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Jävsnämnden 
Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Barken, Älvdalen, 2018-06-07 kl. 13:00 -14:45 

Ulla Back (s), ordförande 
Maria Hinders (s), vice ordförande 
Rose-Marie Löb (s) 
Carina Källström (m) 
Christina Holback, förvaltningschef 
Jonas Nyström, byggnadsinspektör § 16 
Daniel Hampus, byggnadsinspektör §§ 17-20 
Camilla Westberg Farfa, miljöinspektör §§ 21-23 
Runi Wold, enhetschef §§ 21 
Sten-Erik Eriksson, alkoholhandläggare § 24 
Erik Jakobsson, sekreterare 
Carina Källström (m) 

13-26 

Erfkj Jakobsson, sekreterare 

M\ O/c lc 
Ulla Back (s), ordförande 

Carina Källström (m), justerare 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Jävsnämnden Sammanträdesdatum: 2018-06-07 

Överklagningstid: 2018-06-07 - 2018-06-27 

Anslaget sätts upp: 2018-06-07 Anslaget tas ner: 2018-06-28 

Förvaringsplats för protokollet: Älvdalens kommunhus 

Underskrift Utdragsbestyrkande 
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Innehållsförteckning 
Val av justerare 

Godkännande av dagordning 

Dataskyddsombud för jävsnämnden 

Älvdalens kyrkby 16:55, nybyggnad av redskap förråd 

Foskros 10:6, nybyggnad av högreservoar 

Floåsen 14:20, strandskyddsdispens om/tillbyggnad reningsverk 

Floåsen 14:20, om/tillbyggnad av reningsverk 

Särnabyn 60:5, rivningsanmälan gamla avloppsverket 

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsverksamheter under jävsnämnden år 

Beslut om föreläggande att vidta åtgärder på anläggningen Tallbackens 
produktionskök 

Beslut om föreläggande att vidta åtgärder på Älvdalsskolans kök 

Rökfria skolgårdar 

Informationsärende 

Delegationsbeslut 

3 
4 

5 

6 

8 

10 

12 
14 
16 

17 

18 

19 
20 
21 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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JÄVSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2018-06-07 
Dokument nr: AK KS 2018/00227-10 

§13 

Val av justerare 

Beslut 
Jävsnämnden utser Carina Källström (m) att justera dagens protokoll. 

i CA 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 14 

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Jävsnämnden godkänner dagordningen för dagens sammanträde. 

Ib CJC 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§15 AK JN 2018/00004-1 

Dataskyddsombud för jävsnämnden 

Beslut 
Jävsnämnden utser informationssäkerhetssamordnare Katarina Sollgard Norlin till 
dataskyddsombud för jävsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett av syftena med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande 
rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till 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 till ledningen. 

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

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

Förslag till beslut 
Jävsnämnden beslutar att återemittera ärendet för att få ytterligare information om 
informationssäkerhetssamordnaren uppfyller kraven för att agera dataskyddsombud 
för nämnden. 

Sändlista 
Katarina Sollgard Norlin 

1,8 CML 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§16 AK JN 2018/00007-3 

Älvdalens kyrkby 16:55, nybyggnad av redskap förråd 

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. 

Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till Samhällsenheten: 

Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med 
startbeskedet/bygglovet. 

Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet även om 
jävsnämnden inte har utfärdat ett slutbesked. 

Avgiften för bygglovet är 3 276 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faletura släckas separat. 

Motiv för beslut 
Föreskriven användning av allmän plats enligt plan är: vägmark, parkmark eller 
plantering. Redskapsboden bedöms vara ett komplement som behövs för platsens 
skötsel och bruk och som ingår i den avsedda användningen av marken. 

Åtgärden bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen och 
uppfyller de krav i 2 kap. och 8 kap. plan- och bygglagen som anges i 9 kap. 30 § plan-
och bygglagen. 

Upplysningar 
Innan åtgärden får påbörjas ska du försäkra dig om att du har tillstånd från 
fastighetens samtliga ägare. 

Du som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd 
infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. Du bör även kontrollera om 
fastigheten belastas av någon form av servitut. 

Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 

Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov, upphör att 
gälla. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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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 överldagar 
beslutet. 

Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings-
eller markarbeten. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsutvecklingsförvaltningen, Integrationsenheten söker bygglov för en 
redskapsbod i anslutning till de kommande odlingslotterna som uppförs på fastigheten 
Älvdalens kyrkby 16:55. Området Andvägen. 

