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Jävsnämnden 
Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Postiljonen, 2017-07-04 ld. 09:30-10:50 

Ulla Back (s), ordförande 
Maria Hinders (s), vice ordförande 
Rose-Marie Löb (s), tjänstgörande ersättare för Margareta Bylund (s) 
Stephan Erixson (L) 
Carina Källström (m) 
Christina Holback, förvaltningschef samhällsutvecldmg 
Margareta Eriksson, miljöinspektör §§ 12-14 
Jonas Nyström, byggnadsinspektör §§ 15-17 
Klas Johansson, miljöinspektör § 18 
Erik Jakobsson, sekreterare 
Carina Källström (m) 

Paragraf 10 -19 

Erik.Jakobsson, sekreterare 

Ulla Back (s), ordförande 

Carina Källström (m), justerare 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Jävsnämnden Sammanträdesdatum: 2017-07-04 

Överklagningstid: 2&&' 07'/$ - ÖjL 
Anslaget sätts upp: jLtff f • Anslaget tas ner: J/^^ ffif--03 
Förvaringsplats för protokollet: Älvdalens kommunhus 

Underskrift Utdragsbestyrkande 
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Innehållsförteckning 
Val av justerare 

Dagordning 

Undantag från krav på väderskydd för vitvaror på ÄVC i Älvdalens kommun 

Anmälan gällande installation av anläggning för bergvärme, Idre 20:8 

Anmälan gällande installation av anläggning för bergvärme, Särnabyn 5:46 

Nybyggnad teknikbod, Idre 5:23 

Inglasad veranda, Älvdalens kyrkby 7:5 

Renovering av befintlig damm och kanaler, Västermyckeläng 35:7 

Yttrande över vattenverksamhet vid Nya porfyrverket, Västermyckeläng 35:7 

Informationsärenden 
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10 

13 
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19 

20 

ULflL 
Justerandes signatur 

Utdragsbestyrkande 
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§ i o 

Val av justerare 

Beslut 
Jävsnämnden utser Carina Källström att justera dagens protokoll. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§11 

Dagordning 

Beslut 
Jävsnämnden godkänner dagordningen för dagens sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett extra ärende, Yttrande över vattenverksamhet vid Nya porfyrverket, 
Västermyckeläng 35:7, tillkommer på dagordningen och behandlas som ärende 
nummer 9. 

t 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§12 AK JN 2017/00022-3 

Undantag från krav på väderskydd för vitvaror på ÅVC i 
Älvdalens kommun 

Jävsnämnden beslutar att medge Älvdalen Vatten och Avfall AB tillfälligt undantag 
från kraven på skyddsåtgärder enligt möjligheterna i föreskrifternas io§, vad gäller 

Jävsnämnden beslutar att förelägga Älvdalens Vatten och Avfall AB att komma in med 
åtgärdsförslag och tidsplan för en permanent lösning på väderskydd av vitvaror senast 
den 15 oktober 2017. 

Motiv för beslut 
Nodava AB har i skrivelse, från 2017-03-28, visat att de inte uppfyller kraven för att få 
möjlighet till undantag från väderskydd för vitvaror vad gäller återvinningscentralerna 
i Älvdalens kommun. 

Som det ser ut idag är hämtningsintervallerna för långa (Särna och Idre) och vid Särna 
återvinningscentral finns ingen hårdgjord yta. 

I Vägledning för tillämpning av föreskrifterna (2005:10) om insamling, förbehandling 
och återvinning av el-avfall står följande: "Verksamhetsutövaren har ansvaret för att 
verksamheten bedrivs på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt och att föreskrivna 
försiktighetsmått vidtas om det behövs. Vid tillsyn ska verksamhetsutövaren kunna 
visa att man uppfyller leraven för att få tillämpa möjligheten till undantag." 

Sammanfattning av ärendet 
Naturvårdsverket har reviderat sina föreskrifter angående yrkesmässig lagring, 
förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska 
produkter (NFS 2005:10) och även gett ut en vägledning hur dessa ska tolkas. 

