MILJÖ-, BYGG- OCH
RÄDDNINGSNÄMNDEN
PROTOKOLL

Tid och plats

Torsdag 28 maj kl. 9.00‐12.00
Kommunkontoret Torsby

Beslutande

Anna Nyström, ordförande (C)
Kari Lewin (S)
Marianne Ohlsson (S)
Lars‐Håkan Karlsson (S)
Lennart Uppvall (S) ersättare för Peo Brodén (S)
Roland Olsson (M) ersättare för Sören Staaf (M)
Daniel Brosius (M)
Sven Täppers (C)
Håkan Höglund (SD)

Övriga deltagare

Pär Maltesson, räddningschef § 66‐68, 74‐75
Inger Thörngren, ekonom
Torbjörn Almroth, stadsarkitekt/miljö‐ och byggchef
Per‐Arne Persson, 1:e miljö‐ och hälsoskyddsinspektör §§ 69‐70
Nisse Söderqvist, miljö‐ och hälsoskyddsinspektör § 76
Henrik Mossberg, byggnadsinspektör
Åsa Holje, förvaltningssekreterare

Justerare

Roland Olsson

Tid för justering

Tisdagen den 9 maj

Paragrafer

66‐76

Sekreterare
Åsa Holje

Ordförande
Anna Nyström

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

2015-05-28
2015-05-09
2015-06-01

Förvaringsplats

Kommunkontoret Torsby

Underskrift
Åsa Holje

TORSBY KOMMUN

sid 2

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-05-28

MBR § 66

Budget och verksamhetsuppföljning
MBR dnr 2015.0050.400

Ekonom Inger Thörngren informerar om det ekonomiska läget per 30 april 2015 för
räddningstjänsten och miljö‐ och byggkontoret.

Handlingar i ärendet
Budget‐ och verksamhetsuppföljning daterad 2015‐05‐20.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av budget‐ och verksamhetsuppföljning per 30
april 2015.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-05-28

MBR § 67

Delårsuppföljning per 30 april 2015
MBR dnr 2015.395

Ärendet
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden ska lämna delårsrapport med redovisning avse‐
ende räddningstjänst, miljö‐ och byggkontor och nämnd.

Bakgrund
Kommunstyrelsen begär genom ekonomikontoret om miljö‐, bygg‐ och räddnings‐
nämndens delårsbokslut per den 30 april 2015 samt rapport om mål och visioner. I
delårsbokslutet per 30 april skall utfallet kommenteras och avvikelser från budget för‐
klaras. Vidare ska ingå en prognos för helåret och vid underskott förslag till åtgärder.
Samtliga redovisningar från andra förvaltningar och avdelningar kommer att sam‐
manställas till en samlad delårsrapport för kommunen i sin helhet.

Handlingar i ärendet
1. Delårsbokslut 2015‐04‐30 daterad 2015‐05‐18, miljö och byggkontoret och nämn‐
den.
2. Delårsbokslut 2015‐04‐30 daterad 2015‐05‐15, räddningsnämnden.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Delårsrapport per 30 april 2015 samt prognos för utfall helår godkänns.
2. Rapporten överlämnas till ekonomikontoret.

Beslutet expedieras till
Ekonomikontoret
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 4

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-05-28

MBR § 68

Information - räddningstjänsten
Räddningschef Pär Maltesson informerar om
Brandmännens Riksförbunds varsel om konfliksåtgärder.
Nyckeltal 2015
Ordföranden tackar för informationen.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 5

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-05-28

MBR § 69

Ansökan om utdelning från allmänna samstiftelsen av donationer till jordbruk och dess binäringar
MBR dnr 2015.261

