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  Datum  
MYNDIGHETSNÄMNDEN  2014-10-23   

Justerare Utdragsbestyrkande 

 
   INFO.2014.1  
 
§101  
 
 
Lägesrapport Räddningstjänsten  
 
Räddningschef Peter Nystedt lämnar ingen lägesrapport från räddningstjänsten på detta 
sammanträde. 
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  Datum  
MYNDIGHETSNÄMNDEN  2014-10-23   

Justerare Utdragsbestyrkande 

 
   ALLM.2013.33  
 
§102  
 
 
Rättidsprövning av överklagat beslut avseende olovligt byggande på 
Järvsö-Ede 4:17 i Järvsö 
 
Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att: 
• överklagan via ombud har kommit in i rätt tid och skickas med övriga beslutshandlingar till 

Länsstyrelsen Gävleborg för prövning. 
 
Redogörelse för ärendet 
Myndighetsnämndens beslut 2014-08-28, § 78 gällande ett rättelseföreläggande är nu överklagat av 
fastighetsägarna via sitt ombud. 
 
Handlingar som bifogas 
Protokoll från Myndighetsnämndens beslut 2014-08-28, § 78 
Överklagan på uppdrag av ägaren till fastigheten Järvsö-Ede 4:17, diarieförd 2014-09-23 samt en 
komplettering till denna överklagan diarieförd 2014-10-01 
 
 

Sändlista 
Länsstyrelsen Gävleborg
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  Datum  
MYNDIGHETSNÄMNDEN  2014-10-23   

Justerare Utdragsbestyrkande 

 
   BYGG.2013.150  
 
§103  
 
 
Yttrande angående rivningslov för del av ladugårdsbyggnad på Lillbyn 
15:9 i Färila, Mål p 1385-14 
 
Beslut 
Myndighetsnämnden finner inga skäl att ändra sitt beslut från 2014-05-22 § 54. 
 
Ärendet  
Byggnaden som föreläggandet avser är förlagd på två fastigheter, Lillbyn 15:9 och 15:10.  
Lillbyn 15:9 drivs som hotell och gästgiveri av fastighetsägarens bror som även bor på fastigheten. 
På fastigheten finns en äldre ekonomibyggnad som delvis är förlagd på 15:10, som är en 
villafastighet. Myndighetsnämnden lämnade rivningslov för hela byggnaden 2013-06-27. Beslutet 
villkorades med att sökanden skulle lämna in namn på en certifierad kontrollansvarig och en 
anpassad rivningsplan innan myndighetsnämnden utfärdade startbesked.  
 
2013-08-12 kom det en anmälan till nämnden om ovårdad byggnad som avsåg den 
ekonomibyggnad som det lämnats rivningslov för. Anmälan kom från ägarna till Lillbyn 15:10.  
 
2013-12-02 kom sökande in med en anmälan om kontrollansvarig och kontrollplan för 
rivningsarbetena. Innan handlingarna inlämnades av honom hade flera kontakter av 
myndighetsnämnden hållits med honom och med grannen. Dels med anledning av anmälan om 
ovårdad byggnad och dels med de uppgifter som krävts av sökande i villkoren för rivningslovet. 
 
2013-12-09 beslutade myndighetsnämnden om startbesked. I startbeskedet angavs villkor om att 
västra flygeln som ligger på Lillbyn 15:10 skall vara riven senast 2014-01-31, så har inte skett.  
  
2014-02-20, § 15 beslutade myndighetsnämnden att senast 2014-05-01, vid ett vite om 30000 
kronor rivit den del av byggnaden som är förlagd på Lillbyn 15:10. 
 
2014-05-12 besöktes platsen av personal från plan och bygg fastigheten för att kontrollera om 
rivningsföreläggandet hade följts av fastighetsägaren. Så har inte skett. 
  



   PROTOKOLL  6 
  
  
  Datum  
MYNDIGHETSNÄMNDEN  2014-10-23   

Justerare Utdragsbestyrkande 

 
Motivering till beslut 
Mark- och miljödomstolen har den 2014-09-30 gett myndighetsnämnden tillfälle att yttra sig över 
inkommen skrivelse från sökande (aktbilaga 11). Myndighetsnämnden lämnade startbesked för att 
påbörja rivningen 2013-12-09. 2014-02-20 beslutade myndighetsnämnden att senast 2014-05-01 
skulle den del av byggnaden som är förlagd på Lillbyn 15:10 ha rivits. Om den inte rivits till detta 
datum skulle ett vite om 30000 kronor utdömas att betalas av fastighetsägaren. Nämnden anser att 
den tid som fastighetsägaren haft på sig att riva den del som är förlagd på Lillbyn 15:10 är fullt 
tillräcklig. Det som sakägaren anger i (aktbilaga 11) är inget annat än undanflykter.   
 

Sändlista 

Östersunds tingsrätt Mark och miljödomstolen
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  Datum  
MYNDIGHETSNÄMNDEN  2014-10-23   

Justerare Utdragsbestyrkande 

 
   BYGG.2014.258  
 
§104  
 
 
Ansökan om bygglov för uppförande av mast samt 2 teknikbodar på 
Gunnarsbo 2:7 i Ljusdal  
 
 
Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att: 
• Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
• Tekniskt samråd krävs i detta ärende.  
• Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 

kap. 3 § plan- och bygglagen.  
 
Som villkor för beslutet gäller: 
• För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 

byggherrens förslag till kontrollansvarig: Netel AB, Florettgatan 12, 254 67 Helsingborg 
 
Avgiften för beslutet är 11225 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ingår i beslutet  
Ansökan diarieförd 2014-07-08  
Karta diarieförd 2014-07-08  
Ritning Mast diarieförd 2014-07-08  
Ritning Teknikbod diarieförd 2014-07-08  
Kontrollansvarig diarieförd 2014-07-08  
Kontrollplan diarieförd 2014-07-08  
 
Ärendet 
Beslutet avser: Ansökan om bygglov för uppförande av mast samt 2 teknikbodar på Gunnarsbo 2:7 i 
Ljusdal. 
Sökande: Net4Mobility HB, Kaserngården 4, 791 40 Falun. 
Masten kommer att placeras på Gunnarsboberget ca 170 meter från befintlig telemast. Sökanden har 
undersökt möjligheten till samlokalisering men fått nej på grund av att det är fullt i befintlig mast. 
Masten är en 72 meter hög stagad fackverksmast. Området som kommer behöva tas i anspråk är ca 
100 kvadratmeter exklusive stag. 
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  Datum  
MYNDIGHETSNÄMNDEN  2014-10-23   

Justerare Utdragsbestyrkande 

 
Planenlighet 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
 
Kulturmiljö 
Några kända riksintressen finns inte inom området. 
 
Yttranden 
Ansökan har skickats som underrättelse till rågrannar, försvarsmakten och luftfartsverket. 
  
Motivering till beslut 
Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden  
1. inte strider mot områdesbestämmelser,  
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och  
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 – 3, 6, 7, 9 – 13, 17 och 18 §§ i de delar som 
inte har prövats i områdesbestämmelser. 
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och 
vattenresurserna enligt 3 kap miljöbalken samt med den kommunala översiktsplanen. Sökt åtgärd 
uppfyller kraven i 2 kap plan- och bygglagen och skall inte föregås av detaljplaneläggning enligt 
bestämmelserna i 4 kap 2-3 §§ plan- och bygglagen  
 
Upplysningar 
Sökanden ombeds att kontakta Anders Berg, 0702156285 alt anders.berg@ljusdal.se för att 
bestämma tid för tekniskt samråd. 
 
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning. 
 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän 
myndighetsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat enligt 10 kap 4 § plan- 
och bygglagen. 
 
Myndighetsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov 
upphör att gälla. 
 
Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som beslutet kungjorts i Post- 
och Inrikestidningar. Projektet påbörjas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft.  
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner 
laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll, behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning 
och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av plan och bygg.  
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  Datum  
MYNDIGHETSNÄMNDEN  2014-10-23   

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Sändlista  
Remissinstanser 
Försvarsmakten, LFV 
 
Beslutet delges  
Sökande och KA(beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do) 
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  Datum  
MYNDIGHETSNÄMNDEN  2014-10-23   

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Hur man överklagar  
 
Hos vem ska beslutet överklagas?  
Nämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen Gävleborg. 
Var lämnas överklagandet?  
Skrivelsen ska lämnas/skickas till  
Myndighetsnämnden 
827 80 Ljusdal 
Tid för överklagande  
Nämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. 
Hur man utformar sitt överklagande  
Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr).  
Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du 
får också gärna skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.  
För mer information, kontakta plan och bygg; 0651-183 11 eller bygg@ljusdal.se  
Underteckna överklagandet  
Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och 
telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall 
med fullmakt. 
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  Datum  
MYNDIGHETSNÄMNDEN  2014-10-23   

Justerare Utdragsbestyrkande 

 
   BYGG.2014.378  
 
§105  
 
 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av cykeltak på Tälle 45:2 i Ljusdal  
 
 
Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att: 
• Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
• Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. 
• Kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 
• Tekniskt samråd enligt plan- och bygglagen krävs inte i detta ärende. 
• Med detta startbesked bestämmer myndighetsnämnden att kontrollplanen fastställs. 
• Utstakning krävs inte i detta ärende.  
• Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § att byggnadsverket får tas i bruk innan 

slutbesked har meddelats. 
 
