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Jävsnämnden 
Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Barken, 2016-12-21 kl. 13:00 - 13:45 

Maria Hinders (s), vice ordförande 
Rose-Marie Löb (s), tjänstgörande ersättare för Margareta Bylund (s) 
Stephan Erixson (L) 
Berith Oisen (s), tjänstgörande ersättare för Ulla Back Olsson (s) 
Patrik Skörd (c), tjänstgörande ersättare för Hendrik Klein Poelhuis (m) 
Christina Holback, förvaltningschef 
Margareta Eriksson, miljöinspektör § 51 
Jonas Nyström, byggnadsinspektör §§ 52-57 
Karin Eriksson, enhetschef samhällsenheten 
Monica Rönn, miljöinspektör 
Hanna Dahlkvist, sekreterare 
Erik Jakobsson, sekreterare 
Patrik Skörd (c) 

Älvdalens Kommunhus, klockan 14:00 

Paragraf 49 - 57 

Erik Jakobsson, sekreterare 

Maria Hinders (s), ordförande 

Patrik Skörd (c), justerare 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Jävsnämnden Sammanträdesdatum: 2016-12-21 

Överklagningstid: 2016-12-21 - 2017-01-10 

Anslaget sätts upp: 2016-12-21 Anslaget tas ner: 2017-01-11 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Älvdalen 

Underskrift Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 2(17) 
JÄVSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2016-12-21 
Dokument nr: AK JN 2016/00001-18 

Innehållsförteckning 
Val av justerare 3 

Godkännande av dagordning 4 

Tillsynsplan 2017 för miljö- och hälsoskyddsverksamheter inom 5 
jävsnämnden 

Älvdalens kyrkby 7:5 och 44:1, parkering 6 

Särna 1:5, uppställning av barack 8 

Älvdalens kyrkby 44:1, uppställning av Scen 10 

Östermyckeläng 47:65, cykelskydd 12 

Idre 80:1, nybyggnad bastu och omldädningsbyggnad 14 

Älvdalens kyrkby 16:66, tak över entré 16 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 49 AK JN 2016/00007-16 

Val av justerare 

Beslut 
Jävsnämnden utser Patrik Skörd att justera protokollet för dagens sammanträde. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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50 AK JN 2016/00007-15 

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Jävsnämnden godkänner dagordningen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§51 AX JN 2016/00012-4 

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsverksamheter inom 
jävsnämnden 2017 

Jävsnämnden beslutar godkänna tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsområdet samt 
dricksvattenanläggningar inom kommunkoncernen för år 2017. 

Sammanfattning av ärendet 
En tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsområdet samt kommunens 
dricksvattenanläggningar för år 2017 har upprättats enligt bilaga. Planen visar vilka 
verksamheter som jävsnämnden har tillsyn över och vilka som skall besökas under året. 
Den visar oclcså det antal timmar som läggs på varje objekt och som verksamheterna 
betalt avgift för. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Tillsynsplan 2017 för miljö- och hälsoskyddsverksamheter inom 
jävsnämnden daterad 2016-12-06. 

Tillsynsplan för miljöfarliga verksamheter, hälsoskydd samt kommunala 
dricksvattenanläggningar inom kommunkoncernen. 

Förslag till beslut 
Jävsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till tillsynsplan miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt dricksvattenanläggningar inom kommunkoncernen. 

Sändlista 
Miljöinspektör 

Beslut 

Jiisterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 52 AK JN 2016/00026-2 

Älvdalens kyrkby 7:5 och 44:1, parkering 

Beslut 
Jävsnämnden beslutar 

1. Bevilja tidsbegränsat bygglov till och med 2021-11-01 med stöd av 9 kap 33 § 
Plan- och bygglag. 

2. Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 1 600 kronor. Faktura översändes 

Bygglovet beviljas som en liten avvikelse från detaljplan beträffande användningssätt. I 
detaljplanen är de aktuella fastigheterna angivna för bostäder. 

Upplysningar 
Detta bygglov utgör ett bevis att ansökan är komplett. Det utgör även ett startbesked. 
Med detta startbesked fastställs att ritning utgör byggherrens kontrollplan. 
Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till Älvdalens 
kommun: 

• Begäran om slutbesked 
• Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts 

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 gäller förlängning av tidsbegränsat bygglov för parkeringsplatser på 
fastigheten Älvdalens kyrkby 7:5 och 44:1. Se bilaga. 

Tillfälliga bygglovet gäller till och med 2021-11-01. 

Fastigheten ligger inom detaljplanområde. 

Några grannar som är berörda av byggnationen bedöms ej finnas. 

