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§ 22 

Val av justerare 

Beslut 
Myndighetsnämnden utser Patrik Skörd (c) till justerare av dagens protokoll. 

(5 
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§ 23 

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Myndighetsnämnden godkänner dagordningen för dagens sammanträde men den 
ändringen att punkten 7 flyttas till punkt 4. 
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§ 24 

Anmälan om jäv 

Beslut 
Myndighetsnämnden noterar att ingen ledamot anses jävig i något av de ärenden som 
nämnden behandlar idag. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Edita Pinxter (c) ber nämndens ledamöter att anmäla eventuellt jäv i 
ärenden som behandlas under dagens sammanträde. 

Justérandes signatur 
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§ 25 AK KS 2020/00501-1 

Tillsynsplan för tillsyn enligt plan- och bygglagen 

Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att anta Samhällsenhetens förslag till tillsynsplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) är den eller de nämnder 
som fullgör kommunens uppgifter enligt denna lag. Byggnadsnämnden ansvarar för 
frågor om lov, besked, och tillsyn. 

Byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur och en stads- och 
landskapsbild som ska vara estetiskt tilltalande. 
Byggnadsnämnden ska se till att bygglov är förenliga med gällande lag och praxis, 
ge råd och upplysningar till sökande och utöva tillsyn över byggandet. 

Tillsyn, tillsynsvägledning och uppföljning ska medverka till att demokratiskt beslutade 
lagar och bestämmelser följs och tillämpas i enlighet med lagstiftarens intentioner och 
på samma sätt i hela landet. Länsstyrelsen och Boverket ska ge kommunerna 
tillsynsvägledning, råd och stöd. Det är viktigt för det allmännas förtroende att 
byggnadsnämnderna lever upp till sitt ansvar och att det blir en demokratisk process 
och att det inte handlar om grannarnas goda vilja för den enskildes möjlighet att bygga. 

För att hjälpa Myndighetsnämnden och tjänstemännen som utövar tillsyn i Älvdalens 
kommun att skapa en mer attraktiv kommun och se till att samhällets krav är uppfyllda 
har denna tillsynsplan skapats. Planen leder till att tillsynsarbetet kan planeras samt att 
uppföljning och utvärdering av Myndighetsnämndens tillsynsarbete kan genomföras. 
Tillsyn sker vid anmälan samt på byggnadsnämndens egna initiativ enligt denna 
tillsynsplan. 

Beslutsunderlag 
Förslag till tillsynsplan 
Byggnadsnämndernas tillsyn 
Kommunikation tillsynsplan byggavdelningen 
Informationsbrev enkelt avhjälpta hinder 
Informationsbrev tillsyn avseende olovlig skyltning 
Informationsbrev avseende obligatorisk ventilationskontroll 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att anta Samhällsenhetens förslag till tillsynsplan. 

Sändlista 
Handläggare 

Justérandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§26 AK KS 2019/02295-51 

Heden 31:14, Ansökan förhandsbesked nybyggnad av 
fritidshus 

Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att: 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus beviljas enligt 9 kap. 17 § 
plan- och bygglagen med nedan givna villkor. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 8 074 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Motiv för beslut 
Sökt åtgärd strider ej mot kommunens översiktsplan. 

Åtgärden som ansökan gäller är uppförande av ett fritidshus. Byggnaden bedöms inte 
få någon betydande inverkan på omgivningen. Sökt åtgärd bedöms ha en lämplig 
utformning då den med sin volym och form knyter an till omgivande bebyggelse på 
platsen. 

Enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i 
fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, om den som avser att vidta en 
bygglovspliktig åtgärd begär det. 

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 4 kap 2-3 §§ plan- och bygglagen. 

Upplysningar 
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. 

Byggnadsarbeten får inte påbörjas utan gällande bygglov och startbesked. 

Vad gäller fastighetsbildningen så får den exakta avgränsningen prövas vid 
Lantmäteriets förrättning. 

