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PROTOKOLL 1

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2017-06-15

Justerare Utdragsbestyrkande

HÄL.2017.289

§25

Begäran om efterskänkning av avgift

Myndighetsnämndens beslut

· Myndighetsnämnden beslutar att avslå begäran om efterskänkning av prövningsavgiften för
ansökan om enskilt avlopp.

Ärendet
Stråsjö bygdegårdsförening har inkommit med en begäran om efterskänkning av prövningsavgiften
för enskild avloppsanläggning. I början av 2017 inkom en ansökan om enskilt avlopp för rening av
avloppsvatten från WC. Föreningen hyr ut en liten lägenhet i anslutning till samlingslokalen på
fastigheten Kramsta 4:11.

I februari 2012 fick Stråsjö bygdegårdsförening den första informationen om att den
avloppsanläggning de är ansvarig för, inte uppfyller dagens lagkrav på rening av avloppsvatten.
Därefter har föreningen, vid två tillfällen, begärt förlängd genomförandetid, vilket har medgivits av
miljöenheten.

De skäl som föreningen anger i sin begäran om efterskänkning av prövningsavgiften är att
föreningen har begränsade ekonomiska resurser, samt att inga kommunala bidrag går att få på grund
av ett politiskt beslut om att det bara är större föreningar som kan få ev bidrag till drift och
underhåll.
Föreningens inkomstkällor är mycket begränsade och består av medlemsavgifter och uthyrning av
lägenheten. Anläggandet av avloppsanläggningen tar en stor del av medlen och det som kvarstår
behövs för driften av lokalen.

Motivering till beslut
Enligt Ljusdals kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ska en avgift på
4800 kr tas ut vid prövning av ansökan om enskilt avlopp. Taxan är antagen av kommunfullmäktig,
§ 231 2015-11-30.

Syftet med miljöbalken är att underlätta en hållbar utveckling son innebär att nuvarande och
kommande generationer tillförsäkras en god och hälsosam miljö. I miljöbalken finns också regler
som säger att kommunen får ta betalt för att finansiera prövning- och tillsynsarbetet. Principen
bakom kallas ”förorenaren betalar” och finns i en av EU:s regler med innebörden att den som
påverkar människans hälsa och miljö ska betala myndighetens kostnad.

Enligt taxans 4§ och 22§ kan myndighetsnämnden fatta beslut om att avgiften kan nedsättas eller
efterskänkas om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter.
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PROTOKOLL 2

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2017-06-15

Justerare Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden anser att de skäl som föreningen uppgett, mycket begränsade resurser samt att
föreningen inte har möjlighet att få bidrag från kommunen, inte utgör sådana skäl att avgiften kan
efterskänkas. Nämnden anser att föreningen har goda möjligheter att ta in den extra kostnad som
4800 kr utgör genom att fördela den på hyran och/eller medlemsavgiften utan att det skulle medföra
några orimligheter för de berörda.

Sändlista
Beslutsmottagare
Stråsjö bygdegårdsförening Kärleksstigen 5 82041 Färila

Hur man överklagar, se bilaga.
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PROTOKOLL 1

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2017-06-15

Justerare Utdragsbestyrkande

MFV.2017.292

§26

Tillsyn av Färila avfallsdeponi, 2017

Myndighetsnämndens beslut

· Myndighetsnämnden vill veta hur kommunstyrelsen ska arbeta vidare med kartläggningen
av eventuella föroreningar från Färila avfallsdeponi.

Myndighetsnämnden önskar svar senast 2017-08-31.

Bakgrund
Deponin användes för deponering av hushållsavfall från samhällena Färila och Korskrogen, mellan
1960-65 och avslutades i slutet av 1980-talet. Avfallet eldades i en brännugn på deponin till början
av 1970-talet. Kontrollen över vad som deponerades var begränsad och det har även framkommit
att det vid ett tillfälle deponerades ett 50-tal fulla oljefat på området. I dagsläget är området bevuxet
med träd och sly i varierande ålder, men avfall såsom gammalt metallskrot, plast och glas sticker
upp längs med sidorna av deponin vid platsbesök 2017-05-08. Inga bestående åtgärder har gjorts för
att avsluta deponin, utan den täcktes endast med sand.

Ljusdal kommun deltog 2009 i ett länsövergripande projekt i Gävleborg, för att via en gemensam
resurs inventera och riskklassa gamla deponier. Länsstyrelsen gjorde en MIFO-inventering (metodik
för inventering av förorenade områden) för bland annat Färila avfallsdeponi och bedömde att den
ligger i riskklass 1 (högsta riskklassen). Bedömingen baserades på att deponin med stor sannolikhet
innehåller föroreningar med mycket hög farlighet, att spridningsförutsättningarna är mycket stora i
de sandiga marklagren och till grundvattnet samt att mängden avfall på platsen är mycket stor.
Deponin ligger inom ett område som är riksintressant för friluftslivet och naturvård (Övre
Mellanljusnan). Dessutom ligger deponin på Ljusnanåsen, som är en potentiell grundvattentäkt.
Sammantaget ger det en mycket stor risk att föroreningar sprids och har en negativ påverkan på
miljön.

