MILJÖ-, BYGG- OCH
RÄDDNINGSNÄMNDEN
PROTOKOLL

Tid och plats

Torsdag 26 september kl. 9.00‐14.45
Samverkankontoret Sysslebäck

Beslutande

Gösta Kihlgren, ordförande (S)
Kari Lewin (S)
Marianne Ohlsson (S)
Lennart Uppvall (S)
Lennart Eriksson (S) ersättare för Uno Johansson (S)
Roland Olsson (M))
Anna Nyström (C)
Karl‐Erik Keck (MP) ersättare för Bo Lindberg (V)

Övriga deltagare

Justerare

Pär Maltesson, räddningschef
Susanne Thellberg, säkerhetssamordnare
Inger Thörngren, ekonom
Torbjörn Almroth, stadsarkitekt/miljö‐ och byggchef
Per‐Arne Persson, miljö‐ och hälsoskyddsinspektör §§ 134‐147
Maria Hedin, miljö‐ och hälsoskyddsinspektör §§ 134‐147
Joel Engström, praktikant §§ 134‐147
Gunnar Lundkvist, byggnadsinspektör §§ 134‐147
Åsa Holje, sekreterare
Roland Olsson

Tid för justering

Onsdagen den 2 oktober 2013

Paragrafer

131‐147

Sekreterare
Åsa Holje

Ordförande
Gösta Kihlgren

Justerare
Roland Olsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ner

2013-09-26
2013-10-02
2013-10-24

Förvaringsplats

Kommunkontoret Torsby

Underskrift
Åsa Holje

TORSBY KOMMUN

sid 2

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-09-26

MBR § 131

Budget- och verksamhetsuppföljning per 31
augusti 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 2013‐09‐18.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av budget‐ och verksamhetsuppföljning per 31
augusti 2013.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-09-26

MBR § 132

Delårsbokslut – räddningstjänsten
MBR dnr 2013.0714

Ärendet
Kommunstyrelsen begär genom ekonomikontoret om miljö‐, och bygg och räddnings‐
nämndens delårsbokslut per den 31 augusti 2013 samt rapport om nyckeltal. I delårs‐
bokslutet ska utfallet kommenteras och avvikelser från budget förklaras. Vidare ska
vid underskott ingå en prognos för helåret och förslag till åtgärder.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden föreslås godkänna redovisning avseende rädd‐
ningstjänsten.

Bakgrund
Ekonomikontoret har per 31 augusti 2013 gjort en mall med utfall kronor i förhållande
till budget. Utfallet och kommenteras i mallens kommentarsfält. Samtliga redovis‐
ningar från andra förvaltningar och avdelningar kommer att sammanställas till en
samlad delårsrapport för kommunen i sin helhet.

Handlingar
1. Delårsbokslut 2013‐08‐31 daterat 2013‐09‐16.
2. Räddningstjänstens mål och nyckeltal.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Delårsbokslut per 31 augusti 2013 samt prognos för utfall helår godkänns och över‐
lämnas till ekonomikontoret. Bilaga
2. Redovisning av nyckeltal med kommentarer godkänns att överlämnas som rädd‐
ningstjänstens rapport. Bilaga

Beslutet expedieras till:
Ekonomikontoret
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 4

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-09-26

MBR § 133

Delårsbokslut – miljö- och byggkontoret
MBR dnr 2013.0714

Ärendet
Kommunstyrelsen begär genom ekonomikontoret om miljö‐, och bygg och räddnings‐
nämndens delårsbokslut per den 31 augusti 2013 samt rapport om nyckeltal. I delårs‐
bokslutet ska utfallet kommenteras och avvikelser från budget förklaras. Vidare ska
vid underskott ingå en prognos för helåret och förslag till åtgärder.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden föreslås godkänna redovisning avseende miljö‐
och byggkontor och nämnd.

Bakgrund
Ekonomikontoret har per 31 augusti 2013 gjort en mall med utfall kronor i förhållande
till budget. Utfallet och kommenteras i mallens kommentarsfält. Samtliga redovis‐
ningar från andra förvaltningar och avdelningar kommer att sammanställas till en
samlad delårsrapport för kommunen i sin helhet.

Handlingar
1. Delårsbokslut 2013‐08‐31 daterat 2013‐09‐15.
2. Miljö‐ och byggkontorets mål och nyckeltal.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Delårsbokslut per 31 augusti 2013 samt prognos för utfall helår godkänns och över‐
lämnas till ekonomikontoret. Bilaga
2. Redovisning av nyckeltal med kommentarer godkänns att överlämnas som miljö‐
och byggkontorets rapport. Bilaga

Beslutet expedieras till:
Ekonomikontoret

_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 5

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-09-26

MBR § 134

Risk- och sårbarhetsanalys för Torsby
kommun
MBR dnr 2013.0502

Säkerhetssamordnare Susanne Thellberg har sammanställt en Risk‐ och sårbarhets
analys för Torsby kommun.

