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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-03-26

MBR § 39

Budget och verksamhetsuppföljning februari
2015
MBR dnr 2015.0050.400

Ekonom Inger Thörngren informerar om det ekonomiska läget per 28 februari 2015 för
räddningstjänsten och miljö‐ och byggkontoret.

Handlingar i ärendet
Budget‐ och verksamhetsuppföljning daterad 2015‐3‐18.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av budget‐ och verksamhetsuppföljning per 28
februari 2015.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-03-26

MBR § 40

Budget/plan 2016-2018 – räddningstjänsten
MBR dnr 2015.187.0003

Verksamhetsbeskrivning
•

Genom utbildning/information till allmänhet, företag och skolor, förebygga brän‐
der och olyckor

•

svara för räddningsinsatser inom kommunen på ett effektivt sätt

•

kunna ge sjuka och skadade första hjälpen i väntan på ambulans

•

utöva tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga varor

Enligt överenskommelse mellan MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
och SKL (Sveriges Kommuner och landsting) ska kommunerna enlig lag om extraordi‐
nära händelser:
•

utarbeta risk‐ och sårbarhetsanalyser

•

verka för samordningen av krishanteringen inom kommunens geografiska område

•

utbilda och öva politiker och tjänstemän

•

rapportera till länsstyrelsen.

Verksamhetsmål
Torsby kommun ska ha en trygg och säker miljö
Brand‐ och olycksriskerna skall fortlöpande minskas. Detta gäller särskilt skador som
kan drabba människor, miljön och stora/oersättliga värden. I Torsby kommun ska ett
snabbt och effektivt ingripande ske när en olycka inträffar.
Det innebär att vaktstyrkor bör finnas med samma lokalisering som hittills samt med
tillräckligt antal brandpersonal.
All personal som nyanställs bör genomgå särskild utbildning som anordnas av MSB
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
”Säkerhetsarbetet ska främst genom olycksförhindrande åtgärder verka för att olyckor
förhindras. Om olyckan ändå sker skall konsekvenserna begränsas genom att skadebe‐
gränsande åtgärder vidtas.

Justerarens signatur
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Forts § 40
Genom råd och anvisningar underlätta för enskilda att ta sitt ansvar enligt SFS
2003:778 (lag om skydd mot olyckor).

2016
Investering av en ny släck/räddningsbil, ett höjdfordon inköpt på auktion samt inlösen
av jourbil sker under året (2015) . Samtliga fordon har placering på brandstationen i
Torsby. Kostnader för fordonen kommer 2016 och i nuläget ser det ut som att ökad
kapitaltjänstkostnad ryms inom budgetramen 16 310 000 kronor.

2017-2018
För 2017 och 2018 har uppräkning gjorts med 2,0 % för personalkostnader och 2,0 % för
övriga kostnader. Tidigare beslutad ram från kommunfullmäktige på 17 010 000 för
2017 ser ut att kunna hållas trots ökade kapitaltjänstkostnader och utbildningskostna‐
der. Samma ram gäller även för 2018.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Förslag till budget/plan 2016‐2018 för räddningstjänsten godkänns och överlämnas till
budgetberedningen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
_______
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MBR § 41

Budget/plan 2016-2018 – miljö- och byggkontoret
MBR dnr 2015.188.400

Ärendet
Kommunstyrelsens budgetberedning inbjuder nämnder och förvaltningar till sam‐
manträde den 20 april 2015 på Valbergsängen och vill vid sammanträdet få bl.a. miljö‐,
bygg‐ och räddningsnämndens redovisning av budget/plan för miljö‐ och bygg‐för‐
valtningen/nämndverksamhetens ramar för år 2016‐2018.

Bakgrund
På ett möte den 20 april får nämnden möjlighet att inför budgetbredningen marknads‐
föra sina verksamheter och att berätta hur eventuella verksamhetsförändringar kom‐
mer att påverka nämndens behov av medel från kommunfullmäktige de närmaste tre
åren. Frågor kring mål‐ och nyckeltal, behov och konsekvenser kommer att ställas. Den
21 april har kommunstyrelsens arbetsutskott egen tid för att ta fram förslag till bud‐
get/plan 2016‐2018.
Man utgår ifrån i arbetet med budget/plan 2016‐2018 från budget/plan 2016‐2017 som
beslutades i kommunfullmäktige den 22 september 2014 och 15 december 2014.
Inför budgetarbetet för perioden 2016‐2018 förutsätts att miljö‐ och byggkontorets or‐
ganisation, bemanning och uppdrag är oförändrade. Timtaxa kan höjas med 5 % år
2018 inom miljö‐ och livsmedelstillsyn.

