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Jävsnämnden 
Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och t id: 

Underskrifter: 

Barken, 2018-02-21 kl . 13:00 - 14:30 

Ulla Back (s), ordförande 
Lars Olsson (s), tjänstgörande ersättare för Maria Hinders (s) 
Rose-Marie Löb (s) 
Stephan Erixson (L) 
Carina Källström (m) 
Jonas Nyström, byggnadsinspektör §§ 3-5,10 
Daniel Hampus, byggnadsinspektör §§ 3-5,10 
Edita Pinxter, samhällsstrateg §§ 6-7 
Christina Holback, förvaltningschef § 8-9 
Erik Jakobsson, sekreterare 
Carina Källström (m) 

1-12 

Erik Jakobsson, sekreterare 

Ulla Back (s), ordförande 

Carina Källström (m), justerare 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Jävsnämnden Sammanträdesdatum: 2018-02-21 

Överklagningstid: 2-0/fr' 05 - O £ — -#5 ~Z V 
Anslaget sätts upp: 2Dfö'0!>-' 0% Anslaget tas ner: - fö f 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Älvdalen 

Underskrift Utdragsbestyrkande 
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Innehållsförteckning 
Val av justerare 

Godkännande av dagordning 

Älvdalens kyrkby 44:1, uppsättning av belysta skyltar 

Östermyckeläng 47:68, ändrad användning från bussgods t i l l gatukök 

Idre 9:12, ommålning av fasad på skolbyggnad slutbesked 

Registrering av livsmedelsanläggning, Älvdalsskolans kök 

Avgift för registrering av livsmedelsanläggning, Älvdalsskolans kök 

Dataskyddsombud för jävsnämnden 

Yttrande angående nytt tillstånd för Mjågens avloppsreningsverk i Älvdalen 

Informationsärenden 

Delegationsbeslut 

Delgivningar 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ l AK JN 2018/00003-2 

Val av justerare 

Beslut 
Jävsnämnden utser Carina Källström att justera dagens protokoll. 

Justerandes signatur 

v / 

Utdragsbestyrkande 
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§ 2 AK JN 2018/00003-1 

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Jävsnämnden godkänner dagordningen för dagens sammanträde med de justeringar 
som redogörs nedan. 

Sammanfattning av ärendet 
Tre extra ärenden tillkommer på dagordningen: Registrering av 
livsmedelsanläggning, Älvdalsskolans kök, Avgift för registrering av 
livsmedelsanläggning, Älvdalsskolans kök och Yttrande angående nytt tillstånd för 
Mjågens avloppsreningsverk i Älvdalen. 

Ärendet Idre 9:12, ommålning av fasad på skolbyggnad slutbesked, hanteras som ett 
beslutsärende. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 3 AK JN 2017/00041-3 

Älvdalens kyrkby 44:1, uppsättning av belysta skyltar 

Beslut 
Jävsnämnden beslutar bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen. 

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § Plan- och 
bygglagen. 

Med detta startbesked beslutas om följande kontrollpunkter: 

- Byggherren ska efter avslutat arbete intyga att utförd byggnadsåtgärd 
överensstämmer med startbeskedet/bygglovet. 

Enligt fastställd taxa utgör avgiften 5 733 kronor. 

Faktura översändes separat. 

Sammanfattning av ärendet 
Norra Dalarnas Lokaler AB inkom den 2017-11-16 med en ansökan om bygglov för 
uppsättning av belysta skyltar på den nybyggda skolbyggnaden på fastigheten 
Älvdalens kyrkby 44:1. 

Ansökan avser två stycken belysta fasadskyltar. En med texten BIBLIOTEK som önskas 
placeras på fasaden mot Dalgatan på Hus B (bibliotek) och en med texten 
ÄLVDALSSKOLAN som önskas placeras på fasaden mot Dalgatan på hus F 
(administration, kök & matsal). 

För området gäller detaljplan (20-ÄLV-2976). Sökt åtgärd strider inte mot 
detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov 

• Situationsplan 
• Fasadritning 

inkom 2017-11-16 

• Illustration av skyltar 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut 
Jävsnämnden beslutar bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen. 

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § Plan- och 
bygglagen. 

Med detta startbesked beslutas om följande kontrollpunkter: 

- Byggherren ska efter avslutat arbete intyga att utförd byggnadsåtgärd 
överensstämmer med startbeskedet/bygglovet. 