Handlingar i ärendet
Risk‐ och sårbarhetsanalys för Torsby kommun.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner upprättat förslag till Risk‐ och sårbarhetsanalys för Torsby
kommun.
2. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Risk‐ och sårbarhetsanalysen för
Torsby kommun.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 6

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-09-26

MBR § 135

Uppföljning av verksamhetsplanen för 2013
inom miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens område
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
Livsmedel: kontrollbesök i den omfattning som lagstiftningen
anger, två provtagningsprojekt (länsprojekt)
Hälsoskydd: uppföljning av tillsyn av förskolor, uppföljning
radon samt deltagande i MSVs projekt(Radon), badanlägg‐
ningar och anmälningspliktiga lokaler för hygienisk behand‐
ling(fotvård och solarier)
Miljöskydd: tillståndspliktiga och större anmälningspliktiga
anläggningar som grus‐ och bergtäkter, Ransbysågen, Hyvle‐
riet vid Notnäs m.m.
Miljöskydd: anmälningspliktiga och övriga verksamheter som
betalar årsavgift t.ex. avloppsreningsverk samt fortsatt delta‐
gande i MSVs projekt om större avloppsanläggningar, delta‐
gande i länsstyrelsens projekt om förorenad mark vid verk‐
samheter som är i drift

Resultat
Enligt plan
Enligt plan

Enligt plan

Enligt plan

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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 7

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-09-26

MBR § 136

Svenneby 1:325 – uppföljning av föreläggande
om ny avloppsanläggning
MBR dnr 2011.1384.427

Vid sammanträde 23 februari 2012 beslöt miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden att med
stöd av miljöbalken förelägga Torsby Camping AB att inrätta en fungerande avlopps‐
reningsanläggning. I beslutet angavs att anläggningen skulle vara färdigställd
2012‐10‐01 och ha reningsfunktion enligt uppställda krav till 2013‐06‐13. Varje punkt
förenades med ett vite på 50 000 kr. Vid nämndens möte 2012‐03‐22 ändrades datum
för när verket skulle vara på plats till 2012‐12‐01 efter att ärendet överklagats.
Reningsverket inrättades under hösten 2012 och besiktades av miljö‐ och byggkon‐
torets personal 2012‐12‐11. Prover har tagits under sommaren 2013 som visar att verket
uppnår de reningskrav som ställdes i föreläggandet.

Handlingar i ärendet
1. Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämndens beslut 2012‐02‐23, § 31.
2. Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämndens beslut 2012‐03‐22, § 41.
3. Länsstyrelsen Värmlands beslut angående överklagande.
4. Provresultat.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Kraven i miljö‐, bygg‐ och räddningsnämndens beslut om vitesföreläggande
2012‐02‐23, § 31 med ändring 2012‐03‐22, § 41 anses vara uppfyllda och ärendet avslu‐
tas.

Beslutet expedieras till:
Bredvikens Camping Rattsjöberg 5 685 94 Torsby
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 8

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-09-26

MBR § 137

Bada 1:489 – medgivande enligt 3 kap. 2 §
fastighetsbildningslagen
MBR dnr 2013.0693.204

Lantmäteriet i Torsby har för rubricerade fastighet begärt medgivande för fastighets‐
bildning från miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden. På fastigheten planeras en konfe‐
rensanläggning som har fått positivt förhandsbesked vid nämndens sammanträde
2012‐06‐21. Förhandsbeskedet vann laga kraft i januari 2013 efter att beslutet överkla‐
gats.
Konferensanläggningen kommer att placeras utanför gällande strandskyddslinje. På‐
verkan på det strandskyddade området bedöms som ringa och medgivande enligt 3
kap 2 § fastighetsbildningslagen kan därmed lämnas.

Handlingar i ärendet
1. Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämndens beslut 2012‐06‐21, § 110.
2. Kontorets skrivelse daterad 2013‐09‐19.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden ger sitt medgivande till föreslagen
fastighetsbildning.