Vatten- och avloppsfrågan ska lösas i samråd med miljökontoret innan 
bygglovsprövning sker. 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Angränsande markägare kommer att 
informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post- och Inrikes 
Tidningar kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar 
beslutet. 

B 
Justérandes signatur 
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Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på 
fastigheten Heden 31:14 i Älvdalens kommun. 

Tänkt byggnads utformning anges till en våning och byggnadsarean anges till 50 m 2 . 

På den del av fastigheten Heden 31:14 som fritidshuset avses uppföras på anger 
sökande att det i dagsläget finns följande byggnader uppförda: en byggnad som 
används som kontor/boende, ett traktorgarage, ett förråd samt ett pumphus. 

Området runt den del av fastigheten som fritidshuset avses uppföras på utgörs idag av 
fritidshusbebyggelse. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Yttranden 
Sökt åtgärd är sådan att berörda grannar och sakägare har underrättats om ansökan 
och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. 

En erinran har inkommit angående påkoppling av vatten på gemensamhetsanläggning. 
Det är en fråga som behandlas vid en eventuell kommande bygglovsprövning. 

I övrigt har inga synpunkter på sökt åtgärd inkommit. 

Miljökontoret har i sitt svar meddelat att innan ett bygglov kan medges ska en komplett 
ansökan om enskilt avlopp inkomma. 

Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande. 

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2020-01-31 
Situationsplan (Utdrag ur kartbutiken) inkom 2020-01-31 
Ritning, inkom 2020-01-31 
Miljökontorets svar på remiss inkom 2020-03-03 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att: 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus beviljas enligt 9 kap. 17 § 
plan- och bygglagen med nedan givna villkor. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 8 074 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faletura skickas separat. 

Sändlista 
Beslutet delges sökanden och fastighetsägaren. 

Underrättelse om beslutet skickas per brev till berörda sakägare och införande i Post-
och Inrikes Tidningar. 

terandes signatur Utdragsbestyrkande 
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AK KS 2020/00181-11 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus och 2 st. 
garage. 

Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att handläggningstiden förlängs med tio veckor utöver 
de tio veckor som räknas från 2020-02-17. 

Motiv för beslut 
Nämnden bedömer att ärendet behöver kompletteras med handlingar som styrker 
genomförd fastighetsreglering från lantmäterimyndigheten. 
Enligt 9 kap. 27 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) får handläggningstiden på tio 
veckor förlängas med ytterligare tio veckor om det är nödvändigt på grund av 
handläggningen eller utredningen i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus i form av parhus och två komplementbyggnader 

. . i form av garage på fastigheten Idre 5:196 i Älvdalens kommun. 

Parhuset avses uppföras i två våningar med en byggnadsarea på 364,2 m 2 . 

Varje garage har en byggnadsarea på 34 m 2 . 

Den totala tillkommande byggnadsarean på fastigheten beräknas till 432,2 m 2 . 

För området gäller detaljplan (2039-P2018/8). 

Sökt åtgärd strider mot detaljplanen i avseende på att största tillåtna exploatering 
överskrids. 

Tillåten exploatering/fastighet enligt detaljplan är 220 m 2 . 

Sökt åtgärd strider även mot detaljplanen i avseende på att huvudbyggnad/parhus ska 
sammanbyggas i fastighetsgräns. I dagsläget är inte fastigheten delad, därav finns 
ingen fastighetsgräns att sammanbygga parhuset i . 

