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Jävsnämnden 
Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Älvdalens kommunhus, 2017-03-29 kl. 08:30-10:50 

Maria Hinders (s) tf. ordförande 
Lars Olsson (s), tjänstgörande ersättare för Ulla Back Olsson (s) 
Via telefon: 
Karita Graf (c), tjänstgörande ersättare för Stephan Erixon (L) 
Karin Eriksson, enhetschef samhällsenheten 
Sara Osman, byggnadsinspektör 
Jonas Nyström, byggnadsinspektör 
Erik Jakobsson, sekreterare 
Karita Graf (c) 

/ C/K Paragraf 1-11 

Erik Jakobsson, sekreterare 

Maria Hinders (s), ordförande 

Karita Graf (c), justerare 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Jävsnämnden Sammanträdesdatum: 2017-03-29 

Överklagningstid: 2017-03-29 - 2017-04-18 

Anslaget sätts upp: 2017-03-29 Anslaget tas ner: 2017-04-19 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Älvdalen 

Underskrift Utdragsbestyrkande 
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Innehållsförteckning 
Val av justerare 3 

Dagordning 4 
Floåsen 8:1, nybyggnad avloppspumpstation med överbyggnad 5 
Planering av livsmedelskontroll 2017 7 
Idre 9:12, ommålning av fasad på skolbyggnad 8 

Älvdalens Icyrkby 7:5, nybyggnad miljöstation 10 

Älvdalens Icyrkby 7:5, Dragspelslunden nybyggnad carport 12 

Älvdalens Icyrkby 7:5, nybyggnad flerbostadshus 14 
Informationsärenden 16 

Delegationsbeslut 17 
Delgivningar 18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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JÄVSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2017-03-29 
Dokument nr: AK JN 2017/00002-6 

§ l AK JN 2017/00021-1 

Val av justerare 

Beslut 
Jävsnämnden utser Karita Graf att justera dagens protokoll. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§2 AK JN 2017/00021-2 

Dagordning 

Beslut 

Sammanfattning av ärendet 

Två ärenden tillkommer till dagordningen. 

Floåsen 8:1, nybyggnad avloppspumpstation med överbyggnad. 

Idre 9:12, ommålning av fasad på skolbyggnad. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 3 AK JN 2017/00015-3 

Floåsen 8:1, nybyggnad avloppspumpstation med 
överbyggnad 

Beslut 
Jävsnämnden beslutar att 

1. Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 3i§ plan-och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 5 806 kronor. 
3. Faktura översändes separat. 

Motiv för beslut 
Den nya pumpstationen behövs för att pumpa allt spillvatten från bebyggelsen i 
Lövåsen, Sågbäcken, Björnliden och Sågliden till Storsäterns avloppsreningsverk. 

Övriga upplysningar 

Detta bygglov utgör ett bevis att ansökan är komplett. Det utgör även ett startbesked. 

Med detta startbesked fastställs att ritning utgör byggherrens kontrollplan. 

Färdig byggnad får tas i bruk innan slutbesked utfärdats. 
Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till Älvdalens 
kommun. 

Begäran om slutbesked 

Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts. 

Fotodokumentation 

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 
Ärendet avser uppförande av en avloppspumpstation om 8 m 2 . Den nya 
avloppspumpstationen ersätter det gamla avloppsreningsverket i Sågliden. 

Glesbygd inom sammanhållen bebyggelse samt kommunomfattande översiktsplan. 

Grannar som är berörda av byggnationen bedöms ej finnas. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov 2017-01-20 

Situationsplan 2017-01-23 

Fasadritning 2017-01-23 

VA-ritning 2017-01-23 

Förslag till beslut 

Jävsnämnden beslutar bevilja bygglov med stöd av 9 kap 3i§ plan-och bygglagen. 

Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 5 806 kronor. 

Faktura översändes separat. 