Beslutet expedieras till:
Lantmäterimyndigheten
______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 9

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-09-26

MBR § 138

Holmängen 1:15 och 1:24 – medgivande enligt
3 kap. 2 § fastighetsbildningslagen
MBR dnr 2013.0692.204

Lantmäteriet i Torsby har för rubricerade fastigheter begärt medgivande för fastighets‐
bildning från miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden. Ägarna till Holmängen 1:24 som är
en bebyggd bostadsfastighet, vill till sin fastighet reglera mark från Holmängen 1:15.
De aktuella fastigheterna ligger inom Röjdans strandskyddsområde 150 m.

Handlingar i ärendet
1. Skrivelse från lantmäteriet.
2. Kontorets skrivelse daterad 2013‐09‐19.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden ger sitt medgivande till föreslagen fastighets‐
bildning med angivande att nuvarande fastighet Holmängen 1:24 skall utgöra tomt‐
plats och att till fastigheten tillförd mark utgör övrig mark.

Beslutet expedieras till:
Lantmäterimyndigheten
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 10

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-09-26

MBR § 139

Norra Stöllet 1:174 – nybyggnad av transformatorstation
MBR dnr 2013.0666.230

Bakgrund
Fortum Distribution AB, Karlstad ansöker om bygglov för nybyggnad av
transformatorstation. Stationen placeras 20 m till vägkant väg 62 samt 8 m från en
mindre väg. Avstånd till tomtgräns skall vara 4,5 m. I närheten finns en äldre trans‐
formator placerad i stolpar som tas bort när byggnationen är klar.

Planförhållande
Fastigheten ligger i glesbygd utom sammanhållen bebyggelse.
Översiktsplanen anger utredningsområde samt riksintresse: enligt 4 kap 2 MB, frilufts‐
liv samt naturvård.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1‐S2 daterade 2013‐09‐04, A1 daterad
2013‐09‐04.
3. Vägverkets yttrande.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Bygglov beviljas enligt PBL 9 kap 31 §.

Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 5 439 kro‐
nor.

Beslutet expedieras till:
Fortum Distribution AB Infratek, Box 8002 650 08 Karlstad
______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 11

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-09-26

MBR § 140

Svenneby 1:185 – nybyggnad av enbostadshus
samt garage
MBR dnr 2013.0630.231

Bakgrund
Niklas Myrle, Torsby ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
samt garage.
Ansökan gäller ett enbostadshus i ett plan utan inredd vind samt tillhörande garage.
Bostadshuset är tänkt att placeras 200‐210 m från vattnet, utanför strandskyddat
området.

Planförhållande
Fastigheten ligger i glesbygd utom samlad bebyggelse.
Översiktsplanen anger följande restriktioner för aktuellt område:
‐

Förhöjd skyddsnivå för avlopp

‐

Riksintresse enligt 4 kap 2 Miljöbalken

‐

Jordbruksmark

‐

Utredningsområde (området ingår i området för den fördjupade översiktspla‐
nen för Torsby‐Oleby).

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1 daterad 2013‐08‐23.
3. Miljö‐ och hälsoskyddsinspektörens yttrande.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Ärendet återremitteras för ytterligare utredning angående placeringen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 12

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-09-26

Beslutet expedieras till:
Niklas Myrle, Järnvägsgatan 25, 685 34 Torsby
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 13

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-09-26

MBR § 141

Södra Stöllet 1:29 – nybyggnad av transformatorstation
MBR dnr 2013.0665.230

Bakgrund
Fortum Distribution AB, Karlstad ansöker om bygglov för nybyggnad av
transformatorstation. Stationen placeras 4 m från tomtgräns Södra Stöllet 1:35 och
3,5 m till vägkant. Nya stationen ersätter en äldre, som tas bort när byggnationen är
slutförd.

Planförhållande
Fastigheten ligger i glesbygd utom sammanhållen bebyggelse.
Översiktsplanen anger utredningsområde samt riksintresse: enl. 4 kap 2 MB, friluftsliv
samt naturvård.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1‐S2 daterade 2013‐09‐04, A1 daterad 2013‐09‐
04.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Bygglov beviljas enligt PBL 9 kap 31 §.

Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 5 439 kro‐
nor.