Enligt uppgift från sökande är ansökan om lantmäteriförrättning gällande delning av 
fastigheten inlämnad till Lantmäteriet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2020-01-30 
Ritningar, inkom 2020-01-30 

• A 40-1-00 / Situationsplan 
• A 40-1-01 / Planritning våning o 
• A 40-1-11 / Planritning våning 1 
• A 40-3-01 / Fasader 
• A 40-3-02 / Fasader 
• A 40-21 / Sektioner 

Justérandes signatur Utdragsbestyrkande 
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• A 40-1-02 / Garage 
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2020-02-17 
Yttrande från Nodava, inkom 2020-02-17 
Yttrande från BRAND, inkom 2020-02-12 
Yttrande från planavdelningen, inkom 2020-03-11 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att: 

Bygglov beviljas för nybyggnad av parhus och två komplementbyggnader, enligt 9 kap. 
31 b § plan- och bygglagen. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör för 
telcniskt samråd. Vid det teloiiska samrådet ska den kontrollansvarige närvara. Innan 
telcniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 

1. Förslag på objektsanpassad kontrollplan 
2. Konstruktionsdokumentation 
3. Brandskyddsbeslcrivning 
4. Energiberäkning 
5. Fuktsäkerhetsbeslcrivning 
6. Prestandadeklaration eldstad/röldcanal 

Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked meddelas 
separat då telcniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar inkommit och 
godkänts. 

För att genomföra åtgärden loävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag till kontrollansvarig: Per-Anders Persson. 

Avgiften för bygglovet är 64 788 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura släckas separat. 

Motiv för beslut 
Fastigheten Idre 5:196 är belägen inom område som omfattas av detaljplan 
2039-P2018/8. Nu gällande detaljplan är en ändring som vann laga kraft 2018-04-17. 

Syftet med ändringen från tidigare detaljplan (2039-P402) var att det skulle kunna 
uppföras något fler friliggande hus samt några parhus och att minska terrängingreppen 
genom att ta bort tillåten suterrängvåning. Planändringen medför även möjlighet till 
två våningar för huvudbyggnad. 

Enligt nu gällande planbestämmelser ska huvudbyggnad/parhus sammanbyggas i 
fastighetsgräns och den totala exploateringen/fastighet får uppgå till 220 m 2 . 

I dagsläget finns det ingen fastighetsgräns att sammanbygga parhuset i vilket medför 
att byggnaden strider mot detaljplanen. Om fastigheten delats och det hade funnits en 
fastighetsgräns där parhuset sammanbyggts med en lägenhet på var sida om gränsen 
skulle byggnaden varit planenlig. 

Byggnadens utformning är den samma även om det finns en gräns eller inte att 
sammanbygga i . 

Fastigheten Idre 5:196 har en fastighetsarea på 1476 m 2 med en tillåten exploatering på 
220 m 2 . 

Justérandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Om fastigheten delas i två lika delar om 738 m 2 skulle varje fastighet få en total tillåten 
exploatering på 220 m 2 och sökt åtgärd skulle ha varit planenlig i det avseendet. 

Sammantaget bedöms åtgärden följa detaljplanens syfte. 

Sändlista 
Beslutet delges sökanden och fastighetsägaren. 

Underrättelse om beslutet skickas per brev till berörda sakägare och införande i Post-
och Inrikes Tidningar. 

Justérandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§28 AK KS 2019/02248-27 

Bygglov Älvdalens kyrkby 57:1 Nybyggnad av mobiltorn samt 
teknikbodar 

Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att: 

Ansökan avslås med stöd av 9 kap. 3ie § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och 
2 kap. 9 § plan- och bygglagen. 

Enligt 9 kap. 31 e § Bygglov enligt 31 b § eller 31 c §får inte ges om åtgärden kan 
antas medföra 

1. betydande miljöpåverkan, eller 
2. Begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. 

Enligt 2 kap. 9 § Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, 
placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna 
lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller 
ljusanordningen kan medförda en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen 
i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande 
olägenhet på annat sätt. 

Avgiften för avslaget är 13 950 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura släckas separat. 

Motiv för beslut 
Fastigheten omfattas av detaljplan 2039-P1976 som anger parlonark på platsen, vilket 
avser mark som inte skall bebyggas eller anläggas. Den ansökta åtgärden avviker från 
gällande detaljplan avseende markanvändning. 

Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen får bygglov ges till åtgärd som innebär 
avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är liten och 
förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. 

Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen ska både allmänna och enskilda 
intressen beaktas för att kunna bedöma om avvikelsen mot detaljplan är av mindre 
omfattning. 

Anläggningen innebär betydande olägenhet för omgivningen och är av sådan betydelse 
att den inte kan anses som en mindre avvikelse från detaljplanen som avses i 
9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. Myndighetsnämnden avslår därför ansökan. 

Upplysningar 
Beslutet kan överklagas. Hur ett sådant överklagande går till framgår av den bifogade 
besvärshänvisningen. 

Justérandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanfattning av ärendet 
Net4Mobility söker bygglov för nybyggnad av ett 36 meter högt mobiltorn med tre 
tillhörande telmikbodar På fastigheten Älvdalens kyrkby 57:1 i Älvdalens kommun med 
en yta om 50 kvadratmeter. Fastighetsarean är 282 692 kvadratmeter, på fastigheten 
finns en skola (Älvdalens utbildningscenter) med tillhörande byggnader. Avståndet 
från tornet till närmsta bostadshus är ca 60 meter och till förskola (Höghol) är det ca 75 
meter. 

Tele2 & Telenor behöver förbättra sitt allmänna mobilnät i området via sitt gemensamt 
ägda bolag Net4Mobility (N4M). 

För området gäller detaljplan 2039-P1976-2, planen vann laga kraft 1976-07-29. 
Bestämmelserna innebär att markanvändningen är för parlonark. Översiktsplanen 
pekar ut föreslaget område som stadsbygd. 

Inga kända fornlämningar finns i området. 

Ansökan har annonserats i Mora tidning och Annonskullan den 15 januari 2020 med 
möjlighet att inkomma med yttrande t.o.m. den 30 januari 2020. Ärendet har 
remitterats till Luftfartsverket och Försvarsmakten. 

Tidigare beslut 
Sökanden (Net4Mobility HB) har i februari 2019 lämnat in en ansökan om bygglov för 
nybyggnad av mobiltorn och teknikbodar på fastigheten Älvdalens Icyrkby 15:10. Den 
20 juni 2019 avslogs ansökan av myndighetsnämnden, diarienummer AK KS 
2019/00344. Nämnden motiverade sitt beslut med att åtgärden bedöms inte uppfylla 
de krav som följer av 9 kap. 31 a § plan- och bygglagen, bl.a. vad gäller anpassning och 
lämplighet med hänsyn till stads- och landskapsbild. 

Den 5 september 2019 kom en ny ansökan för nybyggnad av mobiltorn på fastigheten 
Älvdalens Icyrkby 15:10, efter kommunicering med sökanden angående prövning om 
alternativ placering av masten så valde sökanden att lämna in en ny ansökan och 
ärendet avskrevs från vidare handläggning den 12 december 2019. Sökanden har 10 
december 2019 inkommit med en ny ansökan om bygglov för nybyggnad av mobiltorn 
och teknikbodar på fastigheten Älvdalens kyrkby 57:1. 

Yttranden 
Yttranden från länsstyrelsen, försvarsmakten, luftfartsverket och berörda grannar och 
privatpersoner har inkommit, (se bilaga 1) 

Älvdalens utbildningscenter AB som är hyresgäst på den berörda fastigheten har 
skickat in yttrande där de framför bl.a. att skolgården används aktivt som 
övningsområde i de olika utbildningarna. Området används även för fritidsaktiviteter 
utanför skoltid. De anser att mobiltornet med teknikbodar blir ett ingrepp som 
påverkar en areal som är mycket större än bara själva monteringsytan och detta 
kommer att ge flera negativa konsekvenser och begränsar möjligheten för skolan att 
fortsätta bedriva sin verksamhet. 