Sändlista 
Älvdalen Vatten och Avfall AB 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§4 AK JN 2017/00001-1 

Planering av livsmedelskontroll 2017 

Beslut 
Jävsnämnden beslutar att anta förslag till tillsynsplanering (A3an) för 2017. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid registrering av livsmedelsanläggningar läggs dessa in i ärendehanteringssystemet 
Ecos. 

Ett dokument kallat "A3" uppdaterat i Excel där det framgår vilka livsmedelsföretag 
som är registrerade i kommunen. 

Planering av kontroll 

För verksamhetsåret 2017 planeras minst ett besök årligen för anläggningar som 
klassats till 7 timmar eller mer. Anläggningar som Idassats till 6 timmar kontrolleras 
varje till vartannat år. Övriga anläggningar besöks enligt ett rullande schema. 

En sammanfattning över genomförda kontroller samt inkomna anmälningar om 
registrering respektive ansökningar om godkännande upprättas i januari varje år för 
det gångna året. 

Riskklassning 

Inför varje år sker en inventering och behovsbedömning av de anläggningar som har 
riskklassats enligt Livsmedelsverkets modell för risk klassificering (med vissa 
avvikelser, se bilaga 5B till taxan). Klassningen omfattar typ av verksamhet, storlek och 
omfattning, känsliga konsumentgrupper, information/märkning samt tidigare 
erfarenheter vid den tidigare kontrollen. 

OBS A3an kommer att behöva revideras inför 2017 då risk Idassificeringen inte är ldar 
för de livsmedelsverksamheter som registrerades 2016 som tillsvidare anläggningar. 

Verksamhetstyper 

Befintliga verksamheter i Älvdalens kommun omfattar till största delen verksamheter 
inom detaljhandeln (restauranger, caféer, butiker och Klenande förutom de kommunala 
verksamheterna inom skola och omsorg). 

Beslutsunderlag 
Jävsnämndens planerade livsmedelskontroll (A3an) 2017. 

Förslag till beslut 
Jävsnämnden att besluta att anta förslag til l tillsynsplanering (A3an) för 2017. 

Sändlista 
Miljöinspektör 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§5 AK JN 2017/00020-3 

Idre 9:12, ommålning av fasad på skolbyggnad 

Beslut 
Jävsnämnden beslutar att 

1. Bevilja bygglov med stöd av PBL 9 kap 30 §. 
2. Bevilja startbesked med stöd av PBL 10 kap 3§. 
3. Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 5 645 kronor 
4. Faktura översändes separat. 

Motiv för beslut 
Sökt åtgärd överensstämmer med detaljplanen varvid bygglov ska ges med stöd av PBL 
9 kap. 30 §. 

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 
Detta bygglov utgör ett bevis att ansökan är komplett. Det utgör även ett startbesked. 

Med detta startbesked fastställs att ritning/färgsättning utgör byggherrens kontrollplan 
enligt PBL 10 kap 6 §. 

Något byggplatsbesök eller någon kontrollansvarig behövs inte. 

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

Begäran om slutbesked 

Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts. 

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 
Norra Dalarnas Fastighets AB söker bygglov för ommålning (ändring av kulör) av 
fasaderna på tre stycken byggnader på Strandskolan i Idre. Byggnaderna som ommålas 
är skolans huvudbyggnad (hus A), hem- och slöjdbyggnad (hus B) samt gymnastik- och 
simhallsbyggnaden. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Fastigheten Idre 9:12 omfattas av detaljplan. 
Sökt åtgärd överensstämmer med detaljplanen. 
Några grannar som är berörda av åtgärden bedöms ej finnas. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, 3 stk sidor 2017-03-14 

• Fotografier på befintliga fasader 5 stk. 2017-03-14 

Ritningar 
• Färgsättning Idre skolan, (variant 3) 3 stk 2017-03-14 
• Situationsplan 2017-03-14 
• Fasadritning (Hus A) 2017-03-14 
• Fasad- och planritning (Hus B) 2017-03-14 
• Fasad- och sektionsritning 

(gymnastik- och simhallsbyggnad) 2017-01-17 

Förslag till beslut 
Jävsnämnden beslutar bevilja bygglov med stöd av PBL 9 kap 30 §. 