Som villkor för beslutet gäller: 
• Vid begäran från byggherren (den sökande) om slutbesked ska den fastställda kontrollplanen 

skickas in. Kontrollplanen ska vara signerad och visa att den har följts och att 
byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov. Om kontrollplanen inte följts eller 
inte är signerad i någon punkt ska en förklaring om detta förhållande bifogas begäran. 

 
Avgiften för beslutet är 1 750 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.  
 
Handlingar som ingår i beslutet  
Ansökan diarieförd 2014-09-29 
Ritningar diarieförd 2014-09-29 
Situationsplan diarieförd 2014-09-29 
Teknisk beskrivning diarieförd 2014-09-29 
Kontrollplan diarieförd 2014-09-29 
 
Ärendet 
Beslutet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av cykeltak på Tälle 45:2 i Ljusdal. 
Sökande är Ljusdals kommun /Gata-Park,  827 80 LJUSDAL. 
Avsikten med ansökan är att uppföra ett cykeltak vid resecentrum i Ljusdal. 
Planenlighet 
Ansökan avser planenlig åtgärd inom detaljplan. 
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  Datum  
MYNDIGHETSNÄMNDEN  2014-10-23   

Justerare Utdragsbestyrkande 

 
Motivering till beslut 
Åtgärden följer gällande detaljplan varför bygglov skall beviljas. Åtgärden uppfyller de krav som 
följer av 2 och 8 kap. plan- och bygglagen.  
 
Upplysningar 
Myndighetsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov 
upphör att gälla. 
 
Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som beslutet kungjorts i Post- 
och Inrikestidningar. Projektet påbörjas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft.  
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner 
laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen. 
 

Sändlista  
Beslutet delges  
Sökande 
Underrättelse om beslutet per brev 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do) 
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  Datum  
MYNDIGHETSNÄMNDEN  2014-10-23   

Justerare Utdragsbestyrkande 

Hur man överklagar  
 
Hos vem ska beslutet överklagas?  
Nämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen Gävleborg. 
Var lämnas överklagandet?  
Skrivelsen ska lämnas/skickas till  
Myndighetsnämnden 
827 80 Ljusdal 
Tid för överklagande  
Nämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. 
Hur man utformar sitt överklagande  
Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr).  
Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du 
får också gärna skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.  
För mer information, kontakta plan och bygg; 0651-183 11 eller bygg@ljusdal.se  
Underteckna överklagandet  
Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och 
telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall 
med fullmakt. 
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  Datum  
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Justerare Utdragsbestyrkande 

 
   INFO.2014.2  
 
§106  
 
 
Lägesrapport Plan och byggenheten  
 
Bygglovshandläggare Urban Rooth  informerar i sin lägesrapport från Plan- och byggenheten om: 
 
Ärendestatistik 
Aktiviteter och händelser av intresse 
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  Datum  
MYNDIGHETSNÄMNDEN  2014-10-23   

Justerare Utdragsbestyrkande 

 
   AVF.2014.41  
 
§107  
 
 
Klagomål om nedskräpning på fastigheten HYBO 12:1 och Kilbo 1:3 
 
Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att:  
Åter remittera ärendet för ytterligare handläggning 
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  Datum  
MYNDIGHETSNÄMNDEN  2014-10-23   

Justerare Utdragsbestyrkande 

 
   MFV.2014.180  
 
§108  
 
 
Beslut efter tillsyn av bensinstation Såifa/Preem AB på fastigheten 
Kläppa 24:28 
 
Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att: 
• Förbjuda Såifa/Preem AB med organisationsnummer 556072-6977 att bedriva 

dieselförsäljning på anläggningen på fastigheten Kläppa 24:28 i Ljusdals kommun i sitt 
nuvarande skick.  

• Redovisa snarast eller senast den 14 november 2014, när förbudet träder i kraft, vilka 
åtgärder som har gjorts för att förhindra försäljning på anläggningen enligt 26 kap § 21 
miljöbalken.  

• Beslut om förbud gäller omedelbart, även om det överklagas enligt 26 kap § 26 miljöbalken. 
 
 
Redogörelse för ärendet 
Miljöenheten gjorde en inspektion av Såifa/Preem AB:s anläggning för dieselförsäljning på 
fastigheten Kläppa 24:28 den 25 augusti 2014. Vid inspektion uppvisade anläggningen uppenbara 
brister på utrustning och underhåll samt synligt drivmedelsspill vid tanknings- och 
påfyllnadsplatsen. Se bifogad inspektionsrapport för detaljer. 
 
Miljöenhetens bedömning 
Miljöenheten bedömer att anläggningen i sitt nuvarande skick inte är acceptabel och utgör en risk 
för människors hälsa och miljön. Mätskåp, slangar samt träbyggnaden över tankningsplatsen 
uppvisar synliga skador och brist på underhåll. Det saknas även hårdgjorda ytor för 
omhändertagande av spill vid tankningsplatsen.  
 
Lagstiftning 
Beslutet meddelas med stöd av 26 kap § 9 miljöbalken samt hänvisning till 2 kap § 3 miljöbalken.  
Enligt 26 kap §§ 9, 21 och 26 miljöbalken samt hänvisning till 2 kap § 3 miljöbalken. 
Dieselcisternen går under Naturvårdsverkets föreskrift NSF 2003:24 och miljöenhetens tillsyn. 
 
Bilagor 
Inspektionsrapport 2014-08-25 
Bilder från inspektionsrapport 2014-08-25 
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  Datum  
MYNDIGHETSNÄMNDEN  2014-10-23   

Justerare Utdragsbestyrkande 

Sändlista  
Beslutet delges 
Preem AB 
 
 
 

 
  



   PROTOKOLL  18 
  
  
  Datum  
MYNDIGHETSNÄMNDEN  2014-10-23   

Justerare Utdragsbestyrkande 

Hur man överklagar  
 
Hos vem ska beslutet överklagas?  
Nämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Gävleborgs län. 
Var lämnas överklagandet?  
Skrivelsen ska lämnas/skickas in till: 
Myndighetsnämnden 
827 80 Ljusdal 
Tid för överklagande  
Nämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. 
Hur man utformar sitt överklagande  
Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr).  
Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du 
får också gärna skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.  
För mer information, kontakta Miljöenheten; 0651-18 000 eller miljo@ljusdal.se  
Underteckna överklagandet  
Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och 
telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall 
med fullmakt. 
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  Datum  
MYNDIGHETSNÄMNDEN  2014-10-23   

Justerare Utdragsbestyrkande 

 
   HÄL.2014.34  
 
§109  
 
 
Beslut gällande badvattenkvalitén i Kyrksjön 
 
Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att: 
• Badvattenkvalitén bedöms inte innebära några hälsorisker utifrån de provtagningar som 

gjorts av kemiska ämnen och bakterier. 
• Att fortsatta provtagningar av kemiska ämnen ska göras även under kommande badsäsonger.  
• Vilka analyser som ska göras av kemiska ämnen och hur många prov ska tas diskuteras i 

samråd med miljöenheten. Förslag till provtagningsplan redovisas till myndighetsnämnden 
senast 30 april 2015.  

• Skriftliga rutiner ska tas fram för information och vilka åtgärder som ska göras om 
bräddning från pumpstationer för avloppsvatten sker till kyrksjön. Rutinen redovisas till 
myndighetsnämnden senast 30 april 2015. 

• Avgränsa badområdet (i vattnet) där skyddsduken slutar och utvärdera behovet att utökad 
skyddsduk på badområdet efter en badsäsong. 

 
Redogörelse för ärendet 
Då kommunen har anlagt en badplats i kyrksjön med inrättningar såsom omklädningsrum och 
toalett dit allmänheten hänvisas för bad är kommunen ansvarig för att se till att vattenkvalitén är 
tillfredsställande för de badande. Myndighetsnämnden är tillsynsmyndighet för strandbad enligt 
miljöbalken. 
 
