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INFO.2015.1

§79

Lägesrapport Räddningstjänsten

Räddningschef Peter Nystedt informerar i sin lägesrapport från Räddningstjänsten om:

Ärendestatistik
Aktiviteter och händelser av intresse
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BYGG.2015.332

§80

Ansökan om strandskyddsdispens för grillkåta, bastu, brygga och uppställning
av badtunna på Vattuvalla 2:10 i Tranviken, Ljusdal

Beslut

· Dispens från byggnadsförbudet i 7 kap. 15 § miljöbalken beviljas för att ställa upp en
grillkåta, en bastu, en brygga och en permanent uppställd badtunna med tillhörande trall.

· Sökt åtgärd bedöms uppfylla de särskilda skäl som anges i 18c §, punkten 1 och 3.

· En tomtplatsavgränsning är fastställd och diarieförd 2015-10-12, se bifogad handling.

Avgiften för beslutet är 2225 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens för uppställning av en sexkantig grillkåta, en cylinderformad
bastu, en vedeldad badtunna med tillhörande trall, trallen är bara två meter större än badtunnan och
att angöra en brygga ut från tomten.

Förutsättningar
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Området ligger inte inom något riksintresse.
Strandskydd gäller enligt 7 kap 13 och 14 §§ miljöbalken inom 100 meter från Storsjön.

Motivering för beslut
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inte inom strandskyddsområde nya byggnader uppföras.
Enligt 7 kap 18 b § miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §
om det finns särskilda skäl.

Enligt 7 kap 18 c § miljöbalken får som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande
av eller dispens från strandskyddet man beakta endast om det område som upphävandet eller
dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från
området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
tillgodoses utanför området,
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4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför
området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Efter kontroll av den gamla ekonomikartan från 1957 så fanns fastigheten och den hade redan då
fastighetsgränser ner till vattenlinjen, vilket leder till att man kan göra bedömningen att marken har
varit ianspråktagen väldigt länge.
Tomtplatsavgränsning läggs 13 meter från vattenlinje och inga byggnader får placeras utanför
denna. Detta för att möjliggöra fri passage för allmänheten längs vattenlinjen. Gräsmattan löper
mellan tomtplatsavgränsningen och vattenlinjen och den får fortsatt vara där men inga åtgärden
som avhåller allmänheten från den remsan får vidtas. Bryggan ska ligga rakt nedanför
huvudbyggnaden på fastigheten.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan diarieförd 2015-09-21
Skrivelse till ansökan diarieförd 2015-09-07
Tomtplatsavgränsning med situationsplan diarieförd 2015-10-12

Upplysningar
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 5 kap 1 § plan- och bygglagen.

Sökanden upplyses om att länsstyrelsen ska pröva om en kommuns beslut att ge dispens från
bestämmelserna i 7 kap 15 § om det finns skäl att anta att det inte finns förutsättningar för dispens
eller en brist i ärendets handläggning kan ha betydelse för utgången i ärendet. Länsstyrelsen ska
inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen ta ställning till om det
finns sådant prövningsskäl som anges i första stycket och besluta i frågan om en prövning ska ske
eller inte.

Sökanden rekommenderas att avvakta prövningstiden innan några åtgärder vidtas med anledning av
medgivandet.

Dispensen upphör att gälla om arbetena inte har påbörjats inom två år.

Beslutet skall skickas till Länsstyrelsen Gävleborg för prövning av beslutet om dispens.

Beslutet delges

XX 
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MFV.2015.107

§81

Överklagande av Myndighetsnämndens beslut nr. 2015-09-24 § 67, ärende MFV
2015.107, att avslå miljöenhetens förslag att förelägga Vindmark Technologies
AB att ansöka om tillstånd för anläggandet av fem vindkraftverk på
Blacksåsberget i Ljusdals kommun.

Från Harsa fastighetsägareförening föreligger skrivelse daterad 2015-10-10 med överklagande i
rubricerat ärende.

Skrivelsen har inkommit inom laga tid för överklagan (inom 3 veckor).

Myndighetsnämnden vidhåller tidigare beslut att etableringen av vindkraftverk på Blacksåsberget ej
är tillståndspliktig enligt myndighetsnämndens beslut 2015-09-24 § 67.

Överklagan vidarebefordras till Länsstyrelsen Gävleborg. Handlingar i ärendet bifogas.

Beslutet delges
Harsa Fastighetsägarförening

Kopia
Vindmark Technologies AB
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INFO.2015.3

§82

Lägesrapport Plan och bygg

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

Ärendestatistik
Aktiviteter och händelser av intresse



PROTOKOLL 9

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN 2015-10-22

Justerare Utdragsbestyrkande

INFO.2015.2

§83

Lägesrapport Miljöenheten

Stig informerar om läget på Miljöenheten.
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INFO.2015.4

§84

Myndighetsnämndens delegationsbeslut

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att nedanstående delegationsbeslut anslås.

Ärendet
Följande delegationsbeslut redovisades vid dagens sammanträde.

Bygg
Belutsnummer: 477-541

Miljö
Beslutsnummer: 577-632

Räddning:
Beslutsnummer: -
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