MILJÖ-, BYGG- OCH
RÄDDNINGSNÄMNDEN
PROTOKOLL

Tid och plats

Torsdag 23 maj kl. 9.00‐12.00
Kommunkontoret Torsby

Beslutande

Anna Nyström vice ordförande (C)
Kari Lewin (S)
Lennart Uppvall (S)
Lennart Eriksson (S) ersättare för Uno Johansson (S)
Marianne Ohlsson (S) §§ 68‐75, 77‐82, jäv § 76
Roland Olsson (M)
Karl‐Erik Keck (MP) ersättare för Bo Lindberg (V)

Övriga deltagare

Justerare

Åsa Holje, sekreterare
Inger Thörngren, ekonom
Pär Maltesson, räddningschef §§ 68‐71
Torbjörn Almroth, stadsarkitekt/miljö‐ och byggchef
Maria Hedin, miljö‐ och hälsoskyddsinspektör §§ 72‐76, 80
Malin Jonsson, byggnadsinspektör §§ 72‐76, 80
Per‐Arne Persson, 1:e miljö‐ och hälsoskyddsinspektör § 68
Kristina Lundberg, miljö‐ och hälsoskyddsinspektör § 68
Sven Täppers § 68
Marianne Ohlsson §§ 68‐75, 77‐82
Kari Lewin § 76

Tid för justering

Tisdagen den 28 maj

Paragrafer

68‐82

Sekreterare
Åsa Holje

Ordförande
Anna Nyström

Justerare
Marianne Ohlsson §§ 68-75, 77-82

Kari Lewin § 76

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Miljö- och byggkontoret

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ner

2013-05-23
2013-05-28
2013-06-19

Förvaringsplats

Kommunkontoret Torsby

Underskrift
Åsa Holje

TORSBY KOMMUN

sid 2

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-05-23

MBR § 68

Närvarorätt
Inför dagens sammanträde har förfrågan kommit från Sven Täppers att få närvara vid
dagens sammanträde och delge synpunkter i sitt ärende ang. nybyggnad av djurstall
för dikor.

Miljö- och Byggnämndens beslut
Sven Täppers får närvara en viss tid och delge synpunkter i sitt ärende.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-05-23

MBR § 69

Information - räddningstjänsten
Räddningschef Pär Maltesson informerar om:

Beredskapslager
Civilförsvarsmaterial som förvarats av räddningstjänsten på fastigheten Tallen 7 är nu
omlokaliserad till, dels brandstationen i Sysslebäck och dels till Torsby brandstations
lokaler. Mycket av materialen har slängts som till exempel kläder och skyddsmasker
som gått ut i datum. Sammanlagt har fyra containrar på 16 kubik vardera fyllts med
gammalt material.
Tillvarataget material är brandslang, motorsprutor, elverk, div. verktyg, sjukvårds‐
material.
Brandmannaklubben har tagit tillvara på äldre brandmaterial, för att kunna visa upp i
ett brandhistoriskt museum, och vår förhoppning är att det kommer att finnas i gamla
lokstallet.

Vatten
Regnandet sista tiden har påverkat vattenföringen mycket, speciellt i Norge. Vattnet
från Femunden och Trysil ökar och tillrinningen till Höljes likaså.
Från Fortum meddelas att sidotappningen från Höljes eventuellt kan komma upp till
400 m3/sekund under kommande helg, men man tror inte att tappningen behöver ökas
ytterligare för att man har tre meters marginal till högsta nivå i dammen.
Problem i Klarälven börjar vid c:a 450 m3/sekund från Höljes.

Utryckningar
Under maj månad har hittills 19 utryckningar skett i kommunen varav endast fyra i
tätorten.
Mestadels har det varit IVPA‐larm (sjukvårdslarm), men även gräsbränder och olyckor
har inträffat. I Stöllet har man haft en utryckning till brand i byggnad och i Sysslebäck
har det tagits hand om en drakflygare som landade lite för fort.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 4

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-05-23

Forts § 69
Ordföranden tackar för informationen.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 5

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-05-23

MBR § 70

Budget- och verksamhetsuppföljning per 30
april 2013
MBR dnr 2013.0117.400

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

Handlingar i ärendet
Budget‐ och verksamhetsuppföljning daterad 2013‐05‐16.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av budget‐ och verksamhetsuppföljning per 30
april 2013.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 6

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-05-23

MBR § 71

Delårsuppföljning per 30 april 2013
MBR dnr 2013.0393.400

Kommunstyrelsen begär genom ekonomikontoret om miljö‐, bygg‐ och räddnings‐
nämndens delårsbokslut per den 30 april 2013 samt rapport om nyckeltal. I delårsbok‐
slutet per 30 april skall utfallet kommenteras och avvikelser från budget förklaras. Vi‐
dare ska vid underskott ingå en prognos för helåret och förslag till åtgärder.