Myndighetsnämnden beslutade 2014-06-26 att badplatsen öppnas först när miljöenhetens och 
Länsstyrelsens begärda provtagningar visar att inga hälsorisker föreligger för badande. Vidare 
angavs att provtagning ska ske enligt framtagen provtagningsplan överenskommen med 
miljöenheten. Analys ska ske av ackrediterat laboratorium och resultaten sammanställas och 
bedömas av sakkunnig. 
 
Sammanställning av provtagningar 
 
Kemiska ämnen 
En redovisning och bedömning av de första två provtagningarna av kemiska ämnen i vattnet visar 
på låga halter av kemiska ämnen i badvattnet. Analys har skett av tungmetaller, aromatiska och 
alifatiska ämnen, BTEX, klorfenoler, dioxiner och PAH.  
 
Analyssvaren har jämförts mot bl.a. livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten SLVFS 2011:3, 
Havs- och vattenmyndighetens gränsvärden för kemisk ytvattenstatus (bilaga 6, HVMFS 2013:19), 
Svenska petroleuminstitutets rekommendationer (SPI 2010), Bedömningsgrunder för grundvatten  
 
SGU-rapport 2013:01 och Holländska riktvärden (dutch intervention values, 2000) och (indicative 
level for serious contamination) 
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Resultatet visade att halterna av de flesta kemiska ämnena ligger under riktvärdena för bl.a. 
dricksvatten. 
 
Dioxiner. 
Den analys som är gjord av dioxiner visar att (TEQ upper bound) värdet ligger över det holländska 
riktvärdet 0,0031 ng/l för ”serious risk concentration” för grundvatten (dricksvatten). ”Upper 
bound” värdet av dioxiner i vattnet i kyrksjön ligger på 0,0059 ng/l. 
Då det gäller riktvärdet för grundvatten antas att människor dricker vattnet och exponeras varje dag 
under ett års tid. Då människor endast exponeras för föroreningarna vid några badtillfällen under 
några månaders tid och även vid någon enstaka kallsup och barn som stoppar vatten i munnen 
bedöms de analyserade halterna inte innebära några hälsorisker för badande. 
 
Bedömning från Karolinska institutet 
Kontakt har även tagits med sakkunniga på Karolinska institutet (KI), Marika Berglund och Annika 
Hanberg, som har bedömt de första 2 analysresultaten av kemiska ämnen. Följande kommentar har 
lämnats efter granskning: 
 
” Det mesta ligger under de gräns- och riktvärden som man kan jämföra med, dvs utgör inget 
hälsoproblem. För dioxiner (I-TEQ) ligger det ena värdet (upper bound) lite över, men alla 
kongener som är analyserade ligger under detektions/kvantifieringsgränsen. Dessutom gällde din 
fråga badande och då får man i sig betydligt mindre av vattnet (även med någon enstaka kallsup) än 
om det skulle vara dricksvatten (vilket jämförs med). Vi bedömer därför att badande i detta vatten 
inte utgör någon hälsorisk. Vi skulle dock föreslå att källan till föroreningarna (sediment?) 
undersöks och eventuellt elimineras eller täcks för att minska exponeringen”. 
 
Kvicksilver 
Kvicksilver i badvattnet har provtagits vid ett tillfälle och visar att halten kvicksilver är mindre än 
0,1 mikrogram/liter (µg/l). Eftersom 0,1 µg/l är rapporteringsgränsen för analysen säger värdet 
inget om vilken halt det finns i vattnet bara vilket värde det ligger under. Det är därför svårt att 
jämföra mot riktvärden och gränsvärden som finns under denna halt. Ett nytt prov har dock tagits på 
kvicksilver med lägre rapporteringsgräns. Det nya provet erhölls 2014-09-09 visade en mycket låg 
halt av kvicksilver i vattnet mindre än 2 ng/l (nanogram/liter). Gränsvärdet för otjänligt dricksvatten 
ligger på 1 µg/l (mikrogram/liter). Det vill säga ca 1000 gånger högre halt. 
 
Provtagning sediment och mark i anslutning till badplatsen 
Sediment och mark vid strandkanten på badplatsen har provtagits av konsulten Sweco. Marken i 
anslutning till badplatsen visade förhöjda halter av petroleumämnen såsom aromater (C10-C16) och 
alifater (C16-C35). Värdena ligger över nivån för Känslig markanvändning (KM). Kommunen har 
dock täckt över marken vid strandkanten med markduk och lagt på 30 cm sand på duken vilket 
minskar risken för människors utsätts för föroreningarna.  
 
Provtagning av sediment har också gjorts där markduken upphör längre ut i sjön. Provtagningen 
visar förhöjda halter av petroleumämnena; bensen och tunga alifater (C16-C35) vid jämförelse mot 
naturvårdsverkets riktvärden för Känslig markanvändning.  
 
Konsulten Sweco som utfört provtagningen bedömer att om badande går utanför området med 
markduk kan uppvirvling av sediment komma att sprida sig till badplatsområdet. För att minska  
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risken för att sediment utanför planerat badområde transporteras in mot stranden bör åtgärder vidtas. 
Exempelvis kan området med skyddsduk och sand utökas eller att badområdet avgränsas med tydlig 
markering.  
 
Konsulten Sweco bedömer dock föroreningarna som i första hand en risk för grundvatten och 
markmiljö. Ur hälsorisksynpunkt för människor bedöms föroreningarna innebära liten risk.  
 
Bakterier 
Analys av bakterier sker för att kunna påvisa om det finns tarmbakterier såsom e-coli och intestinala 
enterokocker i vattnet som kommer från avlopp eller människors och djurs avföring. En hög halt av 
bakterier kan innebära de badande får vattenburna tarminfektioner (magsjuka) om man får i sig av 
vattnet t.ex. genom kallsupar eller barn som stoppar vatten i munnen.  
 
Totalt 6 provtagningar av bakterier har gjorts på vattnet under 2014. Av 6 provtagningar har endast 
1 prov visat på förhöjda halter av intestinala enterokocker. Provet bedömdes som ”tjänligt med 
anmärkning” på gränsen till nivån för otjänligt. En uppföljande provtagning av bakterier i vattnet 
visade på tjänligt resultat. 
 
Motivering till beslut 
 
Kemiska ämnen och bakterier 
Samtliga analyssvar under fyra provtagningsomgångar visar på låga halter kemiska ämnen i vattnet, 
förutom för några ämnen i dioxingruppen. Då det gäller dioxiner finns inga svenska riktvärden. Det 
beräknade värdet ”upper bound” för dioxin d.v.s. det högsta halt som kan förväntas låg över det 
holländska riktvärdet för ”serious risk concentration” (allvarlig risk koncentration) för grundvatten.  
 
Vid bad några månader under en badsäsong och någon enstaka kallsup samt om barn vid några 
tillfällen under badsäsongen stoppar vatten i munnen bedöms de förhöjda halterna av dioxiner inte 
innebära några hälsoeffekter.  
 
Av de totalt 6 provtagningar som gjorts av bakterier under året har endast ett av bakterieproverna 
visat på förhöjda halter av intestinala enterokocker (tarmbakterier). Övriga prover har visat låg halt 
bakterier. Utifrån resultaten bedöms vattenkvalitén avseende bakterier som god.  
 
Fortsatt provtagning av kemiska ämnen 
I Kyrksjöns bottensediment (botten) har man vid tidigare provtagningar hittat miljögifter från 
tidigare verksamheter på området bl.a. polyaromatiska kolväten (PAH:er), bensen och alifater (från 
petroleumprodukter),  dioxin, tungmetaller, och klorfenoler.  
 
Många av ämnena är partikelbudna men kan lösgöras vid omrörning av bottensedimentet.  
Nämnden bedömer att om badande dyker, går, hoppar i bottensedimentet och rör om skulle 
föroreningar kunna virvla upp i vattnet. Detta skulle kunna innebära en sämre vattenkvalité ur 
hälsosynpunkt.  
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Kommunen vill dränera bort dag- och grundvatten från Östernäsområdet och släppa ut vattnet till 
sedimenteringsbassängerna i sjöns östra sida med utlopp i Kyrksjön. I grundvattnet har man vid 
tidigare analyser bland annat hittat cancerframkallande och reproduktionsstörande ämnen såsom 
PAH, dioxiner, bensen, toluen, klorfenoler, tungmetaller, alifater och aromater. En dränering av 
förorenat grundvatten till kyrksjön skulle kunna påverka badvattenkvalitén. 
 
När den nya rökgaskondenseringsanläggningen på Sjulhamre förbränningsanläggning tas i bruk 
kommer kondensat från rökgaskondenseringen att ledas via sedimenteringsdammarna till Kyrksjön. 
Kondensatet kommer till viss del att renas och pH justeras innan det släpps till dammarna. Det kan 
dock finnas kvar mindre mängder tungmetaller och PAH i kondensatet efter rening. 
 