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

Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 5 645 kronor 

Faletura översändes separat. 

Sändlista 
Sökande 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 6 AK JN 2017/00003-2 

Älvdalens kyrkby 7:5, nybyggnad miljöstation 

Beslut 
Jävsnämnden beslutar att 

1. Bevilja bygglov med stöd av PBL 9 kap 30 §. 
2. Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 6 236 kronor 
3. Faktura översändes separat. 

Motiv för beslut 
Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område 
med detaljplan, om 

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen (1970:988), 

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 

4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 
stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13,17 och 18 §§. 

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller 
c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första 
stycket 1. 

Övriga upplysningar 
Tekniskt samråd skall före igångsättning ske med kommunens byggnadsinspektör 
Samrådet kan hållas i samband med det tekniska samrådet för nybyggnad av 
flerbostadshus (AK JN 2017/00005). 

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 Kjell Johansson certifierad med 
riksbehörighet för aktuell typ av kontroll. 

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

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

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 
Norra Dalarnas Fastighets AB söker bygglov för nybyggnad av en miljöstation på 
fastigheten Älvdalens Icyrkby 7:5, området Dragspelslunden. 

Området där byggnaden kommer uppföras omfattas av detaljplan. (2039-P255). 
Sökt åtgärd strider inte mot detaljplan. 

Några grannar som är berörda av byggnationen bedöms ej finnas. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov 2017-01-17 

• Ritning (A 006) 2017-01-17 

Situationsplan (A 010) 2017-01-17 

Anmälan om kontrollansvarig 2017-01-17 

Detaljplan (2039-P255) 

Yttrande från Nodava 2017-02-10 

Förslag till beslut 

Jävsnämnden beslutat bevilja bygglov med stöd av PBL 9 kap 30 §. 

Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 6 236 kronor 

Faktura översändes separat. 

Sändlista 
Sökande 

Qfl k/? 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§7 AK JN 2017/00004-2 

Älvdalens kyrkby 7:5, Dragspelslunden 

Nybyggnad carport 

Beslut 
Jävsnämnden beslutar att 

1. Bevilja bygglov med stöd av PBL 9 kap 30 §. 
2. Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 6 881 kronor 
3. Faktura översändes separat. 

Motiv för beslut 
Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område 
med detaljplan, om 

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen (1970:988), 

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 

4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 
stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13,17 och 18 §§. 

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller 
c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första 

Övriga upplysningar 
Tekniskt samråd skall före igångsättning ske med kommunens byggnadsinspektör 
Samrådet kan hållas i samband med det tekniska samrådet för nybyggnad av 
flerbostadshus (AK JN 2017/00005). 

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 Kjell Johansson certifierad med 
riksbehörighet för aktuell typ av kontroll. 

stycket 1. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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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. 

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 överldagar 
beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Norra Dalarnas Fastighets AB söker bygglov för nybyggnad av carport med 9 stycken 
parkeringsplatser på fastigheten Älvdalens Icyrkby 7:5, området Dragspelslunden. 

Området där byggnaden kommer uppföras omfattas av detaljplan. (2039-P255). 
Sökt åtgärd strider inte mot detaljplan. 

Några grannar som är berörda av byggnationen bedöms ej finnas. 

Detaljplan (2039-P255) 

Förslag till beslut 
Jävsnämnden beslutat bevilja bygglov med stöd av PBL 9 kap 30 §. 

Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 6 881 kronor 

Faktura översändes separat. 

Sändlista 
Sökande 

Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov 2017-01-17 

• Plan/fasad/sektionsritning (A 005) 2017-01-17 

Situationsplan (A 010) 2017-01-17 

Anmälan om kontrollansvarig 2017-01-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§8 AK JN 2017/00005-3 

Älvdalens kyrkby 7:5, nybyggnad flerbostadshus 

Beslut 
Jävsnämnden beslutar att 

1. Bevilja bygglov med stöd av PBL 9 kap 30 §. 
2. Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 39 137 kronor. 
3. Faktura översändes separat. 