Tidigare Samhällsbyggnadsnämnden föreslog (Dnr SN 90/90) redan 2009-08-26 att
kommunstyrelsen skulle bestämma att åsterstoden av de redan beviljade medlen för MIFO fas 1 –
inventeringen, skulle få användas till fortsatta undersökningar i MIFO fas 2. Påbörjat underlag till
”uppdragsbeskrivning för konsulttjänst för utredningar och undersökningar av Färila avfallsdeponi”
finns tillgängligt sedan länsprojektet.

Ansvar
Det är verksamhetsutövaren som har bidragit till deponins uppkomst, som ansvarar för att den
utreds enligt reglerna i 10 kap. 2§ miljöbalken och principen om att förorenaren betalar. Deponin
har bedrivits i kommunal regi och därför är det en kommunal skyldighet att inventera och
undersöka området.
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2017-06-15

Justerare Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden är tillsynsmyndighet för gamla kommunala avfallsdeponier och ska se till att
miljöbalkens regler efterföljs. Tillsynsmyndigheten får förelägga en verksamhet att lämna de
uppgifter och handlingar som myndigheten behöver för tillsynen. Verksamhetsutövarenär även
skyldig att utföra de undersökningar som behövs för tillsynen (26 kap 9, 21 och 22 §§ miljöbalken).

Beslutsmottagare
Kommunstyrelsen
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2017-06-15

Justerare Utdragsbestyrkande

INFO.2017.2

§27

Lägesrapport Miljöenheten

Miljöchef Karin Hansson informerar i sin lägesrapport från Miljöenheten om:

Ärendestatistik
Aktiviteter och händelser av intresse
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2017-06-15

Justerare Utdragsbestyrkande

INFO.2017.3

§28

Lägesrapport Räddningstjänsten

Räddningschef Peter Nystedt informerar i sin lägesrapport från Räddningstjänsten om:

Ärendestatistik
Aktiviteter och händelser av intresse
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PROTOKOLL 1

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2017-06-15

Justerare Utdragsbestyrkande

BYGG.2017.150

§29

Förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus på Myra 6:11 i Järvsö

Myndighetsnämndens beslut

· Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att fastighetsbildning
och bygglov för den sökta åtgärden kan komma att tillåtas med tillhörande villkor och
upplysningar. Beslutet är med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.

Villkor
· 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.

· Sökanden uppmärksammas om att egen avloppsanläggning kräver separat tillstånd. Detta
söks hos samhällsutvecklingsförvaltningens miljöenhet.

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

· Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell förekomst av
markradon och gällande grundförhållanden.

· Den situationsplan som sökande bifogat ansökan, betraktas som ungefärlig beträffande
byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska redovisas på situationsplanen i
bygglovsansökan.

Avgiften för beslutet är 4730 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan diarieförd 2017-04-20
Situationsplan diarieförd 2017-04-20
Ideskiss diarieförd 2017-04-25
Granneyttrande från Myra 4:2 diarieförd 2017-05-05
Granneyttrande från Myra 6:11 diarieförd 2017-05-08
Granneyttrande från Järvsö-Hamre 3:48 diarieförd 2017-05-09
Granneyttrande från Järvsö-Hamre 3:50 diarieförd 2017-05-23, 2017-05-23
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2017-06-15

Justerare Utdragsbestyrkande

Ärendet
Beslutet avser: Förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus på Myra 6:11 i Järvsö.
Sökande:  NN

Sökande har ansökt om förhandsbesked för nybyggnation av ett enfamiljshus och tillhörande
komplementbyggnad samt avstyckning. Sökande har anfört att huvudbyggnaden ska bli cirka 200
m2 och komplementbyggnaden ska underordnas denna.

Förutsättningar
Planförutsättningar
Fastigheten är belägen utanför planlagt område. I den fördjupade översiktsplanen för Järvsö sägs
det att utbyggnad i de södra delarna av Järvsö ska ske med försiktighet och att nya etableringar ska
ske i samklang med befintlig bebyggelse för att behålla det öppna odlingslandskapet.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Området är av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Området är av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § miljöbalken.

Kulturmiljövärden
Området som är berört av den tänkta exploateringen har inga utpekade kulturhistoriska värden. Men
stora delar av Myra by är av äldre bebyggelse och myndighetsnämnden kommer att ställa krav på
utformning av byggnaden i samband med bygglovsansökan.

Yttranden
Ansökan har skickats som underrättelse till Järvsö-Hamre 3:48, Järvsö-Hamre 3:27, Järvsö-Hamre
3:50, Järvsö-Hamre 3:49, Myra 4:2 och Myra 6:11.

Järvsö-Hamre 3:48, Järvsö-Hamre 3:50, Järvsö-Hamre 3:50, Myra 4:2 och Myra 6:11 har inkommit
utan synpunkt.

Järvsö-Hamre 3:27 och Järvsö-Hamre 3:49 har valt att ej inkomma med något yttrande.

Eftersom inga synpunkter inkommit på ärendet har inget skickats till sökande för bemötande.

Motivering till beslut
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och bygglagen (markens
lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen.