Nämnden anser med anledning av ovanstående att provtagning av kemiska ämnen i badvattnet även 
ska ske under kommande badsäsonger. Vilka prover som ska tas och hur ofta ska diskuteras i 
samråd med miljöenheten. 
 
Rutiner vid bräddning av avloppsvatten 
Två pumpbrunnar för orenat avloppsvatten som leds till Ljusdals reningsverk har bräddutlopp i 
Kyrksjön. Pumpbrunnarna kan brädda orenat avloppsvatten vid höga flöden t.ex. skyfall, haverier 
och fel på styrsystem. En av pumpbrunnarna ligger vid kyrkan och den andra nedanför ”byggfakta”. 
Om orenat avloppsvatten släpps ut i kyrksjön kan det innebära hälsopåverkan på människor från 
sjukdomsframkallande bakterier.  
 
Skriftliga rutiner ska upprättas för snabb information mellan Ljusdal vatten och ansvariga för 
skötsel av Kyrksjöns badplats om bräddning inträffar. Dessutom bör rutinerna omfatta en 
beskrivning av vilka åtgärder som ska göras om en bräddning inträffar. 
 
Avgräsning av badområdet och utvärdering av markdukens storlek 
För att förhindra att människor kommer i kontakt med bottensedimentet i sjön och att föroreningar i 
sedimentet virvlar upp och påverkar badvattenkvalitén ska en tydlig avgränsning (i vattnet) göras av 
badområdet där skyddsduken slutar. Enligt muntlig uppgift från projektledare Rolf Berg är tanken 
att badområdet ska avgränsas där skyddsduken slutar. 
 
Den skyddsduk som kommunen lagt ut från strandkanten och cirka 20 meter ut i vattnet bedöms 
tills viss del förhindra att människor har kontakt med sedimentet. Vattenståndet i Kyrksjön kan 
dock variera med mer än 2 meter (122,5 möh -125,0 möh, rh1900) vilket kan innebära att man vid 
vissa tillfällen måste gå utanför täckningen för att komma till en vattendjup där man kan simma.  
Med anledning av att vattenståndet i sjön varierar med mer än 2,5 meter bör en utvärdering av 
behovet att utökad markduk på badområdet ske efter en badsäsong, enligt SWECO:s förslag. 
 
Lagstiftning 
 
Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9§ och 2 kap 3 § miljöbalken. 
 
I 2 kapitlet 3 § miljöbalken anges att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 
vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de försiktighetsmått i övrigt för att förebygga, 
hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön.  
 



   PROTOKOLL  23 
  
  
  Datum  
MYNDIGHETSNÄMNDEN  2014-10-23   

Justerare Utdragsbestyrkande 

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller en åtgärd 
kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Enligt 26 kap. 9 § får tillsynsmyndigheten i det enskilda fallet meddela de förelägganden och förbud 
som behövs för att miljöbalken och föreskrifter ska följas.  
 

Sändlista 
Beslutet delges 
Kommunstyrelsen 
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Hur man överklagar  
 
Hos vem ska beslutet överklagas?  
Nämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Gävleborgs län. 
Var lämnas överklagandet?  
Skrivelsen ska lämnas/skickas in till: 
Myndighetsnämnden 
827 80 Ljusdal 
Tid för överklagande  
Nämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. 
Hur man utformar sitt överklagande  
Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr).  
Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du 
får också gärna skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.  
För mer information, kontakta Miljöenheten; 0651-18 000 eller miljo@ljusdal.se  
Underteckna överklagandet  
Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och 
telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall 
med fullmakt. 
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   MFV.2011.62  
 
§110  
 
 
Ansökan om utdömande av vite på fastigheten Ljusdals-Ede 2:6 
 
Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att: 
• Ansöka hos Mark- och miljödomstolen, om att det förelagda vitet enligt punkt 1, § 96 2013-

09-26 döms ut    
 
Myndighetsnämnden har i beslut punkt 1§ 96 2013-09-26 förelagt Jönssons Bilskrot Återvinning 
AB, orgnr 556209-7808 om att låta ackrediterat företag undersöka marken för att bedöma om 
marken är att betrakta som förorenat område på fastigheten Ljusdal-Ede 2:6. Undersökningen ska 
ske i samråd med tillsynsmyndigheten samt vara genomförd senast 12 månader efter att beslutet 
vunnit laga kraft. 
 
Ett tidigt samrådsmöte har hållits med tillsynsmyndigheten, Karl-Erik Jönsson Jönssons Bilskrot 
Återvinning AB och Elisabeth Nordenberg Ewen Miljökonsult i november 2013. Därefter har Ewen 
Miljökonsult vidarebefordrat ett meddelande från advokat Hans-Peter Brattberg att företaget inte 
kommer att kunna utföra markundersökningar under våren/sommaren enligt plan. Handläggare 
Karin Hansson har varit  i kontakt med Elisabeth Nordenberh Ewen Miljökonsult och har då fått 
uppgifter om att det inte finns något uppdrag kvar hos dem att fortsätta med markundersökningar i 
enlighet med beslutet. Karl-Erik Jönsson har inte själv varit i kontakt med tillsynsmyndigheten. 
Myndighetsnämnden anser att det är angeläget att vitet utdöms. 
 
Bilagor:  
Myndighetsnämndens beslut § 96 2013-09-26 dnr MFV 2011/62 
E-post meddelande från Elisabeth Nordenberg Ewen Miljökonsult 
Anteckning från telefonsamtal med Elisabeth Nordenberg Ewen Miljökonsult 
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   ADM.2014.26  
 
§111  
 
 
Begäran om ändring av delegationen för tillsyn enligt tobakslagen  
 
Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att: 
• Tillstyrka förslaget om förändring av delegationen gällande 2§ och 4§ tobakslagen 

(1993:581). 
 
Ärendet 
Förslaget medför att myndighetsnämndens delegation gällande 2§ och 4§ § tobakslagen (1993:581) 
överförs till omsorgsnämnden. 
 
Sedan 2005 delar omsorgsnämnden och nuvarande myndighetsnämnden på tillsynsansvaret enligt 
tobakslagen. Enligt beslut från 2005 har omsorgsnämnden tillsynsansvar för 2 § punkt 5 samt 12 § 
och 12a § medan myndighetsnämnden (dåvarande samhällsbyggnadsnämnden) har tillsynsansvaret 
enligt 2 § punkt 1-4 samt punkt 6-7 och 4 §, (bilaga: Tobakslagen (1993:581)). Det innebär i 
praktiken att omsorgsnämnden har tillsynen på kontroll av rökförbud i restauranger och 
serveringsmiljöer inomhus och kontroll av åldersgränser i samband med inköp av tobaksvaror. 
Myndighetsnämndens ansvarsområde omfattar i stort sätt lokaler till vilka allmänheten har tillträde 
men även skolor, skolgårdar och liknande. 
 
Motivering till beslut 
Dagens uppdelning av tillsynsansvaret för tobakslagen mellan myndighetsnämnden och 
omsorgsnämnden medför, att helhetsperspektivet för brukandet av tobak och de hälsoproblem som 
är kopplade till användandet faller mellan stolarna. Regeringen har uppmärksammat problemen 
kring delat ansvar i folkhälsofrågor och därför bildat en nationell kunskapsmyndighet, 
Folkhälsomyndigheten med ett övergripande ansvar för alla folkhälsofrågor. 
Vägledningsfunktionen gällande tobaksfrågorna ingår därför nu i den nybildade 
Folkhälsomyndigheten. Tidigare var tillsynsvägledningen delad mellan socialstyrelsen och statens 
folkhälsoinstitut.   
 
Med anledning av Folkhälsomyndighetens övertagande av den vägledandefunktionen och det 
intresse som finns hos omsorgsförvaltningen att arbeta med tobaksfrågor hela vägen från 
försäljningsställen till brukaren/konsumenten finner myndighetsnämnden ingen anledning till att 
tillsynsansvaret ska fortsätta att vara uppdelat. 
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Övrigt 
Myndighetsnämnden föreslår att förslaget skickas till omsorgsnämnden för remiss inför att beslut 
tas av kommunstyrelsen. 
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   INFO.2014.3  
 
§112  
 
 
Lägesrapport Miljöenheten  
 
Miljöchef Karin Hansson  informerar i sin lägesrapport från Miljöenheten om: 
 
Ärendestatistik 
Aktiviteter och händelser av intresse 
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   INFO.2014.4  
 
§113  
 
 
Myndighetsnämndens delegationsbeslut  
 
Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att nedanstående delegationsbeslut anslås. 
 
Ärendet 
Följande delegationsbeslut redovisades vid dagens sammanträde. 
 