På alla återvinningscentraler (ÅVC) i Älvdalens kommun lagras el-avfall i form av 
kabel, små och medelstora konsumentprodukter, t.ex. leksaker, apparater och verktyg, 
datorer och TV, samt större el-avfall i form av vitvaror. 

Allt el-avfall lagras i dagsläget väderskyddat i containrar förutom vitvaror, som lagras 
under bar himmel. Lagringen av vitvaror sker sedan många år med omsorg för att 
undvika skador, vilket innebär en varsam egen hantering och en välordnad 
uppställning i syfte att underlätta för såväl personal som entreprenör som hämtar. 

Som det ser ut idag på ÅVC i Älvdalens kommun, så uppfyller de inte kraven på 
vitvaror, varför Älvdalen Vatten och Avfall AB söker om undantag från dessa krav. 

Beslut 

vitvaror. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Nodava AB, NFS 2005:10 samt Vägledning till NFS 2005:10. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut 
Jävsnämnden beslutar att medge Älvdalen Vatten och Avfall AB undantag från kraven 
på slcyddsåtgärder enligt möjligheterna i föreskrifternas io§, vad gäller vitvaror. 

Sändlista 
Älvdalen Vatten och Avfall AB 

\lf? a 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 13 AK JN 2017/00026-3 

Anmälan gällande installation av anläggning för bergvärme, 
Idre 20:8 

Jävsnämnden har inget att erinra angående installation av grundvartenanläggning på 
fastigheten Idre 20:8 under förutsättning att den utförs enligt anmälan inkommen till 
samhällsenheten 2017-05-08, i enlighet med Normbrunn-07 och enligt angivna 
försiktighetsmått i detta beslut. 

Försiktighetsmått för anläggandet av bergvärme 

1. Anläggningen ska utföras enligt anmälan och anordnas, användas och skötas i 
enlighet med tillverkarens anvisningar. Om någon uppgift som angetts i 
anmälan angående bergvärmeanläggningen ändras måste detta anmälas till 
tillsynsmyndigheten. 

2. Anläggningen ska inrättas, kontrolleras och skötas så att olägenhet för 
människors hälsa inte uppstår. 

3. Energibrunn ska utföras enligt Normbrunn-07 (framtaget av Sveriges 
Geologiska Undersökning SGU). 

4. Slangar eller rör i köldbärarkretsen ska vara tillverkade av sådant icke korrosivt 
material, som klarar infrysning utan att spricka. 

5. Anläggningen ska vara utformad så att den automatiskt stängs av vid läckage. 
6. Vid läckage eller annat fel på anläggningen ska fastighetsägaren vidta åtgärder 

så att felet undanröjs samt se till att sanering av påverkat område utförs. Vid 
större läckage på köldbärarkrets ska tillsynsmyndigheten informeras. 

7. Fastighetsägaren ska förvissa sig om var olika ledningar ligger och placera 
energianläggningen så att ledningarna inte påverkas. 

8. Skylt av beständigt material, som anger var värmepumpsanläggning är placerad 
ska finnas på fastigheten. 

9. Fastighetsägaren ska vid överlåtelse av fastigheten informera den nye ägaren 
om dessa anvisningar. 

10. När anläggning permanent tas ur bruk ska köldbärarkretsen tömmas och 
köldbärare och köldmedium omhändertas enligt gällande lagstiftning. Anmälan 
om att anläggningen tagits ur bruk ska göras till tillsynsmyndigheten. 

Avgift 

Avgift för handläggning (2 tim) är 1920 ler enligt fastställd taxa. 

Faktura släckas separat. 

Beslut 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Upplysningar 
Beslutet innebär ingen rätt att utnyttja annans mark utan medgivande från berörd 
fastighetsägare. Tillåtelse för anläggande på annans mark bör inhämtas från berörd 
fastighetsägare och säkerställas genom civilrättsligt avtal. 