Erinringar från privatpersoner har inkommit. Bland annat har följande synpunkter 
förts fram: att åtgärden är planstridig eftersom aktuellt område omfattas av detaljplan 
2039-P1976, bestämmelserna i detaljplanen anger att området är avsett för parkmark. 

Justérandes signatur 
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Flera påpekar att anläggningen är placerad i närheten av bostadsområde, förskola, 
skola och i anslutning till idrottsplats, där mobiltornet kommer synas väldigt tydligt. 
Området används för fritidsaktiviteter av skolbarnen och förskolebarn men även av 
barn som bor i området. Detta skulle medföra en inskränkning på området och 
försämra miljön för de som rör sig där. 

Det har även framförts synpunkter om oro för strålning, hälsoeffekter samt risk för 
skada. Exempelvis att barn klättar på tornet och skadar sig. Vidare anges att isras och 
nedfallande föremål kan orsaka personskador i området kring tornet. Det kan uppstå 
störande ljud, dels från vindljud i tornet och dels på grund av ljud av utrustning i 
teknikbodarna. 

32 personer har slorvit på en namninsamling i protest mot att bygga mobiltorn invid 
förskolan (Höghol). 

Hemtjänsten och hälso-sjukvården inom vård och omsorgsförvaltningen, har framfört 
synpunkter om att det finns stora problem med mottagningen på de mobiltelefoner 
som används i det dagliga arbetet. 

Yttranden från Försvarsmakten och Luftfartsverket har inkommit. Ingen av 
instanserna har haft någon erinran mot förslaget. Försvarsmakten framför i sitt 
yttrande att tidigast när exakt tidpunkt för resning, position och höjd är fastställd och 
senast 4 veckor före resningen skall en flyghinderanmälan insändas av den sökande 
enligt Luftfartsförordningen 6 kap. 25 §. 

Länsstyrelsen bedömer att åtgärden inte medför en sådan påverkan på naturmiljön att 
andra anpassningar av åtgärden krävs. 

Planavdelningen i Älvdalens kommun har yttrat att planavdelningen vidhåller att 
placeringen är den minst olämpliga av presenterade alternativ. Visar bygglovs
prövningen att åtgärden är lämplig så har planavdelningen inget att invända om 
placeringen. 

Sökande har getts möjlighet att yttra sig över dessa synpunkter och har lämnat 
yttrande, se bilaga "2". Sökanden framför att det finris tydliga riktlinjer för 
mobilbasstationer och vilka gränsvärden som får uppnås för att förhindra risken att 
människor ska påverkas negativt, dessa riktlinjer följs alltid. 

Vidare framför sökanden att torn & bod kommer att uppta en markyta på max sokvm, 
att det skulle påverka rekreationsmöjligheten eller på annat sätt störa mark
användandet på en 281,263 kvm stor fastighet får anses minimal. Torn & master förses 
alltid med klätterskydd vilket hindrar att obehöriga kan ta sig upp i konstruktionen. 
Boden förses med lås och sänder i sig inte ut några radiovågor. 

Under sammanträdet 

Samhällsenheten presenterar två alternativa förslag till nämnden att ta ställning till. 

Förslag 1, ansökan om bygglov avslås. 

Förslag 2, ansökan om bygglov beviljas. 

Efter föredragning av ärendet och diskussion beslutar myndighetsnämnden att förslag 
1, att ansökan om bygglov avslås, blir nämndens beslut i ärendet. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Bygglov Älvdalens kyrkby 57:1 Nybyggnad av mobiltorn samt 
teknikbodar, dnr AK KS 2019/02248-27. 
Ansökan om bygglov, inkom 2019-12-10 
Situationsplan, inkom 2019-12-10 
Terrängkarta 
Ritningar, inkom 2019-12-10 
Remissvar Försvarsmakten, inkom 2020-02-17 
Beslut från Länsstyrelsen, inkom 2020-01-10 
Remissvar LFV, inkom 2019-12-13 
Yttrande planavdelning, inkom 2020-02-07 
Yttranden, bilaga 1 
Sökandes svar på yttranden, bilaga 2, inkom 2020-02-06 

Förslag till beslut 
Förslag ti 

Myndighetsnämnden beslutar att: 

Ansökan avslås med stöd av 9 kap. 3ie§ plan- och bygglagen och 2 kap. 9§ plan- och 
bygglagen. 