Bygg 
Beslutsnummer: 478-539 
 
Miljö 
Beslutsnummer: 491-549 
 
Räddning 
Beslutsnummer: - 
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   BYGG.2014.340  
 
§114  
 
 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fotbollshall på Höga 7:1 i 
Ljusdal  
 
 
Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att: 
• Häva beslut § 94 2014-09-25. 
• Bygglov beviljas för reviderad situationsplan diarieförd 2014-10-21 med stöd av 9 kap. 30 § 

plan- och bygglagen.  
 
Som villkor för beslutet gäller:  
• För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 

byggherrens förslag till kontrollansvarig: SC0925-11. 
• Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige 

närvara. 
• Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 

kap. 3 § plan- och bygglagen. 
• Inför det tekniska samrådet ska förslag till kontrollplan, brandskyddsdokumentation, 

tekniskbeskrivning/konstruktionshandlingar och markplaneringsritning inlämnas. 
Markplaneringsritningen bör vara upprättad utifrån nybyggnadskarta och ange tillfartsvägar, 
räddningsvägar samt parkeringsplatser (P och HCP). 

 
Handlingar som ingår i beslutet  
Ansökan diarieförd 2014-09-02 
Ritningar diarieförd 2014-09-02 
Kontrollansvarig diarieförd 2014-09-02  
Reviderad situationsplan diarieförd 2014-10-21 
 
Ärendet 
Ljusdals IF ansöker om bygglov för nybyggnad av tälthall för fotboll (övertryckshall). Hallen har 
måtten 115x84 meter och en totalhöjd av 24 meter. Byggnaden är sfärisk och kommer ha fundament 
av betong. Duken är av PVC-material och har en grå-vit kulör.  
Bygglov har tidigare beviljats av myndighetsnämnden på annan plats inom fastigheten. Nu vill 
sökanden ändra dess placering varför en ny situationsplan har inlämnats som myndighetsnämnden 
har att besluta om. 
 
Planenlighet 
Ansökan avser planenlig åtgärd inom detaljplan.  
Fastigheten omfattas av detaljplan nummer 170. Detaljplanen anger idrottsverksamhet. 
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Motivering till beslut 
Inga restriktioner finns enligt gällande detaljplan. Om en ansökan följer gällande detaljplan skall 
bygglov beviljas om åtgärden också uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 – 3, 6, 7, 9 – 
13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i detaljplan. Byggnaden bedöms vara lämplig för 
sitt ändamål, har en acceptabel form-, färg- och materialverkan, och bedöms vara tillgänglig och 
användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Betydande olägenheter för 
omgivningen eller trafiken bedöms inte uppkomma. Sammanfattningsvis bedöms aktuella krav i 2 
och 8 kapitlet PBL uppfyllas. Med beaktande av ovanstående skäl bedöms bygglov kunna beviljas 
även på den nya placeringen.  
 
Upplysningar 
Byggherren kontaktar Plan och Byggchef Anders Berg 0702156285 om tidpunkt för samråd. 
 
Ingen ytterligare avgift för detta nya beslut tillkommer utöver den tidigare beslutade avgiften från 
2014-09-25, § 94. 
 
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § 
plan- och bygglagen. 
 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän 
myndighetsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat enligt 10 kap 4 § plan- 
och bygglagen. 
 
Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som beslutet kungjorts i Post- 
och Inrikestidningar. Projektet påbörjas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft.  
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner 
laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen. 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se 
bilaga 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll, behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning 
och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av plan och bygg.  
 

Sändlista  
Beslutet delges  
Sökande och KA (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Övriga kända sakägare via kungörelse i LjusdalsPosten (meddelas om vad som står i POIT) 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do) 
  