Miljö- och byggförvaltning
Enligt fullmäktigbeslut

Utfall
2013
-2 760

Utfall
2014
-3 420

Budget
2014
-4 030

Budget
2015
-3 490

Budget
2016
-3 590

Plan
2017

Plan
2018

-3 890

Nämndens förslag

‐4 300

Pris- och löneuppräkning

‐485

Taxor ändras
tidigast 2018

Justerarens signatur
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Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Nämnden avser att för miljö‐ och byggkontorets och nämndens verksamhet ska
detaljbudget för 2016 upprättas inom av kommunfullmäktige 2014‐12‐15 anvisad
ram om 3 590 tkr liksom för år 2017 inom ram 3 890 tkr.
2. Nämnden föreslår att kommunstyrelsens budgetberedning i plan för år 2018 sätter
en ram på 4 300 tkr för miljö‐ och byggkontorets och nämndens verksamhet.
3. Förslag till budget/plan 2016‐2018 för miljö‐ och byggkontoret godkänns och över‐
lämnas till budgetberedningen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelning
_______
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MBR § 42

Avtalsförlag för rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll
MBR dnr 2015.189.0100

Bakgrund
Nuvarande entreprenör i Torsby kommun, Lars‐Erik Söderlund Sysslebäck, för
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, avslutar sin verksamhet 2015‐12‐31 med
uppnådd pensionsålder.
Ett anbudsförfarande har skett i stora delar likt upphandling enligt LOU och en vin‐
nare av inlämnande anbud har utsetts.
Ny entreprenör blir Jan Olsson, Sysslebäck.

Handlingar i ärendet
1. Avtalsförslag daterat 2015‐03‐11
2. Taxa för brandskyddskontroll
3. Sotningstaxa
4. Myndigheten för samhällsskydd och beredkaps riktlinjer.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Avtalet godkänns i sin helhet för utskick och påskrift av inblandade parter.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
_______
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MBR § 43

Vasserud 3:37 – Torsby jaktskytteklubb, ändring av skjuttider
MBR dnr 2015.0112.427

Torsby jaktskytteklubbs ordförande, Mats Björn har kontaktat kontoret med en förfrå‐
gan om att ändra skjuttiderna vid klubbens anläggning i norra änden av Vassjön.
För att öka möjligheten att öva för jägarexamen utan att inkräkta på ordinarie trä‐
ningsverksamhet och för att anpassa tiderna till de medlemmar som arbetar i Norge
under veckorna vill klubben göra ändringar i skjuttiderna samt anlägga ytterligare en
skjutplats för hagelskytte.

Bakgrund
Ett fritidshus är beläget ca 700 meter söder om anläggningen. Ett antal bullermätningar
har genomförts sedan tidigare vid denna fastighet. Gällande riktvärden överskrids inte
då skjutning sker från skjutplaster med sydlig skjutriktning men de uppmätta värdena
ligger nära den övre gränsen i angivet intervall. För övrig bebyggelse kan konstateras
att riktvärde underskrids med marginal.
Anläggningen har tre skeetbanor, två trappbanor och tre kulbanor. Kulbanorna har en
nordvästlig skjutriktning d.v.s. bort från den närmaste bebyggelsen. Skjutplatserna på
hagelbanorna har sydliga eller sydöstliga skjutriktningar. I området har också Torsby
pistolskytteklubb en bana med liknande läge och skjutriktning – nordvästlig ‐ som
kulbanorna.
Endast de banor som har en sydlig eller sydöstlig skjutriktning riskerar att ge ljudni‐
våer som närmar sig gällande riktvärden.
För närvarande gäller följande skjuttider i enlighet med länsstyrelsens föreläggande
1997‐12‐08 samt miljö‐ och byggnämndens beslut 2006‐03‐29, § 50.
Skeetbana 1,2 och 3 samt Trappbana 1 och 2 ‐ får användas måndagar, tisdagar och
torsdagar mellan 11:00 ‐ 18:00 under perioden 1/9 ‐ 31/3. Under perioden 1/4 ‐ 31/8
gäller tiden 14:00 ‐ 21:00. Lördagar gäller tiden 10:00 ‐16:00. Fr.o.m. midsommardagen
och 6 veckor framåt dock endast tisdagar och torsdagar mellan 10:00 ‐ 20:00. Detta sen‐
aste gäller dock inte tävlingsdagen och dagen före tävlingen Torsbyduvan.
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Forts § 43
Skjutning får inte ske på röd dag och inte heller på julafton, nyårsafton, påskafton,
pingstafton eller midsommarafton. Skjutfria dagar ‐ vardagar och röda dagar ‐ får dock
tas i anspråk vid högst 5 tillfällen under kalenderåret.
De fem dagarna kan ‐ såsom länsstyrelsens föreläggande måste tolkas ‐ också få infalla
under perioden efter midsommar. Tävlingsdagen och dagen före tävlingen
Torsbyduvan skall inte ‐ såsom länsstyrelsens föreläggande måste tolkas ‐ räknas in i
de angivna 5 dagarna.
Kulbanorna får användas 8:00 ‐ 21:00 alla dagar.

