MILJÖ-, BYGG- OCH
RÄDDNINGSNÄMNDEN
PROTOKOLL

Tid och plats

Torsdag 24 september kl. 9.00‐11.00
Kommunkontoret Torsby

Beslutande

Anna Nyström, ordförande (C) §§ 126‐128, §§ 131‐139 jäv § 129
Kari Lewin (S)
Marianne Ohlsson (S) ordförande §§ 129‐130
Peo Brodén (S)
Lars‐Håkan Karlson (S)
Sven Täppers (C) jäv §§ 129‐130
Håkan Höglund (SD)

Övriga deltagare

Justerare

Pär Maltesson, räddningschef §§ 126‐127
Torbjörn Almroth, stadsarkitekt/miljö‐ och byggchef
Per‐Arne Persson, miljö‐ och hälsoskyddsinspektör §§ 129‐130
Lotta Bertilsson, miljö‐ och hälsoskyddsinspektör, Sunne kommun § 129
Erika Björndotter, miljö‐ och hälsoskyddsinspektör §§ 129‐130
Håkan Boström, byggnadsinspektör §§ 129‐138
Gunnar Lundkvist, byggnadsinspektör §§ 129‐138
Inger Thörngren, ekonom
Åsa Holje, sekreterare
Håkan Höglund

Tid för justering

Torsdag 1 oktober 2015

Paragrafer

126‐139

Sekreterare
Åsa Holje

Ordförande
Anna Nyström §§ 126-128, 131-139

Marianne Ohlsson §§ 129-130

Justerare
Håkan Höglund

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

2015-09-24
2015-10-01
2015-10-23

Förvaringsplats

Kommunkontoret Torsby

Underskrift
Åsa Holje

TORSBY KOMMUN

sid 2

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-09-24

MBR § 126

Delåsbokslut för miljö-, bygg- och räddningsnämnden
MBR dnr 2015.688

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

Bakgrund
Kommunstyrelsen begär genom ekonomikontoret om miljö‐, bygg och räddnings‐
nämndens delårsbokslut per den 31 augusti 2015 samt rapport om mål och visioner. I
delårsbokslutet per 31 augusti ska utfallet kommenteras och avvikelser från budget
förklaras. Vidare ska ingå en prognos för helåret och vid underskott förslag till åtgär‐
der.
Samtliga redovisningar från andra förvaltningar och avdelningar kommer att sam‐
manställas till en samlad delårsrapport för kommunen i sin helhet.

Handlingar
1. Delårsbokslut 2015‐08‐31 för miljö‐ och byggkontoret daterat 2015‐09‐14.
2. Delårsbokslut 2015‐08‐31 för räddningstjänsten daterat 2015‐09‐14.

Miljö-, bygg och räddningsnämndens beslut
1. Delårsbokslut per 31 augusti 2015 samt prognos för utfall helår godkänns.
2. Rapporten lämnas till ekonomikontoret.

Beslutet expedieras till:
Ekonomikontoret
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-09-24

MBR § 127

Information - räddningstjänsten
Räddningschef Pär Maltesson informerar om:
•

Insatsstatistik.

Ordföranden tackar för informationen.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 4

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-09-24

MBR § 128

Ny arkivbeskrivning för miljö-, bygg- och räddningsnämnden
MBR dnr 2015.673.200

Arkivbeskrivning för miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden antogs av nämnden
2014‐09‐25 1 156.
Då räddningstjänsten och miljö‐ och byggkontoret använder nya diarieprogram har
revidering av arkivbeskrivning skett under rubriken ”sökingångar”.
Räddningstjänsten använder från och med 2015‐05‐01 verksamhetsbaserade program‐
met CORE och miljö‐ och byggkontoret använder från och med 2015‐03‐31
diarieprogrammet Vision.

Handlingar i ärendet
Arkivbeskrivning daterad 2015‐09‐10.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden antar det reviderade förslaget till arkivbeskrivning för miljö‐, bygg‐ och
räddningsnämnden.