Torsby kommun har genom olika donationer kommit att förvalta ett 60‐tal olika fon‐
der. Eftersom ändamålen med fonderna ofta blivit otidsenliga har kommunen inte
alltid kunnat dela ut några pengar från fonderna. Därför har fonderna permuterat (sla‐
gits samman) till ett färre antal samstiftelser med ett vidare ändamål än de ursprung‐
liga fonderna.
Kommunstyrelsen har delegera handläggningen av utdelningen från ”Allmänna sam‐
stiftelsen av donationer till jordbruket och dess binäringar” till miljö‐, bygg‐ och rädd‐
ningsnämnden.
De sex samstiftelserna har två gemensamma regler: Dels att avkastningen inte får an‐
vändas till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel (skattemedel), dels
att när kommunen prioriterar mellan olika ändamål så skall, förutom de nya reglerna
för samstiftelsen i fråga, ”lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i de tidigare fonderna”
som bildar de nya samstiftelserna.
Allmänna samstiftelsen av jordbruket och dess binäringars stadgar anger att ”Disponi‐
bel avkastning skall användas till att främja jordbruket och dess binäringar.”
I en av de tidigare fonderna ‐ Andreas Anderssons odlingsfond – vars föreskrifter
stämmer bäst överens med den nya samstiftelsen stadgar ‐ anges att ”Årliga ränteav‐
kastningen kan användas till utdelning av odlingsbidrag för mindre bemedlade perso‐
ner, vilken såsom ägare eller brukare till jordbruksfastighet visar flit med odling, sten‐
röjning eller eljest förbättring av sina jordbruk…”
Föreningar, privatpersoner, kommunala instanser, organisationer m.fl. har möjligt att
söka pengar ur sex samstiftelser. För att erhålla medel till t ex utbildning måste sökan‐
den vara skrivna i kommunen och verksamheter måste bedrivas inom kommunens
gränser.
Den del av avkastningen som nämnden kan fördela i år är 5 360 kronor.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 6

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-05-28

Forts § 69
En ansökan har inkommit i år från Naturnära som är en sammanslutning av ett tiotal
odlingsintresserade som på samma sätt anordnar träffar i studiecirkelform. De ansöker
om medel för att anordna studieresor och liknande för att öka deltagarnas kunskaper
om ekologisk odling mm.
Inga Andersson, Kälkerud ansöker om medel för att starta upp en biodling.
Båda verksamheterna stämmer, med en ”omtolkning” till nutid och liknande ansök‐
ningar från Naturnära har 2012, 2013 och 2014 beviljats medel ur samstiftelsen.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Eftersom bin och pollinering är en aktuell fråga och alla åtgärder är angelägna ska
årets medel 5 360 kronor tillfalla Inga Andersson, Kälkerud.
Utförda aktiviteter skall redovisas skriftligen för nämnden.

Beslutet expedieras till:
Naturnära c/o Sören Jansson, Stationsvägen 9, 685 92 Torsby
Inga Andersson, Kälkerud 37, 685 92 Torsby
Ekonomiavdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 7

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-05-28

MBR § 70

Uppföljning av verksamhetsplan för 2015 inom
miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens
område
MBR dnr 2015.0049

Uppföljning av verksamhetsplanen inom miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens
område ska, enligt nämndens plan för granskning av den interna kontrollen, ske i maj
och september månad.
Då planen antogs vid nämndens januarisammanträde betonade vi från kontorets sida
att förslaget förutsatte att de resurser som fanns tillgängliga i fjol också skulle finnas
tillgängliga i år. Om resursfrågan inte skulle kunna löses inom kort ville kontoret åter‐
komma med en reviderad verksamhetsplan.
Tillsättning av den vakanta inspektörstjänsten och resursförstärkningen genom en
projektanställning kommer inte att bli verklighet förrän efter halvårsskiftet. Först då
kan vi ta upp en diskussion om arbetsfördelning och arbetsformer på kontoret.
Miljö‐ och byggkontoret vill därför återkomma i ärendet till nämndens sammanträde i
augusti eller till den inplanerad uppföljning i september.
Det kan också i sammanhanget nämnas att uppdateringen av vårt ärendehanterings‐
system krävt mycket mer resurser än vad som antogs i början av året. Inkörningspro‐
blemen har drabbat både de som jobbar med underhåll av systemet och övriga använ‐
dare.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att en mer detaljerad uppföljning av verksamhetsplanen ska ske vid
nämndens augustimöte. Ordinarie uppföljning i september ställs därmed in.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 8