Klubbens önskemål
Klubben önskar nu få använda skeet och trappbanorna 11:00 ‐ 18:00 på fredagar under
perioden 1/9 ‐ 31/3 samt under perioden1/4 ‐ 31/8 använda dessa banor under tiden
14:00 ‐ 19:00. D.v.s. avsluta skyttet kl. 19:00 istället för 21:00 som nuvarande tider
anger.
Måndag blir istället en skjutfri dag på skeet och trappbanorna. Detta eftersom behovet
att använda banorna har blivit mycket mindre då ett stort antal skyttar jobbar i Norge
och inte är hemma i början av veckan.
För att öka möjligheten att öva för jägarexamen vill klubben dessutom få använda
skjutplats 7 – nordlig skjutriktning ‐ på skeetbana 3 alla dagar.
Man vill också anlägga en ny skjutplats med nordvästlig skjutriktning. Den föreslagna
platsen ligger norr om hagelbanorna och med liknande läge och skjutriktning som
kulbanorna.

Kommunicering och remittering
Det närbelägna fritidshusets ägare och länsstyrelsen har lämnat synpunkter i ärendet.
De närboende har inget att erinra mot den förslagna förändringen men har synpunkter
på användandet av skjutplatser med en sydlig skjutriktning då dessa ger de högsta
bullervärdena.
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Forts § 43
Liknande synpunkter framfördes 2007 av samma fastighetsägare i samband med ett
klagomålsärende ‐ MBN 2007‐08‐29, § 134. Klubben åtog sig då att begränsa använ‐
dandet av skeetbana 1 till att enbart användas vid större tävlingar, samt vid kontroll av
utrustning och att försöka att i möjligaste mån koncentrera verksamheten till skeetbana
3 där skjutplatserna har en mer nordliga och östliga skjutriktningar. Nämnden beslu‐
tade att inte kräva några ytterligare åtgärder.
Länsstyrelsen förordar att skjuttiderna om möjligt samordnas med pistolskyttebanans
skjuttider.

Bedömningar
De förslagna ändringarna kommer sannolikt inte att orsaka någon ökad störningsrisk
för närboende.
De mätningar som genomförts visar att ljudnivåerna är högst vid skjutning på skeet‐
och trappbana 1 och 2 banor och skjutplatser med sydlig eller sydöstlig skjutriktning. I
något fall tangerades, men överskeds inte, naturvårdsverkets riktvärden vid det närm‐
ast belägna fritidshuset på fastigheten Skalleby 1:13.
Det byte av träningsdag från måndag till fredag som klubben förslår innebär att antalet
timmar med tillåten verksamhet minskar vid anläggningen eftersom skjutningen av‐
slutas tidigare på fredag kväll.
Värdena från övriga banor med en nordlig eller nordöstlig skjutriktning underskrider
riktvärdet med marginal. Detta gäller också skjutplats 7 på skeetbana 3.
Att öka verksamheten, som föreslagits vid skjutplats 7 på skeetbana 3 torde inte på‐
verka störningsriskerna för närboende.
Nuvarande skjuttider för pistolskyttebanan är alla dagar 08:00 till 21:00 med undantag
för de stora helgdagarna. Naturvårdsverkets riktvärden underskrids dock med margi‐
nal för denna verksamhet.

Handlingar i ärendet
1. Miljö och byggnämndens beslut 2006‐02‐22, § 33
2. Närboendes synpunkter 2015‐03‐07
3. Kontorets skrivelse daterad 2015‐03‐18