Beslutet expedieras till
Kicki Lech
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 5

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-09-24

MBR § 129

Klagomål angående gödselgiva
MBR dnr 2015.592

Bakgrund
Ett klagomål angående gödselspridning inkom 2015‐08‐11 till miljö‐ och byggkontoret.
Klagomålet gällde mängden flytgödsel som spreds vid Sirsjön på åkermark väster om
Bovilgården. Enligt uppgift i klagomålet var mängden 10 lass á 18 ton/lass.
Miljö‐ och hälsoskyddsinspektör Lotta Bertilsson, Sunne kommun har på uppdrag av
miljökontoret varit i kontakt med företrädare för Fryksände Eko & Miljö AB som
arrenderar och brukar marken. Uppgifter som bl.a. gödselgiva/ha, hur många skördar
som är planerat att tas på skriftet, mängd och typ av gödsel som spridits på skiftet
tidigare under växtodlingssäsongen m.m. har efterfrågats.
Enligt verksamhetsutövare var gödselgivan 30 ton/ha och tre skördar tas från skiftet.
Gödsling med 25 ton flytgödsel/ha skedde inför första skörden, ingen gödsling inför
andra skörden och nu 30 ton flytgödsel/ha inför tredje skörden.
Bedömning i ärendet gjordes och meddelades klagande, verksamhetsutövaren samt
miljö‐ och byggkontoret i Torsby skriftligen. 2015‐08‐20 inkom klaganden med ytterli‐
gare synpunkter. Dessa besvarades via mejl 2015‐08‐31. Samtliga skriftväxlingar har
skett så att klaganden, verksamhetsutövare samt miljö‐ och byggkontoret i Torsby har
tagit del av den. Verksamhetsutövare inkom 2015‐08‐22 även med dokumentation an‐
gående åkerareal vilket inte medförde några nya uppgifter i ärendet.

Utredning/bedömning
Enligt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljö‐
hänsyn i jordbruket vad avser växtnäring finns för detta område i Torsby kommun
ingen specifik paragraf eller bestämmelse med ett visst gränsvärde för mängden kväve
som får läggas per hektar. Allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) bör dock
beaktas vid spridning och de lyder som följer.
”Tillförsel av kväve via gödselmedel bör begränsas så att den inte överstiger den
mängd som för avsedd gröda kan anses vara nödvändig för att utnyttja växtplatsens
produktionsförmåga.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 6

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-09-24

Vid beräkning av gödslingsbehovet till en enskild gröda bör utgångspunkten vara den
förväntade skördenivån för det aktuella fältet. Vid beräkningen bör hänsyn tas till
stallgödselns långtidseffekt, förfruktseffekt, eventuell mulljord samt tillförsel av stall‐
gödsel och andra organiska gödselmedel till årets gröda.”
Med utgångspunkt från Jordbruksverkets schablonvärden (i föreskrift SJVFS 2004:62,
Riktlinjer för gödsling och kalkning 2015 samt på deras hemsida) bedöms gödselgivan
inte vara större än vad som är rimligt för att uppfylla allmänna råd till 2 kap. 2 §
miljöbalken (1998:808) vad avser kväve.
Enligt SJVFS 2004:62 § 8 finns en begränsning för mängden totalfosfor som får spridas,
denna bestämmelse gäller i Torsby kommun och lyder som följer:
”Stallgödsel eller andra organiska gödselmedel får under en femårsperiod inte tillföras
i större mängd än vad som motsvarar 22 kg totalfosfor per hektar spridningsareal och
år, räknat som ett genomsnitt för företagets hela spridningsareal per år under
perioden. Femårsperioden utgörs av en löpande sammanhängande period om fem
kalenderår”
Troligtvis innehåller flytgödseln från Fryksände Eko & Miljö AB lägre halt fosfor än
Jordbruksverkets schablonvärden, men den genomsnittliga maxgivan av totalfosfor (22
kg totalfosfor/ha spridningsareal och år) har troligtvis lagts på skiftet under denna
växtodlingssäsong och eventuellt några ytterligare kilon. Det är dock inte förbjudet
under förutsättning att kravet i 8 § SJVFS 2004:62 uppfylls.
Bedömningen är att den gödselgiva som lagts väster om Bovilgården vecka 33, 2015 är
en normal gödselgiva i sammanhanget, inget anmärkningsvärt.

