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   INFO.2014.1  

§128  
 

Lägesrapport Räddningstjänsten  
 
Räddningschef Peter Nystedt informerar i sin lägesrapport om: 
 
Larmstatistik 
Aktiviteter och händelser av intresse 
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   HÄL.2014.263  
 
§129  
 

Tillstånd för hållande av kaniner inom detaljplanerat område, 
fastigheten STENHAMRE 9:7  
 
Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att medge tillstånd med villkor för hållande av maximalt 70 kaniner 
(adulta och juvenila) inom fastigheten Stenhamre 9:7. 
 
Villkor: 
• Burar och hagar med kaniner får inte placeras närmare än 2 meter från tomtgräns 
• Spillning och använd strö/spån får inte komposteras inom fastigheten 
• Den spillning och strö/spån som uppkommer efter rengöring av burar får inte lagras längre 

än 2 dygn i lämpligt förslutet kärl, inför bortforsling 
• Lagring av oanvänt strö/spån och foder ska ske på ett sådant sätt att risk för olägenhet för 

grannar minimeras 
• Tillståndet gäller till och med 2020-12-31 
• Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas 

 
Beslutet är fattat med stöd av Ljusdals kommuns lokala föreskrifter avseende skydd av människors 
hälsa och miljö (KF § 90/05) och 26 kap 26 § miljöbalken (1998:808) 
 
Ärendet 
I Myndighetsnämndens protokoll § 104, 2013-10-24 framgår det att myndighetsnämnden ska under 
hösten 2014 utvärdera erfarenheterna av kaninhållning inom fastigheten Stenhamre 9:7 inför ett 
eventuellt beslut om förlängning av tillståndet. 
 
Karin Hansson, miljöenheten, har varit på tillsynsbesök den 12 september 2014. Vid besöket 
konstaterades att villkor 1 inte följdes. Villkor 1 medför att burar och hagar med kaniner inte får 
placeras närmare än 2 meter från tomtgräns. Vid tillsynsbesöket var verksamhetsutövaren (vu) inte 
hemma och därför begärdes kompletterande uppgifter in, om hur många kaniner som det fanns 
inom fastigheten och om det fanns intresse att begära en förlängning av tillståndet.  
 
Vu uppgav då att hon hade mer än 70 stycken kaniner eftersom antalet vuxna kaniner var ca 70 
stycken och begärde att tillståndet skulle förlängas, men med följande ändringar: 
Antalet kaniner ska endast omfatta vuxna kaniner och det ska inte vara färre än 70 stycken. 
Avståndet till angränsande fastigheter/tomtgräns för burar/hagar ska inte vara mer än 1,10 m. 
I kompletteringarna fram kom också att vu och nuvarande ägare till grannfastigheten Stenhamre 
9:10 är överens om att burarna och hagarna står närmare gränsen än vad Myndighetsnämndens 
beslut anger.   
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Motivering till beslut 
Myndighetsnämnden anser att det finns ingen anledning till att ändra avståndet i villkor 1 eftersom 
hänsyn ska tas, inte bara till nuvarande utan även till framtida fastighetsägare. Ett avstånd på 2 m 
mellan burar/hagar som hyser kaniner till angränsande fastighet minskar riskerna för att olägenhet 
ska uppstå som t ex lukt, flugor. Vidare har Myndighetsnämndens beslut protokoll § 104, 2013-10-
24 överklagats både till Länsstyrelsen och till Mark- och miljödomstolen. Inga av dessa instanser 
har funnit några skäl till att ändra myndighetsnämndens beslut och att då tillmötes gå vu´s 
överklagan.  Utifrån detta samt det tillsynsbesök som Miljöenheten genomfört finner 
Myndighetsnämnden inga skäl till att ändra sitt tidigare beslut och därmed tillmötes gå de ändringar 
som vu har uppgett i sin begäran om förlängning av tillstånd för att hålla kaniner inom 
detaljplanerat område. 
 
Upplysningar 
Tillsynsmyndigheten kan komma att förbjuda verksamheten om beslutet inte följs. 
 
Detta beslut går att överklaga, se bilaga 
 
 
Beslutsmottagare 
Fastighetsägare Stenhamre 9:10 
Fastighetsägare Stenhamre 9:6 
Verksamhetsutövare
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   ADM.2014.10  
 
§130  
 

Uppföljning av den planerad tillsynen för miljöskydds- och 
livsmedelsobjekt för 2014.  
 
Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att flytta fram tillsynen för 46 objekt från 2014 till 2015 och 2016 i 
enlighet med bifogade tabeller.  
 
Ärendet 
Sammanställningen av årets genomförda tillsyn visar att 24 objekt inom miljöfarlig verksamhet 
(miljöskyddsobjekt) och 22 livsmedelsobjekt inte har fått tillsyn enligt tillsynsplanen för 2014. 
Samtliga objekt omfattas av miljöbalkens eller livsmedelslagstiftningens krav på återkommande 
tillsyn. 
 