Redskapsboden kommer i huvudsak att användas till att förvara handredskap för 
skötsel och nyttjande av odlingslotterna. 

Redskapsbodens byggnadsarea uppgår till 32 m 2 . 

För området gäller detaljplan (20-ÄLV-2028 och 20-ÄLV-2912). Sökt åtgärd strider 
inte mot detaljplanen. 

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. 

Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till Samhällsenheten: 

Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med 
startbeskedet/bygglovet. 

Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet även om 
jävsnämnden inte har utfärdat ett slutbesked. 

Avgiften för bygglovet är 3 276 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Sändlista 
Sökande 
Fastighetsägaren 

Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov 
Fasadritning 
Situationsplan 

inkom 2018-03-13 
inkom 2018-03-13 
inkom 2018-03-13 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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AK JN 2018/00011-5 

Foskros 10:6, nybyggnad av högreservoar 

Beslut 
Jävsnämnden beslutar bevilja bygglov med stöd av PBL 9 kap 30 § (inom område för 
detaljplan). 

Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 56 784 kronor. 

Faletura översändes separat. 

Motiv för beslut 
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och 
vattenresurserna enligt 3 kapitlet miljöbalken. 

Bebyggelsen får anses uppfylla de allmänna kraven enligt 2 kap 6 § PBL och bedöms 
inte heller innebära någon betydande olägenhet för omgivningen enligt 2 kap 9 § PBL 

Varför bygglov i enlighet med 9 kap 30 § PBL kan beviljas. 

Övriga upplysningar 
Tekniskt samråd skall före igångsättning ske med kommunens byggnadsinspektör. 

Byggherren ombeds att kontakta Samhällsenheten angående tid för tekniskt samråd. 

Byggherren skall redovisa förslag till kontrollplan enligt PBL lokap 6 § senast vid 
tekniskt samråd. 

Som kontrollansvarig har byggherren utsett Fredrik Gropman, certifierad med 
riksbehörighet för aktuell typ av kontroll. 

Byggnationerna får ej påbörjas innan tekniskt samråd har hållits och startbesked har 
utfärdats. 

När byggherren uppfyllt sina åtaganden enligt kontrollplanen och lämnat lov 

skall ett slutsamråd hållas och först därefter kan ett slutbesked utfärdas i ett särskilt 
beslut därefter kan byggnaden tas i bruk. 

Byggherren skall inför tekniskt samråd inkomma med brandslcyddsdokumentation och 
konstruktionsdokumentation. 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem 
år från beslutsdatumet. 

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. 

Jävsnämnden beslutar att paragrafen ska omedelbart justeras. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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JÄVSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2018-06-07 
Dokument nr: AK KS 2018/00227-10 

Sammanfattning av ärendet 
Älvdalen Vatten och Avfall AB inkom den 2018-03-27 med en ansökan om bygglov för 
att uppföra en högreservoar på fastigheten Foskros 10:6. 

Ansökan avser nybyggnad av högreservoar för att säkerställa färskvattentillgången för 
området. 

Byggnaden ges en BYA om 318 kvm samt en BTA om 551 kvm, byggnadshöjden anges 
till 3 m, området omfattas av detaljplan Saturnus, detaljplanen (W) anger att platsen är 
avsedd för vattenområde vilket högreservoaren ryms inom, detaljplanen styr inte 
byggnads-arean, men begränsar byggnadshöjden till 3 m vilket byggnaden enligt 
ansökningshandlingarna uppfyller och bedöms därmed planenlig, byggnaden ges en 
fasad av grå timmerpanel och ges en takbeklädnad av vegetativ art, detaljplanen anger 
inga bestämmelser för fasad samt takbeklädnad på platsen men sökande har valt att 
följa de bestämmelser som finns i intilliggande område för att säkerställa en visuell 
balans. Området för högreservoaren kommer att inhägnas med ett högre staket typ 
Gunnebo för att hålla obehöriga ute. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov 
Situationsplan 
Planritningar 
Sektionsritningar 
Fasadritningar 
Internremiss räddningstjänst 

Förslag till beslut 
Jävsnämnden beslutar bevilja bygglov med stöd av PBL gkap 30 

(inom område för DP) 

Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 56 784 kronor 

Faletura översändes separat. 

Sändlista 
Sökande. 

