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Kommunkontoret Torsby

Underskrift
Åsa Holje

TORSBY KOMMUN

sid 2

Miljö- och byggkontoret
PROTOKOLL
2013-01-24

MBR § 1

Uppföljning av räddningstjänstens tillsynsverksamhet 2012
MBR dnr 2012.0031.0030

Enligt tillsynsplanen för 2012 planerades ingen tillsyn på grund av att ny personal inte
har genomgått utbildning för ändamålet.
Av olika anledningar har ändå 11 objekt varit föremål för tillsyn som genomförts av
räddningschefen, samt vid tre tillfällen då stf. räddningschef har deltagit. Vid ett till‐
fälle har stf räddningschef gjort tillsyn efter genomförd utbildning.

Tillsynsobjekt enligt LSO/LBE
(Lag om skydd mot olyckor, Lag om brandfarliga och explosiva varor)

Samlingslokaler
•

Församlingshemmet Torsby, LSO

•

Motorgården Östmark, LSO

•

Ordenshuset Vitsand, LSO

Förskolor
•

Kottarna Torsby, LSO

•

Höljes förskola, LSO

•

Vargen Ambjörby, LSO

Industrier, verkstad
•

Komatsu Torsby, LSO/LBE

•

Byggelit Ambjörby, LBE

Affärsverksamhet
•

Mats Skog & Fritid, LBE

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Miljö- och byggkontoret
PROTOKOLL
2013-01-24

Skidanläggning
•

Hovfjället LSO/LBE

Hotell, vandrarhem
•

Fensbol Hotell & vandrarhem

De vanligaste åtgärderna efter tillsyn har varit förbättringar för utrymningssäkerhet,
installation av kommunicerande brandvarnare och komplettering av handbrand‐
släckare.
Några objekt har varit föremål för tillsyn för att kunna skriva yttranden på remiss från
miljö‐ och byggförvaltningen angående hantering av brandfarliga och explosiva varor i
tillståndsärenden. En del av dessa har inte registrerats i den ordinarie tillsynsverksam‐
heten då inte verksamhetsansvariga meddelats i förväg om besök, och har därför inte
debiterats för tillsyn.
Campingplatser och badplatser har även detta år fått besök inför sommarsäsongen.
Ordföranden tackar för informationen.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö- och byggkontoret
PROTOKOLL
2013-01-24

MBR § 2

Information - räddningstjänsten
MBR dnr 2013.0036

Räddningschef Pär Maltesson informerar om länsstyrelsens yttrande ”Samråd angå‐
ende förändring av styrkenivån vid räddningstjänsten i Stöllet”.
Pär får i uppdrag att till nästa sammanträde komma med förslag till åtgärd.
Ordföranden tackar för informationen.
______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö- och byggkontoret
PROTOKOLL
2013-01-24

MBR § 3

Tillsynsplan 2013
MBR dnr 2013.0033

Inledning
För Torsby kommun finns ett handlingsprogram för skydd mot olyckor som är antaget
av kommunfullmäktige. Denna plan för tillsyn är ett underliggande dokument till
handlingsprogrammet och beskriver mål och inriktning för den tillsyn som kommunen
utövar över den enskilde enligt Lag om skydd mot olyckor(LSO) 2 kap. 2‐4 §§ och Lag
om brandfarliga och explosiva varor(LBE) skall bedrivas i Torsby kommun.

Bakgrund
Torsby räddningstjänst har ansvar för att utföra tillsyn enligt lagstiftningarna, Lag om
skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor. Lagstiftningen ger
oss i kommunen möjligheten att själva bestämma och välja vilka objekt det ska utföras
tillsyn på samt på vilket sätt det ska ske. Denna tillsynsplan anger inriktning för tillsy‐
nen 2013 samt vilka objekt det kommer att gälla.

Beslutsunderlag


Lagen om skydd mot olyckor LSO

SFS 2003:778



Förordningen om skydd mot olyckor FSO

SFS 2003:789



Lagen om brandfarliga och explosiva varor LBE

SFS 1998:868



Förordningen om brandfarliga och explosiva varor FBE

SFS 1988:1145



Statens räddningsverks föreskrift om skriftlig
redogörelse för brandskyddet



SFVFS 2003:10

Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer
om systematiskt brandskyddsarbete

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

SFVFS 2004:3
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PROTOKOLL
2013-01-24

Forts § 3

Målsättning med den förebyggande verksamheten är:


Att genom information, rådgivning och utbildning tydliggöra ägaren och
nyttjanderättshavarens ansvar för sitt brandskydd så att denne på ett systema‐
tiskt sätt låter brandskyddsarbetet ingå som ett naturligt led i sitt dagliga ar‐
bete



Att antalet bränder i kommunen ska minska i förhållande till genomsnittet från
förra mandatperioden



Att antalet bränder inte ökar



Att tillsynsarbetet skall effektiviseras.