Beslutet expedieras till:
Fortum Distribution AB Infratek, Box 8002 650 08 Karlstad
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 14

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-09-26

MBR § 142

Västanå 1.65 – nybyggnad av telekommuniskationsanläggning
MBR dnr 2013.0480.233

Bakgrund
Svenska Umts Nät AB, Norrköping ansöker om bygglov för nybyggnad av
telekommunikationsanläggning. Ansökan gäller ett 42 m högt ostagat torn med två
tillhörande teknikbodar om 7 m² vardera. Tornet är tänkt att placeras ca 30 m från fas‐
tighetsgräns i öster, och teknikbodarna 25 m från fastighetsgräns. Anläggningen ska
placeras strax väster om E45.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område nr 136. Planen anger Natur, men då
anläggningen är av allmänt intresse som inte innebär någon privatisering av marken
kan den bedömas utgöra en liten avvikelse från detaljplanen. Strandskyddet är sedan
gammalt upphävt inom planen.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1 dat. 2013‐09‐17, A1 och A2 dat. 2013‐06‐12.
3. Trafikverkets yttrande daterat 2013‐08‐26.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Beslutanderätten i ärendet delegeras till byggnadsinspektör Malin Jonsson efter att
flyghindersanalys har inkommit samt att flygplatschefen inte har något negativt att
erinra.

Beslutet expedieras till:
Svenska Umts Nät AB Slakthusvägen 3 602 28 Norrköping
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 15

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-09-26

MBR § 143

Överbyn 4:2 – ändrad användning från skola
till småindustri/montagehall samt kontor
MBR dnr 2013.0573.230

Bakgrund
Roine Rådström, Torsby ansöker om bygglov för ändrad användning från skola till
småindustri och kontor. Ansökan gäller ändring till en montagehall för trä‐ och glas‐
fiberdetaljer (badtunnor, m.m.) i den nordöstra delen av byggnaden (f.d.
gymnastiksal), samt ändring till kontorslokaler i sydvästra delen av byggnaden.
Sökanden har för avsikt att bedriva verksamheten måndag till fredag under normal
dagarbetstid, verksamheten ska i huvudsak bestå av montage av färdiga produktdelar.
Inget lager utomhus planeras i dagsläget och materialsortering/spill från montaget
kommer att skötas invändigt. Sökanden planerar att öppna upp två portar, en på fasa‐
den mot nordväst och en mot sydväst.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. Översiktsplanen anger inga re‐
striktioner för aktuellt projekt.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1 (situationsplan), A1 och A2 daterade
2013‐08‐06.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Bygglov beviljas i enlighet med PBL 9 kap 31 §.

Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 8 982 kro‐
nor.
Beslutet kan överklagas.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 16

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-09-26

Beslutet expedieras till:
Roine Rådström, Bada 160, 685 92 Torsby
Katarina Axelsson, rek+mb
______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 17

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-09-26

MBR § 144

Ändring av detaljplan för Långflons Gränshandel
MBR dnr 2013.0544.214

Ärendet
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kan ta ställning till ett samrådsutlåtande (5 kap.
17 § PBL) och om planen kan antas (5 kap. 7, 27 §§ PBL).

Bakgrund
Inbora Invest AS, Törberget, Norge, vill genomföra ändring av ”Detaljplan för
Långflons Gränshandel”, (Dpl nr 305, LM1737‐P11/3).
Inbora Invest AS, har under detaljprojekteringen av en första etapp vid Långflon note‐
rat att detaljplanen är dels är mer detaljerad än vad som erfordras för att nå planens
syfte och dels har i planen tagits för lite hänsyn till pågående markanvändning, boende
i kvarteret med befintlig affärsbyggnad.
I detaljplanen anges också en begränsning av bruttoarea. Normalt regleras i Torsby
kommuns detaljplaner exploateringsgrad med byggnadsarea. Byggnadshöjden har
begränsats till 10 meter och max antal våningar är två. Begränsning av bruttoarean är
en onödig begränsning i planen och bör ersättas med bestämmelse om byggnadsarea
så att bestämmelse om byggnadshöjd ska kunna nyttjas för att bygga i entresolbjälklag
för funktioner som fläktrum, apparatrum etc.

Tidigare beslut
Underliggande detaljplan är ”Detaljplan för Långflons Gränshandel” vilken antogs av
kommunfullmäktige 2010‐11‐30 och fick laga kraft 2010‐12‐31.
Kommunstyrelsens samhällsutskott gav 2013‐08‐19 positivt planbesked enligt 5 kap. 2
§ plan‐ och bygglagen (PBL).
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden beslutade 2013‐08‐29 att godkänna behovsbe‐
dömning (ingen separat MKB), och att enkelt planförfarande tillämpas enligt 5 kap. 7 §
plan‐ och bygglagen. Samrådshandlingar godkändes för samrådenligt 5 kap. 11 § plan‐
och bygglagen samt att en avgift för planbesked tas ut med 8 900 kr.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-09-26

Handlingar i ärendet
1. Samrådsutlåtande 2013‐09‐20.
2. Planbeskrivning 2013‐09‐20.
3. Plankarta med bestämmelser 2013‐09‐20.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Samrådsutlåtande upprättat 2013‐09‐20 godkänns enligt 5 kap. 17 § plan‐ och
bygglagen.
2. Planen antas enligt 5 kap. 7 och 27 §§ plan‐ och bygglagen.