Handlingar i ärendet
1. Rapport daterad 2015‐08‐17.
2. Synpunkter från klaganden daterad 2015‐08‐20.
3. Svar på inkomna synpunkter daterad 2015‐08‐31.
4. Tjänsteskrivesle daterad 2015‐09‐09

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att lämna ärendet utan åtgärd med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken
(1998:808).
Beslutet kan överklagas av den klagande. Bilaga

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 7

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-09-24

Beslutet skickas till
Fryksände Eko & Miljö AB
Peter Lannge, Utterbyn 56, 685 92 Torsby
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 8

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-09-24

MBR § 130

Policy för brukande av jordbruksmark kring
övergödda sjöar och vattendrag
MBR dnr 2015.725.422

Med tanke på den allvarliga övergödning som konstaterats i Sirsjön bör särskild
hänsyn tas vid brukande av jordbruksmarken i Sirsjöns tillrinningsområde.
Enligt miljöbalkens försiktighetsprincip – 2 Kap. 3 § ‐ ska alla som bedriver en verk‐
samhet eller avser att bedriva en verksamhet vidta de försiktighetsmått som behövs för
att förebygga skada på miljön eller människors hälsa.
Redan risken för negativ påverkan innebär skyldighet att vidta skyddsåtgärder och
andra försiktighetsmått.
En policy bör tas fram för nämndens tillsyn av brukandet av jordbruksmark kring Sir‐
sjön och andra sjöar och vattendrag där övergödning eller risk för övergödning kan
konstateras. Policyns huvudsyfte ska vara att minska läckage av näringsämnen från
jordbruket. En motsvarande policy finns sedan tidigare för enskilda avlopp.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Miljö‐ och byggkontoret ges i uppdrag att lämna ett förlag till policy till nämndens
nästa sammanträde.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-09-24

MBR § 131

Branäs 4:771 – tillbyggnad med förråd
MBR dnr 2015.707

Bakgrund
Martin Olsen, Fredrikstad ansöker om bygglov för tillbyggnad med förråd på 12
m².

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 299 som anger att byggnaden ska placeras
minst 2 m från tomtgräns. Den sökta åtgärden gör att det blir ca 1.3 m till tomt‐
gränsen mot Branäs 4:805. Detta innebär en avvikelse från detaljplanen men avvi‐
kelsen bedöms vara liten.
Byggnaden kommer att byggas med brandklassade väggar och tak för att kompen‐
sera avståndet till angränsande fastighet.
Räddningschefen har inget att invända så länge byggnaden uppförs med brand‐
klassad konstruktion.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttrande daterat 2015‐09‐22.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1‐S2 daterade 2015‐09‐22 samt 2015‐09‐23
A1daterad 2015‐09‐22.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Sökt bygglov för åtgärd som medför liten avvikelse från detaljplanen beviljas en‐
ligt kap. 9:30 1b § plan‐ och bygglagen.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 1 350
krono .

Beslutet skickas till:
Martin Olsen, Riislakka 13, N‐1614 Fredrikstad

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-09-24

MBR § 132

Branäs 4:874 – tillbyggnad med altan
MBR dnr 2015.599

Mitt i Backen i Branäs AB, Stöllet ansöker om bygglov för tillbyggnad med altan.
Altanens storlek kommer att blir 34 m2. Placeringen gör att avståndet till
fastighetsgränsen till Branäs 4:874 blir ca 1,5 m. Tillåten exploateringsarea är 25 % på
332 m2 vilket innebär 91 m2 byggnadsyta. Byggnaden är 69 m2 plus 34 m2, vilket
medför 20 m2 över tillåten byggnadsyta.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplan 299 som anger 4,5 m till fastighetsgräns.. Detta
innebär avvikelse från detaljplanen men avvikelsen bedöms vara liten.

Vid dagens sammanträde saknas komplett situationsplan samt planritning för att
kunna besluta i ärendet.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Beslutanderätten i ärendet delegeras till byggnadsinspektör Gunnar Lundkvist
under förutsättning att kompletterande handlingar kommer in till miljö‐ och bygg‐
kontoret.

Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 3 600 kro‐
nor.