Enligt fastställd taxa utgör avgiften 5 733 kronor. 

Faktura översändes separat. 

Sändlista 
Sökande 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 4 AK JN 2017/00042-4 

Östermyckeläng 47:68, ändrad användning från bussgods till 
gatukök 

Beslut 
Jävsnämnden beslutar bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen. 

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § Plan- och 
bygglagen. 

Med detta startbesked beslutas om följande kontrollpunkter: 

- Intyg från sakkunnig om kontroll av imkanal. 
- Byggherren ska efter avslutat arbete intyga att utförd byggnadsåtgärd 

överensstämmer med startbeskedet/bygglovet. 

Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in t i l l Samhällsenheten: 

- Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med 
startbeskedet/bygglovet. 

- Intyg f rån sakkunnig om kontroll av imkanal. 
- Brandskyddsdokumentation. 

Avgiften för bygglovet är 4 892 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 

Faktura skickas separat. 

Sammanfattning av ärendet 
Norra Dalarnas Lokaler AB inkom den 2017-11-30 med en ansökan om ändrad 
användning i en byggnad på fastigheten Östermyckeläng 47:68. 

I byggnaden har tidigare Bussgods som är ett logistikföretag bedrivit sin verksamhet. 
Byggnaden kommer nu att tas i anspråk som ett gatukök/kiosk. 

För området gäller detaljplan (2039-P394). Sökt åtgärd strider inte mot detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov inkom 2017-11-16 

Yttrande från Nodava inkom 2017-12-06 

Plan-, fasad-, sektionsritning inkom 2018-02-08 

Yttrande från Räddningstjänsten 

Justerandes signatur 

fy 

Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut 
Jävsnämnden beslutar bevilja bygglov med stöd av g kap. 30 § Plan- och bygglagen. 

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § Plan- och 
bygglagen. 

Med detta startbesked beslutas om följande kontrollpunkter: 

- Intyg från sakkunnig om kontroll av imkanal. 
- Byggherren ska efter avslutat arbete intyga att utförd byggnadsåtgärd 

överensstämmer med startbeskedet/bygglovet. 

Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in t i l l Samhällsenheten: 
- Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med 

startbeskedet/bygglovet. 
- Intyg från sakkunnig om kontroll av imkanal. 
- Brandskyddsdokumentation. 

Avgiften för bygglovet är 4 892 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 

Faktura skickas separat. 

Sändlista 
Sökande 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 5 AK JN 2017/00020-9 

Idre 9:12, ommålning av fasad på skolbyggnad slutbesked 

Jävsnämnden beslutar att lämna slutbesked för bygglovet och uppdrar t i l l nämndens 
ordförande att underteckna slutbeskedet. 

Sammanfattning av ärendet 
Norra Dalarnas Lokaler AB beviljades bygglov 2017-03-29 för ommålning av fasaden 
på Strandskolan i Idre, fastigheten Idre 9:12. 

Ommålningen är nu genomförd. 

Byggnadsinspektör Jonas Nyström redogör för ärendet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig redogörelse från byggnadsinspektör. 

Sändlista 
Norra Dalarnas Lokaler AB 

Beslut 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 6 AK JN 2018/00005-2 

Registrering av livsmedelsanläggning, Älvdalsskolans kök 

Beslut 
Jävsnämnden beslutar att nedanstående livsmedelsanläggning registreras hos 
samhällsenheten enligt anmälan som inkommit den 2018-02-13 

Livsmedelsanläggningens namn och 
besöksadress: 

Älvdalsskolans kök 

Dalgatan 86 Älvdalen 

Anläggnings-ID: 

Ansvarig livsmedelsföretagare: Älvdalens kommun, kommunstyrelsen 
(innehavare av verksamheten) 

Organisationsnummer/Personnummer: 212000-2197 

Fastighetsbeteckning: Älvdalens kyrkby 16:55 

Verksamhetens ändamål: 
Livsmedelsberedning av maträtter från 
råvaror, se anmälan 

Registreringen gäller: Tillsvidare med start 2018-02-26 

Bakgrund och skäl 

Anmälan innehåller tillräckliga uppgifter för att anläggningen ska kunna registreras. 