Justerarens signatur
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Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Följande skjuttider skall fortsättningsvis gälla för verksamheten vid Torsby
jaktskytteklubbs banor
Skeetbana 1,2 och 3 samt Trappbana 1 och 2 ‐ får användas, tisdagar, torsdagar och
fredagar mellan 11:00 ‐ 18:00 under perioden 1/9 ‐ 31/3.
Skjutplats 7 på skeetbana 3 (nordlig skjutriktning) ‐ liksom den nya skjutplatsen
(nordvästlig skjutriktning) norr om nuvarande platser ‐ får användas alla dagar på
samma sätt som kulbanorna.
Under perioden 1/4 ‐ 31/8 gäller tiden 14:00 ‐ 19:00.
Lördagar gäller tiden 10:00 ‐16:00.
Fr.o.m. midsommardagen och 6 veckor framåt dock endast tisdagar och torsdagar
mellan 10:00 ‐ 20:00. Detta senaste gäller dock inte tävlingsdagen och dagen före
tävlingen Torsbyduvan.
Skjutning får inte ske på röd dag och inte heller på julafton, nyårsafton, påskafton,
pingstafton eller midsommarafton.
Skjutfria dagar ‐ vardagar och röda dagar ‐ får dock tas i anspråk vid högst 5 till‐
fällen under kalenderåret.
Skjutning får aldrig ske på julafton, nyårsafton, påskafton, pingstafton eller mid‐
sommarafton.
De 5 tillåtna skjutdagarna kan också få infalla under perioden efter midsommar.
Tävlingsdagen och dagen före tävlingen Torsbyduvan skall inte räknas in i de an‐
givna 5 dagarna.
2. Om störningar uppkommer kan nämnden komma att besluta om andra
tidsbegränsningar eller andra bullerdämpande åtgärder.
Ärendet kan överklagas. Bilaga

Beslutet skickas till
Torsby Jaktskytteklubb, Barlastvägen 2, 685 92 Torsby – mb+besvärshänvisning
Carl‐Erik och Charlotte Lundgren, Askholmsvägen 17, 725 92, Västerås – besvärshänvisning

_______
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MBR § 44

Yttrande över vattenmyndigheten Västerhavets
förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram
och miljökvalitetsnormer för Västerhavets vattendistrikt
MBR dnr 2015.190.422

Med införandet av EU:s ramdirektiv för vatten som syftar till ett långsiktigt och håll‐
bart utnyttjande av våra vattenresurser skapades i Sverige en ny administrativ organi‐
sation, vattenmyndigheten. Vattenmyndighetens förvaltningsplan är en sammanfatt‐
ning av kunskap om vattnen i vardera av de fem vattendistrikten och en analys om
vad som behöver göras för att nå målet om s.k. god vattenstatus.
Enligt ramdirektivet ska vattenförekomster (sjöar, vattendrag och grundvatten) klassi‐
ficeras efter status. Som vattenförekomst räknas sjöar större än 1 km2, vattendrag med
avrinningsområde större än 10 km2 samt grundvattentäkter som producerar mer än 10
m3 /dag eller försörjer mer än 50 pers/dag.
För de vattenförekomster som inte klarar god status ska ett åtgärdsprogram tas fram
över vilka åtgärder som behöver vidtas för att vattenförekomsterna ska nå god status.
Miljökvalitetsnormer är ett styrinstrument inom vattenförvaltningen. Normerna ut‐
trycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är
att alla vattenförekomster ska uppnå normen god status och att statusen inte får för‐
sämras.
Åtgärdsprogrammet vänder sig till myndigheter och kommuner, men inte till privat‐
personer.
Vattenmyndighetens remiss gäller förslag till statusklassning, miljökvalitetsnormer,
åtgärdsprogram samt förvaltningsplan under åren 2015‐2021.
Detta förslag till yttrande innehåller endast de aspekter av förslagen som berör miljö‐,
bygg‐ och räddningsnämnden, d.v.s. den lokala miljömyndigheten. Nämndens ytt‐
rande skall sedan läggas till ett samlat yttrande från hela Torsby kommun.
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Forts § 44

Konsekvenser för miljö-, bygg- och räddningsnämnden och dess
verksamhet
Nedanstående förslag till åtgärder från vattenmyndigheten är de som i första hand
berör miljö‐, bygg‐ och räddningsnämndens ansvarsområden.

Tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter (åtgärd 1)
Vattenmyndigheten konstaterar att kommunerna inom sin tillsyn och prövning av
miljöfarlig verksamhet behöver ställa sådana krav att miljökvalitetsnormen för vatten
följs. Förorenade områden bör prioriteras särskilt.
I Torsby kommun är förorenade områden inte ett problem av någon större omfattning.
Tillsyn av pågående miljöfarlig verksamhet sker i enlighet med nämndens verksam‐
hetsplan. Det finns inga kända förorenade områden nära t ex kommunala vattentäkter.