Bakgrund
Ekonomikontoret har per 30 april 2013 gjort en mall med utfall kronor i förhållande till
budget. Utfallet och kommenteras i mallens kommentarsfält. Samtliga redovisningar
från andra förvaltningar och avdelningar kommer att sammanställas till en samlad
delårsrapport för kommunen i sin helhet.

Handlingar
1. Delårsbokslut 2013‐04‐30 daterad 2013‐05‐15, miljö‐ och byggkontoret.
2. Delårsbokslut 2013‐04‐30 daterad 2013‐04‐30, räddningstjänsten.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Delårsbokslut per 30 april 2013 samt prognos för utfall helår godkänns.
2. Rapporten lämnas till ekonomikontoret.

Beslutet expedieras till:
Ekonomikontoret
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 7

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-05-23

MBR § 72

Uppföljning av verksamhetsplanen för 2013
inom miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens områden
MBR dnr 2013-0024.400

Enligt miljö‐, bygg‐ och räddningsnämndens plan för internkontroll skall verksam‐
hetsplanen inom miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens områden följas upp i maj
och i september.
Uppdrag enligt plan
Resultat
Enligt plan, två
Livsmedel: kontrollbesök i den omfattning som lagstiftningen
provtagningsprojekt
anger, länsprojekt kontroll av kosttillskott samt ett provtag‐
varav ett avslutat.
ningsprojekt
Länsprojekt kosttill‐
skott blir nog upp‐
skjutet till nästa år.
Hälsoskydd: uppföljning av tillsyn av förskolor, uppföljning
Enligt plan, kon‐
radon samt deltagande i MSVs projekt, badanläggningar och
troller planeras till
anmälningspliktiga lokaler för hygienisk behandling(fotvård
hösten.
och solarier)
Miljöskydd: tillståndspliktiga och större anmälningspliktiga
Enligt plan, miljö‐
anläggningar som grus‐ och bergtäkter, Ransbysågen, Hyvle‐
rapporter grans‐
riet vid Notnäs m.m.
kade, några objekt
har fått tillsyn på
plats och resten
planeras till hös‐
ten.
Miljöskydd: anmälningspliktiga och övriga verksamheter som
Enligt plan, lant‐
betalar årsavgift t.ex. avloppsreningsverk samt fortsatt delta‐
bruken klara öv‐
gande i MSVs projekt om större avloppsanläggningar, delta‐
riga planeras un‐
gande i länsstyrelsens projekt om förorenad mark vid verk‐
der sommaren och
samheter som är i drift
hösten.
Kemikalietillsyn: kemikalietillsyn inom detaljhandeln
Utgår
U‐objekt: inventering av verksamheter samt tillsyn av främst
Utgår
hantering av farligt avfall och skötsel av oljeavskiljare

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 8

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-05-23

Forts § 72
På grund av personalomsättningar bedöms i nuläget de två sista punkterna inte vara
möjliga att hinna med och får därför skjutas upp till nästa år. Delar av tjänster har varit
vakanta under året och om dessa resurser används under hösten kan eventuellt dessa
punkter också utföras.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner uppföljningen av verksamhetsplanen för 2013 inom miljöbalkens
och livsmedelslagstiftningens område.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 9

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-05-23

MBR § 73

Oleby 1:188 – tillbyggnad med altan
MBR dnr 2013.0316.230

Bakgrund
Lars Inge Jansson, Torsby ansöker om bygglov för tillbyggnad med altan. Altanen om
42 m² byggs mot väster och kommer att byggas samman med farstukvisten.
Avståndet till tomtgräns i sydväst blir 0,5 m.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 238 som anger att byggnaden hamnar delvis på
mark som inte får bebyggas, vilket innebär en liten avvikelse från detaljplanen. Även
avståndet 0,5 m innebär en liten avvikelse.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerad A1 daterad 2013‐04‐12 och S1 daterad 2013‐04‐19.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Liten avvikelse från detaljplanen medges i enlighet med PBL 9 kap 31b §.
2. Bygglov för tillbyggnad med altan beviljas.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på
4 781 kronor.