Registreringen har skett med stöd av 23 § livsmedelsförordningen 

(SFS 2006:813), artikel 6 punkt 1 i förordning (EG) nr 852/2004 

Övrig information 

I samband med registreringen görs ingen bedömning av att anläggningen uppfyller 

livsmedelslagstiftningens krav, detta bedöms först vid offentliga kontroller 
(inspektioner) av anläggningen. Riskklassning av verksamheten och fastställande av 
årsavgiften utförs separat. Livsmedelslagstiftningen ställer krav på rutiner, utbildning, 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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spårbarhet, märkning, dricksvatten, utformning av lokal, m.m. Brister i verksamheten 
kan leda t i l l föreläggande, förbud eller andra sanktioner. 

Anmäl ändringar i verksamheten 

Livsmedelsföretagaren ska se t i l l att Jävsnämnden alltid har aktuell information om 
livsmedelsanläggningen. Detta gäller även i samband med eventuell nedläggning. Vid 
ägarbyte krävs ny anmälan om registrering. 

Avgifter 

Registreringsavgiften fastställs i separat beslut. Timavgifter tas ut för kontroller som 
sker under det kalenderår då verksamheten påbörjats. Från och med kalenderåret efter 
tas en årsavgift ut, men vid behov kan extra kontrollavgifter tas ut. Samtliga 
kontrollavgifter fastställs i separata beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Kostenheten har inkommit t i l l samhällsenheten i Älvdalens kommun med anmälan om 
registrering av livsmedelsanläggning Älvdalsskolans kök. 

Beslutsunderlag 
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Dnr: 2018/00005-1, inkom 2018-
02-13. 

Förslag till beslut 
Jävsnämnden beslutar att nedanstående livsmedelsanläggning registreras hos 
samhällsenheten enligt anmälan som inkommit den 2018-02-13 

Livsmedelsanläggningens namn och 
besöksadress: 

Älvdalsskolans kök 

Dalgatan 86 Älvdalen 

Anläggnings-ID: 

Ansvarig livsmedelsföretagare: Älvdalens kommun, kommunstyrelsen 
(innehavare av verksamheten) 

Organisationsnummer/Personnummer: 212000-2197 

Fastighetsbeteckning: Älvdalens kyrkby 16:55 

Verksamhetens ändamål: 
Livsmedelsberedning av maträtter från 
råvaror, se anmälan 

Registreringen gäller: Tillsvidare med start 2018-02-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Bakgrund och skäl 

Anmälan innehåller tillräckliga uppgifter för att anläggningen ska kunna registreras. 

Registreringen har skett med stöd av 23 § livsmedelsförordningen 

(SFS 2006:813), artikel 6 punkt 1 i förordning (EG) nr 852/2004 

Övrig information 

I samband med registreringen görs ingen bedömning av att anläggningen uppfyller 

livsmedelslagstiftningens krav, detta bedöms först vid offentliga kontroller 
(inspektioner) av anläggningen. Riskklassning av verksamheten och fastställande av 
årsavgiften utförs separat. Livsmedelslagstiftningen ställer krav på rutiner, utbildning, 
spårbarhet, märlming, dricksvatten, utformning av lokal, m.m. Brister i verksamheten 
kan leda t i l l föreläggande, förbud eller andra sanktioner. 

Anmäl ändringar i verksamheten 

Livsmedelsföretagaren ska se t i l l att Jävsnämnden alltid har aktuell information om 
livsmedelsanläggningen. Detta gäller även i samband med eventuell nedläggning. Vid 
ägarbyte krävs ny anmälan om registrering. 

Registreringsavgiften fastställs i separat beslut. Timavgifter tas ut för kontroller som 
sker under det kalenderår då verksamheten påbörjats. Från och med kalenderåret efter 
tas en årsavgift ut, men vid behov kan extra kontrollavgifter tas ut. Samtliga 
kontrollavgifter fastställs i separata beslut. 

Sändlista 
Älvdalens kommun, kostenheten 

Avgifter 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 7 AK JN 2018/00005-3 

Avgift för registrering av livsmedelsanläggning, 
Älvdalsskolans kök 

Beslut 
Jävsnämnden i Älvdalens kommun beslutar att Älvdalens kommun med 
organisationsnummer 212000-2197 ska betala en avgift på 960 kr för registrering av 
livsmedelsanläggning. 

Faktura skickas separat. 

