MILJÖ-, BYGG- OCH
RÄDDNINGSNÄMNDEN
PROTOKOLL

Tid och plats

Torsdag 22 maj kl. 9.00‐11.30
Kommunkontoret Torsby

Beslutande

Anna Nyström, ordförande (C)
Lars‐Håkan Karlsson (S) ersättare för Kari Lewin (S)
Marianne Ohlsson (S)
Lennart Uppvall (S)
Lennart Eriksson (S) ersättare för Uno Johansson (S)
Roland Olsson (M)
Stig Renhult (M) ersättare för Sören Staaf (M)
Karl‐Erik Keck (MP) ersättare för Bo Lindberg (V)

Övriga deltagare

Justerare

Pär Maltesson, räddningschef §§ 95‐96, 109‐110
Torbjörn Almroth, stadsarkitekt/miljö‐ och byggchef
Inger Thörngren, ekonom
Maria Hedin, miljö‐ och hälsoskyddsinspektör §§ 95‐98, 109‐111
Per‐Arne Persson, 1:e miljö‐ och hälsoskyddsinspektör §§ 98
Håkan Boström, byggnadsinspektör §§ 99‐105
Jon Wiggh, planarkitekt §§ 106, 111
Åsa Holje, sekreterare
Lennart Eriksson

Tid för justering

Fredag 2014‐05‐23

Paragrafer

95‐111

Sekreterare
Åsa Holje

Ordförande
Anna Nyström

Justerare
Lennart Eriksson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ner

2014-05-22
2014-05-23
2014-06-14

Förvaringsplats

Kommunkontoret Torsby

Underskrift
Åsa Holje

TORSBY KOMMUN

sid 2

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2014-05-22

MBR § 95

Information - räddningstjänsten
Fördjupad information om räddningstjänstens verksamhet
Räddningschef Pär Maltesson informerar om räddningstjänstens verksamhet.
Räddningschefen kommer att vid flera sammanträden informera mer om sin verksam‐
het för att ge ansvariga politiker bättre insyn och förståelse för vad som görs och varför
det måste göras.
Ordföranden tackar för informationen.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2014-05-22

MBR § 96

Delårsuppföljning per 30 april 2014
MBR dnr 2014.0439.400

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

Bakgrund
Kommunstyrelsen begär genom ekonomikontoret om miljö‐, bygg‐ och
räddningsnämndens delårsbokslut per den 30 april 2014 samt rapport om mål och
visioner. I delårsbokslutet per 30 april skall utfallet kommenteras och avvikelser från
budget förklaras. Vidare ska ingå en prognos för helåret och vid underskott förslag till
åtgärder.
Ekonomikontoret har per 30 april 2014 gjort en mall med utfall kronor i förhållande till
budget. Utfallet och kommenteras i mallens kommentarsfält. Samtliga redovisningar
från andra förvaltningar och avdelningar kommer att sammanställas till en samlad
delårsrapport för kommunen i sin helhet.

Handlingar
1. Delårsbokslut 2014‐04‐30 daterat 2014‐05‐20, miljö‐och byggkontoret. Bilaga
2. Delårsbokslut 2014‐04‐30 daterat 2014‐05‐20 , räddningstjänsten. Bilaga

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Delårsbokslut per 30 april 2014 samt prognos för utfall helår godkänns.
2. Rapporten lämnas till ekonomikontoret.

Beslutet expedieras till
Ekonomikontoret
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 4

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2014-05-22

MBR § 97

Kindsjön 1:66 – vitesföreläggande om att ta
bort byggnad från strandskyddat område
MBR dnr 2013.0587.409

