk med rött markerat område på situationsplan S1
daterad 2012‐01‐20.
3. Bygglov beviljas.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 8 674 kro‐
nor, därav är avgiften för strandskyddsdispens 3 424 kronor.
Beslutet expedieras till
Eric Karlstam, Sundhultsmon 12, 680 60 Sysslebäck
Länsstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-02-23

MBR § 30

Torsby 1:337 – nybyggnad av transformatorstation
MBR dnr 2012/0028.230

Bakgrund
Kewab Kenneth Wahlström AB, Karlstad ansöker om bygglov och strandskyddsdis‐
pens samt rivningslov för utbyte av transformatorstation. Befintlig transformatorsta‐
tion kommer att rivas så snart den nya är i drift. Den nya byggnaden är på ,5 m² och
kommer att placeras 13 m väster om befintlig transformatorstation.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 76 som anger att byggnaden hamnar på natur‐
mark, vilket innebär en avvikelse från detaljplanen. Inom naturmarken gäller strand‐
skydd (Röjdan).
Då byggnaden behövs för infrastrukturen kan avvikelsen bedömas vara liten i enlighet
med 9 kap. 31 b § PBL

Handlingar i ärendet
Tillhörande ritningar: Markerade S1 och A1 daterade 2012‐01‐17

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Rivningslov beviljas.
2. Liten avvikelse från detaljplanen medges.
3. Dispens från strandskyddet medges eftersom byggnaden tas i anspråk för att
tillgodose ett annat mycket angeläget intresse (infrastrukturen).
4. Som tomtplats får tas i anspråk byggnadens yta på marken.
5. Bygglov beviljas.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 7 293 kro‐
nor, därav är avgiften för strandskyddsdispens 3 424 kronor.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-02-23

Beslutet expedieras till
Kewab Kenneth Wahlström, AB Box 8026, 650 08 Karlstad
Länsstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-02-23

MBR § 31

Svenneby 1:325 – vitesföreläggande angående
ny avloppsanläggning vid Torsby Camping
MBR dnr 2011/1384.427

Vid några tillfällen under de senaste åren, i samband med de årliga badvatten‐prov‐
tagningarna, har badvattnet vid Bredvikens badplats fått anmärkningar vad gäller
badvattenkvaliteten. Provtagningarna visar på förhöjda bakteriehalter i vattnet särskilt
vid utloppet för Åshagsbäcken som ligger i anslutning till stranden.
I den avloppsinventering som gjordes 2010 efter Åshagsbäcken har krav ställts på en‐
skilda avloppsanläggningar med otillräcklig rening att åtgärda sina avlopp innan 2012‐
06‐01.
I samband med detaljplaneläggningen av Torsby camping togs avloppsfrågan upp.
Vid dessa diskussioner åtog sig Torsby camping att förse avloppet med ett kemiskt
reningsverk inför sommarsäsongen 2012.
I samband med detaljplanläggningen har också konstaterats att nuvarande avlopps‐
anläggning är mycket underdimensionerad. Den provtagning som gjordes under sä‐
songen 2011 för att bedöma hur markbädden fungerade gick inte att genomföra p.g.a.
egna vidtagna åtgärder. Det som gjorts är att markbädden inte har belastats med av‐
loppsvatten då slambrunnarna tömts ungefär var tionde dag under högsäsong. Den
lösningen får anses vara endast tillfällig tills ett fullt fungerande reningsverk finns in‐
stallerat.
Naturvårdsverket har i sina allmänna råd 2006:7 framtagit utsläppskrav på en av‐
loppsanläggning istället för tekniska krav som tidigare gällde. Beroende på var en av‐
loppsanläggning är belägen skall den uppfylla normal eller hög skyddsnivå.
Förutom utsläppskrav finns det ytterligare skyddsåtgärder och försiktighetsmått att ta
hänsyn till. Varje nivå är indelad i krav på rening beroende på om hänsyn skall tas till
hälsoskydd eller miljöskydd. Vid normal nivå på hälsoskydd ska bl.a. risken för smitta
minimeras och det renade vattnet får inte medverka till en ökad risk för olägenhet för
människor. Vad gäller miljöskydd ställs bara krav på en teknik som begränsar vatten‐
användningen och möjliggör återvinning av näringsämnen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-02-23

Forts § 31
Då krav ställs på hög skyddsnivå bör ytterligare skyddsåtgärder för hälsoskydd utöver
den huvudsakliga reningen i anläggningen vidtas. Till detta kommer olika krav på
utsläppsmängder för BOD7, fosfor och kväve.
Länsstyrelsen har också tagit fram ett planeringsunderlag för skyddsnivåer med avse‐
ende på miljöskydd i Värmland och bl.a. pekat ut området i Fryken där Torsby cam‐
ping är beläget som ett område för hög skyddsnivå. För att uppnå kraven på hög
skyddsnivå måste utsläppen från BOD7 reduceras med 90 %, fosfor med 90 % och
kväve med 50 %. Smittämnen ska reduceras till ett minimum. Det enklaste sättet att
lösa detta är att låta avloppsvattnet från campingen passera ett reningsverk med ytter‐
ligare reningssteg genom en markbädd. Enligt de ledande företagen som säljer och
installerar reningsverk är det genomförbart rent tekniskt. Med tanke på att den nuva‐
rande anläggningen i stort sett fungerar som en stor sluten tank måste den åtgärdas på
ett miljömässigt acceptabelt sätt.