Planerad tillsyn under 2013


Kulturbyggnader så som kyrkor och kapell.



Industrier

Oplanerad tillsyn kan även utföras inom områden som särskilt prioriteras av någon
anledning.

Genomförande
Tillsyn utgörs i huvudsak som kontroll av det samlade brandskydd som finns på en‐
skilda byggnader, verksamheter eller anläggningar. Vid kontroll av brandskydd be‐
aktas verksamhetens interna systematiska arbete med brandskyddet samt att befintlig
skyddsnivå är skälig.
För de som har krav på sig att lämna in en skriftlig redogörelse utförs tillsyn genom
uppföljning av inkomna redogörelser och platsbesök.
De anläggningar där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga
skador på människor eller miljö. Där utförs tillsynen genom granskning av anlägg‐
ningens riskanalyser, säkerhetsrapporter samt besök på plats. Dessa anläggningar be‐
slutas av Länsstyrelsen.
Vid hantering av brandfarlig vara utförs tillsyn på enskilda verksamheter. Vid kontroll
beaktas verksamhetens systematiska arbete med säkerheten i hanteringen och att krav
och villkor ställda i lag, förordning, föreskrifter och tillstånd uppfylls.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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sid 7

Miljö- och byggkontoret
PROTOKOLL
2013-01-24

Forts § 3

Handlingar i ärendet
Strategi för tillsynsverksamheten daterad 2013‐01‐11.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner tillsynsplanen för 2013.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 8

Miljö- och byggkontoret
PROTOKOLL
2013-01-24

MBR § 4

Plan för granskning av den interna kontrollen
2013 - räddningstjänsten
MBR dnr 2013.0034

Räddningstjänsten har utarbetat ett förslag till internkontrollplan för 2013.

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
2013.

Beslutet expedieras till
Ekonomikontoret
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö- och byggkontoret
PROTOKOLL
2013-01-24

MBR § 5

Rapport - granskning av den interna kontrollen
för år 2012 - räddningstjänsten
MBR dnr 2012.0029

Ärendet
Den i miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden beslutade planen för intern kontroll för
räddningstjänstens verksamhet under 2012 har tillämpats för granska ärenden. Miljö‐,
bygg‐ och räddningsnämnden ska ta ställning om kontrollrapporten för 2012 kan god‐
kännas och överlämnas till kommunstyrelsen och ekonomiavdelningen.

Tidigare beslut
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden beslutade 2012‐01‐26 att godkänna förslag till
plan för granskning av den interna kontrollen 2012.

Handlingar i ärendet
Plan för granskning av den interna kontrollen 2012 – räddningstjänstens verksamhet.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Rapport för 2012, granskning av den interna kontrollen inom räddningstjänstens verk‐
samhet godkänns.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggkontoret
PROTOKOLL
2013-01-24

MBR § 6

Handlingsplan för POSOM-verksamheten
MBR dnr 2013.0035

Inom varje kommun finns krisstödsgrupper, ofta benämnda POSOM‐grupper.
POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande. Huvuduppgiften för dessa
grupper är att i det akuta skedet stödja individer och familjer, upprätta information‐
och stödcentrum samt samverka med de övriga organisationer som berörs av händel‐
sen.
På grund av skillnader mellan landets kommuner finns också stora skillnader i när,
hur och av vem som krisstödsgrupperna aktiveras.
POSOM‐verksamheten i Torsby kommun består för närvarande av en ledningsgrupp
på 11 personer där vi delat in oss i en södra och norra del då avstånden är mycket stora
i vår kommun. I ledningsgruppen finns representanter ifrån kyrkan, socialtjänst, rädd‐
ningstjänst, polis, skola och landstinget.
Övergripande mål för POSOM i Torsby kommun är att genom stödinsatser vid små
eller stora olyckor eller katastrofer förebygga psykisk ohälsa för direkt eller indirekt
drabbade.
Ledningsgruppen för POSOM har arbetat fram en handlingsplan där vi tagit fram
riktlinjer och mål med Torsby kommuns POSOM‐verksamhet. Denna handlingsplan är
ett levande dokument där det vid behov kan tillföras ändringar.
Handlingsplanen har varit ute på remiss till närliggande Värmlandskommuner.