13 r/c 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2018-03-27 
2018-03-27 
2018-03-27 
2018-03-27 
2018-03-27 
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§18 AK JN 2018/00014-2 

Floåsen 14:20, strandskyddsdispens om/tillbyggnad 
reningsverk 

Beslut 
Jävsnämnden beslutar: 

Strandskyddsdispens ges för om/tillbyggnad av reningsverk på fastigheten Floåsen 
14:20 vid vattendrag (bäck) i enlighet med situationsplan / karta, se bilaga i enligt kap 
7 §18 c punkt 1 och 4. 

Den yta som får tas i anspråk är begränsad till byggnadens yta på mark. 

Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 10 920 kronor. 

Faktura översändes separat. 

Motiv för beslut 
Besök på plats har skett. 

Byggnaden har i detta fall placerats inom etablerad tomtplats och det finns därför ett 
särskilt skäl för strandskyddsdispens. 

Då platsen inte har några särskilda naturvärden och då allmänhetens långsiktiga 
tillgång till strandområden tillgodoses, strider dispensen heller inte mot 
strandskyddets syften. 

Slutligen framgår av ansökan att en fri passage lämnats mellan tillbyggnaden och 
stranden. Strandskyddsdispens kan därför beviljas. 

Redovisning av bestämmelse 
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och 
vattendrag. Strandskyddet syftar till art långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten. 

Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte: 
1. nya byggnader uppföras, 
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ert 
område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

Enligt 7 kap 18 b § miljöbalkenfår kommunen i det enskilda fallet ge dispens från 
förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sölct åtgärd bedöms uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i miljöbalken 
7lcap 18 c §, punkten i , då fastigheten har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Sökt åtgärd bedöms även uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i 
miljöbalken 7 kap 18 c punkten 4. Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
utvidgningen inte kan genomföras utanför området. 

Samt punkten 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området. 

Sammanfattning av ärendet 
Älvdalen Vatten och Avfall AB avser att utföra om/tillbyggnad av reningsverket på 
fastigheten Floåsen 14:20 för att tillgodose det ökade behovet och säkerställa 
funktionen då antalet anslutna fastigheter ökar samt för att även ldara den ökade 
belastningen sedan verket sammankopplades med reningsverket i Sågliden. 

Det finns ett vattendrag beläget inom 100 meter från den tänkta tillbyggnaden därav 
gäller strandskydd enligt 7 kap 13 och 14 §§ miljöbalken. 

Förslag till beslut 
Strandskyddsdispens ges för om/tillbyggnad av reningsverk på fastigheten Floåsen 
14:20 vid vattendrag (bäck) i enlighet med situationsplan / karta, se bilaga 1 enligt kap 
7 §18 c punkt 1 och 4. 

Den yta som får tas i anspråk är begränsad til l byggnadens yta på mark. 

Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 10 920 kronor. 

Faktura översändes separat. 

Sändlista 
Sökande 
Länsstyrelsen Dalarna 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Situationsplan 
Ritningar 

2018-04-04 
2018-04-04 
2018-04-04 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 19 AK JN 2018/00012-5 

Floåsen 14:20, om/tillbyggnad av reningsverk 

Beslut 
Jävsnämnden beslutar under förutsättning att strandskyddsdispens beviljas på 
fastigheten bevilja bygglov med stöd av PBL 9 kap 31 § (utanför område för DP) 

Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 34 398 kronor. 

Faletura översändes separat. 

Motiv för beslut 
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark - och 
vattenresurserna enligt 3 kapitlet miljöbalken. 

Bebyggelsen får anses uppfylla de allmänna kraven enligt 2 kap 6 § PBL och bedöms 
inte heller innebära någon betydande olägenhet för omgivningen enligt 2 kap. 9 § PBL 
varför bygglov i enlighet med 9 kap 31b § PBL kan beviljas. 

Övriga upplysningar 
Tekniskt samråd skall före igångsättning ske med kommunens byggnadsinspektör. 

Byggherren ombeds att kontakta samhällsenheten angående tid för tekniskt samråd. 

Byggherren skall redovisa förslag till kontrollplan enligt PBL 10 kap 6 § senast vid 
tekniskt samråd. 

Som kontrollansvarig har byggherren utsett Fredrik Gropman certifierad med 
riksbehörighet för aktuell typ av kontroll. 

Byggnationen/åtgärden får ej påbörjas innan tekniskt samråd har hållits 
och startbesked utfärdats. 

När byggherren uppfyllt sina åtaganden enligt kontrollplan kommer kommunen att 
utfärda ett slutbesked i ett särskilt beslut. Därefter får byggnaden tas i bruk. 