Beslutet kan ändras eller återkallas i följande fall: 

beslutet har grundats på felaktiga eller missvisande uppgifter 
de omständigheter som ligger till grund för beslutet har ändrats väsentligt 
förutsättningar för beslutet har ändrats till följd av beslut av riksdag eller 
regering 

Beslutet kan överldagas, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Norra Dalarnas lokaler AB vill installera en bergvärmepump på brandstationen i Idre. 
Dagens uppvärmningssystem är olja. 

Energianläggningen gäller uttag av grundvatten. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Norra Dalarnas Lokaler AB, inkommen 2017-06-16. 

Normbrunn-07 

Förslag till beslut 
Jävsnämnden har inget att erinra angående installation av grundvattenanläggning på 
fastigheten Idre 20:8 under förutsättning att den utförs enligt anmälan inkommen till 
samhällsenheten 2017-05-08, i enlighet med Normbrunn-07 och enligt angivna 
försiktighetsmått i detta beslut. 

Försiktighetsmått för anläggandet av bergvärme 

1. Anläggningen ska utföras enligt anmälan och anordnas, användas och skötas i 
enlighet med tillverkarens anvisningar. Om någon uppgift som angetts i 
anmälan angående bergvärmeanläggningen ändras måste detta anmälas till 
tillsynsmyndigheten. 

2. Anläggningen ska inrättas, kontrolleras och skötas så att olägenhet för 
människors hälsa inte uppstår. 

3. Energibrunn ska utföras enligt Normbrunn-07 (framtaget av Sveriges 
Geologiska Undersökning SGU). 

4. Slangar eller rör i köldbärarkretsen ska vara tillverkade av sådant icke korrosivt 
material, som klarar infrysning utan att spricka. 

5. Anläggningen ska vara utformad så att den automatiskt stängs av vid läckage. 
6. Vid läckage eller annat fel på anläggningen ska fastighetsägaren vidta åtgärder 

så att felet undanröjs samt se till att sanering av påverkat område utförs. Vid 
större läckage på köldbärarkrets ska tillsynsmyndigheten informeras. 

7. Fastighetsägaren ska förvissa sig om var olika ledningar ligger och placera 
energianläggningen så att ledningarna inte påverkas. 

8. Skylt av beständigt material, som anger var värmepumpsanläggning är placerad 
ska finnas på fastigheten. 

9. Fastighetsägaren ska vid överlåtelse av fastigheten informera den nye ägaren 
om dessa anvisningar. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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io. När anläggning permanent tas ur bruk ska köldbärarkretsen tömmas och 
köldbärare och köldmedium omhändertas enligt gällande lagstiftning. Anmälan 
om att anläggningen tagits ur bruk ska göras till tillsynsmyndigheten. 

Avgift 

Avgift för handläggning (2 tim) är 1920 ler enligt gällande taxa. 

Faletura släckas separat. 

Sändlista 
Norra Dalarnas Lokaler AB 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§14 AKJN 2017/00027-4 

Anmälan gällande installation av anläggning för bergvärme, 
Särnabyn 5:46 

Jävsnämnden har inget att erinra angående installation av bergvärmeanläggnmg på 
fastigheten Särnabyn 5:46 under förutsättning att den utförs enligt anmälan inkommen 
till samhällsenheten 2017-05-16, i enlighet med Normbrunn-07 och enligt angivna 
försiktighetsmått i detta beslut. 

Försiktighetsmått för anläggandet av bergvärme 

1. Anläggningen ska utföras enligt anmälan och anordnas, användas och skötas i 
enlighet med tillverkarens anvisningar. Om någon uppgift som angetts i 
anmälan angående bergvärmeanläggningen ändras måste detta anmälas til l 
tillsynsmyndigheten. 

2. Anläggningen ska inrättas, kontrolleras och skötas så att olägenhet för 
människors hälsa inte uppstår. 

3. Energibrunn ska utföras enligt Normbrunn-07 (framtaget av Sveriges 
Geologiska Undersökning SGU). 

4. Slangar eller rör i köldbärarkretsen ska vara tillverkade av sådant icke korrosivt 
material, som klarar infrysning utan att spricka. 