Beslutet expedieras till
Mitt i Backen i Branäs AB
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-09-24

MBR § 133

Branäs 4:875 – tillbyggnad med altan
MBR dnr 2015.508

Bakgrund
Mitt i Backen i Branäs AB, Stöllet ansöker om bygglov för tillbyggnad med altan.
Altanens storlek kommer att bli 30 m². Tillåten exploateringsarea är 25% på 361 m²
markyta vilket innebär 91 m² byggnadsyta. Byggnaden är 69 m² + 30 m² vilket medför
8 m² över tillåten byggnadsyta.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 299. Enligt denna kommer en liten del av altanen
att hamna för nära norra fastighetsgränsen till vägområdet. Då vägområdets verkliga
läge har flyttats ca 3 m norrut från angivet läge så har även avstånd mellan vägkant
och fastighetsgräns blivit längre. Detta innebär att en avvikelse från detaljplanen men
avvikelsen bedöms vara liten.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttrande.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1 daterad 2015‐09‐10, A1‐A3 daterade
2015‐09‐10, F1 daterat 2015‐09‐10.
Vid dagens sammanträde saknas komplett situationsplan samt planritning för att
kunna besluta i ärendet.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Beslutanderätten i ärendet delegeras till byggnadsinspektör Gunnar Lundkvist
under förutsättning att kompletterande handlingar kommer in till miljö‐ och bygg‐
kontoret.

Beslutet skickas till
Mitt i Backen i Branäs AB, Värnäsmon, 680 51 Stöllet
______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-09-24

MBR § 134

Killingerud 1:53 – nybyggnad av transformatorstation
MBR dnr 2015.645

Bakgrund
Ellevio AB, Sunne ansöker om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnaden har med utvecklingen samt infrastrukturen att göra, samt att ge en
säker eldistribution till abonnenterna. Byggnaden placeras 45 m från fastighets‐
gräns mot Killingerud 1:22.

Planförhållande
Fastigheten ligger i glesbygd utom sammanhållen bebyggelse samt inom strand‐
skyddat område (Övre Brocken 100 m).
Översiktsplanen anger för området, riksintresse för friluftsliv samt utrednings‐
område för markanvändning.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerad S1 daterad 2015‐08‐26, A1 daterad 2015‐08‐26,
foto markerat F1 daterat 2015‐08‐26.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddet medges enligt 7 kap 18c. p5 miljöbalken, området
behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan till‐
godoses utanför strandskyddsområdet.
2. Som tomtplats får tas i anspråk byggnadens yta på marken.
3. Bygglov beviljas i enlighet med 9 kap. 31 § plan‐ och bygglagen.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 5 600
kronor samt för strandsdispensen 4 500 kronor.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-09-24

Beslutet skickas till
Per‐Erik Wikstrand/ Ellevio AB, Norra Viken 24, 686 93 Sunne
Länsstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 14

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-09-24

MBR § 135

Norra Lekvattnet 1:55 – tillbyggnad av fritidshus
MBR dnr 2015.569

Bakgrund
Jörgen och Britt Bekk, Oslo ansöker om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnaden kommer att ske österut med ett mått av 4,2 m. Detta innebär att
avstånd till fastighetsgräns mot Norra Lekvattnet 1:51 blir 1,8 m. Tillbyggnadens
storlek blir 32,76 m2 med ett sovloft.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom områdesbestämmelserna för Lekvattnets kyrka. Det är
viktigt att inom området bevara byggnadernas karaktär. Sökanden kommer att
utföra tillbyggnaden i samma färger som befintligt byggnad, med mörk träfasad,
vita spröjsade fönster och röda takpannor.
Fastigheten ligger inom strandskyddat område (Lekvattensjön 100 m). Dispens
från strandskyddet behövs inte för denna typ av tillbyggnad eftersom översikts‐
planen anger kulturområde där hushållning med mark och vatten ingår.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Yttrande från antikvarie Monica Björklund daterat 2015‐09‐23.
3. Tillhörande ritning: Markerade S1 daterad 2015‐09‐10, A1‐A5 daterade
2015‐09‐10.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Sökt bygglov för åtgärd som medför liten avvikelse från områdesbestämmelserna be‐
viljas enligt med 9 kap. 31 § plan‐ och bygglagen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-09-24

Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 7 900
kronor

Beslutet skickas till:
Jörgen Bekk, Årvollveien 60 F, 0590 Oslo Norge
Monica Björklund, Värmlands Museum
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-09-24

MBR § 136

Oleby 1:224 – nybyggnad av transformatorstation
MBR dnr 2015.650

Ellevio AB, Torsby ansöker om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Byggnationen har med utvecklingen samt infrastrukturen att göra, samt att ge en säker
eldistribution till abonnenter.
Byggnaden kommer att placeras längre än 4,5 m från fastighetsgräns till Oleby 1:119.
Avstånd till närmaste boningshus överstiger 50 m.