Bakgrund och skäl 

Samhällsenheten registrerade den 2018-02-15 er livsmedelsanläggning Älvdalsskolans 
kök med fastighetsbeteckning Älvdalens kyrkby 16:55. För registreringen tas en 
administrativ avgift ut enligt miljöavdelningens taxa (kf 2014-03-31, § 22.). 

Lagrum 

Beslutet är fattat med stöd av 13 § förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter och enligt miljöavdelningens taxa 
som fastställts av kommunfullmäktige 2014-03-31, § 22. 

Överklagande 

Beslutet får överklagas enligt 31 § Livsmedelslagen (2006:804). 

Delgivning 

Beslutet skickas med delgivningslcvitto, som blir en kvittens på beslutet har mottagits. 
Det är därför viktigt att kvittot omgående skickas tillbaka t i l l samhällsenheten. 

Överklagande 

Om du vill överklaga jävsnämndens beslut ska du ställa överklagandet t i l l : 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun 

Skrivelsen ska dock lämnas/skickas t i l l den myndighet som fattat beslutet: 

Älvdalens Kommun, samhällsenhet, Box 100, 796 22 Älvdalen 

Enligt förvaltningslagen är överklagandetiden tre veckor från den dag du fick del av 
beslutet. För att Länsstyrelsen ska kunna ta upp ert överklagande måste alltså 
skrivelsen ha inkommit t i l l jävsnämnden inom tre veckor från den dag ni fick del av 
beslutet 

Tala om vilket beslut ni överldagar 

Tala om varför ni anser art beslutet ska ändras och vilken ändring ni vi l l ha. Sänd även 
med sådana uppgifter som ni anser har betydelse för ärendet men som ni tidigare inte 
sänt in. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress och telefonnummer. Om ni anlitar 
ombud kan istället ombudet underteclaia skrivelsen. Fullmakt för ombudet ska bifogas. 

Behöver ni fler upplysningar om hur man överklagar, kan ni vända er t i l l 
samhällsenheten, tel 0251-31300. 

Sammanfattning av ärendet 
För registreringen tas en avgift ut i enlighet med den av Kommunfullmäktige 
fastställda taxan. 

Beslutsunderlag 
Registrering av livsmedelsanläggning Dnr: 2018/00005-1, inkom 2018-02-13. 

Förslag till beslut 
Jävsnämnden i Älvdalens kommun beslutar att [Intressentnamn] med 
organisationsnummer 212000-2197 ska betala en avgift på 960 kr för registrering av 
livsmedelsanläggning. 

Faletura släckas separat. 

Bakgrund och skäl 

Samhällsenheten registrerade den 2018-02-15 er livsmedelsanläggning Älvdalsskolans 
kök med fastighetsbeteckning Älvdalens kyrkby 16:55. För registreringen tas en 
administrativ avgift ut enligt miljöavdelningens taxa (kf 2014-03-31, § 22.). 

Beslutet är fattat med stöd av 13 § förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter och enligt miljöavdelningens taxa 
som fastställts av kommunfullmäktige 2014-03-31, § 22. 

Överklagande 

Beslutet får överldagas enligt 31 § Livsmedelslagen (2006:804). 

Delgivning 

Beslutet skickas med delgivningskvitto, som blir en levittens på beslutet har mottagits. 
Det är därför viktigt att levittot omgående skickas tillbaka t i l l samhällsenheten. 

Överklagande 

Om du vi l l överldaga jävsnämndens beslut ska du ställa överklagandet t i l l : 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun 

Skrivelsen ska dock lämnas/skickas t i l l den myndighet som fattat beslutet: 

Älvdalens Kommun, samhällsenhet, Box 100, 796 22 Älvdalen 

Enligt förvaltningslagen är överklagandetiden tre veckor från den dag du fick del av 
beslutet. För att Länsstyrelsen ska kunna ta upp ert överldagande måste alltså 
skrivelsen ha inkommit t i l l jävsnämnden inom tre veckor från den dag ni fick del av 
beslutet 

Lagrum 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Tala om vilket beslut ni överklagar 

Tala om varför ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni vi l l ha. Sänd även 
med sådana uppgifter som ni anser har betydelse för ärendet men som ni tidigare inte 
sänt in. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress och telefonnummer. Om ni anlitar 
ombud kan istället ombudet underteckna skrivelsen. Fullmakt för ombudet ska bifogas. 