En anonym anmälan inkom till miljö‐ och byggkontoret under augusti 2013 om att en
byggnad satts upp vid strandkanten av sjön Yttern. En besiktning på plats genomför‐
des i slutet av augusti 2013 då det konstaterades att en byggnation hade skett nyligen.
Vid nämndens sammanträde i oktober 2013 togs beslut om föreläggande att avlägsna
aktuell byggnad från strandskyddat område vid vite på 5 000 kronor vardera till de
båda fastighetsägarna.
Nämndens beslut överklagades först till länsstyrelsen och sedan till mark‐ och miljö‐
domstolen. I båda instanserna fastställdes nämndens beslut. Domen i mark‐ och miljö‐
domstolen vann laga kraft 26 februari 2014 och i den anges att vitesföreläggandet ska
ha fullgjorts inom två månader.
Vid besiktningsresa 2014‐04‐29 konstaterades att byggnaden stod kvar. En ansökan om
utdömande av vite skickades in till Vänersborgs tingsrätt.
Eftersom byggnaden inte tagits bort inom den tid som anges i domen från mark‐ och
miljödomstolen föreslås ett nytt föreläggande med vite.
Förslaget har kommunicerats med fastighetsägarna.

Handlingar i ärendet
1. Miljö‐ bygg‐ och räddningsnämndens beslut 2013‐10‐24 § 157
2. Vänersborgs tingsrätt, Mark‐ och miljödomstolens dom 2014‐02‐05,
Mål nr M 389‐14
3. Kontorets skrivelse daterad 2014‐05‐13.

Miljö-, bygg-och räddningsnämndens beslut
Sven‐Olof Berntsson och Agneta Berntsson föreläggs med stöd av 26 kap 9 § och 14 §
miljöbalken vid vite om 10 000 kronor vardera att senast åtta veckor efter att de fått ta
del av detta beslut avlägsna byggnaden från strandskyddat område på fastigheten
Kindsjön 1:66.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2014-05-22

Beslutet kan överklagas. Bilaga

Beslutet expedieras till:
Sven‐Olof Berntsson Sillgränd 2, 471 51 Klädesholmen rek+mb
Agneta Berntsson Sillgränd 2, 471 51 Klädesholmen rek+mb

_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 6

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2014-05-22

MBR § 98

Ansökan om utdelning från Allmänna samstiftelsen av donationer till jordbruk och dess binäringar
MBR dnr 2014.0174.400

Torsby kommun har genom olika donationer kommit att förvalta ett 60‐tal olika fon‐
der. Eftersom ändamålen med fonderna ofta blivit otidsenliga har kommunen inte
alltid kunnat dela ut några pengar från fonderna. Därför har fonderna permuterat (sla‐
gits samman) till ett färre antal samstiftelser med ett vidare ändamål än de ursprung‐
liga fonderna.
Kommunstyrelsen har delegerat handläggningen av utdelningen från ”Allmänna sam‐
stiftelsen av donationer till jordbruket och dess binäringar” till miljö‐, bygg och rädd‐
ningsnämnden.
De sex samstiftelserna har två gemensamma regler: Dels att avkastningen inte får an‐
vändas till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel (skattemedel), dels
att när kommunen prioriterar mellan olika ändamål så skall, förutom de nya reglerna
för samstiftelsen i fråga, ”lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i de tidigare fonderna”
som bildar de nya samstiftelserna.
Allmänna samstiftelsen av jordbruket och dess binäringars stadgar anger att ”Disponi‐
bel avkastning skall användas till att främja jordbruket och dess binäringar.”
I en av de tidigare fonderna ‐ Andreas Anderssons odlingsfond – vars föreskrifter
stämmer bäst överens med den nya samstiftelsen stadgar ‐ anges att ”Årliga ränteav‐
kastningen kan användas till utdelning av odlingsbidrag för mindre bemedlade perso‐
ner, vilken såsom ägare eller brukare till jordbruksfastighet visar flit med odling, sten‐
röjning eller eljest förbättring av sina jordbruk…”
Föreningar, privatpersoner, kommunala instanser, organisationer m.fl. har möjligt att
söka pengar ur sex samstiftelser. För att erhålla medel till t ex utbildning måste sökan‐
den vara skrivna i kommunen och verksamheter måste bedrivas inom kommunens
gränser.
Den del av avkastningen som nämnden kan fördela i år är 4 322 kronor.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 7