   PROTOKOLL  32 
  
  
  Datum  
MYNDIGHETSNÄMNDEN  2014-10-23   

Justerare Utdragsbestyrkande 

Hur man överklagar  
 
Hos vem ska beslutet överklagas?  
Nämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen Gävleborg. 
Var lämnas överklagandet?  
Skrivelsen ska lämnas/skickas till  
Myndighetsnämnden 
827 80 Ljusdal 
Tid för överklagande  
Nämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. 
Hur man utformar sitt överklagande  
Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr).  
Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du 
får också gärna skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.  
För mer information, kontakta plan och bygg; 0651-183 11 eller bygg@ljusdal.se  
Underteckna överklagandet  
Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och 
telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall 
med fullmakt. 
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	Ärendet 
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	2013-12-02 kom sökande in med en anmälan om kontrollansvarig och kontrollplan för rivningsarbetena. Innan handlingarna inlämnades av honom hade flera kontakter av myndighetsnämnden hållits med honom och med grannen. Dels med anledning av anmälan om ovårdad byggnad och dels med de uppgifter som krävts av sökande i villkoren för rivningslovet.
	2013-12-09 beslutade myndighetsnämnden om startbesked. I startbeskedet angavs villkor om att västra flygeln som ligger på Lillbyn 15:10 skall vara riven senast 2014-01-31, så har inte skett. 
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	Ansökan om bygglov för uppförande av mast samt 2 teknikbodar på Gunnarsbo 2:7 i Ljusdal 
	Beslut
	Myndighetsnämnden beslutar att:
	· Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.
	· Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 
	· Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 
	Som villkor för beslutet gäller:
	· För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Netel AB, Florettgatan 12, 254 67 Helsingborg
	Avgiften för beslutet är 11225 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
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	Ärendet
	Beslutet avser: Ansökan om bygglov för uppförande av mast samt 2 teknikbodar på Gunnarsbo 2:7 i Ljusdal.
	Sökande: Net4Mobility HB, Kaserngården 4, 791 40 Falun.
	Masten kommer att placeras på Gunnarsboberget ca 170 meter från befintlig telemast. Sökanden har undersökt möjligheten till samlokalisering men fått nej på grund av att det är fullt i befintlig mast. Masten är en 72 meter hög stagad fackverksmast. Området som kommer behöva tas i anspråk är ca 100 kvadratmeter exklusive stag.
	Planenlighet
	Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
	Kulturmiljö
	Några kända riksintressen finns inte inom området.
	Yttranden
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	Motivering till beslut
	Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 
	1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
	2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
	3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 – 3, 6, 7, 9 – 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.
	Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 3 kap miljöbalken samt med den kommunala översiktsplanen. Sökt åtgärd uppfyller kraven i 2 kap plan- och bygglagen och skall inte föregås av detaljplaneläggning enligt bestämmelserna i 4 kap 2-3 §§ plan- och bygglagen 
	Upplysningar
	Sökanden ombeds att kontakta Anders Berg, 0702156285 alt anders.berg@ljusdal.se för att bestämma tid för tekniskt samråd.
	Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning.
	Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän myndighetsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.
	Myndighetsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
	Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som beslutet kungjorts i Post- och Inrikestidningar. Projektet påbörjas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft. 
	Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.
	Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
	I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll, behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av plan och bygg. 
	Sändlista
	Remissinstanser
	Försvarsmakten, LFV
	Beslutet delges 
	Sökande och KA(beslut och handlingar som ingår i beslutet)
	Underrättelse om beslutet per brev
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	Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do)
	Hur man överklagar
	Hos vem ska beslutet överklagas? 
	Nämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen Gävleborg.
	Var lämnas överklagandet? 
	Skrivelsen ska lämnas/skickas till 
	Myndighetsnämnden
	827 80 Ljusdal
	Tid för överklagande 
	Nämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
	Hur man utformar sitt överklagande 
	Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr). 
	Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. 
	För mer information, kontakta plan och bygg; 0651-183 11 eller bygg@ljusdal.se 
	Underteckna överklagandet 
	Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.
	BYGG.2014.378 
	§105 
	Ansökan om bygglov för nybyggnad av cykeltak på Tälle 45:2 i Ljusdal 
	Beslut
	Myndighetsnämnden beslutar att:
	· Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.
	· Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen.
	· Kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
	· Tekniskt samråd enligt plan- och bygglagen krävs inte i detta ärende.
	· Med detta startbesked bestämmer myndighetsnämnden att kontrollplanen fastställs.
	· Utstakning krävs inte i detta ärende. 
	· Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § att byggnadsverket får tas i bruk innan slutbesked har meddelats.
	Som villkor för beslutet gäller:
	· Vid begäran från byggherren (den sökande) om slutbesked ska den fastställda kontrollplanen skickas in. Kontrollplanen ska vara signerad och visa att den har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov. Om kontrollplanen inte följts eller inte är signerad i någon punkt ska en förklaring om detta förhållande bifogas begäran.
	Avgiften för beslutet är 1 750 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
	Handlingar som ingår i beslutet 
	Ansökan diarieförd 2014-09-29
	Ritningar diarieförd 2014-09-29
	Situationsplan diarieförd 2014-09-29
	Teknisk beskrivning diarieförd 2014-09-29
	Kontrollplan diarieförd 2014-09-29
	Ärendet
	Beslutet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av cykeltak på Tälle 45:2 i Ljusdal.
	Sökande är Ljusdals kommun /Gata-Park,  827 80 LJUSDAL.
	Avsikten med ansökan är att uppföra ett cykeltak vid resecentrum i Ljusdal.
	Planenlighet
	Ansökan avser planenlig åtgärd inom detaljplan.
	Motivering till beslut
	Åtgärden följer gällande detaljplan varför bygglov skall beviljas. Åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 och 8 kap. plan- och bygglagen. 
	Upplysningar
	Myndighetsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
	Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som beslutet kungjorts i Post- och Inrikestidningar. Projektet påbörjas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft. 
	Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.
	Sändlista
	Beslutet delges 
	Sökande
	Underrättelse om beslutet per brev
	Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do)
	Hur man överklagar
	Hos vem ska beslutet överklagas? 
	Nämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen Gävleborg.
	Var lämnas överklagandet? 
	Skrivelsen ska lämnas/skickas till 
	Myndighetsnämnden
	827 80 Ljusdal
	Tid för överklagande 
	Nämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
	Hur man utformar sitt överklagande 
	Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr). 
	Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. 
	För mer information, kontakta plan och bygg; 0651-183 11 eller bygg@ljusdal.se 
	Underteckna överklagandet 
	Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.
	INFO.2014.2 
	§106 
	Lägesrapport Plan och byggenheten 
	Bygglovshandläggare Urban Rooth  informerar i sin lägesrapport från Plan- och byggenheten om:
	Ärendestatistik
	Aktiviteter och händelser av intresse
	AVF.2014.41 
	§107 
	Klagomål om nedskräpning på fastigheten HYBO 12:1 och Kilbo 1:3
	Beslut
	Myndighetsnämnden beslutar att: 
	Åter remittera ärendet för ytterligare handläggning
	MFV.2014.180 
	§108 
	Beslut efter tillsyn av bensinstation Såifa/Preem AB på fastigheten Kläppa 24:28
	Beslut
	Myndighetsnämnden beslutar att:
	· Förbjuda Såifa/Preem AB med organisationsnummer 556072-6977 att bedriva dieselförsäljning på anläggningen på fastigheten Kläppa 24:28 i Ljusdals kommun i sitt nuvarande skick. 
	· Redovisa snarast eller senast den 14 november 2014, när förbudet träder i kraft, vilka åtgärder som har gjorts för att förhindra försäljning på anläggningen enligt 26 kap § 21 miljöbalken. 
	· Beslut om förbud gäller omedelbart, även om det överklagas enligt 26 kap § 26 miljöbalken.
	Redogörelse för ärendet
	Miljöenheten gjorde en inspektion av Såifa/Preem AB:s anläggning för dieselförsäljning på fastigheten Kläppa 24:28 den 25 augusti 2014. Vid inspektion uppvisade anläggningen uppenbara brister på utrustning och underhåll samt synligt drivmedelsspill vid tanknings- och påfyllnadsplatsen. Se bifogad inspektionsrapport för detaljer.
	Miljöenhetens bedömning
	Miljöenheten bedömer att anläggningen i sitt nuvarande skick inte är acceptabel och utgör en risk för människors hälsa och miljön. Mätskåp, slangar samt träbyggnaden över tankningsplatsen uppvisar synliga skador och brist på underhåll. Det saknas även hårdgjorda ytor för omhändertagande av spill vid tankningsplatsen. 
	Lagstiftning
	Beslutet meddelas med stöd av 26 kap § 9 miljöbalken samt hänvisning till 2 kap § 3 miljöbalken. 
	Enligt 26 kap §§ 9, 21 och 26 miljöbalken samt hänvisning till 2 kap § 3 miljöbalken. Dieselcisternen går under Naturvårdsverkets föreskrift NSF 2003:24 och miljöenhetens tillsyn.
	Bilagor
	Inspektionsrapport 2014-08-25
	Bilder från inspektionsrapport 2014-08-25
	Sändlista
	Beslutet delges
	Preem AB
	Hur man överklagar
	Hos vem ska beslutet överklagas? 
	Nämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
	Var lämnas överklagandet? 
	Skrivelsen ska lämnas/skickas in till:
	Myndighetsnämnden
	827 80 Ljusdal
	Tid för överklagande 
	Nämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
	Hur man utformar sitt överklagande 
	Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr). 
	Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. 
	För mer information, kontakta Miljöenheten; 0651-18 000 eller miljo@ljusdal.se 
	Underteckna överklagandet 
	Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.
	HÄL.2014.34 
	§109 
	Beslut gällande badvattenkvalitén i Kyrksjön
	Beslut
	Myndighetsnämnden beslutar att:
	· Badvattenkvalitén bedöms inte innebära några hälsorisker utifrån de provtagningar som gjorts av kemiska ämnen och bakterier.
	· Att fortsatta provtagningar av kemiska ämnen ska göras även under kommande badsäsonger. 
	· Vilka analyser som ska göras av kemiska ämnen och hur många prov ska tas diskuteras i samråd med miljöenheten. Förslag till provtagningsplan redovisas till myndighetsnämnden senast 30 april 2015. 
	· Skriftliga rutiner ska tas fram för information och vilka åtgärder som ska göras om bräddning från pumpstationer för avloppsvatten sker till kyrksjön. Rutinen redovisas till myndighetsnämnden senast 30 april 2015.
	· Avgränsa badområdet (i vattnet) där skyddsduken slutar och utvärdera behovet att utökad skyddsduk på badområdet efter en badsäsong.
	Redogörelse för ärendet
	Då kommunen har anlagt en badplats i kyrksjön med inrättningar såsom omklädningsrum och toalett dit allmänheten hänvisas för bad är kommunen ansvarig för att se till att vattenkvalitén är tillfredsställande för de badande. Myndighetsnämnden är tillsynsmyndighet för strandbad enligt miljöbalken.
	Myndighetsnämnden beslutade 2014-06-26 att badplatsen öppnas först när miljöenhetens och Länsstyrelsens begärda provtagningar visar att inga hälsorisker föreligger för badande. Vidare angavs att provtagning ska ske enligt framtagen provtagningsplan överenskommen med miljöenheten. Analys ska ske av ackrediterat laboratorium och resultaten sammanställas och bedömas av sakkunnig.
	Sammanställning av provtagningar
	Kemiska ämnen
	En redovisning och bedömning av de första två provtagningarna av kemiska ämnen i vattnet visar på låga halter av kemiska ämnen i badvattnet. Analys har skett av tungmetaller, aromatiska och alifatiska ämnen, BTEX, klorfenoler, dioxiner och PAH. 
	Analyssvaren har jämförts mot bl.a. livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten SLVFS 2011:3, Havs- och vattenmyndighetens gränsvärden för kemisk ytvattenstatus (bilaga 6, HVMFS 2013:19), Svenska petroleuminstitutets rekommendationer (SPI 2010), Bedömningsgrunder för grundvatten 
	SGU-rapport 2013:01 och Holländska riktvärden (dutch intervention values, 2000) och (indicative level for serious contamination)
	Resultatet visade att halterna av de flesta kemiska ämnena ligger under riktvärdena för bl.a. dricksvatten.
	Dioxiner.
	Den analys som är gjord av dioxiner visar att (TEQ upper bound) värdet ligger över det holländska riktvärdet 0,0031 ng/l för ”serious risk concentration” för grundvatten (dricksvatten). ”Upper bound” värdet av dioxiner i vattnet i kyrksjön ligger på 0,0059 ng/l.
	Då det gäller riktvärdet för grundvatten antas att människor dricker vattnet och exponeras varje dag under ett års tid. Då människor endast exponeras för föroreningarna vid några badtillfällen under några månaders tid och även vid någon enstaka kallsup och barn som stoppar vatten i munnen bedöms de analyserade halterna inte innebära några hälsorisker för badande.
	Bedömning från Karolinska institutet
	Kontakt har även tagits med sakkunniga på Karolinska institutet (KI), Marika Berglund och Annika Hanberg, som har bedömt de första 2 analysresultaten av kemiska ämnen. Följande kommentar har lämnats efter granskning:
	” Det mesta ligger under de gräns- och riktvärden som man kan jämföra med, dvs utgör inget hälsoproblem. För dioxiner (I-TEQ) ligger det ena värdet (upper bound) lite över, men alla kongener som är analyserade ligger under detektions/kvantifieringsgränsen. Dessutom gällde din fråga badande och då får man i sig betydligt mindre av vattnet (även med någon enstaka kallsup) än om det skulle vara dricksvatten (vilket jämförs med). Vi bedömer därför att badande i detta vatten inte utgör någon hälsorisk. Vi skulle dock föreslå att källan till föroreningarna (sediment?) undersöks och eventuellt elimineras eller täcks för att minska exponeringen”.
	Kvicksilver
	Kvicksilver i badvattnet har provtagits vid ett tillfälle och visar att halten kvicksilver är mindre än 0,1 mikrogram/liter (µg/l). Eftersom 0,1 µg/l är rapporteringsgränsen för analysen säger värdet inget om vilken halt det finns i vattnet bara vilket värde det ligger under. Det är därför svårt att jämföra mot riktvärden och gränsvärden som finns under denna halt. Ett nytt prov har dock tagits på kvicksilver med lägre rapporteringsgräns. Det nya provet erhölls 2014-09-09 visade en mycket låg halt av kvicksilver i vattnet mindre än 2 ng/l (nanogram/liter). Gränsvärdet för otjänligt dricksvatten ligger på 1 µg/l (mikrogram/liter). Det vill säga ca 1000 gånger högre halt.
	Provtagning sediment och mark i anslutning till badplatsen
	Sediment och mark vid strandkanten på badplatsen har provtagits av konsulten Sweco. Marken i anslutning till badplatsen visade förhöjda halter av petroleumämnen såsom aromater (C10-C16) och alifater (C16-C35). Värdena ligger över nivån för Känslig markanvändning (KM). Kommunen har dock täckt över marken vid strandkanten med markduk och lagt på 30 cm sand på duken vilket minskar risken för människors utsätts för föroreningarna. 
	Provtagning av sediment har också gjorts där markduken upphör längre ut i sjön. Provtagningen visar förhöjda halter av petroleumämnena; bensen och tunga alifater (C16-C35) vid jämförelse mot naturvårdsverkets riktvärden för Känslig markanvändning. 
	Konsulten Sweco som utfört provtagningen bedömer att om badande går utanför området med markduk kan uppvirvling av sediment komma att sprida sig till badplatsområdet. För att minska 
	risken för att sediment utanför planerat badområde transporteras in mot stranden bör åtgärder vidtas. Exempelvis kan området med skyddsduk och sand utökas eller att badområdet avgränsas med tydlig markering. 
	Konsulten Sweco bedömer dock föroreningarna som i första hand en risk för grundvatten och markmiljö. Ur hälsorisksynpunkt för människor bedöms föroreningarna innebära liten risk. 
	Bakterier
	Analys av bakterier sker för att kunna påvisa om det finns tarmbakterier såsom e-coli och intestinala enterokocker i vattnet som kommer från avlopp eller människors och djurs avföring. En hög halt av bakterier kan innebära de badande får vattenburna tarminfektioner (magsjuka) om man får i sig av vattnet t.ex. genom kallsupar eller barn som stoppar vatten i munnen. 
	Totalt 6 provtagningar av bakterier har gjorts på vattnet under 2014. Av 6 provtagningar har endast 1 prov visat på förhöjda halter av intestinala enterokocker. Provet bedömdes som ”tjänligt med anmärkning” på gränsen till nivån för otjänligt. En uppföljande provtagning av bakterier i vattnet visade på tjänligt resultat.
	Motivering till beslut
	Kemiska ämnen och bakterier
	Samtliga analyssvar under fyra provtagningsomgångar visar på låga halter kemiska ämnen i vattnet, förutom för några ämnen i dioxingruppen. Då det gäller dioxiner finns inga svenska riktvärden. Det beräknade värdet ”upper bound” för dioxin d.v.s. det högsta halt som kan förväntas låg över det holländska riktvärdet för ”serious risk concentration” (allvarlig risk koncentration) för grundvatten. 
	Vid bad några månader under en badsäsong och någon enstaka kallsup samt om barn vid några tillfällen under badsäsongen stoppar vatten i munnen bedöms de förhöjda halterna av dioxiner inte innebära några hälsoeffekter. 
	Av de totalt 6 provtagningar som gjorts av bakterier under året har endast ett av bakterieproverna visat på förhöjda halter av intestinala enterokocker (tarmbakterier). Övriga prover har visat låg halt bakterier. Utifrån resultaten bedöms vattenkvalitén avseende bakterier som god. 
	Fortsatt provtagning av kemiska ämnen
	I Kyrksjöns bottensediment (botten) har man vid tidigare provtagningar hittat miljögifter från tidigare verksamheter på området bl.a. polyaromatiska kolväten (PAH:er), bensen och alifater (från petroleumprodukter),  dioxin, tungmetaller, och klorfenoler. 
	Många av ämnena är partikelbudna men kan lösgöras vid omrörning av bottensedimentet.  Nämnden bedömer att om badande dyker, går, hoppar i bottensedimentet och rör om skulle föroreningar kunna virvla upp i vattnet. Detta skulle kunna innebära en sämre vattenkvalité ur hälsosynpunkt. 
	Kommunen vill dränera bort dag- och grundvatten från Östernäsområdet och släppa ut vattnet till sedimenteringsbassängerna i sjöns östra sida med utlopp i Kyrksjön. I grundvattnet har man vid tidigare analyser bland annat hittat cancerframkallande och reproduktionsstörande ämnen såsom PAH, dioxiner, bensen, toluen, klorfenoler, tungmetaller, alifater och aromater. En dränering av förorenat grundvatten till kyrksjön skulle kunna påverka badvattenkvalitén.
	När den nya rökgaskondenseringsanläggningen på Sjulhamre förbränningsanläggning tas i bruk kommer kondensat från rökgaskondenseringen att ledas via sedimenteringsdammarna till Kyrksjön. Kondensatet kommer till viss del att renas och pH justeras innan det släpps till dammarna. Det kan dock finnas kvar mindre mängder tungmetaller och PAH i kondensatet efter rening.
	Nämnden anser med anledning av ovanstående att provtagning av kemiska ämnen i badvattnet även ska ske under kommande badsäsonger. Vilka prover som ska tas och hur ofta ska diskuteras i samråd med miljöenheten.
	Rutiner vid bräddning av avloppsvatten
	Två pumpbrunnar för orenat avloppsvatten som leds till Ljusdals reningsverk har bräddutlopp i Kyrksjön. Pumpbrunnarna kan brädda orenat avloppsvatten vid höga flöden t.ex. skyfall, haverier och fel på styrsystem. En av pumpbrunnarna ligger vid kyrkan och den andra nedanför ”byggfakta”. Om orenat avloppsvatten släpps ut i kyrksjön kan det innebära hälsopåverkan på människor från sjukdomsframkallande bakterier. 
	Skriftliga rutiner ska upprättas för snabb information mellan Ljusdal vatten och ansvariga för skötsel av Kyrksjöns badplats om bräddning inträffar. Dessutom bör rutinerna omfatta en beskrivning av vilka åtgärder som ska göras om en bräddning inträffar.
	Avgräsning av badområdet och utvärdering av markdukens storlek