Myndighetsnämnden gör bedömningen att åtgärden ligger i linje med den fördjupande
översiktsplanen för Järvsö med tanke på att man bygger vidare på befintlig bebyggelse i området.
Sökt åtgärd kommer ej att skapa sådana olägenheter som benämns i PBL för grannar eller sakägare.
Åtgärden kommer att ligga förhållandevis nära odlingslandskap men ändå med ett sådant avstånd så
att eventuellt jordbruk ej kommer att orsaka olägenhet för den tänkta fastigheten.
Detta medför att myndighetsnämnden anser att förhandsbeskedet ska beviljas och ställa sig bakom
en eventuell framtida avstyckning.
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2017-06-15

Justerare Utdragsbestyrkande

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.

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet.

Sändlista
Beslutet delges
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet)
Lagfaren ägare, Myra 6:11 (infobrev och beslut)

Information om beslutet per infobrev
Sakägare, "rågranne"
Järvsö-Hamre 3:48
Järvsö-Hamre 3:27
Järvsö-Hamre 3:50
Järvsö-Hamre 3:49
Myra 4:2

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do)

Hur man överklagar, se bilaga.
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Datum
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Justerare Utdragsbestyrkande

ALLM.2017.10

§30

Anmälan om olovlig användning av byggnad/container på Stene 6:24 i Järvsö

Myndighetsnämndens beslut

· Ärendetavskrivs utan vidare åtgärd.

Handlingar som ingår i beslutet
Anmälan diarieförd 2017-03-14
Bullermätning tillhörande Bygg.2017.115 diarieförd 2017-04-06
Bygglovsbeslut D 17/213 diarieförd 2017-05-04

Yttranden
Efter myndighetsnämndens granskning och delegationsbeslut D 17/213 så har klagande fått
information den 2 maj om att myndighetsnämnden har för avsikt att avskriva dennas ärende.
Klagande fick till den 30 maj på sig att inkomma med ett yttrande om detta men har valt att ej
inkomma med något sådant.

Ärendet
Beslutet avser: Anmälan om olovlig användning av byggnad/container på Stene 6:24 i Järvsö
Den 15 mars 2017 inkom NN med ett mejl till
Ljusdals kommun, plan och bygg där hon anförde att det var en container som olovligen används
för tillagning av mat till de boende på Kulthammar asylboende. Hon påpekar att ett tillfälligt
bygglov har löpt ut samt att det är höga ljudnivåer som påverkar barnens utemiljö.
Myndighetsnämnden antar att barnen som menas är de som nyttjar dagiset som också finns på
fastigheten.

Motivering till beslut
Fastighetsägaren hade mycket riktigt ett tidsbegränsat bygglov som löpte ur vid årsskiftet
2016/2017. När anmälan om olovlig verksamhet i byggnaden inkom den 15 mars 2017 skickade
myndighetsnämnden ut ett informationsbrev till fastighetsägaren om att ett tillsynsärende startats.
Fastighetsägaren tog då kontakt med bygglovshandläggare Simon Rosell och kom sedermera in
med en ny ansökan om tidsbegränsat bygglov 2017-04-06.
Detta ärende hade en bullermätning gjord på platsen som diariefördes på båda ärendena.
Myndighetsnämnden genom handläggare Simon Rosell beviljade ett bygglovsbeslut med
beslutsparagraf D17/213. Eftersom fastighetsägaren relativt skyndsamt inkom med en ansökan om
nytt bygglov och det beviljades gör myndighetsnämnden bedömningen att något olovligt ej gjorts
på fastigheten. När det gäller störningen av för höga bullernivåer påvisar mätningen som gjorts att
så ej är fallet.

Med detta i beaktande anser myndighetsnämnden ej att det finns anledning att gå vidare med
ärendet och att det ska avskrivas utan vidare åtgärd.
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Datum
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Justerare Utdragsbestyrkande

Sändlista
Beslutet delges
Klagande, (beslut och handlingar som ingår i
beslutet) med REK

Ägare till fastigheten, Kulthammar AB, Tullinge strand 32, 146 40 Tullinge (beslut och handlingar
som ingår i beslutet)

Hur man överklagar, se bilaga
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Justerare Utdragsbestyrkande

BYGG.2017.97

§31

Nybyggnad av trygghetsboende på Öje 28:1, del av, i Järvsö

Myndighetsnämndens beslut

· Åtgärden avviker från detaljplanen/områdesbestämmelserna avseende färg på taktäckning,
liten avvikelse medges.

· Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen.
· Som kontrollansvarig antas .

Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap.
3 § plan- och bygglagen.

Avgiften för beslutet är 38 707 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Avgift för startbesked faktureras separat när beslut meddelas.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan diarieförd 2017-03-29
Ritningar diarieförd 2017-03-29,2017-05-31
Situationsplan diarieförd 2017-05-31
Teknisk beskrivning 2017-03-29
Kontrollansvarig diarieförd 2017-03-29
Yttrande från trafikverket diarieförd 2017-05-08
Yttrande från Ön 1:1 diarieförd 2017-04-19
Yttrande från Järvsö-kyrkby 2:17 diarieförd 2017-06-02