Beslutet expedieras till
Lars Inge Jansson Oleby 197 685 92 Torsby

_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-05-23

MBR § 74

Stensgård 1:206 – tillbyggnad med förråd och
garage
MBR dnr 2013.0347.230

Bakgrund
Ingemar Hansson, Torsby ansöker om bygglov för tillbyggnad med förråd och garage.
En befintlig uthusbyggnad kommer att byggas till med 44 m² mot öster. Avstånd till
närmaste tomtgräns i öster blir 0,5 m.

Planförhållande
Fastigheten ligger i glesbygd utom samlad bebyggelse.
Översiktsplanen anger inga restriktioner för aktuellt projekt.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1 och A1 daterade 2013‐04‐30

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Bygglov beviljas i enlighet med PBL 9 kap 31a §.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på
2 647 kronor.

Beslutet expedieras till:
Ingemar Hansson Röbjörkeby 5 685 92 Torsby

_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-05-23

MBR § 75

Stensgård 1:243 – nybyggnad av garage
MBR dnr 2013.0391.230

Bakgrund
Mattias Johnsson, Torsby ansöker om bygglov för nybyggnad av garage/förråd. Bygg‐
naden om 84 m² kommer att placeras 1 m från tomtgräns i väst och 3 m från tomtgräns
i norr.

Planförhållande
Fastigheten ligger i glesbygd utom samlad bebyggelse.
Översiktsplanen anger inga restriktioner för aktuellt projekt. För området gäller dock
förhöjd skyddsnivå för avlopp vilket ska beaktas om avlopp blir aktuellt i byggnaden

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerad S1 daterad 2013‐05‐15 och
A1‐A3 daterade 2013‐05‐15

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Bygglov beviljas i enlighet med PBL 9 kap 31a §.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 3 857 kro‐
nor.

Beslutet expedieras till:
Mattias Johnsson Kälkerud 63 685 92 Torsby

______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-05-23

MBR § 76

Torsby 1:238 – rivning av befintligt garage, nybyggnad av garage och förråd samt tillbyggnad med farstukvist och inglasad altan
MBR dnr 2013.0237.230

Bakgrund
Lars Carlsson, Torsby ansöker om lov för rivning av befintligt förråd samt bygglov för
nybyggnad av garage och förråd samt tillbyggnad med farstukvist och inglasad altan.
På fastigheten finns ett parhus med förrådsbyggnad, denna förrådsbyggnad önskar
man att flytta till 2 m från tomtgräns i nordväst (område med servitut för jordkällare är
markerat med ränder på situationsplanen). Sökanden önskar även bygga att garage om
59 m² samt tillbyggnad med farstukvist om 20 m² och tillbyggnad med inglasad altan
om 76 m². Trappan till farstukvisten kommer att hamna ca 1,5‐2 m från vägkanten.
Den sammanlagda byggnadsarean på tomten blir 353 m², varav 156 m² är nytillkom‐
men byggnadsarea jämfört med idag. Innan eventuell flytt av förrådsbyggnaden bör
servitutet regleras så att förrådet inte inskränker på ytan för rättigheten.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område nr 57.
Planens bestämmelser medger att en huvudbyggnad och ett uthus får finnas på tomten
med en sammanlagd byggnadsarea om 200 m².
Stadsarkitekt Torbjörn Almroth har lämnat ett yttrande med tolkning av planens be‐
stämmelser eftersom parhus accepterades när ursprungligt bygglov beviljades görs
bedömningen att detta kan ses som en liten avvikelse då var och en av bostäderna får
rimliga ytor för bostadsändamål.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 13

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-05-23

Forts § 76

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade A1‐A5 daterade 2013‐03‐22, Situationsplan
markerad S1 daterad 2013‐03‐27.
3. Stadsarkitektens yttrande daterat 2013‐04‐22.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Fyra fall av liten avvikelse från detaljplanen medges i enlighet med
PBL 9 kap 31b §. (avstånd tomtgräns, exploatering, antal byggnader och prick‐
mark).
2. Bygglov beviljas.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på
12 234 kronor.
Beslutet kan överklagas. Bilaga
På grund av jäv deltar inte Marianne Ohlsson (S) i handläggningen och beslut i detta ärende.