5. Anläggningen ska vara utformad så att den automatiskt stängs av vid läckage. 
6. Vid läckage eller annat fel på anläggningen ska fastighetsägaren vidta åtgärder 

så att felet undanröjs samt se till att sanering av påverkat område utförs. Vid 
större läckage på köldbärarkrets ska tillsynsmyndigheten informeras. 

7. Fastighetsägaren ska förvissa sig om var olika ledningar ligger och placera 
energianläggningen så att ledningarna inte påverkas. 

8. Skylt av beständigt material, som anger var värmepumpsanläggning är placerad 
ska finnas på fastigheten. 

9. Fastighetsägaren ska vid överlåtelse av fastigheten informera den nye ägaren 
om dessa anvisningar. 

10. När anläggning permanent tas ur bruk ska köldbärarkretsen tömmas och 
köldbärare och köldmedium omhändertas enligt gällande lagstiftning. Anmälan 
om att anläggningen tagits ur bruk ska göras till tillsynsmyndigheten. 

11. Nodavas yttrande ska tas i beaktande 

Avgift 

Avgift för handläggning (2 tim) är 1920 kr enligt fastställd taxa. 

Faletura skickas separat. 

Beslut 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Upplysningar 
Beslutet innebär ingen rätt att utnyttja annans mark utan medgivande från berörd 
fastighetsägare. Tillåtelse för anläggande på annans mark bör inhämtas från berörd 
fastighetsägare och säkerställas genom civilrättsligt avtal. 

Beslutet kan ändras eller återkallas i följande fall: 

beslutet har grundats på felaktiga eller missvisande uppgifter 
de omständigheter som ligger till grund för beslutet har ändrats väsentligt 
förutsättningar för beslutet har ändrats till följd av beslut av riksdag eller 
regering 

Beslutet kan överklagas, se bilaga 

Sammanfattning av ärendet 
Norra Dalarnas lokaler AB vill installera en bergvärmepump på brandstationen i Idre. 
Dagens uppvärmningssystem är olja. 

Energianläggningen gäller uttag av bergvärme. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Norra Dalarnas Lokaler AB, inkommit 2017-06-21. 
Normbrunn-07 

Yttrande från Nodava, inkommit 2017-05-16. 

Besvärshänvisning 

Förslag till beslut 
Jävsnämnden har inget att erinra angående installation av bergvärmeanläggning på 
fastigheten Särnabyn 5:46 under förutsättning att den utförs enligt anmälan inkommen 
till samhällsenheten 2017-05-16, i enlighet med Normbrunn-07 och enligt angivna 
försiktighetsmått i detta beslut. 

Försiktighetsmått för anläggandet av bergvärme 

1. Anläggningen ska utföras enligt anmälan och anordnas, användas och skötas i 
enlighet med tillverkarens anvisningar. Om någon uppgift som angetts i 
anmälan angående bergvärmeanläggningen ändras måste detta anmälas till 
tillsynsmyndigheten. 

2. Anläggningen ska inrättas, kontrolleras och skötas så att olägenhet för 
människors hälsa inte uppstår. 

3. Energibrunn ska utföras enligt Normbrunn-07 (framtaget av Sveriges 
Geologiska Undersökning SGU). 

4. Slangar eller rör i köldbärarkretsen ska vara tillverkade av sådant icke korrosivt 
material, som klarar infrysning utan att spricka. 

5. Anläggningen ska vara utformad så att den automatiskt stängs av vid läckage. 
6. Vid läckage eller annat fel på anläggningen ska fastighetsägaren vidta åtgärder 

så att felet undanröjs samt se till att sanering av påverkat område utförs. Vid 
större läckage på köldbärarkrets ska tillsynsmyndigheten informeras. 

7. Fastighetsägaren ska förvissa sig om var olika ledningar ligger och placera 
energianläggningen så att ledningarna inte påverkas. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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8. Skylt av beständigt material, som anger var värmepumpsanläggning är placerad 
ska finnas på fastigheten. 