Ärendet
Beslutet avser: Nybyggnad av trygghetsboende på Öje 28:1, del av, i Järvsö.
Sökande: LJUSDALSHEM AB, BOX 7, 827 21 LJUSDAL.
Sökt åtgärd innebär att man vill bebygga fastigheten med fyra stycken lägenhetshus och en
gemensamhetslokal. Konceptet som man vill bygga med är ett så kallat trygghetsboende. Husen
kommer att uppföras fristående och enbart sitta ihop med loftgångar med tillhörande hiss centralt
belägen i beståndet. Husen kommer att få olika fasadfärg och takbeläggning och den totala BYAär
1150 m2. Lägenhetshusen kommer att vara i två våningar och gemensamhetslokalen blir i en
våning. Lägenhetshuset längst västerut kommer att placeras vinkelrätt med de övriga byggnaderna.
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Datum
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Justerare Utdragsbestyrkande

Förutsättningar
Planförutsättningar
Fastigheten omfattas av detaljplan 358 "Detaljplan för del av Öje 28:1 mfl, Stenevägen" .
Bestämmelserna innebär bland annat att området ska vara för bostadsändamål och bebyggelse får
ske i två eller tre våningar.

Kulturmiljö
Fastigheten har inga utpekade kulturhistoriska värden.

Yttranden
Ansökan har skickats som underrättelse till Trafikverket, Ön 1:1, Järvsö-Kyrkby 2:17 och Öje 28:1.
Se bifogade handlingar för fullständiga yttranden.

Trafikverket har framfört att dom inte har något att erinra mot exploateringen av bostäder. De
motsätter sig däremot förslaget med längsgående parkeringar vid vägen. Efter samtal med sökande
kommer det ej heller i detta skede att bli några längsgående parkeringar utan parkeringar till boende
och gäster löses inom egen fastighet.

Ön 1:1, Järvsö-kyrkby 2:17 och Öje 28:1 har valt att ej inkomma med någon synpunkt.

Motivering till beslut
Sökt åtgärd bedöms följa 2 och 8 kap plan- och bygglagen. Sökt åtgärd bedöms strida mot
detaljplanens bestämmelse angående färgsättning på taktäckningen, detaljplanen medger takpannor
eller falsad plåt i röd kulör. Sökt åtgärd innebär att taket skulle vara av tegel och ha olika färger
med bland annat rött och svart. På grund av omgivningen som inte har någon enhetlig taktäckning
anser myndighetsnämnden att det ej finns fog för att sätta krav på att taket ska utföras i samma färg
varpå detta kan ses som en lite avvikelse. Frågan blir då om åtgärden strider mot detaljplanens
syfte, syftet med detaljplanen är att fortsätta på den byggnadstradition som finns i området.
Eftersom bebyggelsen i området är spretig görs bedömningen att valet av färg på taken ej får ses
som avvikande i omgivningen och då heller ej strider mot detaljplanens syfte.

Eftersom två av lägenhetshusen kommer ha en direkt koppling till gemensamhetslokalen gör
myndighetsnämnden bedömningen att denna kombination blir att betrakta som huvudbyggnad och
placeras parallellt med vägen enligt planen, alltså avviker ej den vinkelräta byggnaden från
detaljplanen.

Byggnaderna kommer att ges olika uttryck med listverk och takkupor samt kulörförändring, detta
bidrar till att bibehålla omgivningens karaktär och tradition. Detta medför att myndighetsnämnden
anser att bygglov ska beviljas.

Upplysningar
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.
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PROTOKOLL 3

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2017-06-15

Justerare Utdragsbestyrkande

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.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se
bilaga.

I detta ärende krävs utstakning behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning debiteras separat om
de utförs av plan och bygg.

Sändlista
Beslutet delges
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet)
KA, (beslut och handlingar som ingår i beslutet)

Remissinstanser
Trafikverket
Underrättelse om beslutet per brev
Sakägare, "rågranne"
Öje 28:1
Ön 1:1
Järvsö-Kyrkby 2:17

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar

Hur man överklagar, se bilaga.
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PROTOKOLL 1

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2017-06-15

Justerare Utdragsbestyrkande

BYGG.2017.99

§32

Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till skola och kultur på
Åkersta 7:7 i Ljusdal

Myndighetsnämndens beslut

· Åtgärden avviker från detaljplanen avseende byggnadens användning som skola där
detaljplanen anger bostäder, kontor och handel, liten avvikelse medges.

· Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen.
· Som kontrollansvarig antas .

Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap.
3 § plan- och bygglagen.

Avgiften för beslutet är 20 376 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan diarieförd 2017-03 29
Ritningar diarieförd 2017-05-17
Situationsplan diarieförd 2017-05-22
Kontrollansvarig diarieförd 2017-05-17

Ärendet
Beslutet avser: Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till skola och kultur på
Åkersta 7:7 i Ljusdal .
Sökande: FRISKOLAN VINTERGATAN,ÄMBARBOVÄGEN 5, 827 35 LJUSDAL.

Förutsättningar
Planförutsättningar
Fastigheten omfattas av detaljplan 123.

Yttranden
Ansökan har skickats som underrättelse till grannar och sakägare.

Tillgänglighet
Tillgängligheten bedöms kunna uppfyllas efter kontroll på plats av plan- och bygg. Senast i
samband med tekniskt samråd skall fullständig redovisning av tillgänglighet ske med reviderade
ritningar.
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PROTOKOLL 2

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2017-06-15

Justerare Utdragsbestyrkande

Motivering till beslut
Ansökan avser ändrad användning av kontorslokaler till skola och museum. I detaljplanen anges
användningen för byggnaden som bostäder, handel och kontor. Skolverksamhet avviker därmed
från gällande detaljplan men får anses vara förenlig med detaljplanens syfte.
Sökt åtgärd bedöms följa 2 och 8 kap plan- och bygglagen.