Beslutet expedieras till:
Lars Carlsson, Hagvägen 6 B, 685 33
Björklund, besvärshänvisning, rek+mb
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 14

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-05-23

MBR § 77

Detaljplan för del av Aspberget 1:127 och 1:128
(Långflon 2)
MBR dnr 2013.0358.214

Ärendet
Inbora Invest AB har av kommunstyrelsens samhällsutskott fått positivt planbesked
för en ny detaljplan i Långflon. Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden har i uppdrag att
teckna planavtal och handlägga ärendet. Planform kan nu beslutas samt tas ut avgift
för planbeskedet.

Bakgrund
Inbora Invest AS, har förvärvat 100 000 m² mark väster om det i Långflon planlagda
området för handel. Företaget önskar genom Morten Johansens ansökan få positivt
besked att få planlägga marken för fortsatt utveckling av handel/kontor men också i
delar av området möjliggöra viss verkstads‐ och/eller industriverksamhet respektive
boende.
Avstyckning av ny fastighet pågår och planens namn kan senare ändras att gälla
denna. Planens beteckning föreslås preliminärt bli ”Detaljplan för del av Aspberget
1:127 och 1:128 (Långflon 2)”.
Ansökan är skriftlig och uppfyller kraven enligt 5 kap. 3 § PBL. Kommunen ska i sitt
svar på ansökan ge besked inom fyra månader om man avser att inleda planläggning
samt bedöma när det är möjligt att planen kan antas, 5 kap. 5 § PBL 1:a och 2:a stycket.
Kommunstyrelsens samhällsutskott bedömer att planarbetet kan leda till beslut om
antagande i januari 2015, 5 kap. 5 § 2:a stycket PBL.
Området ligger i direkt anslutning till gällande detaljplan för handel i Långflon.
I översiktsplanen, ÖP 2010, noteras att ”handeln är en stor tillgång för Torsby kommun
med många arbetstillfällen och god utvecklingspotential i Torsby och Sysslebäck samt
längs riksgränsen t ex Långflon. Närheten till den norska marknaden är en viktig fak‐
tor och en möjlighet som också går att utveckla ytterligare En framgångsrik handel är
dessutom viktig för kommunens attraktivitet”.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 15

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-05-23

Forts § 77
Långflon ingår i ett i ÖP 2010 angivet utredningsområde ”U1” för vilket anges: ”Plane‐
ring pågår för utveckling av och nyetablering av ytterligare handel och service i Lång‐
flon. Detaljplanen beräknas ha lagakraft hösten 2010.”
Planeringen är genomförd och planen för området intill det nu aktuella fick laga kraft
2010‐12‐31. Arbetet med projektering pågår för närvarande och byggandet påbörjas
under 2013 för att stå färdigt i en första etapp under våren 2014.
Utvecklingen av ytterligare gränshandel Långflon ligger i linje med ÖP 2010 vilket
innebär att programskede inte bedöms erforderligt.

Handlingar i ärendet
1. Ansökan om planbesked 2013‐05‐02 med kartbilaga.
2. Kommunstyrelsens samhällsutskotts beslut 2013‐05‐13.
3. Beräkning enligt taxa av kostnad för planbesked 2013‐05‐15.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Behovsbedömning ska utföras för detaljplan för del av Aspberget 1:127 och 1:128
(Långflon 2) för bedömning av om miljöpåverkan och genomförandet av detaljpla‐
nen och användningen av mark eller byggnader enligt planen innebär sådan bety‐
dande miljöpåverkan som ska föranleda att en miljökonsekvensbeskrivning skall
upprättas enligt MB 6 kap 11 §.
2. Normalt planförfarande enligt 5 kap. 6, 8 ‐ 37 §§ plan‐ och bygglagen ska tillämpas
för upprättandet av detaljplan för del av Aspberget 1:127 och 1:128 (Långflon 2).
3. Programskede för upprättandet av detaljplan för del av Aspberget 1:127 och 1:128
(Långflon 2) enligt 5 kap. 10 § plan‐ och bygglagen ska inte genomföras.
4. En avgift för positivt planbesked enligt 12 kap. 8 § plan‐ och bygglagen tas för
detaljplan för del av Aspberget 1:127 och 1:128 (Långflon 2) ut med 17 800 kronor.