Beslutet expedieras till
Inbora Invest AS
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 19

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2013-09-26

MBR § 145

Detaljplan för delar av Multtjärn 1:20 och 1:22
(Mattilamäki)
MBR dnr 2012.0780.214

Ärendet
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden har att fatta beslut om upprättad samrådshand‐
ling kan godkännas för samråd.

Bakgrund
Kurt Eide, Mattila Fritid AB, har av kommunstyrelsens samhällsutskott fått positivt
planbesked för att upprätta en detaljplan för ett markområde för boende vid anlägg‐
ningen Mattila. I dag finns på Mattila sammanlagt 135 bäddar i 20 stugor, restaurang
och konferenslokaler. Etablering av ytterligare boende ska bidra till att utveckla den
befintliga fritidsanläggningen vid Mattila. Området bedöms ha stor utvecklingspot‐
ential både vad gäller vinter‐ och sommarturism, inte minst med sin koppling till finn‐
bygdskulturen.
Planen får i det här fallet anses röra allmänna intressen då strandskydd berörs i an‐
slutning till Svarttjärnen. Detta motiverar normalt planförfarande.
Översiktsplanen ÖP 2010 är tydlig med att ytterligare boende behövs i anslutning till
Mattila. ”Besöksnäringen är en bransch som växer i kommunen och anses vara en
framtidsbransch. Det är en näringsgren som samtidigt ställer stora krav på investe‐
ringar i form av bland annat infrastruktur. Det bör finnas möjligheter att ytterligare
utveckla de befintliga anläggningarna Branäs, Hovfjället, Långberget, Valberget och
Mattila”
Angående utredningsområde ”U8” sägs i ÖP 2010:
”Mattila är en ren längdåkningsanläggning med 20‐30 km längdspår. I direkt anslut‐
ning till anläggningen finns c:a 120 bäddar fördelat i olika typer av stugboende. Ytter‐
ligare boende behövs för att balansera ett underlag för restaurang‐ och konferensloka‐
ler.” ”Ett ökat kundunderlag kan öppna möjligheter för expansion av verksamheter på
t.ex. platser som Mattila.”
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Programskede har då planen följer översiktsplaneringen bedömts onödigt.
I normalt förfarande utan programskede upprättas ett planförslag över vilket ett sam‐
råd genomförs. Därefter vidtar granskning och som sedan den avslutats övergår i ett
antagandeskede med ev. beslut om antagande i kommunfullmäktige.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens samhällsutskott beslutade den 22 oktober 2012 att ge positivt plan‐
besked och miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden fick i uppdrag att teckna planavtal
och handlägga ärendet.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden godkände den 25 oktober 2012 behovsbedöm‐
ningen, beslutade att inte upprätta MKB och att genomföra planen med normalt plan‐
förfarande. En avgift för planbesked togs ut.

Handlingar i ärendet
1. Samrådshandling, Klara Arkitektbyrå AB, 2013‐09‐25.
2. Behovsbedömning daterad 2013‐09‐20.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Planhandlingar för samråd gällande detaljplan för delar av Multtjärn 1:20 och 1:22
(Mattilamäki) godkänns enligt 5 kap. 11‐17 § PBL – SFS 2010:900.Reviderad
behovsbedömning daterad 2013‐09‐20 godkänns att ersätta tidigare godkänd
behovsbedömning daterad 2012‐10‐16.

Beslutet expedieras till
Kurt Eide, Mattila Fritid AB, 685 97 Östmark
Hans Nilsson, näringslivsstrateg
_______
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MBR § 146

Information – miljö- och byggkontoret
Miljö‐ och hälsoskyddsinspektör Per‐Arne Persson informerar om:
•

Provresultaten från Sirsjön

•

Tillsättning av tjänsten som miljösamordnare/energirådgivare

•

Störningar från tennisbanan

•

Nedskräpningsärenden

Byggnadsinspektör Gunnar Lundkvist informerar om:
•

Olovligt uppförd byggnad inom strandskydd vid Yttern i Kindsjön.

Praktikant Joel Engström informerar om:
•

Pågående LIS‐arbetet i kommunen.

Ordföranden tackar för informationen.
_______
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Redovisning av delegeringsbeslut under tiden
2013-08-22—2013-09-11
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
2013‐08‐22—2013‐09‐11.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under tiden 2013‐08‐22‐‐
2013‐09‐11.
_______
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