Upplysningar
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning.

- Åtgärden bedöms kräva tillstånd av eller anmälan eller registrering till miljö.

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.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren anmanas att kontakta plan- och bygg för
överenskommelse om tid för det tekniska samrådet.

Sändlista
Beslutet delges
Sökande (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

Hur man överklagar, se bilaga.
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PROTOKOLL 1

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2017-06-15

Justerare Utdragsbestyrkande

ALLM.2013.33

§33

Ev olovligt byggande på Järvsö-Ede 4:17 i Järvsö

Yttrande angående överklagat rättelseföreläggande på fastigheten Järvsö-Ede 4:17 i Järvsö,
Ljusdals kommun. Målnr: P2072-17 060208

Myndighetsnämnden motsätter sig klagandes yrkande om ändring.

Enligt myndighetsnämndens bedömning kräver åtgärden både bygglov och strandskyddsdispens.

Myndighetsnämnden vill förtydliga att fastigheten är en restfastighet efter att bostadsbyggnad och
tillhörande gårdsbyggnader avstyckades år 1967. Kvar blev då den restfastighet där ladan som
tidigare tillhört jordbruksfastigheten stod kvar.

I det yttrande lantmäteriet begärde i samband med avstyckningen meddelade fastighetsägaren att
restfastigheten skulle säljas för fritidshusändamål. Detta var innan strandskyddet trädde i kraft.
Inget nämndes i yttrandet om att den gamla ladan var ett fritidshus eller förväntades bli.

När personal från plan- och bygg besökte platsen den 2012-10-09 var den gamla ladan förfallen och
fotodokumenterades på grund av dess karaktär.

Även om människor någon gång skulle ha övernattat i den gamla ladan bedöms den ändå inte vara
ett fritidshus utan huvudanvändningen var som lada.
De senaste åren har den stått som en förfallen liggtimmerstomme utan golv och tak. Marken har ej
varit ianspråktagen och det har varit fritt för allemansrätten att färdas där, se foton i handlingar
diarieförda 2012-10-09, tillhörande ärendet.
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PROTOKOLL 1

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2017-06-15

Justerare Utdragsbestyrkande

BYGG.2017.111

§34

Ansökan om bygglov för omprofiliering av affärshus på Tälle 11:20 i Ljusdal

Myndighetsnämndens beslut

· Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen för tidsbegränsat bygglov till
och med 2020-06-30.

· Tekniskt samråd och certifierad kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen krävs inte i
detta ärende.

· Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen.
· Med detta startbesked bestämmer myndighetsnämnden att kontrollplanen fastställs.
· Myndighetsnämnden beslutar med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § att

byggnadsverket får tas i bruk innan slutbesked har meddelats.

Följande handlingar ska lämnas in till plan och bygg som underlag för slutbesked:
· 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 bygglovet är 5540 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan diarieförd 2017-04-07
Ritningar diarieförd 2017-04-05
Fotomontage diarieförd 2017-04-05
Kontrollplan diarieförd 2017-04-07
Yttrande från Länsmuseet Gävleborg diarieförd 2017-05-10

Ärendet
Coop Mitt ekonomisk förening, Box 901, 801 32 Gävle, ansöker om bygglov i efterhand för
omprofilering av affärshus på Tälle 11:20 i Ljusdal.

Den 2017-04-04 uppmärksammade personal från plan- och bygg att nya skyltar är uppsatta samt att
en fasadförändrning i form av täckande folie i skyltfönster har utförts på fastigheten Tälle 11:20.
Bygglovhandläggare Sanna Sved tog kontakt med företaget via telefon och e-post samma dag och
uppmanade dem till att inkomma med en ansökan om bygglov i efterhand då åtgärderna redan är
utförda.

En ansökan om bygglov i efterhand inkom den 2017-04-05 till myndighetsnämnden.
I den berörda byggnaden ligger en dagligvaruhandel om ca 3000 kvm butiksyta.

21(32)



PROTOKOLL 2

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2017-06-15

Justerare Utdragsbestyrkande

Förutsättningar
Planförutsättningar
Fastigheten omfattas av detaljplan nummer "detaljplan för Tälle 11:13 mm i Ljusdal".
Bestämmelserna innebär bland annat att fastigheten gäller för handelsändamål. Den del av
byggnaden som ligger närmast Norra järnvägsgatan är Q-märkt och övriga delar av byggnaden är
märkt med lilla q.

Kulturmiljövärden
Byggnaden, även kallad "gamla Domus" är uppförd på 1950-talet och är både Q och q märkt. I
gällande detaljplan står det att i samband med pågående arbete med fördjupad översiktplan för
Ljusdal kommer ett nytt bevarandeprogram att tas fram. I ett konceptförslag till kulturhistorisk
utredning och byggnadsinventering anges byggnaderna på fastigheterna 11:16 (Domus), Tälle 11:18
(Wienercafét) och Tälle 11:13 (Duvan) ha högsta bevarandevärde. Detta arbete är ännu inte slutfört.