Enligt 9 kap. 31 e § Bygglov enligt 31 b eller 31 c §får inte ges om åtgärden kan 
antas medföra 

1. betydande miljöpåverkan, eller 
2. Begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. 

Enligt 2 kap. 9 § Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, 
placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna 
lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller 
ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen 
i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande 
olägenhet på annat sätt. 

Avgiften för avslaget är 13 950 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura släckas separat. 

Förslag 2: 

Myndighetsnämnden beslutar att: 

Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b, 31 c §§ plan- och bygglagen men 
byggnationen/åtgärden får inte påbörjas innan du fått ett startbesked. 

Först efter tekniskt samråd har hållits och efterfrågade handlingar har inkommit och 
godkänts kan ett startbesked ges. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag till kontrollansvarig: Staffan Lundriksson. 

Tekniskt samråd la-ävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör för 
tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara. 

Avgiften för bygglovet är 15 289 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura släckas separat. 
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Sändlista 
Sökande delges beslutet samt fastighetsägare 
Besvärshänvisning skickas med beslutet. 
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§29 

Delgivningar 
1, 2019-88 Nacka TR M 738-19 Dom 2020- AK KS 2020/00541-1 

03-25 

2. Dokument från föreningen VA-i-tiden AK KS 2020/00488-1 
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§30 

Delegationsbeslut 
1. Beslut om startbesked Foskros 10:6, 

uppförande av släplift (Lift 2) 

2. Beslut om startbesked Foskros 10:6, 
uppförande av släplift (lift 4) 

3. Beslut om startbesked Foskros 10:6, 
uppförande av skidlift (Lift 7) 

4. Beslut om startbesked Foskros 10:6, 
uppförande av skidlift (Lift 8) 

5. Beslut om startbesked Foskros 10:6, 
uppförande av skidlift (Lift 9) 

6. Beslut om slutbesked Idre 83:2, 
nybyggnad fritidshus 

7. Beslut om slutbesked Floåsen 13:58, 
nybyggnad fritidshus 

8. Beslut om startbesked Foskros 10:6, 
Ansökan nybyggnad Lift 12 

9. Slutintyg enskilt avlopp Drevdagens 
kronopark 2:20 

10. Beslut om interimistiskt slutbesked Idre 
82:43, Nybyggnad fritidshus 

11. Beslut om interimistislct slutbesked Idre 
85:9, Nybyggnad fritidshus 

12. Slutbesked Björklunden 1:2, Älvdalens 
Icyrkby 28:16 tillbyggnad enbostadshus 

13. Beslut om interimistislct slutbesked Idre 
84:162, Nybyggnad fritidshus 

14. Beslut om startbesked Lillfjäten 5:268, 
Nybyggnad fritidshus 

15. Slutbevis Idre 5:87, Tillbyggnad av 
enbostadshus med garage och pool 

16. Bygglov Idre 11:6, Tidsbegränsat 
uppställning av vinkelskylt 

AK KS 2018/00079-10 

AK KS 2018/00080-11 

AK KS 2018/00090-H 

AK KS 2018/00091-8 

AK KS 2018/00092-8 

AK KS 2018/00612-16 

AK KS 2018/01449-13 

AK KS 2018/01504-6 

AK KS 2018/02015-9 

AK KS 2019/00251-25 

AK KS 2019/00252-25 

AK KS 2019/00324-16 

AK KS 2019/00472-18 

AK KS 2019/01397-9 

AK KS 2019/02108-4 

AK KS 2019/02121-18 
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17. Heden 1:98, Nybyggnad av fritidshus 