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2014-05-22

En ansökan har inkommit i år från Naturnära som är en sammanslutning av ett tiotal
odlingsintresserade som på samma sätt anordnar träffar i studiecirkelform. De ansöker
om medel för att anordna studieresor och liknande för att öka deltagarnas kunskaper
om ekologisk odling mm.
Verksamheterna stämmer, med en ”omtolkning” till nutid och liknande ansökningar
från Naturnära har 2012 och 2013 beviljats medel ur samstiftelsen.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Naturnära, Inez Gihlström beviljas 4 322 kronor ur samstiftelsen. Utförda aktiviteter
skall redovisas skriftligen för nämnden.

Beslutet expedieras till:
Naturnära c/o Inez Gihlström, Ganterud 90, 685 93 Torsby
Ekonomiavdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 8

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2014-05-22

MBR § 99

Ransby 2:18 – tillbyggnad av garage/förråd
MBR dnr 2014.0258.230

Inga‐Lill Hovelsås, Sysslebäck ansöker om bygglov för tillbyggnad av garage/förråd
med 14 m2.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 229 som anger att det får byggas en huvudbygg‐
nad samt ett uthus som tillsammans upptar 160 m2 byggnadsyta. Den sökta tillbygg‐
naden innebär en avvikelse mot planens bestämmelser. Avvikelsen är 9,6% mer än den
tillåtna arean area.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1 daterad 2014‐04‐03 samt ritning markerad A1
daterad 2014‐04‐03.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Sökt bygglov för åtgärd som medför liten avvikelse från detaljplanen beviljas enligt
PBL 9 kap.

Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 2 657 kro‐
nor.

Beslutet expedieras till
Inga‐Lill Hovelsås, Branäsvägen 21, 680 60 Sysslebäck
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 9

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2014-05-22

MBR § 100

Skepparen 2 – tidsbegränsat bygglov för ändrad användning samt uppsättande av skylt
MBR dnr 2014.0387.230

Bakgrund
Pingstförsamlingen, Torsby ansöker om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning
samt uppsättande av skylt. Församlingen avser att starta en second hand butik i del av
bottenvåningen.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 065. Fastigheten är markerad med C, området får
användas endast för samlings‐ och föreningslokaler och därmed samhörigt ändamål.
Lokaler för kontor och handelsändamål får inredas.

Handlingar i ärendet
Tillhörande ritningar: Markerade A1 daterad 2014‐05‐02 samt S1 daterad 2014‐05‐02,
fotografier markerade F1‐F4 daterade 2014‐05‐13.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2019‐05‐30 beviljas enligt PBL kap. 9 § 33.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 6 876 kro‐
nor.

Beslutet expedieras till:
Pingstförsamlingen, Skepparegatan 2. 685 30 Torsby
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 10

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2014-05-22

MBR § 101

Stensgårds utskog 1:263 – nybyggnad av enbostadshus samt strandskyddsdispens
MBR dnr 2014.0267.231

Bakgrund
Fredrik Lundgren Nordsteth och Katarina Lundgren, Torsby ansöker om bygglov för
nybyggnad av enbostadshus samt strandskyddsdispens. Byggnaden som har varit
belägen på fastigheten har varit ianspråktagen fram tills det upptäcktes att den var
angripen av hussvamp och har nu rivits för att ersättas med en ny byggnad.

Planförhållande
Fastigheten ligger i glesbygd utom samlad bebyggelse samt inom strandskyddat om‐
råde Lekvattensjön (100 m).
Översiktsplanen anger inga restriktioner för aktuellt område.

Handlingar i ärendet
Tillhörande ritningar: Markerade A1‐5 daterade 2014‐04‐22; K1 daterad 2014‐04‐22.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddet medges eftersom fastigheten redan tagits i anspråk på
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte enligt miljöbalken
7 kap.18 c §.
2. Som tomtplats får tas i anspråk hela fastigheten.
3. Bygglov beviljas enligt PBL 9 kap. 31 a §.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 14 805
kronor, där av är avgiften för strandskyddsdispens 3 552 kronor.