Besluet expedieras till
Inobra Invest AS
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 16

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-05-23

MBR § 78

Detaljplan för del av Branäs 4:22 (Nötåsen)
MBR dnr 2013.0356.214

Ärendet
Branäs Fritidscenter AB, har av kommunstyrelsens samhällsutskott fått positivt plan‐
besked för en ny detaljplan på Branäsberget. Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden har
i uppdrag att teckna planavtal och handlägga ärendet. Planform kan nu beslutas samt
tas ut avgift för planbeskedet.

Bakgrund
Detaljplanen omfattar av del av fastigheten Branäs 4:22. Syftet med planen är att förbe‐
reda för ytterligare utbyggnader av boende in om Branäs fritidsanläggning. Planen
omfattar en stor del av Nötåsen väster om centrumområdet på Branäsberget. Planens
beteckning föreslås bli ”Detaljplan för del av Branäs 4:22 (Nötåsen)”.
Ansökan är skriftlig och uppfyller kraven enligt 5 kap. 3 § PBL. Kommunen ska i sitt
svar på ansökan ge besked inom fyra månader om man avser att inleda planläggning
samt bedöma när det är möjligt att planen kan antas, 5 kap. 5 § PBL 1:a och 2:a stycket.
Kommunstyrelsens samhällsutskott bedömer att planarbetet kan leda till beslut om
antagande i januari 2015, 5 kap. 5 § 2:a stycket PBL.
Området är en del av Branäs fritidsområde och planen följer intentionerna i gällande
översiktsplan, ÖP 2010. Utvecklingen av ytterligare boende inom Branäsområdet ligger
i linje med ÖP 2010 vilket innebär att programskede inte bedöms erforderligt.

Handlingar i ärendet
1. Ansökan om planbesked 2013‐04‐18 med kartbilaga.
2. Kommunstyrelsens samhällsutskotts beslut 2013‐05‐13.
3. Beräkning enligt taxa av kostnad för planbesked 2013‐05‐15.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 17

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-05-23

Forts § 78

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Behovsbedömning ska utföras för bedömning om miljöpåverkan av och
genomförandet av detaljplan för del av Branäs 4:22 (Nötåsen) för bedömning av
om miljöpåverkan och genomförandet av detaljplanen och användningen av mark
eller byggnader enligt planen innebär sådan betydande miljöpåverkan som ska
föranleda att en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas enligt MB 6 kap 11 §.
2. Normalt planförfarande enligt 5 kap. 6, 8 ‐ 37 §§ plan‐ och bygglagen ska tillämpas
för upprättandet av detaljplan för del av Branäs 4:22 (Nötåsen).
3. Programskede för upprättandet av detaljplan för del av Branäs 4:22 (Nötåsen) en‐
ligt 5 kap. 10 § plan‐ och bygglagen ska inte genomföras.
4.

En avgift för positivt planbesked enligt 12 kap. 8 § plan‐ och bygglagen tas ut för
detaljplan för del av Branäs 4:22 (Nötåsen) med 17 800 kronor.

Beslutet expedieras till
Branäs Fritidscenter AB
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-05-23

MBR § 79

Detaljplan för del av Branäs 4:103 (Sätern Nötåsen)
MBR dnr 2013.0357.214

Ärendet
Johnny och Christina Persson har av kommunstyrelsens samhällsutskott fått positivt
planbesked för en ny detaljplan på fastigheten Branäs 4:103. Miljö‐, bygg‐ och rädd‐
ningsnämnden har i uppdrag att teckna planavtal och handlägga ärendet. Planform
kan nu beslutas samt tas ut avgift för planbeskedet.