Tillsyn av kväve och fosfor utsläpp från jordbruk och hästhållning (åtgärd 2)
Vattenmyndigheten konstaterar att kommunerna behöver bedriva tillsyn så att utsläp‐
pen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas i de vattenförekomster
där jordbruk bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskeras att
inte följas.
Övergödningsproblematik p.g.a. utsläpp från jordbruk förekommer knappast i Torsby
kommun. Det finns enligt åtgärdsprogrammet ingen sjö eller något vattendrag där
näringstillförsel från jordbruk riskerar att påverka statusklassningen. För enstaka
mindre sjöar – t ex Sirsjön – kan en sådan problematik finnas. Sirsjön ingår inte i vat‐
tenmyndighetens kartläggning eller åtgärdsprogram då den är för liten. Undersök‐
ningar har ändå genomförts och åtgärder diskuteras för närvarande eftersom detta är
ett konkret problem för vår kommun.
Tillsyn av jordbruk sker i enlighet med nämndens verksamhetsplan.

Ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp.(åtgärd 3)
Vattenmyndighetens konstaterar att kommunerna behöver ställa krav på hög skydds‐
nivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte följer, eller riskerar
att inte följa, miljökvalitetsnormerna för vatten.
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Forts § 44
På samma sätt som för åtgärd 2 enligt ovan så kan det konstaterats att övergödnings‐
problematik p.g.a. utsläpp från enskilda avloppsanläggningar förekommer knappast i
Torsby kommun. Det finns ingen sjö eller något vattendrag där näringstillförsel från
enskilda avlopp riskerar att påverka statusklassningen.
Nämnden har hittills ställt krav på förbättringar av enskilda avlopp i de områden där
problem och risker har konstaterats vad gäller algblomning och påverkan av dricks‐
och badvatten. Detta är ett rimligt sätt att prioritera arbetet även fortsättningsvis.

Tillsyn av växtskyddsmedel (åtgärd 2 b)
Ingen vattenförekomst i kommunen är bedömd att inte klara miljökvalitetsnormerna
på grund av påverkan från växtskyddsmedel. Användningen av växtskyddsmedel i
jordbruket är sparsam inom kommunen. Påverkan av växtskyddsmedel har konstate‐
rats i dricksvattnet från en av de kommunala vattentäkterna. De uppmätta halterna
underskrider dock gällande riktvärde.
Kontroll av vattenleverantörerens åtgärder sker inom nämndens livsmedelskontroll i
enlighet med verksamhetsplanen.

Tillsyn av avloppsledningsnät och mindre reningsverk (åtgärd 4)
Vattenmyndigheten konstaterar att kommunerna behöver bedriva tillsyn på avlopps‐
nät och mindre reningsverk och införa krav på ökad rening, eller på annat sätt mini‐
mera utsläpp, som bidrar till att vattenförekomster inte följer, eller riskerar att inte
följa, miljökvalitetsnormerna för vatten.
Övergödningsproblematik p.g.a. utsläpp från kommunala avloppsreningsverk jord‐
bruk förekommer knappast i Torsby kommun. Det finns ingen sjö eller något vatten‐
drag där näringstillförsel från kommunala avloppsreningsverk riskerar att påverka
statusklassningen. Kontoret har nyligen genomfört en utvärdering av recipientpåver‐
kan från de kommunala avloppsreningsverken. Resultatet av denna är att verkens på‐
verkan i både Norsälvens och Klarälvens avrinningsområden är mycket liten och troli‐
gen endast lokal.
Bristfälliga ledningsnät kan enligt bedömningar i det remitterade materialet från vat‐
tenmyndigheten också innebära andra risker än utsläpp av näringsämnen.
Även ledningsnätet innefattas i nämndens tillsyn av kommunala reningsverk.
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Forts § 44

Utveckling av översikts- och detaljplaner.(åtgärd 7)
Vattenmyndighetens konstaterar att kommunerna behöver utveckla sin översikts‐ och
detaljplanering och prövning enligt plan‐ och bygglagen så att miljökvalitetsnormerna
för vatten följs.
I samband med detaljplanering bedöms alltid planerna mot gällande miljökvalitets‐
normer.

Sammanfattande synpunkter
Om bedömningarna enligt ovan antas av nämnden och vattenmyndighetens förslag
inte förändras drastiskt efter remissrundan kommer inte miljö‐, bygg‐och räddnings
nämndens verksamhet att påverkas mer än marginellt.