18. Bygglov Idre 37:2, Tillbyggnad och 
ombyggnad enbostadshus 

19. Beslut om förlängd handläggningstid 
Lövnäs 1:39, Nybyggnad fritidshus 

20. Bygglov Idre 85:24, Nybyggnad fritidshus 

21. Idre 37:2, Strandskyddsdispens 
tillbyggnad enbostadshus 

22. Beslut om avskrivning Älvdalens Icyrkby 
19:8, Anmälan installation av ny 
fettavskiljare 

23- Bygglov Floåsen 17:10, Tillbyggnad och 
ombyggnad av vandrarhem 

24. Bygglov Lillfjäten 1:31, Nybyggnad av 
fritidshus och förråd 

25. Föreläggande om komplettering Näset 
2:10, Tillbyggnad enbostadshus 

26. Föreläggande om komplettering Kåtilla 
34:11, Tillbyggnad av komplementbyggnad 
(stuga) 

27. Bygglov Idre 80:79, Om- och Tillbyggnad 
av fritidshus 

28. Föreläggande om komplettering Floåsen 
23:61, Nybyggnad fritidshus 

29. Föreläggande om komplettering Heden 
i:94> Nybyggnad fritidshus 

30. Bygglov Älvdalens Icyrkby 15:43, 
Fasadändring 

31. Föreläggande om komplettering Idre 
85:73, Nybyggnad fritidshus 

32. Föreläggande om komplettering Floåsen 
23:66, Nybyggnad fritidshus 

33. Föreläggande om komplettering 
Östermyckeläng 26:15, uppförande av 
drivmedelsanläggning 

34. Föreläggande om komplettering Idre 
85:75, Nybyggnad fritidshus 

35. Slutbesked nybyggnad gäststuga 

AK KS 2019/02168-4 

AK KS 2019/02225-12 

AK KS 2019/02259-18 

AK KS 2020/00039-8 

AK KS 2020/00065-5 

AK KS 2020/00124-14 

AK KS 2020/00162-5 

AK KS 2020/00182-12 

AK KS 2020/00210-3 

AK KS 2020/00220-3 

AK KS 2020/00246-6 

AK KS 2020/00282-3 

AK KS 2020/00283-3 

AK KS 2020/00368-5 

AK KS 2020/00379-3 

AK KS 2020/00408-3 

AK KS 2020/00416-3 

AK KS 2020/00433-4 

AK KS 2017/01562-11 
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36. Slutbesked, nybyggnad bastu/förråd 

37. Västermyckeläng 44:2, Tillbyggnad 
enbostadshus inglasat uterum 

38. Storbo 4:11, Ombyggnad och tillbyggnad 
av enbostadshus 

39. Näset 57:16, Anmälan eldstad 

40. Slutbesked, tillbyggnad fritidshus 

41. Slutintyg enskilt avlopp Sörberget 2:8 

42. Slutintyg för anläggande av enskilt avlopp 
på fastigheten Älvdalens kronopark 1:10 

43. Floåsen 13:10, Anmälan eldstad 

44. Floåsen 4:199, Tillbyggnad inglasning av 
veranda samt nybyggnad av 
komplementbyggnad 

45. Slutbesked, Anmälan eldstad 

46. Väsa 3:25, Anmälan eldstad 

47. Nornäs 74:1, Anmälan eldstad 

48. Västermyckeläng 32:8, Anmälan VA-
installation 

49. Lillfjäten 5:115, Anmälan nybyggnad 
förråd/gästrum (Attefall) 

50. Månsta 38:2, Anmälan VA-installation 

51. Älvdalens kyrkby 8:4, Uppsättning av två 
skyltar 

52. Älvdalens Icyrkby 8:61, Uppsättning av en 
belyst skylt samt två obelysta skyltar 