Planförhållande
Fastigheten ligger i glesbygd utom sammanhållen bebyggelse samt inom strandskyd‐
dat område (Fryken 100 m)
Översiktsplanen anger för området, riksintresse enligt mb 4 kap. 2‐
Utredningsområde för markanvändning. Skyddat område för vattentäkt samt hinder‐
frihet för flyget.

Handlingar i ärendet
Tillhörande ritningar: Markerade S1 daterad 2015‐08‐28, A1 daterad 2015‐08‐31.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddet medges enligt 7 kap. 18 c p5 miljöbalken. Området
behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför strandskyddsområdet.
2. Som tomtplats får tas i anspråk byggnadens yta på marken.
3. Bygglov bevilja enligt 9 kap. 31 § plan‐ och bygglagen.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ute en bygglovavgift på 5 600 kro‐
nor och en avgift för strandskyddet 4 500 kronor.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-09-24

Beslutet expedieras till
Ellevio AB, Gräsmarksvägen 12, 685 33 Torsby
Länsstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-09-24

MBR § 137

Vasserud 1:83 – tillbyggnad med vedskjul/skärmtak
MBR dnr 2015.347

Bakgrund
Kjell‐Ove Jönsson, Torsby ansöker om bygglov för tillbyggnad med ved‐
skjul/skärmtak.
Tillbyggnaden kommer att ske norrut mot Vasserud 1:82, med ett avstånd på 1 m
till fastighetsgräns. Skärmtakets storlek är 7 x 2,5 m och en höjd av 1,9 m i fram‐
kant. Tomtstorlek är ca 1 170 m², total byggnadsarea före tillbyggnad är
170 m²

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 038 som anger att avstånd till tomtgräns skall
vara 4,5 m. Detta innebär en avvikelse från detaljplanen men avvikelsen bedöms
vara liten.

Handlingar i ärendet
1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1 daterad 2015‐09‐07, A1 daterad 2015‐05‐13,
A2 daterad 2015‐ 09‐ 07.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Sökt bygglov för åtgärd som medför liten avvikelse från detaljplanen beviljas en‐
ligt 9 kap. 30 § plan‐ och bygglagen.

Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 1 600
kronor

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-09-24

Beslutet skickas till:
Kjell‐Ove Jönsson, Sälgvägen 6, 685 34 Torsby
______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-09-24

MBR § 138

Västanå 1:65 – uppsättande av skylt
MBR dnr 2015.452

Bakgrund
Torsby Finnskogscentrum, Torsby ansöker om bygglov för uppsättande av skyltar.
Den tänkta placeringen är en skylt vid/eller på befintlig skyltanordning på släntkrön
på höger sida väg E 16/45 mot Toriaparkeringen. Den andra skylten placeras på slänt‐
krön på höger sida om väg E 16 strax norr om utfarten från Toria. Skyltarna är vita
med svart text med en storlek om 1,8 x 1.2 , skylthöjd c:a 3 m.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område nr 143. Planen anger parkering samt
punktprickad mark.

Handlingar i ärendet
1. Sakägare yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1 daterad 2015‐05‐29, A1 daterad 2015‐09‐09, B1‐
B2 daterade 2015‐09‐09.
3. Trafikverkets yttrande daterat 2015‐09‐16.
Eftersom Trafikverket yttrats sig negativt har ny placering av skyltar gjorts. Miljö‐ och
byggkontoret inväntar nytt yttrande från Trafikverket.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Beslutanderätten i ärendet delegeras till byggnadsinspektör Gunnar Lundkvist under
förutsättning att ett positivt yttrande inkommer från Trafikverket.

Beslutet expedieras till
Torsby Finnskogscentrum
Trafikverket
_______
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
PROTOKOLL
2015-09-24

MBR § 139

Redovisning av delegeringsbeslut under tiden
2015-08-19—2015-09-14
MBR dnr 2015.0052.400

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 2015‐08‐19—
2015‐09‐14.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under tiden 2015‐08‐19—
2015‐09‐14.
_______
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