Övergripande synpunkter på förslaget
Förslaget saknar prioritering av föreslagna åtgärder vilket talar för att åtgärdsarbetet
inte kan drivas tillräckligt resurseffektivt för att målen skall kunna nås inom den ut‐
satta tiden. Finansiering av åtgärderna bör också finnas med.
Samordning av planering och åtgärdsarbete i kommunerna kommer att kräva resurser
som i dagsläget ofta saknas. Förslaget innehåller heller ingen finansiering för detta.
Åtgärderna bör givetvis utföras där bästa kostnadseffektivitet kan uppnås. För att ef‐
fektivt vidta åtgärder för att t ex minska fosforläckage i Västerhavets vattendistrikt är
kanske inte åtgärder för enskilda avlopp norra Värmland det mest effektiva. De stora
utsläppskällorna nära ett näringsbelastat vatten bör rimligen åtgärdas först.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Yttandet lämnas till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelen
_______
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MBR § 45

Höljes 1:341 – föreläggande om att komma in
med rutiner för skötsel och drift av badanläggningen
MBR dnr 2014.0434.441

Bakgrund
Höljesbadets intresseförening har vid flertalet tillfällen under tidigare år haft allvarliga
problem med badvattenkvalitén. Chockklorering har utförts och badet har vid något
tillfälle fått stänga. Det har varit problem med heterotrofa bakterier och pseudomo‐
nasbakterier i badvattnet vilket utgör en betydande risk för de badande.
Miljö‐ och byggkontoret gjorde 2013‐09‐27 en tillsyn av badanläggningen. Ett antal
anmärkningar på verksamheten blev resultatet av denna inspektion och föreningen
gavs då möjlighet att rätta till felen. Då ingenting hände trots både muntliga och skrift‐
liga uppmaningar skrevs ett föreläggande 2014‐05‐22 om att komma in med rutiner för
verksamheten samt andra åtgärder.
Uppföljning av föreläggandet gjordes 2014‐07‐01 där det konstaterades att föreläggan‐
det endast på en punkt delvis uppfyllts. Kemiska produkter hade delvis invallats. Ru‐
tiner och driftinstruktioner var fortfarande bara muntliga och det har fungerat dåligt
då den person som kan rutinerna inte alltid varit på plats. I källaren där filtren är pla‐
cerade var det vid besöket mycket rörigt, stökigt och smutsigt. Källaren ska städas upp
och ovidkommande material tas bort.
Normalt öppnar utomhusbadet strax efter midsommar och stänger i mitten av augusti.
Sommaren 2014 stängde badet redan i början av augusti efter att ett vattenprov visat
på otjänlig badvattenkvalité. Med föreslagna åtgärdspunkter kan badet ha fungerande
rutiner för hela verksamheten inför badsäsongen 2015 och provtagning som visar på
tjänlig badvattenkvalité. Vattnets kvalité verifieras med provtagning av badvattnet
med avseende på heterotrofa bakterier och pseudomonas. Provtagning ska utföras vid
tre tillfällen under badsäsongerna, där första provet tas öppningsveckan och därefter
var tredje vecka
Kommunicering har gjorts 2015‐03‐11 men inget svar har kommit in.
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Handlingar i ärendet
1. Kontorets föreläggande daterad 2014‐05‐22
2. Kontorets inspektionsrapport daterad 2014‐07‐15

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken föreläggs Höljesbadets intresseförening 874000‐
8589 att vid vite av 2 000 kr för varje punkt 1‐5 omgående, dock senast 2015‐05‐31 :
1. Upprätta skriftliga rutiner för skötsel av reningsutrustningen till båda poo‐
lerna. I rutinerna ska framgå hur reningen sköts och hur avloppsvatten från re‐
ningsutrustning och backspolning av filter tas omhand
2. Upprätta skriftliga rutiner för dosering i förhållande till belastning (antal ba‐
dande) på anläggningen
3. Ordna med invallning av samtliga kemiska produkter som används för anlägg‐
ningens drift
4. Upprätta skriftliga driftsinstruktioner och rutiner för att hantera problem med
badvattnet. Instruktionerna ska hållas tillgängliga för samtlig personal som vid
något tillfälle kan komma att ansvara för driften av anläggningen
5. Upprätta skriftliga rutiner för kontinuerlig övervakning av övrig provtagning
avseende pH, temperatur och kloröverskott
Ovanstående rutiner ska skriftligen redovisas till miljö‐ och byggkontoret innan tiden
för föreläggandet löpt ut
Ärendet kan överklagas. Bilaga

Beslutet skickas till:
Höljesbadet, Syrénvägen 42, 680 65 Höljes
_______
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MBR § 46

Skyllbäck 1:366 – nybyggnad av garage
MBR dnr 2015.0144.230

Bakgrund
Per‐Olov Larsen, Sysslebäck ansöker om bygglov för nybyggnad av garage. Sökanden
har idag ett garage på fastigheten som kommer att rivas. Den tänkta byggnationen
kommer att placeras 4,5 m från vägen.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse.
Byggnaden kommer att placeras 2 m från fastighetsgränsen till Skyllbäck 1:95. Detta
innebär en avvikelse från byggnadsplanen men avvikelsen bedöms vara liten.
Översiktsplanen anger inga restriktioner mot byggnationen.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1 daterad 2015‐03‐02 samt A1 daterad
2015‐03‐02.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Sökt bygglov för åtgärd som medför liten avvikelse från byggnadsplanen beviljas en‐
ligt kap. 9, 31 § plan‐ och bygglagen.

Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på
6 400kronor.

Beslutet skickas till
Per‐Olov Larsen, Sundhultsmon 24, 680 60 Sysslebäck
______
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MBR § 47

Torsby 4:20 – tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från boende till gemensamhetslokal
MBR dnr 2015.0075

Bakgrund
Svenska Kyrkan Fryksände Pastorat, Torsby ansöker om tidsbegränsat bygglov för
ändrad användning från boende till gemensamhetslokal.
Men anledning av att sökanden avser att bara ha verksamheten under en begränsad
tid, i väntan på att lokaler som idag hyrs ut för kommunal förskoleverksamhet blir
lediga och där kommunen har för avsikt att finna nya egna lokaler inom en snar fram‐
tid, kan man göra bedömningen att tidsbegränsat bygglov i 3 år är rimligt att lämna

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplan nr142 som anger bostadsändamål.
Detaljplanen anger bostäder i två plan och 20 % exploatering, byggnaden kommer inte
att fysiskt ändras nämnvärt för denna verksamhet vilket innebär att några men inte
alla kraven i detaljplanen uppfylls, varvid tidsbegränsat bygglov kan lämnas enligt
kap. 9, 33 § plan‐ och bygglagen.
Nämnden tolkar det som att den tillfälliga verksamheten inte motverkar planens syfte
då det i planbeskrivningen framgår att det i den tidigare planen fanns ett F som med‐
gav bl.a. inredning av samlingslokaler, samt att det av beskrivningen framgår att den
nya planen inte medger någon förändring av den byggrätt som hittills gällt.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttrande.
2. Tillhörande situationsplan: Markerade S1 2015‐03‐10.
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Forts. § 47

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning beviljas enligt kap. 9, 33 § plan‐ och
bygglagen t o m 2018‐03‐31.

Beslutet skickas till
Svenska Kyrkan, Fryksände Pastorat, Box 52 685 22 Torsby

_______
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MBR § 48

Västanvik 1:582 – nybyggnad av garage
MBR dnr 2015.0041

Bakgrund
Morgan Ingholm, Torsby ansöker om bygglov för nybyggnad av garage.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 066 som anger att byggnader (garage gårdshus)
på fastigheten inte får överstiga 50 m². Den tänkta byggnationen kommer att bli 84 m².
Nämnden har tidigare beviljat liknande avvikelser avseende komplementbyggnader i
området, varför även denna avvikelse från detaljplanen kan bedömas vara liten.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttrande.
2. Tillhörande ritningar: Markerade A1 daterad 2015‐01‐16 samt S1
daterad 2015‐01‐16

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Sökt bygglov för åtgärd som medför liten avvikelse från detaljplanen beviljas enligt
kap. 9, 30 § plan‐ och bygglagen.

Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift
på 5 150 kronor.

Beslutet skickas till:
Morgan Ingholm, Risätervägen 15, 685 32 Torsby
______
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MBR § 49

Västanvik 1:744 – nybyggnad av enbostadshus
MBR dnr 2015.0162

David Skilberg, Torsby ansöker om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 130 A, som anger att byggnaden höjd inte får
vara högre än 5, 5 m. Den tänkta byggnationen kommer att bli ca 6 m. Detta innebär en
avvikelse från detaljplanen men avvikelsen bedöms vara liten.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritning. Markerade A1‐A5 daterade 2015‐03‐11 samt S1 daterad
2015‐03‐11.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Sökt bygglov för åtgärd som medför liten avvikelse från detaljplanen beviljas enligt
kap. 9, 30 § plan‐ och bygglagen.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 29 350 ko‐
nor.

Beslutet skickas till
David Skilberg, Brunnsdalsvägen 28, 685 33 Torsby
_______
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MBR § 50

Östmark 1:872 – nybyggnad av garage
MBR dnr 2015.0143.230

Bakgrund
Jon Christian Larsen, Östmark ansöker om bygglov för nybyggnad av garage på 80m².
Sökanden har köpt grannfastigheten för att få möjlighet att bygga ett garage.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område nr 248.
Byggnadsplanen anger inga restriktioner mot byggnationen.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1 daterad 2015‐03‐02 samt A1‐A6 daterad
2015‐02‐03.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Bygglov beviljas enligt kap. 9, 30 § plan‐ och bygglagen.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på
2 750kronor.