Skyltprogram
Enligt Ljusdal kommuns skyltprogram antaget den 2014-12-18 bör täckta skyltfönster undvikas,
skyltar ska vara underordnade byggnad gatu- eller vägmiljö och landskapsbild, till utformning, färg
och format. En befintlig olämplig skylt ska inte tas som föredöme. När en byggnad rustas upp bör
man även se över skyltarnas utseende. Fristående reklamtavlor och flaggor får inte störa kulturmiljö
eller utsiktstråk.

Yttranden
Ärendet har remitterats till Länsmuseet som har inkommit med yttrande.
Länsmuseet tillför bland annat att "skyltningen i Ljusdals centrum är av avgörande betydelse för
hur byggnaderna och närmiljön i centrum upplevs. Detta gäller inte minst q-märkta byggnader, för
vilka särskilda hänsyn bör tas, om byggnadernas karaktär ska kunna bevaras.
Det tidigare Domusvaruhuset är en av Ljusdals mest tidstypiska byggnader från 1900-talets mitt
och en av ytterst få från denna tid i centrum som är skyddad. Byggnaden är även betydelsefull för
stadsbilden.
Enligt kommunens skyltprogram bör täckta skyltfönster undvikas. När varuhuset uppfördes var
tanken att de som rörde sig längs gatan skulle kunna se folk som var inne i varuhuset och handlade.
Glasytorna på bottenvåningen i den q-märkta byggnaden är alltså väldigt viktiga för upplevelsen av
byggnadens karaktär. Länsmuseet anser således att igenklistringen innebär en förvanskning av
byggnaden och förordar att Coop istället försöker finna någon lösning där fönsterytorna inte
behöver vara övertäckta.

De tre skyltarna på övervåningens fasader med texten Stora Coop är betydligt mer anpassade till
byggnadens gestaltning än de tidigare lådskyltarna, även om länsmuseet allra helst gärna hade sett
en återgång till klassiska neonskyltar vilket varuhuset ursprungligen hade.

Den stora skylten som är placerad vid butikens norra entré är av ett format som är väldigt
främmande i en centrummiljö, då den mer verkar vara dimensionerad för skyltning i ett externt
handelscentrum där skyltar ska betraktas på långt avstånd.

Då textytan efter omskyltningen upptar en förhållandevis liten del av skyltens hela yta blir en stor
del av skylten svart, vilket känns främmande i denna centrummiljö. Enligt kommunens
skyltprogram ska pyloner utformas i rimlig storlek och de får enligt samma text egentligen inte
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PROTOKOLL 3

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2017-06-15

Justerare Utdragsbestyrkande

förekomma i centrum. Länsmuseet rekommenderar således en annan utformning av skyltningen på
denna plats".

Motivering till beslut
Myndighetsnämnden konstaterar att åtgärden ej följer kommunens skyltprogram.
Således väljer myndighetsnämnden att ge tidsbegränsat bygglov för åtgärden. Då byggnaden är
både Q och q märkt, anser myndighetsnämnden att det är rimligt med denna åtgärd under
tidsperioden men en omprofilering ska ske när det tidsbegränsade bygglovet löper ut som tar
hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden.

Upplysningar
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning.

Tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som beslutet kungjorts i Post- och
Inrikestidningar.

Myndighetsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov
upphör att gälla.

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 (beslut och handlingar som ingår i beslutet)
Länsmuseet Gävleborg (beslut)

Underrättelse om beslutet per brev
Stenhamre 11:9
Stenhamre 11:11
Tälle 11:18
Tälle 11:19
Tälle 45:1
Tälle 9:14
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar

Hur man överklagar, se bilaga
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PROTOKOLL 1

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2017-06-15

Justerare Utdragsbestyrkande

BYGG.2017.111

§35

Ansökan om bygglov för omprofiliering av affärshus på Tälle 11:20 i Ljusdal

Beslut om sanktionsavgift gällande omprofilering av affärshus på Tälle 11:20 i Ljusdal

Myndighetsnämndens beslut

· Ärendet avskrivs utan vidare åtgärd.

Ärendet
Beslutet avser: Utdömande av sanktionsavgift för att byggnadsarbeten påbörjats utan startbesked.
Den 2017-04-04 uppmärksammade personal från plan- och bygg att nya skyltar var uppsatta samt
att en fasadförändring hade utförts på fastigheten Tälle 11:20.
I den berörda byggnaden ligger en dagligvaruhandel.
Bygglovhandläggare Sanna Sved tog kontakt med företaget via telefon och e-post samma dag.
Projektledaren NN ringer upp och meddelar via telefon att bygglovansökan helt har fallit
mellan stolarna varav hon uppmanas till att inkomma med en ansökan om bygglov i efterhand då
åtgärderna redan är utförda.

En ansökan om bygglov inkom den 2017-04-05, denna kommer tas ställning till i ett separat beslut.

Motivering till beslut
Myndighetsnämnden beslutar att ej utta någon sanktionsavgift då åtgärden ej har skett med grov
oaktsamhet, eftersom ansökan om bygglovet inkom dagen efter att plan och bygg påtalat att
åtgärden kräver bygglov.