I enlighet med lagen om skydd mot olyckor kap 2 § 2 skall det finnas brandvarnare i 
varje byggnad där övernattning sker. Räddningstjänsten kräver ytterligare 
brandskyddsåtgärder i form av handbrandsläckare i enlighet med BBR 5:1. 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem 
år från beslutsdatumet. 

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. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanfattning av ärendet 
Älvdalen Vatten och Avfall AB söker bygglov för om/tillbyggnad av reningsverk på 
fastigheten Floåsen 14:20 tillbyggnaden omfattar 437,5 kvm BTA och ges en 
byggnadshöjd om ca 4 m. 

Ansökan avser om och tillbyggnad av avloppsreningsverket i Storsätern. 
För att tillgodose det ökade behovet dels då antalet anslutna fastigheter ökar samt. för 
att även klara den ökade belastningen sedan verket sammankopplades med 
reningsverket i Sågliden. 

Området där byggnaden kommer uppföras omfattas ej av detaljplan, samt. ligger 
utanför sammanhållen bebyggelse. 

Grannar som är berörda av byggnationen bedöms inte finnas. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov 2018--04-04 
Situationsplan 2018-•04-04 
Planritning 2018--04-04 
Fasadritning 2018-•04-04 
Telcniskbeskrivning 2018--04-04 
Svar internremiss räddningstjänsten 

Förslag till beslut 
Jävsnämnden beslutar under förutsättning att strandskyddsdispens beviljas på 
fastigheten bevilja bygglov med stöd av PBL 9 kap 31 § (utanför område för DP) 

Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 34 398 kronor 

Faktura översändes separat. 

Sänd lista 
Sökande 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 20 AK JN 2018/00015-3 

Särnabyn 60:5, rivningsanmälan gamla avloppsverket 

Beslut 
Jävsnämnden beslutar bevilja rivningslov/anmälan med stöd av: 
9 kap 34 § (Förutsättningar för rivningslov) 

Jävsnämnden beslutar bevilja startbesked med stöd av PBL 10 kap 3 §. 

Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 1 365 kronor. 

Faletura översändas separat. 

Motiv för beslut 
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark - och 
vattenresurserna enligt 3 kapitlet miljöbalken. 

Åtgärden får anses uppfylla de allmänna kraven enligt 2 kap 6 § PBL och bedöms inte 
heller innebära någon betydande olägenhet för omgivningen enligt 2 kap. 9 § PBL 
varför rivningslov i enlighet med 9 kap 16 § PBL kan beviljas. 

Övriga upplysningar 
Detta rivningslov/anmälan utgör ett bevis art ansökan är komplett. Det utgör även ett 
startbesked. 

Med detta startbesked fastställs att ritning samt rivningsplan utgör byggherrens 
kontrollplan. 

Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till Älvdalens 
kommun. 

• Begäran om slutbesked 
• Intyg från byggherren att kontrollplanen/rivningsplanen har följts. 
• Foto dokumentation. 
• Intyg från byggherren att inga förorenade material har nyttjats som 

fyllnadsmassor och att arbetet har utförts i samråd med miljöavdelningen. 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem 
år från beslutsdatumet. 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Älvdalen Vatten och Avfall AB inkom den 2018-04-20 med en ansökan/anmälan om 
rivningslov för att riva det gamla avloppsverket/pumpstationen på fastigheten 
Särnabyn 60:5. 

G 
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Ansökan avser rivning av en byggnad på fastigheten benämnd enligt ovan som det 
gamla avloppsverket/pumpstationen. Byggnaden som är uppförd 1960 är ej längre i 
bruk, den är senast använd som pumpstation till det nya avloppsreningsverket. 

Självfallsledning har anlagts vilket gör pumpstationen överflödig. 

Området där rivningsarbetet kommer ske ligger utanför 
detaljplanerat område samt utanför sammanhållen bebyggelse. 

Grannar som är berörda av rivningsarbetet bedöms inte finnas så 
grannkommunicering bedöms ej vara nödvändigt. 

I ansökan framgår det art visst material bedöms kunna användas som fyllnadsmaterial, 
men då området enligt Länsstyrelsens WEB GIS är ett så kallat potentiellt förorenat 
område så bör all eventuell återanvändning av material göras i samråd med 
miljöavdelningen för att säkerställa att inga förorenade material nyttjas som 
fyllnadsmassor. 

Området runt arbetsplatsen skall avskärmas så att obehöriga ej har tillträde till 
arbetsplatsen med risk att utsättas för fara samt ohälsosamt rivningsmaterial. 