Handlingar i ärendet
Handlingsprogram för POSOM‐verksamheten i Torsby kommun daterad 2012‐12‐19.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner handlingsplan för POSOM‐verksamheten som sänds ut på re‐
miss till kommunens nämnder, förvaltningar, Polisen samt Landstinget.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggkontoret
PROTOKOLL
2013-01-24

MBR § 7

Överföring av investeringsmedel
MBR dnr 2013.0037

I investeringsbudgeten för 2012 fanns 5 071,1 kronor att användas till följande projekt:
Projekt

Redovisat under 2012

2851 Diverse utrustning
2852 Inköp av transit bil
2853 Utrustning till ny befälsbil
2854 Inköp av larmkläder
2855 Rakel‐utrustning
2856 Inköp av tankbil

374 400 kronor
452 600 kronor
164 200 kronor
149 700 kronor
850 000 kronor
2 162 200 kronor

Totalt investeringsbelopp 2012

4 153 100 kronor

Detta innebär att 918 000 kronor inte använts av investeringsmedlen under 2012.
Räddningstjänsten önskar mot bakgrund av detta att nämnden lämnar in en begäran
hos kommunstyrelsen att 918 000 kronor överförs till 2013 års investeringsbudget.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden begär hos kommunstyrelsen att 918 000 kronor överförs till 2013 års investe‐
ringsbudget.
_______

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggkontoret
PROTOKOLL
2013-01-24

MBR § 8

Budget- och verksamhetsuppföljning samt
bokslut 2012
MBR dnr 2012.0040.400

Ekonom Inger Thörngren informerar om det ekonomiska läget samt bokslut för 2012
för räddningstjänsten och miljö‐ och byggkontoret.

Handlingar i ärendet
Budget och verksamhetsuppföljning daterad 2013‐01‐13.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av budget‐ och verksamhetsuppföljning samt
bokslut för 2012. Bilaga

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggkontoret
PROTOKOLL
2013-01-24

MBR § 9

Verksamhetsberättelse 2012
MBR dnr 2013.0003.400

Ärendet
Miljö‐ och byggkontoret och räddningstjänsten redovisar förslag till verksamhetsbe‐
rättelse för miljö‐, bygg‐ och räddningsnämndens verksamhet 2012. Nämnden har
möjlighet att godkänna en verksamhetsberättelse att överlämna till kommunstyrelsen.

Bakgrund
Dokumentet finns i två versioner. Ett av dessa är detaljerat och riktat mest till nämn‐
den. Ett förslag till förkortat dokument redovisas också. Den förkortade versionen an‐
passas för att kunna användas i ekonomiavdelningens kommande bokslut för 2012.

Handlingar i ärendet
1.

Verksamhetsberättelse miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden
för 2012 – daterad 2013‐01‐14.

2.

Verksamhetsberättelse miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden
för 2012 (kort version) – daterad 2013‐01‐14.

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

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggkontoret
PROTOKOLL
2013-01-24

MBR § 10

Plan för granskning av den interna kontrollen
inom miljö- och byggkontoret 2013
MBR dnr 2013.0023.400

Ärendet
En plan för granskning av den interna kontrollen för 2013 ska upprättas och tillämpas.

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 2012 upprättade planen för intern kontroll har tillämpats under 2012 och i det
arbetet gjordes erfarenheter som visar att det finns behov av mindre redaktionella ju‐
steringar inför motsvarande kontroll under år 2013.

Handlingar i ärendet
Plan för granskning av den interna kontrollen 2013 inom miljö‐ och byggkontorets
verksamhet daterad 2013‐01‐14.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
Nämnden antar plan för granskning av den interna kontrollen inom miljö‐ och bygg‐
kontorets verksamhet 2013. Bilaga
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggkontoret
PROTOKOLL
2013-01-24

MBR § 11

Rapport – granskning av den interna kontrollen
för år 2012 – miljö- och byggkontoret
MBR dnr 2013.0004.400

Ärendet
Den i miljö‐ bygg‐ och räddningsnämnden beslutade planen för intern kontroll för
miljö‐ och byggkontorets verksamhet under 2012 har tillämpats för att granska ären‐
den. Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden ska ta ställning till om kontrollrapporten för
2012 kan godkännas och överlämnas till kommunstyrelsen och ekonomiavdelningen.

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 för miljö‐ och byggkontoret upplagda för
fyra processer: Delegeringsordning, Ärendehantering, Tillsynsplan miljö‐ hälsa, hälso‐
skydd, livsmedel samt handläggningsrutiner.

Tidigare beslut
Miljö‐ bygg‐ och räddningsnämnden beslutade 2012‐01‐26 att godkänna förslag till
plan för granskning av den interna kontrollen 2012.