	För att förhindra att människor kommer i kontakt med bottensedimentet i sjön och att föroreningar i sedimentet virvlar upp och påverkar badvattenkvalitén ska en tydlig avgränsning (i vattnet) göras av badområdet där skyddsduken slutar. Enligt muntlig uppgift från projektledare Rolf Berg är tanken att badområdet ska avgränsas där skyddsduken slutar.
	Den skyddsduk som kommunen lagt ut från strandkanten och cirka 20 meter ut i vattnet bedöms tills viss del förhindra att människor har kontakt med sedimentet. Vattenståndet i Kyrksjön kan dock variera med mer än 2 meter (122,5 möh -125,0 möh, rh1900) vilket kan innebära att man vid vissa tillfällen måste gå utanför täckningen för att komma till en vattendjup där man kan simma. 
	Med anledning av att vattenståndet i sjön varierar med mer än 2,5 meter bör en utvärdering av behovet att utökad markduk på badområdet ske efter en badsäsong, enligt SWECO:s förslag.
	Lagstiftning
	Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9§ och 2 kap 3 § miljöbalken.
	I 2 kapitlet 3 § miljöbalken anges att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de försiktighetsmått i övrigt för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
	Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller en åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
	Enligt 26 kap. 9 § får tillsynsmyndigheten i det enskilda fallet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken och föreskrifter ska följas. 
	Sändlista
	Beslutet delges
	Kommunstyrelsen
	Hur man överklagar
	Hos vem ska beslutet överklagas? 
	Nämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
	Var lämnas överklagandet? 
	Skrivelsen ska lämnas/skickas in till:
	Myndighetsnämnden
	827 80 Ljusdal
	Tid för överklagande 
	Nämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
	Hur man utformar sitt överklagande 
	Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr). 
	Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. 
	För mer information, kontakta Miljöenheten; 0651-18 000 eller miljo@ljusdal.se 
	Underteckna överklagandet 
	Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.
	MFV.2011.62 
	§110 
	Ansökan om utdömande av vite på fastigheten Ljusdals-Ede 2:6
	Beslut
	Myndighetsnämnden beslutar att:
	· Ansöka hos Mark- och miljödomstolen, om att det förelagda vitet enligt punkt 1, § 96 2013-09-26 döms ut   
	Myndighetsnämnden har i beslut punkt 1§ 96 2013-09-26 förelagt Jönssons Bilskrot Återvinning AB, orgnr 556209-7808 om att låta ackrediterat företag undersöka marken för att bedöma om marken är att betrakta som förorenat område på fastigheten Ljusdal-Ede 2:6. Undersökningen ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten samt vara genomförd senast 12 månader efter att beslutet vunnit laga kraft.
	Ett tidigt samrådsmöte har hållits med tillsynsmyndigheten, Karl-Erik Jönsson Jönssons Bilskrot Återvinning AB och Elisabeth Nordenberg Ewen Miljökonsult i november 2013. Därefter har Ewen Miljökonsult vidarebefordrat ett meddelande från advokat Hans-Peter Brattberg att företaget inte kommer att kunna utföra markundersökningar under våren/sommaren enligt plan. Handläggare Karin Hansson har varit  i kontakt med Elisabeth Nordenberh Ewen Miljökonsult och har då fått uppgifter om att det inte finns något uppdrag kvar hos dem att fortsätta med markundersökningar i enlighet med beslutet. Karl-Erik Jönsson har inte själv varit i kontakt med tillsynsmyndigheten. Myndighetsnämnden anser att det är angeläget att vitet utdöms.
	Bilagor: 
	Myndighetsnämndens beslut § 96 2013-09-26 dnr MFV 2011/62
	E-post meddelande från Elisabeth Nordenberg Ewen Miljökonsult
	Anteckning från telefonsamtal med Elisabeth Nordenberg Ewen Miljökonsult
	ADM.2014.26 
	§111 
	Begäran om ändring av delegationen för tillsyn enligt tobakslagen 
	Beslut
	Myndighetsnämnden beslutar att:
	· Tillstyrka förslaget om förändring av delegationen gällande 2§ och 4§ tobakslagen (1993:581).
	Ärendet
	Förslaget medför att myndighetsnämndens delegation gällande 2§ och 4§ § tobakslagen (1993:581) överförs till omsorgsnämnden.
	Sedan 2005 delar omsorgsnämnden och nuvarande myndighetsnämnden på tillsynsansvaret enligt tobakslagen. Enligt beslut från 2005 har omsorgsnämnden tillsynsansvar för 2 § punkt 5 samt 12 § och 12a § medan myndighetsnämnden (dåvarande samhällsbyggnadsnämnden) har tillsynsansvaret enligt 2 § punkt 1-4 samt punkt 6-7 och 4 §, (bilaga: Tobakslagen (1993:581)). Det innebär i praktiken att omsorgsnämnden har tillsynen på kontroll av rökförbud i restauranger och serveringsmiljöer inomhus och kontroll av åldersgränser i samband med inköp av tobaksvaror. Myndighetsnämndens ansvarsområde omfattar i stort sätt lokaler till vilka allmänheten har tillträde men även skolor, skolgårdar och liknande.
	Motivering till beslut
	Dagens uppdelning av tillsynsansvaret för tobakslagen mellan myndighetsnämnden och omsorgsnämnden medför, att helhetsperspektivet för brukandet av tobak och de hälsoproblem som är kopplade till användandet faller mellan stolarna. Regeringen har uppmärksammat problemen kring delat ansvar i folkhälsofrågor och därför bildat en nationell kunskapsmyndighet, Folkhälsomyndigheten med ett övergripande ansvar för alla folkhälsofrågor. Vägledningsfunktionen gällande tobaksfrågorna ingår därför nu i den nybildade Folkhälsomyndigheten. Tidigare var tillsynsvägledningen delad mellan socialstyrelsen och statens folkhälsoinstitut.  
	Med anledning av Folkhälsomyndighetens övertagande av den vägledandefunktionen och det intresse som finns hos omsorgsförvaltningen att arbeta med tobaksfrågor hela vägen från försäljningsställen till brukaren/konsumenten finner myndighetsnämnden ingen anledning till att tillsynsansvaret ska fortsätta att vara uppdelat.
	Övrigt
	Myndighetsnämnden föreslår att förslaget skickas till omsorgsnämnden för remiss inför att beslut tas av kommunstyrelsen.
	INFO.2014.3 
	§112 
	Lägesrapport Miljöenheten 
	Miljöchef Karin Hansson  informerar i sin lägesrapport från Miljöenheten om:
	Ärendestatistik
	Aktiviteter och händelser av intresse
	INFO.2014.4 
	§113 
	Myndighetsnämndens delegationsbeslut 
	Beslut
	Myndighetsnämnden beslutar att nedanstående delegationsbeslut anslås.
	Ärendet
	Följande delegationsbeslut redovisades vid dagens sammanträde.
	Bygg
	Beslutsnummer: 478-539
	Miljö
	Beslutsnummer: 491-549
	Räddning
	Beslutsnummer: -
	BYGG.2014.340 
	§114 
	Ansökan om bygglov för nybyggnad av fotbollshall på Höga 7:1 i Ljusdal 
	Beslut
	Myndighetsnämnden beslutar att:
	· Häva beslut § 94 2014-09-25.
	· Bygglov beviljas för reviderad situationsplan diarieförd 2014-10-21 med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
	Som villkor för beslutet gäller: 
	· För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: SC0925-11.
	· Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara.
	· Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.
	· Inför det tekniska samrådet ska förslag till kontrollplan, brandskyddsdokumentation, tekniskbeskrivning/konstruktionshandlingar och markplaneringsritning inlämnas. Markplaneringsritningen bör vara upprättad utifrån nybyggnadskarta och ange tillfartsvägar, räddningsvägar samt parkeringsplatser (P och HCP).
	Handlingar som ingår i beslutet 
	Ansökan diarieförd 2014-09-02
	Ritningar diarieförd 2014-09-02
	Kontrollansvarig diarieförd 2014-09-02 
	Reviderad situationsplan diarieförd 2014-10-21
	Ärendet
	Ljusdals IF ansöker om bygglov för nybyggnad av tälthall för fotboll (övertryckshall). Hallen har måtten 115x84 meter och en totalhöjd av 24 meter. Byggnaden är sfärisk och kommer ha fundament av betong. Duken är av PVC-material och har en grå-vit kulör. 
	Bygglov har tidigare beviljats av myndighetsnämnden på annan plats inom fastigheten. Nu vill sökanden ändra dess placering varför en ny situationsplan har inlämnats som myndighetsnämnden har att besluta om.
	Planenlighet
	Ansökan avser planenlig åtgärd inom detaljplan. 
	Fastigheten omfattas av detaljplan nummer 170. Detaljplanen anger idrottsverksamhet.
	Motivering till beslut
	Inga restriktioner finns enligt gällande detaljplan. Om en ansökan följer gällande detaljplan skall bygglov beviljas om åtgärden också uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 – 3, 6, 7, 9 – 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i detaljplan. Byggnaden bedöms vara lämplig för sitt ändamål, har en acceptabel form-, färg- och materialverkan, och bedöms vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken bedöms inte uppkomma. Sammanfattningsvis bedöms aktuella krav i 2 och 8 kapitlet PBL uppfyllas. Med beaktande av ovanstående skäl bedöms bygglov kunna beviljas även på den nya placeringen. 
	Upplysningar
	Byggherren kontaktar Plan och Byggchef Anders Berg 0702156285 om tidpunkt för samråd.
	Ingen ytterligare avgift för detta nya beslut tillkommer utöver den tidigare beslutade avgiften från 2014-09-25, § 94.
	Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning.
	Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.
	Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän myndighetsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.
	Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som beslutet kungjorts i Post- och Inrikestidningar. Projektet påbörjas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft. 
	Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.
	Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga
	Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
	I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll, behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av plan och bygg. 
	Sändlista
	Beslutet delges 
	Sökande och KA (beslut och handlingar som ingår i beslutet)
	Övriga kända sakägare via kungörelse i LjusdalsPosten (meddelas om vad som står i POIT)
	Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do)
	Hur man överklagar
	Hos vem ska beslutet överklagas? 
	Nämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen Gävleborg.
	Var lämnas överklagandet? 
	Skrivelsen ska lämnas/skickas till 
	Myndighetsnämnden
	827 80 Ljusdal
	Tid för överklagande 
	Nämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
	Hur man utformar sitt överklagande 
	Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr). 
	Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. 
	För mer information, kontakta plan och bygg; 0651-183 11 eller bygg@ljusdal.se 
	Underteckna överklagandet 
	Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.