9. Fastighetsägaren ska vid överlåtelse av fastigheten informera den nye ägaren 
om dessa anvisningar. 

10. När anläggning permanent tas ur bruk ska köldbärarkretsen tömmas och 
köldbärare och köldmedium omhändertas enligt gällande lagstiftning. Anmälan 
om att anläggningen tagits ur bruk ska göras till tillsynsmyndigheten. 

11. Nodavas yttrande ska tas i beaktande 

Avgift 

Avgift för handläggning (2 tim) är 1920 ler enligt gällande taxa. 

Faktura skickas separat. 

Sändlista 
Norra Dalarnas Lokaler AB 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§15 AKJN 2017/00023-2 

Nybyggnad teknikbod, Idre 5:23 

Beslut 
Jävsnämnden beslutar 

L Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31b i plan-och bygglagen då marken som 
byggnaden skall placeras är för bostadsändamål men avvikelse är liten och 
åtgärden är av begränsad infattning och nödvändig i området. 

2. Bevilja startbesked med stöd av PBL10 kap 3§. 
3. Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 5 806 kronor. 
4. Faktura översändas 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 § i 
plan-och bygglagen varför bygglov i enlighet med 9 kap 31b § kan beviljas. 

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 inte 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. 
• Foto dokumentation. 

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 
Sökande avser utföra en teknikbod på ca 2 kvm för fiberanslutning på fastigheten Idre 

Området där byggnaden kommer uppföras omfattas av detaljplan 3029-P39. 

Inga grannar som är berörda av byggnationen bedöms finnas. 

5:23-

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, inkommit 2017-05-10. 

Situationsplan, inkommit 2017-05-10. 

Planritning, inkommit 2017-05-10. 

Fasadritning, inkommit 2017-05-10. 

Orienteringskarta 

Detaljplan 3029-P39 

Förslag till beslut 
Jävsnämnden beslutar bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31b i plan-och bygglagen då 
marken som byggnaden skall placeras är för bostadsändamål men avvikelse är liten och 
åtgärden är av begränsad infattning och nödvändig i området. 

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

Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 5 806 kronor. 

Faletura översändas separat. 

Sändlista 
Sökande 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
JÄVSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2017-07-04 
Dokument nr: AKJN 2017/00002-10 

15(20) 

§16 AKJN 2017/00024-2 

Inglasad veranda, Älvdalens kyrkby 7:5 

Beslut 
Jävsnämnden beslutar 

1. Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30 § i plan- och bygglagen. 
2. Bevilja startbesked med stöd av PBL 10 kap 3§. 
3. Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 3 494 kronor. 
4. Faktura översändas separat. 

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

Bebyggelsen får anses uppfylla de allmänna leraven 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 

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 inte 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. 
• Foto dokumentation. 

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 

Ärendet avser bygglov för inglasning av veranda på fastigheten Älvdalens kyrkby 7:5 

Området där byggnationen kommer uppföras omfattas av detaljplan 20-ÄIV-2976. 

Inga grannar som är berörda av byggnationen bedöms finnas. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, inkommit 2017-05-23. 

Situationsplan, inkommit 2017-05-23. 

Fasadbild, inkommit 2017-05-23. 

Orienteringskarta 

Förslag till beslut 

Jävsnämnden beslutar bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30 § i plan- och bygglagen. 

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

Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 3 494 kronor. 

Faktura översändas separat. 

Sändlista 
Sökande 

fp, C£ 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§17 AKJN 2017/00025-2 

Renovering av befintlig damm och kanaler, Västermyckeläng 

Jävsnämnden beslutar 

1. Bevilja strandskyddsdispens för renovering av damm och kanaler på 
fastigheten Västermyckeläng 35:7 i enlighet med situationsplan, bilder (bilaga 
nr 2) och plan för brister (bilaga nr 3). 

2. Den yta som får tas i anspråk är markerat på bifogad situationsplan/bilder 
(bilaga nr 2). 

3. Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 5 376 kronor. 
4. Faktura översändes separat. 