Handlingar
1. Kontrollrapport för 2012, granskning av den interna kontrollen inom miljö‐ och
byggkontorets verksamhet 2012 daterad 2013‐01‐14.
2. Plan för granskning av den interna kontrollen inom miljö‐ och byggkontorets
verksamhet 2012.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Kontrollrapport för 2012 godkännas och överlämnas till kommunstyrelsen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 16

Miljö- och byggkontoret
PROTOKOLL
2013-01-24

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggkontoret
PROTOKOLL
2013-01-24

MBR § 12

Uppföljning av verksamhetsplan för 2012 samt
verksamhetsplan för 2013 inom miljöbalkens
och livsmedelslagstiftningens område
MBR dnr 2013.0024.400

Enligt förordning om tillsyn enligt miljöbalken (1998:900) skall tillsynsmyndigheten
varje år uppdatera den första tillsynsutredning som gjordes när miljöbalken trädde i
kraft 1999. En samlad tillsynsplan för hur tillsynsarbetet skall upprättas varje år och
verksamheten skall regelbundet följas upp och utvärderas. Uppföljning skall, för att
synkroniseras med budgetuppföljningarna, enligt kontorets förslag i fortsättningen ske
i maj och september månad.

Uppföljning av verksamhetsplanen för 2012
Uppdrag enligt plan
Livsmedel: kontrollbesök i enlighet
med i lagstiftningen angiven omfatt‐
ning samt två projekt rengöring och
hållbarhet
Hälsoskydd: uppföljning radon samt
deltagande i nationellt tillsynsprojekt
piercing och tatuering,
Hälsoskydd: skoltillsyn ‐uppföljning
av grundskolor
Länssamarbete tätortsluft

Skrotbilar/nedskräpning
Miljöskydd: Tillsyn av B‐anlägg‐
ningar/större C‐anl
Miljöskydd: större avloppsanlägg‐
ningar
Miljöskydd: skjutbanor, lantbruk ben‐
sinstationer och motorbanor

Justerarens signatur

Resultat
Enligt plan. Medel har överförts från 2011
för viss tillsyn för vilken extra resurs har
anlitats.

Enligt plan

Enligt plan
Enligt plan – mätningar genomförda un‐
der 2012
Enligt plan – rutiner upprättade
Enligt plan
Enligt plan.
Lantbruk och bensinstationer slutförs
under början av 2013. I övrigt enligt plan.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2013-01-24

Forts § 12
Under 2012 genomfördes samtliga planerade tillsynsinsatser mot varje objekt som be‐
talar årsavgift. Detta gäller inom alla arbetsområden.

Tillsynsutredning 2013
Kontoret har uppdaterat tillsynsutredningen som genomfördes 2012. Beräkningen vi‐
sar att det saknas resurser motsvarande ca 0,4 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.

Verksamhet under 2013
Under 2012 genomfördes samtliga planerade tillsynsinsatser mot varje objekt som be‐
talar årsavgift. Den ”tillsynsskuld” som genererats ‐ p.g.a. vakanser och löpande ar‐
betsuppgifter som inte kan planeras i förväg ‐ har därmed i stort rättats till. Förhopp‐
ningsvis kan nu tillsyn även bedrivas även över annan verksamhet.
Inom områdena administration, information bedöms det för närvarande inte finnas
något som är av direkt akut natur. För ärendehanteringsprogrammet planeras inga
större förändringar, informationen på kommunens webb‐plats är tämligen komplett
och uppdaterad m.m.
P.g.a. deltidsarbete och fackligt engagemang kommer det under året sannolikt att fin‐
nas resurser motsvarande ca 3 månaders arbete som inte kommer att kunna tas i an‐
språk om inte externa resurser anlitas. Dessa resurser bör om möjligt tas till vara på
genom att anställa praktiserande universitetsstuderande eller sommarjobbare.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggkontoret
PROTOKOLL
2013-01-24

Forts § 12
Föreslagna uppdrag enligt plan
Livsmedel: kontrollbesök i den omfattning som lagstiftningen anger, länsprojekt
kontroll av kosttillskott samt ett provtagningsprojekt
Hälsoskydd: uppföljning av tillsyn av förskolor, uppföljning radon samt delta‐
gande i MSVs projekt, badanläggningar och anmälningspliktiga lokaler för hygi‐
enisk behandling(fotvård och solarier)
Miljöskydd: tillståndspliktiga 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 samt fortsatt deltagande i MSVs projekt om större av‐
loppsanläggningar, deltagande i länsstyrelsens projekt om förorenad mark vid
verksamheter som är i drift
Kemikalietillsyn: kemikalietillsyn inom detaljhandeln
U‐objekt: inventering av verksamheter samt tillsyn av främst hantering av farligt
avfall och skötsel av oljeavskiljare