Behöver ni fler upplysningar om hur man överldagar, kan ni vända er t i l l 
samhällsenheten, tel 0251-31300. 

Sändlista 
Älvdalens kommun, kostenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 8 AK JN 2018/00004-1 

Dataskyddsombud för jävsnämnden 

Beslut 
Jävsnämnden beslutar att återemittera ärendet för att få ytterligare information om 
informationssäkerhetssamordnaren uppfyller kraven för att agera datasl<yddsombud 
för nämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett av syftena med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande 
rättigheter och friheter, särskilt deras rätt t i l l skydd av personuppgifter. 

Kommuner, landsting och regioner och deras självständiga nämnder är myndigheter 
och måste utse dataskyddsombud. Det är varje självständig nämnd som är 
personuppgiftsansvarig för behandlingar inom sitt verksamhetsområde. 

Dataskyddsombudet ska bl.a. kontrollera att personuppgifter behandlas på ett korrekt 
och lagligt sätt, informera, ge stöd och råd om dataskyddsförordningen och 
angränsande regler, fungera som en kontaktpunkt för organisationen, 
tillsynsmyndigheten och för registrerade personer. Ombudet ska ha en självständig roll 
i organisationen och rapportera t i l l ledningen. 

Mora, Orsa och Älvdalen är överens om att utse samma person som datasl<yddsombud. 
Kommunstyrelser, nämnder och kommunala bolag i Mora, Orsa och Älvdalen föreslås 
därmed besluta att utse Katarina Sollgard Norlin t i l l dataskyddsombud. 

Beslutsunderlag 
En vägledning från SKL - Dataskyddsombud i kommuner, landsting och regioner 

Förslag till beslut 
Jävsnämnden utser informationssäkerhetssamordnare Katarina Sollgard Norlin t i l l 
dataskyddsombud för jävsnämnden. 

Sändlista 
Katarina Sollgard Norlin 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 9 AK KS 2018/00202-3 

Yttrande angående nytt tillstånd för Mjågens 
avloppsreningsverk i Älvdalen 

Beslut 
Jävsnämnden har inga ytterligare synpunkter utöver länsstyrelsens lämnade 
samrådsyttrande daterat 2018-02-14. 

Sammanfattning av ärendet 
Älvdalens Vatten och Avfall AB planerar att ansöka om nytt miljötillstånd för 
avloppsreningsverket i Älvdalen Mjågen. 

Mjågens reningsverk är byggt under 1960-talet och det renar sanitärt avloppsvatten 
från Älvdalens samhälle. Reningsverket salaiar biologisk rening och Älvdalens Vatten 
och Avfall AB avser därför bygga ut reningsverket med ett biologiskt reningssteg och 
samtidigt renovera hela anläggningen. Med anledning av detta är det aktuellt att söka 
nytt tillstånd för verksamheten. 

I Älvdalen finns även avloppsreningsverk Evertsberg, Brunnsberg och Åsen och 

dessa kommer på sikt att läggas ned och ledningsnät kommer att anläggas för 

överföring t i l l Mjågens avloppsreningsverk. 

Beslutsunderlag 
AK KS 2018/00202 Samråd angående nytt tillstånd för Mjågens avloppsreningsverk i 
Älvdalen. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2018-02-14. 

Förslag till beslut 
Jävsnämnden har inga ytterligare synpunkter utöver länsstyrelsens lämnade 
samrådsyttrande daterat 2018-02-14. 

Sändlista 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
JÄVSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2018-02-21 
Dokument nr: AK KS 2018/00227-4 

18(20) 

§ i o 

Informationsärenden 
l , Rivningslov för Musikskolan och AX JN 2018/00003-3 

fritidsbyggnad, Älvdalens kyrkby 44:1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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JÄVSNÄMNDEN 
S a m m a n t r ä d e s d a t u m : 2018-02-21 
Dokument nr: AK KS 2018/00227-4 

§ l l 

Delegationsbeslut 
1. Älvdalens kyrkby 7:5, nybyggnad AK JN 2017/00029-39 

flerbostadshus & komplementbyggnader 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 12 

Delgivningar 
i . Fråga väckt om byggnadsminnesförklaring AK KS 2018/00174-1 

av Musikskolan i Älvdalen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