Bedömningar
Eftersom utloppet från campingens avloppsanläggning mynnar i Åshagsbäcken som
därefter mynnar nära badplatsen bör kraven för hög skyddsnivå med avseende på
hälsoskyddet gälla. I detta fall bör den huvudsakliga reningen (kemisk rening) kom‐
pletteras med en efterföljande biologisk rening som lämpligen kan ske i den befintliga
markbädden.
Eftersom Övre Fryken i länsstyrelsens rapport ”Enskilda avlopp – planeringsunderlag
för skyddsnivåer och inventering” utpekats som ett område som är i behov av mer
skydd bör också hög skyddsnivå gälla med avseende på miljöskyddet.
Anläggningen kommer sannolikt inte att kunna tas i drift redan till säsongsstarten.

Kommunicering
Vid kommunicering av tjänsteskrivelsen har sökanden framfört att ett kemiskt re‐
ningsverk har beställts men anläggsarbetet kan inte påbörjas förrän i september.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-02-23

Forts § 31

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken föreläggs Torsby Camping AB att
1. Vid vite av 50 000 kronor senast 2012‐10‐01 ha färdigställt den planerade
avloppsreningsanläggningen.
2. Vid vite av 50 000 kronor senast 2013‐06‐03 tillse att anläggningen är tagen i
drift och har reningsfunktion i enlighet med nedan angivna krav
3. Utgående halter för BOD7 skall vara högst 15 mg/l och för fosfor (totP) högst
0,5 mg/l
4. Kvävet från utgående avloppsvatten skall efter rening ha reducerats med minst
50 %.
5. Innan anläggningen utförs skall en anmälan enligt förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd inlämnas till miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden.
Anmälan skall vara inlämnad senast 2012‐05‐14. Anmälan ska innehålla de
uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att kunna be‐
döma avloppsanläggningen, omfattning och miljöeffekter.
6. Under säsongen 2012 skall den befintliga avloppsanläggningen slamtömmas i
sådan omfattning att en god rening av avloppsvattnet kan säkerställas.
Besvärshänvisning

Beslutet expedieras till
Torsby Camping AB, Rattsjöberg 5, 685 94 Torsby ‐ rek+mb

_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-02-23

MBR § 32

Information – miljö- och byggkontoret
Byggnadsinspektör Malin Jonsson informerar om
‐ Smedjan – yttrande har kommit från Värmlands museum, Monica Björklund.
Stadsarkitekt Torbjörn Almroth informerar om
‐ Planläget
Miljö‐ och hälsoskyddsinspektör Nisse Söderqvist informerar om
‐ Avloppsinformation
Miljö‐ och hälsoskyddsinspektör Per‐Arne Persson informerar om
‐ Nedlagda rättsärenden
Planarkitekt Jon Wiggh informerar om
‐ Förutsättningar för vindkraftsplaner i kommunen
‐ Översvämningskartor med 100‐årsflöden över Klarälvsdalen
Ordföranden tackar för informationen.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 19

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-02-23

MBR § 33

Meddelanden
MBR dnr 2012/0003.400

1. Kommunfullmäktiges beslut 2012‐01‐23 § 6 ”Arvoden för förtroendevalda 2012”.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2012‐01‐23 § 7 ”Generella pensionslösningar”.
3. Kommunfullmäktiges beslut 2012‐01‐23 § 9 ”Handlingsprogram för förebyggande
insatser och räddningstjänst i Torsby kommun 2011‐2014”.
4. Åklagarmyndighetens underrättelse i miljöbrottsärende (Anmälan om utsläpp i
samband med vägbeläggningsarbete).
5. Vänersborgs tingsrätts mark‐ och miljödomstols dom i överklagat ärende Digerber‐
get 1:98.
6. Svea Hovrätts mark‐ och miljödomstols beslut i överklagat ärende, Svenneby 1:321.

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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2012-02-23

MBR § 34

Redovisning av delegeringsbeslut under tiden
2012-01-19—2012-02-15
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
2012‐01‐19—2012‐02‐15.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under tiden 2012‐01‐19—
2012‐02‐15.
______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