Kommentarer
Livsmedel: Vid länsstyrelsens revison av nämndens livsmedelskontroll rekommende‐
rades 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. Ca 140 000 kronor som inte utnyttjats för kontroll p.g.a. vakanser överfördes från
2011 till 2012 års budget. En extra resurs har anlitats under året för detta. Under 2013
föreslås inget överförande av medel.
Hälsoskydd‐radon: Under föregående år genomfördes en uppföljning av de hyreslä‐
genheter som fortfarande har radongashalter som överskrider socialstyrelsens rikt‐
värde. Samtliga hyresvärdar har fått krav om att vidta åtgärder. En uppföljning av
detta kommer att krävas under året.
Kemikalietillsyn: Under föregående år förtydligades frågan om tillsynsansvar enligt
regelverket på kemikalieområdet – REACH. Den nya miljötillsynsförordningen bör‐
jade gälla den 1 mars 2011 (SFS 2011:13). Genom denna har det klargjorts att kommu‐
nerna har ett tillsynsansvar, inte bara av kemikaliehantering i samband med tillsyn av
miljöfarliga verksamheter, utan även t.ex. i detaljhandeln.
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Luftmätningar: Mätningar av kvävedioxid och partiklar genomfördes under 2012 i
Torsby tätort som en del i ett treårigt projekt i samarbete med övriga värmlandskom‐
muner. Resultaten är ännu preliminära men förhöjda halter av partiklar förekommer
sannolikt i Torsby centrum.
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.

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.
De resurser som nämnden har till sitt förfogande är i första hand anpassade till myn‐
dighetsutövningen enligt miljöbalken. I samband med varje års verksamhetsplanering
genomförs en utredning vad avser resursbehovet. Det totala behovet överstiger alltid
de tillgängliga resurserna vilket innebär 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. Lokalt miljömålsarbete,
klimat och energiplanering är några exempel. Dessa arbetsområden, som exemplifieras
nedan, är av mer kommunövergripande och principiell natur och ligger därmed under
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.
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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 något samordnat miljömålsarbete inte bedrivs i Torsby
kommun är även 2013 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.
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.
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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.
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.
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 vat‐
tenmiljön, 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 ekologisk status

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 23

Miljö- och byggkontoret
PROTOKOLL
2013-01-24



Kommunerna behöver ha vattenskyddsområden med föreskrifter för kommu‐
nala dricksvattentäkter, så att de långsiktigt bibehåller god kemisk och kvanti‐
tativ vattenstatus 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 miljökvali‐
tetsnormerna 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.
Kommunstyrelsens samhällsutskott beslutade 2012‐09‐10, § 117 att ett arbete skall på‐
börjas med vattenförvaltning, lokala miljömål och klimat‐ och energiplan.

Myggproblem
Klagomål angående problem med mygg, ev. s.k. översvämningsmyggor, inkom under
2011. Under 2012 inkom inga klagomål. Kontoret har genomfört en enkätundersökning
bland boende längs Klarälvdalen norr och söder om Likenäs. Kontoret har åtagit sig att
bevaka frågan men också aviserat i KSSU att nämnden saknar de resurser som krävs
för insatser utöver detta.

Handlingar i ärendet
Tillsynsutredning 2013, daterad 2013‐01‐14.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
Förslaget till verksamhetsplan för 2013 inom miljöbalkens och livsmedelslagstiftning‐
ens områden fastställs.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
_______
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MBR § 13

Handläggningsrutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete med rutiner för våld- och hotsituationer
MBR dnr 2013.0025.400

Miljö‐ och byggchef Torbjörn Almroth presenterade de handläggningsrutiner som per‐
sonalen jobbar efter vad gäller rutin för handläggning för systematiskt arbetsmiljöar‐
bete med rutiner för våld och hotsituationer.

Handlingar i ärendet
Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete med rutiner för våld och hotsituationer.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Nämnden fastställer ovan angivna rutiner.
2. Handläggande personal ges i uppdrag att efter behov revidera rutiner samt åter‐
komma till nämnden för ett nytt fastställande då rutinerna ändrats i sådan ut‐
sträckning att detta behövs.
_______
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MBR § 14

Solliden 2 – tillfällig butikslokal
MBR dnr 2013.0013.233

Bakgrund
Ok Värmlands Fastighets AB, Karlstad ansöker om bygglov för tillfällig butikslokal.
Det befintliga affärshuset (OK) ska rivas och ersättas med en ny byggnad. Under
byggtiden planerar man att sätta upp en tillfällig butikslokal om 94 m² på den norra
delen av fastigheten.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område nr 109. Åtgärden har stöd i detaljpla‐
nebestämmelsen G, bilservice.
Byggnaden kommer att placeras intill tomtgräns mot nordväst samt på punktprickad
mark. Då det är en tillfällig byggnad under byggtiden samt att grannar hörts i bygg‐
lovsärendet görs bedömningen att grannar inte tillfrågas för denna tillfälliga åtgärd.
Placeringen har godkänts av berörd fastighetsägare (Torsby kommun).

Handlingar i ärendet
Tillhörande ritningar: Markerade A1 och S1 daterade 2013‐01‐11.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Tidsbegränsat bygglov för butikslokal, tom 2013‐12‐31, beviljas i enligt med
PBL 9 kap 33 §.

Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på
6 147 kronor.

Beslutet expedieras till
Ok Värmland Fastighets AB, Box 27, 651 02 Karlstad
_______
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MBR § 15

Solliden 2 – nybyggnad av affärshus
MBR dnr 2012.0931.235

Bakgrund
Ok Värmland Fastighets AB, Karlstad ansöker om bygglov för nybyggnad av
affärshus.
Det befintliga affärshuset (OK) ska rivas och ersättas med en ny byggnad. Byggnaden
blir 520 m², och skärmtaket över bränslepumparna blir 160 m² (eventuellt behålls det
befintliga skärmtaket).
Fasaden mot sydväst (mot Solliden) måste uppföras i lägst brandklass EI 60 p.g.a. när‐
heten mellan byggnaderna.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område nr 109.
Avstånd till tomtgräns i sydväst blir 0,98 m. Detta innebär en avvikelse från detaljpla‐
nen. I nordväst blir avståndet 6,8 m till tomtgräns.
Skärmtaket på 54 m² hamnar på korsprickad mark (likt befintligt tak) samt 80 m² av
affärshuset hamnar på punktprickad mark (mark som inte ska bebyggas). 15,3 % av
affärsbyggnaden hamnar på prickad mark.

Handlingar i ärendet
1.
2.
3.
4.

Sakägares yttrande.
Tillhörande ritning: Markerad A01‐1‐001 daterad 2012‐11‐07.
Miljö‐ och hälsoskyddsinspektörens yttrande daterat 2012‐11‐17.
Räddningschefens yttrande daterat 2012‐12‐03.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Två fall av liten avvikelse från detaljplanen medges enligt PBL 9 kap 31 b §
2. Bygglov beviljas.
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Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på
46 040 kronor.

Beslutet expedieras till
Ok Värmland Fastighets AB Box 27 651 02 Karlstad
_______
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MBR § 16

Åsteby 1:3 – nybyggnad av nätstation
MBR dnr 2012.0986.230

Bakgrund
Fortum Distributon AB, Munkfors ansöker om bygglov för nybyggnad av nätstation
om 6,5 m². Nätstationen placeras 5 m från närmaste fastighetsgräns samt 12‐13 m från
vägen.

Planförhållande
Fastigheten ligger i glesbygd utom samlad bebyggelse samt inom strandskyddat om‐
råde (Vägån 100 m).
Översiktsplanen anger utredningsområde samt riksintresse för friluftsliv men projektet
bedöms inte påverka området negativt.

Handlingar i ärendet
Tillhörande ritningar: Markerade A1 och S1 daterade 2012‐12‐12.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddet medges eftersom anläggningen tillgodoser ett angelä‐
get allmänt intresse enligt MB kap 7 § 18 c p. 5.
2. Som tomtplats får tas i anspråk byggnadens yta på marken.
3. Bygglov beviljas enligt PBL kap 9 § 31.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 7 493 kro‐
nor, därav är avgiften för strandskyddsdispens 3 520 kronor.

Beslutet expedieras till
Fortum Distribution AB, Uddeholmsvägen 11 A, 684 31 Munkfors
Länsstyrelsen
_______
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MBR § 17

Åsteby 1:85 – nybyggnad av nätstation
MBR dnr 2012.0084.230

Bakgrund
Fortum Distribution AB, Munkfors ansöker om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nätstationen om 3,5 m² ska placeras 5 m från fastighetsgräns i söder och 5 m från
vägen.

Planförhållande
Fastigheten ligger i glesbygd utom samlad bebyggelse samt inom strandskyddat om‐
råde (Nedre Brocken 150 m).
Översiktsplanen anger utredningsområde, projektet bedöms inte påverka området
negativt.

Handlingar i ärendet
Tillhörande ritningar: Markerade A1 och S1 daterade 2012‐12‐12

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddet medges eftersom anläggningen tillgodoser ett angelä‐
get allmänt intresse enligt MB kap 7 § 18 c p. 5.
2. Som tomtplats får tas i anspråk byggnadens yta på marken.
3. Bygglov beviljas enligt PBL kap 9 § 31.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 7 493 kro‐
nor, därav är avgiften för strandskyddsdispens 3 520 kronor.

Beslutet expedieras till:
Fortum Distribution AB, Uddeholmsvägen 11 A, 684 31 Munkfors
Länsstyrelsen
______
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MBR § 18

Åsteby 1:308 – nybyggnad av nätstation
MBR dnr 2012.0985.230

Bakgrund
Fortum Distribution AB, Munkfors ansöker om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nätstationen om 3,5 m² kommer att placeras 6 m från vägen.