Utifrån sammanställningen vill myndighetsnämnden att tillsynen för de redovisade objekten flyttas 
fram till 2015 och 2016 i enlighet med bifogade tabeller för miljöskydd och livsmedel. 
Fördelningen av tillsynen för objekten är baserad på handläggarnas erfarenheter från tidigare besök 
och utifrån antalet tillsyns timmar/objekt som redan är planerad och ska genomföras under 2015 och 
2016.  För de livsmedelsobjekt som inte fått tillsyn under 2014 kommer all tillsyn att ske under 
2015, medan de miljöskyddsobjekt som inte hunnits med under 2014, har tillsynen fördelats på två 
år.  
 
Bakgrund 
Myndighetsnämnden har som tillsynsmyndighet att ansvar för att den planerade tillsynen enligt 
miljöbalken och  livsmedelslagstiftningen blir genomförd under året. 
Miljöenheten som har ansvaret att utföra den planerade tillsynen och har under de senaste tre åren 
haft en mycket stor personalomsättning. Det har medfört att mycket av den tid som avsätts för 
planerad tillsyn, har tvingats att användas för rekrytering, introduktioner och handläggning av 
inkommande ärenden. 
   
Syftet med bestämmelserna i miljöbalken är att främja hållbar utveckling som innebär att nuvarande 
och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Tillsynsmyndigheten ska 
genom tillsyn säkerställa syftet med miljöbalken och de föreskrifter som meddelats med stöd av 
balken. Tillsynsmyndigheten ska för detta ändamål på eget initiativ eller efter anmälan/ansökan i 
nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken.   
 
Syftet med livsmedelslagstiftningen är att konsumenterna har trygga livsmedel, förtroende för 
tillsynsverksamheten och en god grund för val av produkt. Med trygga livsmedel menas säkra 
livsmedel och att konsumenterna inte blir lurade.  Men även att intressenterna (företagen) har tilltro 
till tillsynen och upplever den som meningsfull. 
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Bilagor: 
Tabell 1: Tillsynsobjekt miljöfarlig verksamhet 
Tabell 2. Tillsynsobjekt livsmedel 
 
 
Beslutsmottagare 
Kommunstyrelsen  
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Justerare Utdragsbestyrkande 

Tabell 1: Tillsynsobjekt miljöfarlig verksamhet 
 

Typ av verksamhet VU Timmar Avgift /år 2015 2016 
Mellanlagring avfall Sveaskog 

Förvaltning AB 6 3600 1   

Anl. för mellanlagring FA Ljusdal 
Renhållning AB 4 2400   1 

Lackering med bilverkstad Bilskadecenter i 
Ljusdal AB  4,5 2700 1   

Lackering 
Hälsinge lack 
och bilplåt i 
Ljusdal AB 

6 3600 1   

Fordonsverkstad Bilmetro AB 4 2400   1 

Verkstadsindustri Motorrenovering 
i Ljusdal AB 2 1200 1   

Plåtslageri Thures Plåt AB 2 1200   1 

Fiskodling 

Bengt 
Ångström, 
Helsings väg 6, 
827 40 Tallåsen 

2 1200   1 

Verkstadsindustri, metall-
legoarbeten GEMEK AB 6 3600 1   

Motorsport Järvsö Racing 
HB 4 2400 1   

Ytbehandling - Metall Loostec AB 6 3600 1   

Verkstadsindustri, 
metallegoarbeten 

Martin Fredin 
Precision i 
Ljusdal AB, 

6 3600 1   

Mellanlagring av farligt avfall 
Fordonstvätt,? verkstad 

Komatsu Forest 
Sweden HB 4 2400   1 

Plastprodukt AB 
Pappersteknik 11 6600 1 1 

Verkstadsindustri Mekanotjänst i 
Ljusdal AB 6 3600 1   

Anl. för mellanlagring FA Ljusdal 
Renhållning AB 4 2400   1 

Lackering m snickeri Olssons 
Trappor AB  4 2400   1 

Lackering o blästring Storhaga Lack 
& Laga AB  6 3600 1   

Lagring av timmer, flisning 
och lagring av bränsleflis 

Sveaskog 
Förvaltning AB 11 6600 1 1 

Verkstadsindustri 
Järvsö 
Pressverktyg 
AB 

2 1200 1   

Mellanlagring avfall Last o Kran AB 6 3600 1   

Mellanlagring avfall NCC ROADS 
AB 6 3600 1   
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Mellanlagring av avfall o 
skylttillverkning 