I den tekniska beskrivningen anger sökande att dom genom självfallslednmgen samt 
rivning av byggnaden besparas på exempelvis energiförbrukning 

Internremiss miljö 
Anmälan om kontrollansvarig 
Rivningsplan 

Förslag till beslut 
Jävsnämnden beslutar bevilja rivningslov/anmälan med stöd av: 
9 kap 34 § (Förutsättningar för rivningslov) 

Jävsnämnden beslutar bevilja startbesked med stöd av PBL 10 kap 3 §. 

Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 1 365 kronor. 

Faktura översändas separat. 

Sändlista 
Sökande 

Beslutsunderlag 
Ansökan/anmälan om rivningslovlov 
Situationsplan 
Teknisk beskrivning 

2018-04-20 
2018-04-20 
2018-05-04 
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§ 21 AK JN 2018/00019-1 

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsverksamheter under 
jävsnämnden år 2018 

Jävsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag til l tillsynsplan inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. 

Sammanfattning av ärendet 
En tillsynsplan för jävsnämndens miljö- och hälsoskyddsobjekt för år 2018 har 
upprättats enligt bilaga. Planen visar samtliga verksamheter som jävsnämnden har 
tillsyn över. De objekt som avses besökas under året (2018) framgår i kolumnen 
"Planerad tillsyn". Tillsynen prioriteras högre för de verksamheter som betalar 
årsavgift än de med timavgift (prio 2). Inom de verksamheter med årsavgift prioriteras 
de objekt som inte har haft tillsyn de senaste åren samt de som har många 
tillsynstimmar högst. Även de objekt som har behov av uppföljning från föregående 
tillsyn är prioriterade. 

Ett tillsynsbesök beräknas ta åtta timmar (inldusive planering och uppföljning). En 
verksamhet med exempelvis två timmars tillsynstid besöks därför vart fjärde år. Inom 
miljöskydd uppskattas tillsynsbehovet till 225 timmar (13 objekt) och inom hälsoskydd 
85 timmar (20 objekt). Totala tillsynstiden för både miljö och 
hälsoskyddsverksamheter blir då 310 timmar. 

Utöver detta kan tillsynsåtgärder bli aktuellt efter påkallat behov i exempelvis 
bygglovsärenden, Magomål, anmälnings-/ansökningsärenden, etc. 

HVB-hemmen Rämgården, Uvboet, Booxvillan och Trädgårdsvillan har avvecklats och 
ska därför inte ingå i tillsynsplanen. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsverksamheter 2018 under 
jävsnämnden. 

Förslag till beslut 
Samhällsenheten föreslår jävsnämnden: 

Jävsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag til l tillsynsplan inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. 

Sändlista 
Miljöinspektör 

Beslut 
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§22 AK JN 2018/00017-2 

Beslut om föreläggande att vidta åtgärder på anläggningen 
Tallbackens produktionskök 

Jävsnämnden beslutar godkänna upprättat beslut om föreläggande avseende 
kostenheten, Älvdalens kommun, om art vidta åtgärder gällande anläggning 
Tallbackens produktionskök. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsenheten- miljö gjorde ett kontrollbesök på Tallbackens produktionskök 
den 18 samt 23 april 2018. Vid den sistnämnda kontrollen konstaterades brister i 
rutiner att säkerställa att maten som levereras ut är säker. Vi anser därför att de 
inte uppfyller lagstiftningens krav på säkra livsmedel. 

• Vid kontrollen den 23 april konstaterades att rutiner för utleverans av 
matlådor inte fungerade. I samtal med personalen kom det fram att maten 
som tillagas, kyls ner och ska levereras ut t i l l hemtjänsten inte kollades av 
att de hade bra temperatur, max +8°C, innan utleverans. Vid 
samhällsenheten-miljös kontroll av yttemperatur på matlådorna låg den på 
+15°C. Maten paketerades sedan i frigolitlådor som inte var kylda eller 
innehöll några lcylhjälpmedel. 

• Vid inspektionen noterades även att de färdigförpackade matlådorna 
saknade innehållsförteckning. Risk finns att allergier i maten kan missas vid 
utlämning till de boende. 

• Vid kontrollen den 18 april noterades att rutin för utbildning saknas eller är 
bristfällig. Verksamheten ska se till att den personal som hanterar livsmedel 
instrueras och/eller utbildas i livsmedelshygien på ett sätt som är anpassat 
t i l l deras arbetsuppgifter. 