Sändlista
Beslutet delges
Sökanden

Hur man överklagar, se bilaga.
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PROTOKOLL 1

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2017-06-15

Justerare Utdragsbestyrkande

ALLM.2016.36

§36

Anmälan om ev olovligt byggande på Järvsö-Hamre 5:13 i Järvsö

Myndighetsnämndens beslut

· Ärendet avskrivs utan vidare åtgärd.

Handlingar som ingår i beslutet
Bygglovbeslut + ritning D/16/9 2016-01-05
Foto från besök på plats den 2015-10-09
Anmälan om eventuellt olovligt byggande diarieförd den 2016-09-29
Arrendeavtal diarieförd 2017-01-20
Yttrande från NN via Krokströms advokatbyrå diarieförd den 2017-02-27

Ärendet
Beslutet avser: Anmälan om ev olovligt byggande.

Bakgrund
Bygglovhandläggare Roland Nilsson på plan- och bygg var i kontakt med en granne som berättar
om pågående byggnationer på fastigheten Järvsö-Hamre 5:13.
Roland Nilsson gör då ett besök på plats den 2015-10-09.

Vid besöket konstaterar han att arbeten med fasad och altan är i full gång, se foton från besöket den
2015-10-09 diarieförda 2017-04-27. Han blir på plats även visad en hög med brädor som alla är
delar ur altanen som behövt bytas ut mot nya, vilket ser ut att vara en större del av konstruktionen.

Stugägaren ringer sedan upp handläggaren på plan- och bygg för att berätta att det helt handlar om
renoveringsarbeten. Han håller på att renovera fasaden och sin befintliga altan då den varit
rötskadad. Han vill även glasa in denna och installera en eldstad. Handläggaren informerar om att
det då kräver bygglov för inglasningen och anmälan för eldstaden.

Handläggaren uppmanar då till att inkomma med en ansökan om bygglov för inglasningen samt
installation av eldstad och invänta startbesked innan detta påbörjas.

Den 20/10-2015 inkom en bygglovansökan till myndighetsnämnden. Sökande, NN
meddelar på ansökningsblanketten att det gäller en inglasning av befintlig altan men på ritningarna
till bygglovet framgår att det är en utbyggnad.
Då NN tidigare meddelat via samtal med Roland Nilsson att det pågår
renoveringsarbeten på stugan samt att Roland besökt platsen i samband med detta görs inget nytt
besök på fastigheten.
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PROTOKOLL 2

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2017-06-15

Justerare Utdragsbestyrkande

Den 5/1-2016 beviljas bygglov och startbesked för inglasning av befintlig altan på 32 kvm samt
startbesked för installation av eldstad.

Anmälan
En anmälan om eventuellt olovligt byggande samt eventuellt olovlig åtgärd inom strandskyddat
område inkom till myndighetsnämnden 2016-09-29.

Utredning
Fastigheten besöktes av bygglovhandläggare Simon Rosell och Karolina Engren 2016-09-29 samt
av bygglovhandläggare Sanna Sved och Roland Nilsson 2017-03-31 med anledning av
tillsynsärendet.

Fastighetsägaren, har underrättats om ärendet. Stugan, som står på arrenderad mark ägs av
. Efter mejlkontakt med har en kopia på gällande arrendeavtal inkommit.
har även personligen varit i kontakt med plan och bygg med anledning av

pågående byggnationer på stugan.

En begäran om förklaring har skickats till .
Han yttrar sig via en skrivelse från Krokströms advokatbyrå diarieförd 2017-02-27.

Den renovering av altan som stugägaren syftat på i sin ansökan anses av plan- och bygg istället vara
en tillbyggnad som kräver bygglov i enlighet med de ritningar som inlämnades med det tidigare
beviljade bygglov.

Markåtgärder
En sträcka från vägen och fram till stugan har grusats upp och gör det möjligt för mindre fordon att
framföras där. Åtgärden bedöms av plan- och bygg ej kräva bygglov eller strandskyddsdispens
varav den delen av anmälan avskrivs.
Myndighetsnämnden tar inte ställning till hur vida åtgärden har avtalats med markägare eller ej då
detta inte regleras i Plan- och bygglagen eller förordningar och föreskrifter som tagits fram med
stöd av den lagen utan styrs av annan lagstiftning.

Motivering till beslut
Myndighetsnämnden konstaterar att man har byggt efter de ritningar som inlämnats i samband med
bygglov 2015-10-20. Myndighetsnämnden anser att det ej har utförts något olovligt på fastigheten.
Informationsbrev till rågrannar och sakägare skickades ut tillsammans med det beviljade bygglovet
och ingen överklagan inkom varvid bygglovet har vunnit laga kraft.

Sändlista
Beslutet delges
Stugägaren
Fastighetsägaren
Klagande REK mb

Hur man överklagar, se bilaga.
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Justerare Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL 1

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2017-06-15

Justerare Utdragsbestyrkande

BYGG.2017.98

§37

Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerplank och vedbod på Skogsta 2:21 i
Tallåsen

Förslag till beslut gällande ansökan om bygglov inklusive startbesked för nybyggnad av bullerplank
och vedbod på Skogsta 2:21 i Tallåsen

Myndighetsnämndens beslut

· Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.
· Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen.
· Tekniskt samråd och certifierad kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen krävs inte i

detta ärende.
· Med detta startbesked bestämmer myndighetsnämnden att kontrollplanen fastställs.
· Utstakning krävs inte i detta ärende. Om byggherren vill ha byggnadens läge utstakad kan

plan och bygg utföra denna tjänst. Denna tjänst debiteras särskilt. För ytterligare
upplysningar kontaktas Kristina Hansson på telefon 0651-18330.