Beslutet skickas till
Jon Christian Larsen, Gömmanbergsvägen 20, 685 97 Östmark
______
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MBR § 51

Detaljplan för Hole 1:129 m.fl. (Björnbrodden)
MBR dnr 2013.0451.214

Ärendet
Lars Nyström (m.fl. fastighetsägare), vill genomföra Detaljplan för Hole 1:129 m.fl.
(Björnbrodden) på Långberget. Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kan besluta om
att godkänna ett granskningsutlåtande och anta planen.

Bakgrund
I området Enestigen/ Videstigen, på Långberget finns 28 fastigheter bildade för att be‐
byggas med fritidshus. Lars Nyström har som representant för fastighetsägarna av
kommunstyrelsens samhällsutskott fått positivt planbesked att upprätta ny detaljplan.
Den nya planens syfte är att möjliggöra en exploatering anpassad till de senaste årens
planläggning med fritidshus på Långberget. Anpassningen innebär procentuell explo‐
ateringsgrad i proportion till fastighetens area och allmänt mer generella planbestäm‐
melser. Avsett område inom gällande detaljplan nr 258 ersätts av den nya planen.
Ett samråd har genomförts med s.k. enkelt planförfarande vilket innebär att det är
miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden som efter samrådet kan anta planen. Samrådet
har genomförts genom att som i 5 kap. 15 § anges, utskick med underrättelse om sam‐
råd samt samrådshandlingar har gjorts till kända sakägare och myndigheter enligt 5
kap. 11 § plan‐ och bygglagen i dess lydelse före 1 januari 2015.
Vid enkelt planförfarande får enligt 5 kap. 17 § denna lag samrådet redovisas i ett
granskningsutlåtande enligt 5 kap. 23 § plan‐ och bygglagen. Samrådet för detaljplanen
redovisas i ett granskningsutlåtande daterat 2015‐03‐06.
Förslaget har under tiden från och med 2014‐12‐02 till och med 2015‐01‐22 varit ute på
samråd.
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Tidigare beslut
Kommunstyrelsens samhällsutskott beslutade 2013‐06‐10 att enligt 5 kap. 1, 3‐5 §§
plan‐ och bygglagen (PBL SFS 2010:900), lämna positivt planbesked och att överlämna
ärendet till miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden för att upprätta planavtal och hand‐
lägga ärendet.
(Då detta beslut fattades innan 1 januari 2015 gäller den äldre plan‐ och bygglagen i
dess lydelse före 1 januari 2015.)
Miljö‐, bygg och räddningsnämnden beslutade 2013‐08‐29 att ”Detaljplan för Hole
1:129 m.fl. (Björnbrodden)” upprättas utan föregående programskede enligt 5 kap.10 §,
PBL plan‐ och bygglagen, (PBL SFS 2010:900) samt att planen upprättas med enkelt
planförfarande enligt 5 kap. 7 §, PBL plan‐ och bygglagen, (PBL SFS 2010:900).
Miljö‐, bygg och räddningsnämnden godkände 2014‐10‐30 en behovsbedömning date‐
rad 2014‐10‐22 samt godkände också handlingarna för samråd enligt 5 kap.10 §, PBL
plan‐ och bygglagen, (PBL SFS 2010:900).

Handlingar i ärendet
1. Planhandlingar för antagande 2015‐03‐06:
2. Plan‐ och genomförandebeskrivning
3. Plankarta med bestämmelser
4. Övriga handlingar:
5. Granskningsutlåtande 2015‐03‐06

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Granskningsutlåtandet daterat 2015‐03‐06, vilket upprättats enligt 5 kap. 17 och 23
§§ plan‐ och bygglagen, för samråd om förslag till Detaljplan för Hole 1:129 m.fl.
(Björnbrodden), godkänns.
2. Enligt 5 kap. 27 § plan‐ och bygglagen antas enligt planhandlingar daterade 2015‐
03‐06, Detaljplan för Hole 1:129 m.fl. (Björnbrodden).
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Beslutet skickas till
Lars Nyström
_______
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§ 52

Meddelanden
MBR dnr 2015.0053.400

1. Kommunstyrelsens beslut 2015‐03‐02 ”Representation i arbetsgrupp som tar fram
lokala miljömål”.
2. Mark‐ och miljööverdomstolens dom i överklagat ärende (Höljes 1:400).

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
_______
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MBR § 53

Redovisning av delegeringsbeslut under tiden
2015-02-19—2015-03-11
MBR dnr 2015.0052.400

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 2015‐02‐19—
2015‐03‐11.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under tiden 2015‐02‐19—
2015‐03‐11
_______
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