Beslutet expedieras till:
Fredrik Lundgren Nordsteth och Katarina Lundgren, Lekvattnet 230, 685 91 Torsby
Länsstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 11

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2014-05-22

MBR § 102

Torsby 1:315 – tillbyggnad med inglasad altan
MBR dnr 2014.0287.230

Bakgrund
Håkan Johannesson och Kristina Månsson, Torsby ansöker om bygglov för tillbyggnad
med inglasad altan på ca 35 m² och är belägen på norra sidan av byggnaden.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 057 som anger att den sammanlagda byggnads‐
arean på fastigheten till 200 m². Tidigare har en avvikelse beviljats 1999 då den totala byggnadsarean blev 258 m², ansökan gällde en altan och nu önskar sökanden att bygga till med ytterligare 17 m², vilket kan bedömas vara en liten avvikelse.

Handlingar i ärendet
Tillhörande ritningar: Markerade A1daterad 2014‐04‐14 samt S1 daterad 2014‐04‐14.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
Sökt bygglov för åtgärd som medför liten avvikelse från gällande detaljplan beviljas
enligt PBL 9 kap. 31b §.

Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 3 900 kro‐
nor,

Beslutet expedieras till:
Håkan Johannesson och Kristina Månsson, Oscar Stjernes Väg 21, 685 33 Torsby
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 12

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2014-05-22

MBR § 103

Torsby 4:1 – tidsbegränsat bygglov för uppsättande av skolmodul
MBR dnr 2014.0384.235

Bakgrund
Tekniska avdelningen ansöker om tidsbegränsat bygglov för uppsättande av
skolmoduler i ett plan med en yta på 374 m² vid Holmesskolan. Modulerna kommer
att placeras norr om idrottsplatsen och kommer att innehålla fyra lektionssalar med
tillhörande utrymmen.
Sökanden har lämnat beskrivning av att verksamheten avser att pågå under en begrän‐
sad tid, dels på grund av ombyggnation av den befintliga skolan samt ökat elevantal
tills andra lokaler har ordnats.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 051 som anger att byggnaden hamnar på mark
som inte får bebyggas, vilket innebär en avvikelse från detaljplanen.
Byggnaden uppfyller planbestämmelsen om allmänna ändamål.

Handlingar i ärendet
Tillhörande ritningar: Markerade S1 daterad 2014‐04‐30 samt 14459.01daterad
2014‐04‐07.

Miljö-, bygg-och räddningsnämndens beslut
Tidsbegränsat bygglov för skolmoduler beviljas t.o.m. 2019‐05‐30 i enlighet med PBL 9
kap. 33 §.

Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 19 522
kronor,

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2014-05-22

Beslutet expedieras till:
Torsby Kommun, 10. Tekniska avdelningen, 685 30 Torsby
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 14

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2014-05-22

MBR § 104

Vasserud 1:91 – tillbyggnad med inglasad altan
MBR dnr 2014.0282.230

Bakgrund
Per‐Åke Yttergård, Torsby ansöker om bygglov för tillbyggnad med inglasad altan.
Tillbyggnaden kommer att ske på den befintliga altanen som är belägen på den södra
sidan.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 038 som anger att byggnaden hamnar delvis på
prickmark som inte får bebyggas dock inte närmare än det befintliga bostadshuset,
vilket innebär en avvikelse från detaljplanen, avvikelsen bedömas vara liten.

Handlingar i ärendet
Tillhörande ritningar: Markerade A1‐5 daterade 2014‐04‐02 samt S1 daterad
2014‐04‐02.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Sökt bygglov för åtgärd som medför liten avvikelse från gällande detaljplan beviljas
enligt PBL 9 kap. 31b §.

Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 4 611 kro‐
nor,

Beslutet expedieras till:
Per‐Åke Yttergård, Idrottsvägen 6, 685 34 Torsby
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2014-05-22

MBR § 105

Åsteby 1:289 – nybyggnad av garage/förråd
MBR dnr 2014.0299.230

Bakgrund
Thorvald Hestnes, Tönsberg, Norge ansöker om bygglov för nybyggnad av
garage/förråd, byggnaden kommer att placeras mellan boningshuset och vägen med
långsidan mot öster.

Planförhållande
Fastigheten ligger i glesbygd utom samlad bebyggelse.
Översiktsplanen anger riksintresse för friluftslivet för det aktuella området men bygg‐
nationen bedöms inte påverka området negativt.

Handlingar i ärendet
1. Tillhörande ritningar: Markerade S1 daterad 2014‐04‐16 A40‐01 daterad 2010‐04‐14.
2. Trafikverkets yttrande daterat 2014‐05‐16.

Miljö-, bygg- och räddningstjänstens beslut
Bygglov beviljas enligt PBL 9 kap. 31a §.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 3 864 kro‐
nor.

Beslutet expedieras till:
Thorvald Hestnes, Dösserödveien 9 B, 3118 Tönsberg, Norge
Trafikverket
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2014-05-22

MBR § 106

Programförslag för Herrgårdsdammen
MBR dnr 2013.0725.214

Ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott beslutade 2013‐08‐19 att upprätta ett planprogram
för området runt Herrgårdsdammen. Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden har i upp‐
drag att handlägga ärendet. Ett förslag till programhandling finns. Innan ett beslut kan
fattas om att godkänna förslaget för samråd behöver också en behovsbedömning upp‐
rättas.

Bakgrund
Målet med programmet är delvis att undersöka möjligheten för bostäder i attraktiva
och servicenära lägen, delvis att stärka attraktiviteten för de centrala delarna i Torsby
och främja områdets användning för rekreation och friluftsliv.
Syftet med planprogrammet är att ge underlag för fortsatt planläggning runt Herr‐
gårdsdammen. Programmet ska beskriva viljeinriktningar och ge riktlinjer för kom‐
mande planering. Detaljplanering kan sedan komma att ske genom att en eller flera
detaljplaner arbetas fram för området.
Huvuddragen i planförslaget är:


Nya bostäder föreslås utredas på Björkängen/Björkholmen.



Möjlighet till förtätning av bostadsbebyggelsen inom kvarteret Hammaren och
Städet.



Möjlighet till varsam utbyggnad inom Herrgårdsområdet.



Hela området tillgängliggörs med strandpromenad och parkmöbler anpassade
efter områdets karaktär. Grönområde behålls närmast vattnet.



Förlag på ny mötesplats nedanför korsningen Östmarksvägen/Tingshusgatan
med möjlighet att uppföra soldäck/brygga, sommarcafé eller liknande icke
permanent bebyggelse samt lek‐ och aktivitetsområde.



Uppställningsplats för husbilar samt möjlighet till ett lek‐ och aktivitetsområde
i Herrgådsparken.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 17

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2014-05-22



Förlängning av gång och cykelväg utefter Östmarksvägen mot Kajsheden samt
möjlighet till cirkulationsplats i korsningen Östmarksvägen/Tingshusgatan.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Beslutanderätten i ärendet delegeras till ordföranden Gösta Kihlgren att besluta om att
godkänna programförslaget för samråd efter det att behovsbedömningen är klar.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2014-05-22

MBR § 107

Västanvik 1:672 – vitesföreläggande om att utföra OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
MBR dnr 2014.0348.226