· Myndighetsnämnden beslutar med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § att
byggnadsverket får tas i bruk innan slutbesked har meddelats.

Följande handlingar ska lämnas in till plan och bygg som underlag för slutbesked:
· 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 3250 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan om bygglov diarieförd 2017-04-12
Situationsplan diarieförd 2017-04-20
Reviderad situationsplan med jordkällare och infart diarieförd 2017-05-31
Ritning vedbod 2017-04-20
Ritning plank diarieförd 2017-04-20

Sektionsritning plank diarieförd 2017-04-06
Kontrollplan diarieförd 2017-04-12
Granneyttrande från Skogsta 2:10 och Skogsta 2:22 diarieförd 2017-05-15
Bemötande av yttrande diarieförd 2017-05-29
Foton diarieföda 2017-05-30
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PROTOKOLL 2

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2017-06-15

Justerare Utdragsbestyrkande

Ärendet
Beslutet avser: Nybyggnad av bullerplank fastighet Skogsta 2:21
Sökande:
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerplan inkom 2017-03-29. Bullerplanket ska enligt
ansökan placeras mot tomtgräns. För att kunna underhålla det ska sektionerna bli lätta att plocka ner
så att grannens mark ej behövs beträdas för underhåll. Den 2017-04-12 kompletterades ansökan
med att även gälla ett vedförråd. Vedförrådet placeras 0,5m från gemensam tomtgräns där den
berörda delen av grannfastigheten består av obebyggd skogsmark.

Förutsättningar
Planförutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplan eller områdesbestämmelser.
För fastigheten gäller förhöjd bygglovplikt enligt 9 kap 6 § plan- och bygglagen (sammanhållen
bebyggelse).

Yttranden
Ansökan har skickats som underrättelse till ägaren av fastigheten Skogsta 2:10 och Skogsta 2:22
som bland annat anser att sökt vedbod ska placeras minst 1 meter från gemensam fastighetsgräns,
samt att bullerplanket byggs på sökandes fastighet och inte i tomtgräns (se granneyttrande
diarieförd 2017-05-15). Skogsta 2:3 har ej fått underrättelse då det ligger en mindre väg mellan
fastigheterna och underrättelsen endast gällde byggande närmare än 4,5 meter från gemensam
tomtgräns.

Inkomna synpunkter från berörd rågranne har kommunicerats med fastighetsägaren/sökanden, se
skrivelse diarieförd 2017-05-29

Fastigheten har besökts av bygglovhandläggare Sanna Sved samt Mikaela Olsen 2017-04-04 samt
2017-05-30

-Ärendet har redovisats på tjänstemannaberedning 2017-04-11 med följande synpunkter:
- Placera in 0,5m in på fastighet för underhåll.
- Vattenventil i tomtgräns får inte byggas över.

Motivering till beslut
Bullerplanket kommer fylla en funktion dels för ljud från den intilliggande lokalen som ofta upplåts
åt fester samt trafikljud från Edevägen. Bullerplanket kommer även fylla en funktion så att barn och
djur inte kan springa ut på vägen. Då bullerplanket kommer byggas i sektioner och lätt kunna
monteras ned vid underhåll behövs inte avståndet 0.5m från tomtgtäns. Nya vedbodens placering
0,5m från tomtgräns möjligör större fri tyta så fastighetsägare får möjlighet för utrymme till sin
vedhantering. Åtgärden bedöms uppfylla de krav som följer av 2 och 8 kap. plan- och bygglagen.

Upplysningar
- Vattenventil i tomtgräns får INTE byggas över. Utsättning av befintliga ledningar samt
vattenventil bör utföras innan arbetet påbörjas.
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PROTOKOLL 3

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2017-06-15

Justerare Utdragsbestyrkande

- 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 (beslut och handlingar)
Skogsta 2:10, 2:22 (beslut och handlingar)

Information om beslutet per infobrev
Skogsta 2:3 (infobrev)

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar

Hur man överklagar, se bilaga.
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PROTOKOLL 1

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2017-06-15

Justerare Utdragsbestyrkande

INFO.2017.1

§38

Lägesrapport Plan och byggenheten

Plan- och byggchef Helena Olovsdotter Haglund informerar i sin lägesrapport från Plan- och
byggenheten om:

Ärendestatistik
Aktiviteter och händelser av intresse
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PROTOKOLL 1

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2017-06-15

Justerare Utdragsbestyrkande

INFO.2017.4

§39

Delegationsärenden

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att nedanstående delegationsbeslut anslås.

Ärendet
Följande delegationsbeslut redovisades vid dagens sammanträde.

Bygg
Belutsnummer: 206 - 279.2017

Miljö
Beslutsnummer: 250 - 316.2017

Räddning:
Beslutsnummer: -
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