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

Länsstyrelse har konstaterats att brister förelägger i förhållande till de krav som kan 
ställas utifrån kulturmiljölagen (1988:950) och länsstyrelsen beslut om 
byggnadsminnesförklaring 1985-10-21. 

Redovisning av bestämmelse 
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och 
vattendrag. Strandskyddet syftar till att 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 ett 
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 § miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från 
förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl. 

Sökt åtgärd bedöms uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i miljöbalken 
7kap 18 c §, punkten 1, då fastigheten har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften. 

35:7 

Beslut 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Punkten 3, behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

Övriga upplysningar 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva beslutet att meddela dispens från 
miljöbalken. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut 
kommit in ti l l Länsstyrelsen besluta om en prövning ska ske eller inte. I det fall 
Länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att upphävas 
om det inte finns förutsättningar för dispens. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Sökande avser att utföra renovering av befintlig damm och kanaler på fastigheten 
Västermyckeläng 35:7 efter föreläggande dnr:432-ii578-20i6 inkommit från 
länsstyrelse avseende byggnadsminnet Nya porfyrverket. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Området är i antagen översiktsplan. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens, inkommit 2017-05-29. 

Situationsplan och bilder (bilaga nr 2), inkommit 2017-05-29. 

Länsstyrelse föreläggande bilaga nr 1), inkommit 2016-10-24. 

Plan för brister (bilaga nr 3), inkommit 2017-05-29. 

Förslag till beslut 
Strandskyddsdispens ges för renovering av damm och kanaler på fastigheten 
Västermyckeläng 35:7 i enlighet med situationsplan, bilder (bilaga nr 2) och plan för 
brister (bilaga nr 3). 

Den yta som får tas i anspråk är markerat på bifogad situationsplan/bilder (bilaga nr 2) 

Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 5 376 kronor. 

Faktura översändes separat. 

Sändlista 
Sökande 
Länsstyrelsen Dalarna 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 19(20) 
JÄVSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2017-07-04 
Dokument nr: AKJN 2017/00002-10 

§ 18 AK JN 2017/00028-2 

Yttrande över vattenverksamhet vid Nya porfyrverket, 
Västermyckeläng 35:7 

Beslut 
Jävsnämnden har ingen erinran gällande planerad vattenverksamhet under 
förutsättning att den utförs i enlighet med anmälan. Vidare bedömer Jävsnämnden att 
fiskevårdsområdets förslag, beträffande att omfördela vattnet mellan Rämmaån och 
Kuttbäck, kan vara positivt för både förekommande kultur- och naturmiljövärden. 
Detta behöver, precis som fiskevårdsområdesföreningen framför, dock utredas vidare 
och därför ske separat från detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet 
Älvdalens kommun har inkommit till länsstyrelsen med en anmälan om 
vattenverksamhet gällande att utföra renoveringsåtgärder vid Nya porfyrverket i 
Västermyckeläng. Åtgärderna innefattar renovering av en läckande dammvall samt 
nedströmsliggande kanaler som delvis rasat. 

Syftet med åtgärderna är att upprätthålla det byggnadsminne som Nya porfyrverket 
utgör. 

Enligt 21 § respektive 22 § i Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet överlämnar 
länsstyrelsen handlingarna till kommunen för kännedom samt möjlighet till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Anmälan om vattenverksamhet (Länsstyrelsens diarienummer 535-5862-2017) 
omfattande tre bilagor. 

Förslag till beslut 
Jävsnämnden har ingen erinran gällande planerad vattenverksamhet under 
förutsättning att den utförs i enlighet med anmälan. Vidare bedömer Jävsnämnden att 
fiskevårdsområdets förslag, beträffande att omfördela vattnet mellan Rämmaån och 
Kuttbäck, kan vara positivt för både förekommande kultur- och naturmiljövärden. 
Detta behöver, precis som fiskevårdsområdesföreningen framför, dock utredas vidare 
och därför ske separat från detta ärende. 

Sändlista 
Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 19 

Informationsärenden 
l . Rapport fördjupad 

räddningstjänstsamverkan 
Dnr AK KS 2016/01162-3 

7 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