Kommunens miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnd har enligt plan‐ och bygglagen tillsyn
av den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, PBF 8 kap. 2 § (plan‐ och byggför‐
ordningen).
Miljö‐ och byggkontoret har 2013‐04‐23 tillskrivit samtliga fastighetsägare som inte har
lämnat in något besiktningsprotokoll för OVK.
En andra påminnelse skickades ut 2013‐10‐15, där varje fastighetsägare informerades
om att ett åtgärdsföreläggande om att lämna in besiktningsprotokoll för OVK enligt 11
kap. 19 § PBL (plan‐ och bygglagen) skulle kunna bli aktuellt.
En tredje påminnelse skickades ut 2014‐01‐15. I denna informerades fastighetsägarna
om att deras ärende kommer att tas upp vid nämndens sammanträde 2014‐04‐24 om
de inte innan dess lämnat in ett besiktningsprotokoll, eller meddelat ett beställt besikt‐
ningsdatum. Nämnden skulle då komma att föreslås att åtgärdsförelägga samtliga
dessa att vid vite lämna in ett besiktningsprotokoll.
Vid genomgång 2014‐04‐11 konstaterades att det var 15 av de kontaktade fastighetsä‐
garna inte har hört av sig till miljö‐ och byggkontoret eller lämnat in något besikt‐
ningsprotokoll.
Med de kontakter som tagits i ärendet får detta förlag till beslut anses vara kommuni‐
cerat med fastighetsägaren.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Med stöd av 11 kap. 19 § PBL (plan‐ och bygglagen)
1. Föreläggs Högkullen Omsorgsfastigheter AB, 556763‐0651, vid vite av 10 000 kro‐
nor, att senast inom två (2) månader från det ägaren fått del av nämndens beslut
lämna in ett besiktningsprotokoll från utförd funktionskontroll avseende ventilat‐
ionssystem på fastigheten Västanvik 1:672.
2. Enligt 11 kap. 40 § (plan‐ och bygglagen) översända detta beslut till Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 19

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2014-05-22

3. Detta beslut ersätter nämndens beslut 2014‐04‐24 § 78 där en felaktig fastighetsbe‐
teckning angavs.
Beslutet kan överklagas. Bilaga

Beslutet expedieras till
Högkullen Omsorgsfastigheter AB, Svea Fastigheter, Norrlandsgatan 15, 111 43 Stock‐
holm
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning Box 801, 451 27 Uddevalla
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 20
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MBR § 108

Kopieringstaxa vid planläggning
MBR dnr 2013.0662.406

Ärendet
Den till kommunfullmäktige lämnade prislistan för scanning och kopiering i samband
med planuppdrag m.m. behöver justeras avseende kopiering av färgkopior i A2‐for‐
mat.

Bakgrund
I prislistan har av misstag priset för kopior A2 svartvita och kopior i färg blivit ett och
detsamma. Färgkopior är dyrare och ett högre pris bör sättas. Priserna justeras annars
årligen per 1 januari i proportion till ändring av prisbasbeloppet.

Handlingar i ärendet
Prislista ritningskopiering/scanning – rev. 2014‐05‐22.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Prislista ritningskopiering/scanning – rev 2014‐05‐22 godkänns.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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MBR § 109

Meddelande
MBR dnr 2014.0001.400

Kommunfullmäktiges beslut 2014‐04‐22 ”Revisionsberättelse samt granskning av verk‐
samhet och årsredovisning 2013”.

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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 22
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MBR § 110

Redovisning av delegeringsbeslut under tiden
2014-04-16—2014-05-14
MBR dnr 2014.0101.400

Sammanfattning
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande
och tjänstemän enligt en av miljö‐, bygg och räddningsnämnden antagen delegerings‐
ordning. Dessa beslut skall redovisas till miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden. Redo‐
visningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten.
Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Ärenden
Förteckning över beslut fattade med stöd av delegation under tiden
2014‐04‐16—2014‐05‐14.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under tiden 2014‐04‐16—
2014‐05‐14.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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MBR § 111

Information – miljö- och byggkontoret
MBR dnr 2014.0101.400

Miljö‐ och byggchef Torbjörn Almroth informerar om:
•

Planläget

•

Tillsättning av GIS‐ingenjör

•

Det utvidgade strandskyddet

•

Drivmedelsanläggning i Långflon.

Ordföranden tackar för informationen.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