Beslutsunderlag 
Beslut om att vidta åtgärder på anläggningen Tallbackens produktionskök. 

Förslag till beslut 
Jävsnämnden beslutar godkänna upprättat beslut om föreläggande om att vidta 
åtgärder gällande anläggning Tallbackens produktionskök. 

Sändlista 
Miljöinspektör 

Beslut 
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§23 AK JN 2018/00022-2 

Beslut om föreläggande att vidta åtgärder på Älvdalsskolans 

Jävsnämnden beslutar godkänna upprättat beslut om föreläggande avseende 
kostenheten, Älvdalens kommun, om att vidta åtgärder gällande Älvdalsskolans kök. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsenheten- miljö gjorde ett kontrollbesök på Älvdalsskolans kök den 18 april 
2018. Vid besöket kontrollerades hur rutinerna för kontroll av temperaturer på 
kylar/frysar och mottagning av matleveranser fungerade. Brister konstaterades vid 
kontrollen. Vi anser därför inte att de uppfyller lagstiftningens krav på säkra livsmedel. 

• Vid kontrollen konstaterades att rutiner för temperaturkontroll inte fungerade. 
I samtal med personalen kom det fram att temperaturen i kylar och frysar inte 
kontrolleras för att se om den stämmer samt att temperaturen på mottagande 
matleveranser inte kontrolleras. Detta kan medföra att maten som serveras har 
blivit utsatt för temperaturer som kan medföra bakterietillväxt och eleverna 
riskerar att bli sjuka av en produkt som inte är säker. 

• Vid inspektionen noterades även att handtvättsställena i lokalen inte var 
optimala för att tvätta och torka sig på ett bra sätt. 

Beslutsunderlag 
Beslut om föreläggande att vidta åtgärder gällande anläggningen Älvdalsskolans kök. 

Förslag till beslut 
Jävsnämnden beslutar godkänna upprättat beslut om föreläggande om att vidta 
åtgärder gällande Älvdalsskolans kök. 

Sändlista 
Miljöinspektör 

kök 

Beslut 
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§24 AK JN 2018/00021-1 

Rökfria skolgårdar 

Beslut 
Jävsnämnden beslutar: 

Älvdalens kommun, barn- och utbildningsförvaltningen, föreläggs att åtgärda brister 
som framkommit vid inspektioner innan 2018-08-20 efter samråd med rektor Anette 
Markström. 

Sammanfattning av ärendet 
Älvdalens kommunstyrelse föreläggs att åtgärda brister på Älvdalsskolan gällande 
rökfria skolgårdar. Brister som framkommit 2016, 2017 samt våren 2018 har ej 
åtgärdats. 

2018-05-15 har oanmält tillsynsbesök utförts. Vid besöket framkommer att åtgärdsplan 
mot brister som framkommit vid tidigare inspektioner saknas. 

Rektor Anette Markström informerad 2016, 2017 samt 2018. 

Beslutsunderlag 
Inspektionsprotokoll 
Information gällande tillsyn över rökförbud samt tobakslagen (1993:581). 
Protokoll över samrådsmöte. 

Förslag till beslut 
Älvdalens kommunstyrelse föreläggs att åtgärda brister som framkommit vid 
inspektioner innan 20/8-2018 efter samråd med rektor Anette Marieström. 

Sändlista 
Älvdalens kommunstyrelse 
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§25 

Informationsärende 
1. Svar på föreläggande angående Särna ÅVC AX JN 2017/00022-8 

Christina Holback informerar om att 
Älvdalen vatten och avfall AB via NODAVA 
AB har inkommit med ett svar avseende 
jävsnämndens föreläggande gällande 
vitvarulagring på kommunens 
återvinningscentraler. 

2. Presentation av alkoholhandläggare AK JN 2018/00003-6 

Sten-Erik Eriksson är nyanställd 
alkoholhandläggare på kommunen. 
Tjänsten som alkoholhandläggare är 
flyttad från arbete- och utvecklingsenheten 
till samhällsenheten. 
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26 

Delegationsbeslut 
1. Interimistiskt (tillfälligt) slutbesked nr. i AK KS 2015/01516-44 

etapp lB 

2. Interimistiskt (tillfälligt) slutbesked nr. 2 AK KS 2015/01516-50 
etapp lB 

3. Idre 5:23, nybyggnad teloiikbod slutbesked AK JN 2017/00023-4 

å CA, 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