Motiv för beslut 
Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område 
med detaljplan, om 

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen (1970:988), 

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 

4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 
stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13,17 och 18 §§. 

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller 
c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första 

Övriga upplysningar 
Teloiiskt samråd skall före igångsättning ske med kommunens byggnadsinspektör. 
Byggherren ombeds att kontakta Samhällsenheten angående tid för tekniskt samråd. 

Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 

Kontrollplan 

Beräkning av byggnadens specifika energianvändning 

Som kontrollansvarig har byggherren utsett Kjell Johansson 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. 

stycket 1. 

m. k/* 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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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. 

Sammanfattning av ärendet 
Norra Dalarnas Fastighets AB söker bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus som 
innefattar totalt fyra stycken lägenheter på fastigheten Älvdalens Icyrkby 7:5, 
området Dragspelslunden. Planerad byggnation kommer att uppföras i två våningar om 
vardera två lägenheter. 

Området där byggnaden kommer uppföras omfattas av detaljplan. (2039-P255). Sökt 
åtgärd strider inte mot detaljplan. 

Några grannar som är berörda av byggnationen bedöms ej finnas. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov 2017-01-17 

• Telcniskbeslcrivning 2017-01-17 
• Anmälan om kontrollansvarig 2017-01-17 

Förslag till beslut 
Jävsnämnden beslutat bevilja bygglov med stöd av PBL 9 kap 30 §. 

Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 39 137 kronor 

Faktura översändes separat. 

Sändlista 
Sökande 

Ritningar 

• Situationsplan 
• Plan/sektionsritning (A 001) 
• Fasadritning (A 002) 
• Situationsplan (A 010) 

2017-01-17 
2017-01-17 
2017-01-17 
2017-01-17 

Detaljplan (2039-P255) 

Yttrande från Nodava 2017-02-10 
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§9 

Informationsärenden 
1. Svar på Föreläggande om inomhusmiljö Dnr AK JN 2016/00010-7 

enligt 26 kap 9 § miljöbalken. 

Norra Dalarnas Lokaler AB har inkommit 
med ett svar på Jävsnämndens 
föreläggande gällande ventilation på 
förskolor. 

Jävsnämnden påtalar att det bör finnas 
informationsskyltar i lokalerna som anger 
hur många personer ventilationen är 
anpassad för. 

2. Fråga om vilket politiskt organ som skall Dnr AK JN 2017/00021-3 
fatta beslut i myndighetsärenden i stiftelse 
med kommunal representation. 

Jävsnämnden informeras om hur 
kommunen kan hantera ärenden Stiftelsen 
Idre Fjäll och hur det ser ut med 
jävsituationen ser ut. 

Ärenden rörande Stiftelsen Idre Fjäll 
kommer fortsättningsvis att handläggas 
under kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 10 

Delegationsbeslut 

Maria Hinders 
i . Anmälan enligt 38§ förordningen om Dnr AK KS 2016/02214-2 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
(SFS 1998:899) Idre 80:1 

2. Beslut om avgift för anmälan, Stiftelsen Dnr AK KS 2016/02214-3 
Idre Fjäll 

3. Yttrande över förlängt serveringstillstånd, Dnr AK JN 2017/00006-2 
Värdshuset och Farfars hörna, Idre 80:1 

4. Yttrande ang ändrat serveringstillstånd Dnr AK JN 2017/00007-2 
Utsikten, Idre 80:1 
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§ 1 1 

Delgivningar 
1. Avsägning av politiskt uppdrag 

Berith Oisen (s) har avsäg sig sitt uppdrag 
som ersättare i jävsnämnden 

2. Protokollsutdrag från AK Barn- och 
utbildningsutskottet 2017-02-23 -
Föreläggande enligt 26 kap 9§ miljöbalken 

Dnr AK KS 2017/00187-8 

Dnr AK JN 2016/00010-6 

Stiftelsen Idre fjäll Farfars Hörna upphörd Dnr AK JN 2017/00016-1 
servering av alkoholdrycker 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