Bakgrund
Planen omfattar en mindre del av Nötåsen väster om centrumområdet på Branäsber‐
get. Planens beteckning föreslås bli ”Detaljplan för Branäs 4:103 (Sätern Nötåsen)”.
Området är sedan tidigare planlagt för bostadsändamål. Fastigheten ligger inom de‐
taljplan nr 297, ”Branäs 4:114 m fl (Lohyllan)”, för fritidshus med 70 m² byggnadsarea.
Syftet med en ny plan möjliggöra en mer flexibel användning för boende, näringsverk‐
samhet, säterverksamhet, försäljning och uthyrningsverksamhet. Planen kommer att
ersätta en del av gällande detaljplan.
Området är en del av Branäs fritidsområde och planen följer intentionerna i gällande
översiktsplan, ÖP 2010.
För en detaljplan som följer gällande översiktsplaner får de principiella och övergri‐
pande frågorna redan ha hanterats av kommunfullmäktige. Enligt plan‐ och bygglagen
5 kap. 7 § PBL får arbetet med en detaljplan förenklas om den inte är av stor vikt eller
har principiell betydelse och inte heller kan antas enligt 6 kap. 11 § MB medföra bety‐
dande miljöpåverkan som ska föranleda att en miljökonsekvensbeskrivning ska upp‐
rättas.
S.k. enkelt planförfarande kan tillämpas vilket innebär att program inte upprättas och
att det är miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden som efter samråd antar planen.
Kommunstyrelsens samhällsutskott bedömer att planarbetet kan leda till beslut om
antagande i januari 2014, 5 kap. 5 § 2:a stycket PBL.
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
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Forts § 79

Handlingar i ärendet
1. Ansökan om planbesked 2013‐03‐25, kartbilaga.
2. Kommunstyrelsens samhällsutskotts beslut 2013‐05‐13.
3. Beräkning enligt taxa av kostnad för planbesked 2013‐05‐15.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Behovsbedömning ska utföras för bedömning om miljöpåverkan av och
genomförandet av detaljplan för Branäs 4:103 (Sätern Nötåsen) och användningen
av mark eller byggnader enligt planen innebär sådan betydande miljöpåverkan
som ska föranleda att en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas enligt
MB 6 kap 11 §.
2. Enkelt planförfarande enligt 5 kap. 7 § plan‐ och bygglagen ska tillämpas för
upprättandet av detaljplan för Branäs 4:103 (Sätern Nötåsen).
3. En avgift för positivt planbesked enligt 12 kap. 8 § plan‐ och bygglagen tas ut för
detaljplan för Branäs 4:103 (Sätern Nötåsen) med 13 350 kronor.

Beslutet expedieras till
Johnny och Christina Persson
_______
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MBR § 80

Information – miljö- och byggkontoret
Miljö‐ och hälsoskyddsinspektör Maria Hedin informerar om:
Åshagsbäcken ‐ avloppsärende
Torsby Camping – avloppsärende
Hovfjället – avloppsärende
Ovårdade tomter
Miljö‐ och byggchef Torbjörn Almroth informerar om:
Personalfrågor
Ordförande tackar för informationen.
_______
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MBR § 81

Meddelande
MBR dnr 2013.0059.400

1. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär ”Möjlighet att förbättra insatsrappor‐
ten”.
2. Länsstyrelsen i Värmlands mötesanteckningar ”Uppföljning av kommuners
tillämpning av lagen om extraordinära händelser i Torsby kommun”.
3. Kommunfullmäktiges beslut 2013‐04‐22 ”Ändring av taxa för utförda tillsyner
inom miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden”.
4. Kommunfullmäktiges beslut 2013‐04‐22 ”Årsredovisning/Bokslut 2012”.
5. Livsmedelsverkets information ”Livsmedelsverket tar över kontrollen av småska‐
liga charkuterier och mejerier”.
6. Kommunfullmäktiges beslut 2013‐04‐22 ”Revisionsberättelse år 2012 för styrelsen,
övriga nämnder och de kommunala bolagen samt fråga om ansvarsfrihet”.
7. Kommunstyrelsens beslut 2013‐05‐06 ”Kopieringstaxa”.
8. Länsstyrelsens beslut i överklagat ärende (Bada 1:489).

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
_______
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MBR § 82

Redovisning av delegeringsbeslut under tiden
2013-04-18—2013-05-15
MBR dnr 2013.0058.400

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
2013‐04‐18—2013‐05‐15.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under tiden 2013‐04‐18—
2013‐05‐15.
_______
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