Planförhållande
Fastigheten ligger i glesbygd utom samlad bebyggelse samt inom strandskyddat om‐
råde (Nedre Brocken 150 m).
Översiktsplanen anger utredningsområde, projektet bedöms inte påverka området
negativt.

Handlingar i ärendet
Tillhörande ritningar: Markerade A1 och S1 daterade 2012‐12‐12.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddet medges eftersom anläggningen tillgodoser ett angelä‐
get allmänt intresse enligt MB kap 7 § 18 c p. 5.
2. Som tomtplats får tas i anspråk byggnadens yta på marken.
3. Bygglov beviljas enligt PBL kap 9 § 31.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 7 493 kro‐
nor, därav är avgiften för strandskyddsdispens 3 520 kronor.
På grund av jäv deltar inte Kari Lewin (S) i handläggningen och beslut i detta ärende

Beslutet expedieras till
Fortum Distribution AB, Uddeholmsvägen 11 A, 684 31 Munkfors
Länsstyrelsen
_______
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MBR § 19

Överbyn 2:3 – nybyggnad av nätstation
MBR dnr 2012.0987.230

Bakgrund
Fortum Distribution AB, Munkfors ansöker om bygglov och strandskyddsdispens för
nybyggnad av nätstation. Nätstationen blir 3,5 m² och kommer att placeras 43 m från
närmaste byggnad samt 30 m från väg (E45).

Planförhållande
Fastigheten ligger i glesbygd utom samlad bebyggelse samt inom strandskyddat om‐
råde (Vägsjön/Vägån 100 m).
Översiktsplanen anger riksintresse för friluftsliv men projektet bedöms inte påverka
området negativt.

Handlingar i ärendet
Tillhörande ritningar: Markerade A1 och S1 daterade 2012‐12‐12.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddet medges eftersom anläggningen tillgodoser ett angelä‐
get allmänt intresse enligt MB kap 7 § 18 c p. 5.
2. Som tomtplats får tas i anspråk byggnadens yta på marken.
3. Bygglov beviljas enligt PBL kap 9 § 31.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 7 493 kro‐
nor, där av är avgiften för strandskyddsdispens 3 520 kronor.

Beslutet expedieras till
Fortum Distribution AB, Uddeholmsvägen 11 A, 684 31 Munkfors
Länsstyrelsen
_______
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MBR § 20

Detaljplan Oleby 1:263 m.fl. (Oleby Industriområde)
MBR dnr 2012.0781.214

Ärendet
Kommunstyrelsen, vill genomföra detaljplan Oleby 1:263 m fl (Oleby Industriområde).
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden har att fatta beslut om upprättade handlingar
kan godkännas för att gå ut på samråd enlig PBL 5 kap. 11‐17 §§.

Bakgrund
Med anledning av Moelven ByggModul ABs expansion inom egen fastighet har möj‐
ligheterna för ytterligare utveckling av industriverksamhet inom området fullt utnytt‐
jats. Gällande detaljplan medger inte industriverksamhet norr om Torsby Oleby 1:263.
Inom markområdet norr om Torsby Oleby 1:263 pågår för närvarande anläggande av
en GC‐väg (gång‐ och cykelväg) i Trafikverkets regi. Gång‐ och cykelvägen kommer
påtagligt att öka allmänhetens tillgänglighet till det strandnära området varvid ett sä‐
kerställande genom en detaljplaneändring även för detta ändamål är nödvändigt.
Tekniska avdelningen har fått positivt planbesked för upprättandet av detaljplan med
anledning av framtida behov av industrimark samt mark för allmänhetens behov av
rekreation och fritidsaktivitet.
Aktuellt planområde ligger inom FÖP 11, fördjupad översiktsplan för Torsby ‐ Oleby
med laga kraft 2003‐06‐26.

Tidigare beslut
Samhällsutskottet gav 2012‐09‐10 miljö‐, bygg och räddningsnämnden i uppdrag att
utföra en ny detaljplan med anledning av framtida behov av industrimark samt mark
för allmänhetens behov av rekreation och fritidsaktivitet norr om Moel‐
ven ByggModul AB. Exploateringsavtal ska tecknas mellan Moelven ByggModul AB
och tekniska avdelningen där kostnadsfördelningen för detaljplanearbetet regleras.
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2013-01-24

Forts § 20
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden godkände 2012‐10‐25 behovsbedömningen och
beslutade att planen skall genomföras normalt planförfarande men utan programskede
samt beslutade om ta ut avgift för planbesked.

Handlingar i ärendet
Samrådshandlingar
1. Plan‐ och genomförandebeskrivning 2012‐12‐28
2. Plankarta 2012‐12‐28
Övriga handlingar av intresse:
3. Kartbilaga planområde
4. Behovsbedömning.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Planhandlingar gällande detaljplan för Oleby 1:263 m fl (Oleby Industriområde) god‐
känns för samråd enligt (5 kap. 11 ‐17 § PBL – SFS 2010:900).

Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen, Jan Esping
_______

Justerarens signatur
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sid 34

Miljö- och byggkontoret
PROTOKOLL
2013-01-24

MBR § 21

Detaljplan för Edet 1:26
MBR dnr 2012.0969.214

Ärendet
F:a Mikael Sahlin har fått positivt planbesked att genomföra detaljplan för fastigheten
Edet 1:26 lotten 1. Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden har att fatta beslut om planen
skall genomföras med enkelt eller normalt planförfarande, om program ska upprättas
samt vilken avgift som tas ut för lämnat planbesked.

Bakgrund
Mikael Sahlin förvärvade år 2005 del av (lotten 1) fastigheten Edet 1:26. Han vill nu
genom sin firma ”F:a Mikael Sahlin” exploatera området för småhusbebyggelse med
tillkommande 17 byggrätter.
Fastigheten består av reslig gles skog på morän och berggrund. Området har strand
mot Norra Fryken i väster, söder och till del mot öster.
Inom området finns två fritidshus med hävdade hemfridszoner och byggrätt. Upp‐
rustning av stugorna pågår. En begäran till Lantmäteriet om avstyckning av dessa för‐
bereds.
Inom området finns också två områden med gravar av Länsmuseets uppskyltade med
infotavlor.
Inom större delen av området gäller utökat strandskydd till 200 meter för Norra Fry‐
ken.
Området ligger inom riksintresse för det rörliga friluftslivet d.v.s. ”Särskilda bestäm‐
melser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet” enligt Miljö‐
balkens (MB) 4 kap. 1 § och 2 § 1: stycket” Fryksdalen från Kil till Torsby samt området
utmed övre Klarälven inom Torsby kommun”.
Enligt miljöbalken ska inom de angivna områdena ”turismen och friluftslivets, främst
det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten i
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön”.

Justerarens signatur
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sid 35

Miljö- och byggkontoret
PROTOKOLL
2013-01-24

Forts § 21
Med hänsyn till att området till större del omfattas av strandskydd, ingår i område
med riksintresse för det rörliga friluftslivet, omfattar två fornlämningsområden med
bronsåldersgravar och inte i fördjupad eller kommunövergripande plan pekats ut för
framtida bostadsbebyggelse är det rimligt att ett programskede föregår upprättande av
en ny detaljplan.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens samhällsutskott beslutade 2013‐01‐14 att ge positivt planbesked.

Handlingar i ärendet
1. Ansökan om positivt planbesked 2012‐12‐03.
2. Skiss situationsplan 2012‐11‐27.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Normalt planförfarande enligt 5 kap. 6, 8 ‐ 37 §§ plan‐ och bygglagen med
programskede enligt 5 kap. 10 § plan‐ och bygglagen ska tillämpas
2. En avgift enligt 12 kap. 8 § plan‐ och bygglagen tas med kronor 13 350 ut för posi‐
tivt planbesked.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens samhällsutskott
F:a Mikael Sahlin
_______

Justerarens signatur
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sid 36

Miljö- och byggkontoret
PROTOKOLL
2013-01-24

MBR § 22

Meddelanden
[Klicka och skriv nämndförkortning] dnr [Klicka och skriv diarienummer]

1. Kommunfullmäktiges beslut 2012‐12‐18 ”Detaljbudget 2013, slutlig avstämning”.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2012‐12‐18 ”Taxa för externa arbeten och uthyrning
av material för 2013”.
3. Kommunfullmäktiges beslut 2012‐12‐18 ”Fastställande av avgifter för brandposter
från och med 2013‐01‐10”
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2012‐12‐11 ”Arvode för förtroendevalda
2013”.

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

Justerarens signatur
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Miljö- och byggkontoret
PROTOKOLL
2013-01-24

MBR § 23

Redovisning av delegeringsbeslut under tiden
2012-12-06—2013-01-16
MBR dnr 2013

Sammanfattning
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande
och tjänstemän enligt en av miljö‐, bygg och räddningsnämnden antagen delegerings‐
ordning. Dessa beslut skall redovisas till miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden. Redo‐
visningen 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
2012‐12‐06—2013‐01‐16.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under tiden 2012‐12‐06—
2013‐01‐16.
______
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Miljö- och byggkontoret
PROTOKOLL
2013-01-24

MBR § 24

Information – miljö- och byggkontoret
Planarkitekt Jon Wiggh informerar om
Vindbruksplanen för Torsby kommun. Miljö‐ och byggkontoret har gjort ett planför‐
slag som skall gå vidare till kommunstyrelsen för beslut om samråd.
Ordföranden tackar för informationen
_______
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