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-05-28

MBR § 71

Norra Lekvattnet 1:79 – ändrad användning
från bibliotek till lägenhet
MBR dnr 2015.263

Bakgrund
Stiftelsen Pakkalamps pensionärshem, Torsby ansöker om bygglov för ändrad an‐
vändning av del av byggnad från bibliotek till lägenhet.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom områdesbestämmelser för Lekvattnets kyrka, nr 502, vilket
innebär utökade krav för bygglov.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1daterad 2015‐04‐10 samt A1‐A2 daterad
2015‐04‐10.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Bygglov beviljas enligt 9 kap. 2 § a och b § plan‐ och bygglagen.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 3 550
kronor.

Beslutet skickas till:
Stiftelsen Pakkalamps pensionärshem, Lekvattnet 40, 685 91 Torsby
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 9

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-05-28

MBR § 72

Speckebol 1:82 – nybyggnad av förråd
MBR dnr 2015.329

Bakgrund
Karl‐Arvid Vall, Stöllet ansöker om bygglov för nybyggnad av förråd. En under
vintern 2014/2015 nedbrunnen förrådsbyggnad ersätts på samma plats med en ny,
70 m2.

Planförhållande
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse samt inom strandskyddat
område, (Klarälven 100 m).

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade A1‐A3 daterad 2015‐04‐27 samt S1 daterad
2015‐04‐27.
3. Miljö‐ och hälsoskyddsinspektörens yttrande daterat

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddet medges eftersom fastigheten redan tagits i anspråk
på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte enligt mil‐
jöbalken 7 kap. 18 c §.
2. Som tomtplats får tas i anspråk det med rött marketrat på bifogad situations‐
plan. Bilaga
3. Bygglov beviljas enligt kap.9 31 § plan‐ och bygglagen.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 2 750
kronor, samt en avgift för strandskyddsdispens med 4 000 kronor.

Beslutet skickas till:
Karl‐Arvid Vall, Spikebol 4, 680 51 Stöllet
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 10

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-05-28

MBR § 73

Stensgårds utskog 1:98 – nybyggnad av fritidshus
MBR dnr 2015.310

Bakgrund
Nader Andreas Fahim, Norge ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Byggnaden med 100 m2 byggnadsarea placeras ca 25 m från fastighetsgräns.

Planförhållande
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse.
Översiktsplanen anger inga restriktioner för området.

Fastigheten ligger i glesbygd utom samlad bebyggelse.
Översiktsplanen anger inga restriktioner mot byggnationen.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
Inkomna grannyttanden har tolkat detta om 2,5 m viket de inte godkänt men väl i
yttrandet angivet avstånd 4,5 m.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1 daterad 2015‐04‐23 samt A1‐A8 daterad
2015‐04‐23.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Bygglov beviljas enligt 6 kap. 2 § punkt 1 plan‐ och bygglagen.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 12 700
kronor.

Beslutet skickas till:
Nader Andreas Fahim, Rostockgata 7, N‐0191 Oslo Norge
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 11

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-05-28

MBR § 74

Meddelanden
MBR dnr 2015.

1. Länsstyrelsens beslut i överklagat ärende (Överbyn 4:2).
2. Kommunfullmäktiges beslut 2015‐04‐28 ”Ansvarsprövning”.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015‐02‐20—21 ”Budget/plan 2016‐2018”.
4. Kommunfullmäktigse beslut 2015‐04‐28 ”Inkallelseordning för ersättare i nämnder
och styrelser”. Bilaga

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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 12

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-05-28

MBR § 75

Redovisning av delegeringsbeslut under tiden
2015-04-23—2015-05-20
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 2015‐04‐23—
2015‐05‐20.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under tiden 2015‐04‐23—
2015‐05‐20.
______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 13

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-05-28

§ 76

Information – miljö- och byggkontoret
Miljö‐ och byggchef Torbjörn Almroth informerar om:
Personalärenden.
Eventuell ändring av energirådgivning.
Miljö‐ och hälsoskyddsinspektör Nisse Söderqvist redogör för avloppshanteringen i
kommunen.
Ordföranden tackar för informationen.
______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