Stigges Reklam 
AB 2 1200   1 

Skrotupplag 
AB Ljusdals 
Skrot & 
Partiaffär  

3 1800   1 

 
Tabell 2: Tillsynsobjekt livsmedel 
 

Typ av verksamhet 
VU Timmar Avgift/år 2015 

Bageri Norbagar´n 1 800 1 

Bageri/café Engbergs i 
Stavsäter  3 2400 1 

Café Järvsö sleep n eat 2 1600 1 

Café Tallåsens Folkets 
Hus 2 1600 1 

Café/gatukök Kajevalls 
friluftsanläggning 3 2400 1 

Café Ersk-Anders Café 
Skästra Bygdegård 3 2400 1 

Centralkök/kostenheten Ramsjö skola 7 5600 1 
Kiosk/godisbutik Järvsö Kart 2 1600 1 
Livsmedelstillverkning Hälsingebollen 3 2400 1 
Mejeri Svedbovallen 4 3200 1 
Mobil anläggning Mårtens Lantbruk 2 2400 1 
Mobil anläggning BEN 355 0 tim avg 1 

Mobil anläggning Gävleborgsbär 
RGM 995 2 1600 1 

Mobil anläggning Färila allhandel 2 1600 1 
Mobil anläggning Håkan Ottenhag 3 2400 1 
Musteri Tura Gård 2 1600 1 

Restaurangkök Chinova 
mötesgård 3 2400 1 

Restaurang Järvsöbacken 3 2400 1 

Restaurangkök 
Losgården 
Vildmarks stugor i 
norrland AB 

3 2400 1 

Kvarn Nordsjö Kvarn 7 5600 1 

Livsmedelstillverkning Mitt lantbruk 1:22 
AB 4 3200 1 

storhushåll/kyrkan Församlingsgården 3 2400 1 
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   INFO.2014.3  
 
§131  
 
 
Lägesrapport Miljöenheten  
 
Miljöchef Karin Hansson informerar i sin lägesrapport om: 
 
Ärendestatistik 
Aktiviteter och händelser av intresse 
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   BYGG.2014.307  
 
§132  
 

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på avstyckning från 
Sjöändan 2:8 i Los  
 
Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att:  
Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att bygglov för den sökta 
åtgärden kan tillåtas med nedanstående tillhörande villkor och upplysningar.  
 
Villkor  
• Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell förekomst av 

markradon och gällande grundförhållanden. 
• Sökanden uppmärksammas om att egen avloppsanläggning kräver separat tillstånd. Detta 

söks hos samhällsutvecklingsförvaltningens miljöenhet.  
• Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § plan- och 

bygglagen.  
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att 

beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.  
• Myndighetsnämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till landskapsbild och 

rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att samråda med plan och bygg före 
bygglovsansökan. 

• Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som ungefärlig beträffande 
byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska redovisas på situationsplanen i 
bygglovansökan. 

• Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning kan lösas på ett 
ekonomiskt rimligt sätt för sökanden. 

 
Avgiften för beslutet är 4 700 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ingår i beslutet  
Ansökan diarieförd 2014-08-05 
Situationsplan diarieförd 2014-11-11 
 
Ärendet  
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på avstyckning från Sjöändan 2:8 i Los. 
Sökande önskar avstycka en tomt från fastigheten Sjöändan 2:8 och där uppföra ett fritidshus på ca 
80 m2. 
Vatten och avlopp avses att utföras som egen anläggning. 
Myndighetsnämnden har tidigare lämnat strandskyddsdispens mot byggnadsförbudet inom 
strandskyddsområdet i delegationsbeslut D14/499 från 2014-10-06. 
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Förutsättningar  
Planförutsättningar  
Fastigheten är belägen utanför planlagt område.  
Området är av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  
Kulturmiljövärden  
Inga kulturmiljövärden finns i området som påverkar den sökta åtgärden.  
Yttranden  
Ansökan har skickats som underrättelse till berörda grannar.  
Inga synpunkter från grannar har inkommit.  
 
Skäl till beslut  
Den föreslagna åtgärden bedöms komma att uppfylla kraven enligt 2 kap. 4-5 § PBL samt 
 8 kap. 9 § PBL. 
 
Upplysningar  
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.  
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande 
bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet 
vann laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.  
 
Beslutsmottagare 
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar 
Övriga kända sakägare om inte för många (meddelas om vad som står i POIT) 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do) 
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   ALLM.2014.55  
 
§133  
 

Skyltprogram  
 
Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att:  
”Skyltprogram för Ljusdals kommun” tillsvidare ska gälla inom Ljusdals kommun. 
 
 
Handlingar som ingår i beslutet  
Skyltprogram för Ljusdals kommun 
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   INFO.2014.2  
 
§134  
 
 
Lägesrapport Plan och Byggenheten 
 
Plan och Byggchef Anders Berg informerar i sin lägesrapport om: 
 
Ärendestatistik 
Aktiviteter och händelser av intresse 
 



   PROTOKOLL  15 
  
  
  Datum  
MYNDIGHETSNÄMNDEN  2014-12-18   

Justerare Utdragsbestyrkande 

 
   INFO.2014.4  
 
§135  
 

Myndighetsnämndens delegationsbeslut  
 
Nämnden fattar beslut om att nedanstående delegeringsbeslut anslås. 
 
Ärende 
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde. 
 
Räddning 
Besluts nummer - 
 
Bygg 
Besluts nummer 646-695 
 
Miljö 
Besluts nummer 612-688 
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