53. Föreläggande om komplettering 

54. Föreläggande om komplettering 

55. Fjätdalen 18:7, Anmälan nybyggnad 
garage/förråd 

56. Östomsjön 1:2, Anmälan eldstad 

57. Beslut gällande ansökan om ändrat 
hämtningsintervall för 

slam på fastigheten Heden 2:10 

58. Yttrande gällande offentlig tillställning: A 
034.321/2020 

AK KS 2018/00543-12 

AK KS 2020/00021-7 

AK KS 2020/00143-4 

AK KS 2020/00189-5 

AK KS 2016/01006-13 

AK KS 2019/01044-9 

AK KS 2019/01630-5 

AK KS 2019/01800-7 

AK KS 2019/01854-7 

AK KS 2019/02039-6 

AK KS 2019/02296-5 

AK KS 2020/00202-4 

AK KS 2020/00242-8 

AK KS 2020/00248-4 

AK KS 2020/00302-4 

AK KS 2020/00353-3 

AK KS 2020/00361-3 

AK KS 2020/00367-3 

AK KS 2020/00431-3 

AK KS 2020/00431-5 

AK KS 2020/00432-3 

AK KS 2019/01518-3 

AK KS 2020/00194-2 

t) 
Justérandes signatur Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2020-03-27 
Dokument nr: AK KS 2020/00014-7 

59. Yttrande gällande ansökan om offentlig 
tillställning: 

A 048.559/2020 

6 o. Yttrande gällande offentlig tillställning: 

A055.463/2020 

61. Yttrande gällande ansökan om offentlig 
tillställning: 

A049.757/2020 

62. Yttrande över remiss gällande samråd 
enligt 12 kap 6§ miljöbalken avseende 
orienteringstävling på Idre Fjäll 

63. Yttrande gällande idrottsarrangemang: 
A098.529/2020 

64. Beslut försäljning tobaksvaror Fjätervålen 
AB - Fjätervålens Närlivs 

65. Beslut försäljning tobak Café Gösen 
(Restaurang F&M i Idre AB) 

AK KS 2020/00211-2 

AK KS 2020/00250-2 

AK KS 2020/00277-2 

AK KS 2020/00305-2 

AK KS 2020/00398-2 

AK KS 2019/01420-12 

AK KS 2019/01821-9 

66. Beslut försäljning tobaksvaror - Flötningen AK KS 2019/01901-10 
Grense Bua 

67. Beslut försäljning tobak Coop Mitt AB -
Särna 

68. Beslut försäljning tobaksvaror Coop Mitt 
AB - Älvdalen 

69. Beslut försäljning tobak Coop Mitt AB -
Idre 

70. Beslut försäljning tobak - Levo Livs 

71. Beslut tillsvidare serveringstillstånd 
allmänheten Evlor AB Pizzologi 

72. Beslut tillfälligt serveringstillstånd slutet 
sällskap, World Cup, Stiftelsen Idre Fjäll, 
Värdshuset 

73. Beslut återkallande serveringstillstånd på 
egen begäran - Snöskoter & Offroad Bar 
Nornäs AB 

74. Beslut tillsvidare serveringstillstånd 
Stiftelsen Idre Fjäll Värdshuset 

AK KS 2019/01931-8 

AK KS 2019/01932-8 

AK KS 2019/01933-8 

AK KS 2019/01941-17 

AK KS 2019/02268-32 

AK KS 2020/00373-4 

AK KS 2020/00417-3 

AK KS 2019/01944-12 
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75. Lista med delegationsbeslut miljö, hälsa AK KS 2020/00108-2 
och livsmedel mellan 2020-02-12 och 
2020-03-17 

76. Ordförandebeslut: Beslut godkänna ny AK KS 2019/02300-14 
styrelse STF Grövelsjön -
serveringstillstånd 
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