De aktuella bilparkeringsplatserna på fastigheten Älvdalens kyrkby 44:1 ligger framför 
Montessori skolan. Andra parkeringsplatserna ligger inom bostadsområde och har 
fungerat som förhyrda platser. 

Byggnadsinspektören har besökt fastigheterna och anser att parkeringsplatserna är 
viktiga för bostadsområdet och skolans verksamhet. 

separat. 

B. i c 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Motiv för beslut 

Enligt 9 kap 33 § PBL beviljas tidsbegränsat bygglov för parkeringsplatserna. 

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 33 § För en åtgärd som uppfyller någon eller några 
men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om 
sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov 
ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av 
byggnad eller mark. 

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran 
förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år 
endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Älvdalens Kyrkby 7:5 och 44:1, parkering, daterat 2016-11-01. 
Ansökan om tidsbegränsat bygglov med bilagor, inkommit 2016-10-25. 

Förslag till beslut 
Tidsbegränsat bygglov beviljas med stöd av 9 kap 33 § Plan- och bygglag. 

Jävsnämnden beslutar bevilja bygglov som en liten avvikelse från detaljplan 
beträffande användningssätt. I detaljplanen är aktuella fastigheterna angivna för 
bostäder. 
Avgift 

Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 1 600 kronor. 
Faktura översändes separat. 

Sändlista 
Norra Dalarnas lokaler AB 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 53 AK JN 2016/00020-3 

Säma 1:5, uppställning av barack 

Beslut 
Jävsnämnden beslutar 

1. Bevilja bygglov med stöd av PBL 9 kap 3i§. 
2. Bevilja startbesked med stöd av PBL 10 kap 3§. 
3. Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 6 804 kronor. Faletura översändes 

separat. 

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. 

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 
Älvdalens Vatten och Avfall AB söker bygglov för uppställning av en personalvagn på 
Särna Återvinnings Central. Den befintliga personalboden är angripen av mögel och 
behöver bytas ut. 

Beslutsunderlag 
Tjänstutlåtande: Särna 1:5 uppställning av barack, daterat 2016-09-30. 
Ansökan om bygglov, inkommit 2016-09-22. 
Situationsplan, inkommit 2016-09-22. 
Planritning, inkommit 2016-09-22. 
Karta, inkommit 2016-09-22. 

Förslag till beslut 
Jävsnämnden beslutar bevilja bygglov med stöd av PBL 9 kap 3i§. 
Jävsnämnden beslutar bevilja startbesked med stöd av PBL 10 kap 3§. 
Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 6 804 kronor. 
Faktura översändes separat. 

11 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
JÄVSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2016-12-21 
Dokument nr: AK JN 2016/00001-18 

9(17) 

Sändlista 
Älvdalens Vatten och Avfall AB 

Justérandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§54 AK JN 2016/00025-2 

Älvdalens kyrkby 44:1, uppställning av Scen 

Beslut 
Jävsnämnden beslutar 

1. Bevilja tidsbegränsat bygglov t o m 2021-10-25 med stöd av PBL 9 kap 33 §. 
2. Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 2 400 kronor. Faktura översändes 

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. 

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 gäller tidsbegränsat bygglov t o m 2021-10-25 för uppställning av scen. 

Det har vid två tidigare tillfällen beslutats om tillfälligt bygglov för uppförande av 
scenen. Beslutsnummer D L10/0027, tillfälligt bygglov 2010-03-11 t o m 2011-03-11 
och beslutsnummer D L11/0020, tillfälligt bygglov 2011-04-01 t o m 2012-04-01. 

Fastigheten ligger inom detaljplanområde. 
Några grannar som är berörda av byggnationen bedöms ej finnas. 

Motiv för beslut 
Plan- och bygglag (20io:qoo) Q kap 33 § För en åtgärd som uppfyller någon eller några 
men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om 
sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov 
ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av 
byggnad eller mark. 

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran 
förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år 
endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §. 

separat. 

98L 
Justérandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Älvdalens kyrkby, 44:1 uppställning av Scen, daterat 2016-11-16. 

Ansökan om tidsbegränsat bygglov, inkommit 2016-10-25. 

Situationsplan, inkommit 2016-10-25. 

Fasadritning, inkommit 2016-10-25. 
Tidigare givna lov: 
D L10/0027 
D L11/0020 

Förslag till beslut 
Jävsnämnden beslutar bevilja tidsbegränsat bygglov t o m 2021-10-25 med stöd av 
PBL 9 kap 33 §. 

Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 2 400 kronor. 

Faletura översändes separat. 

Sändlista 
Norra Dalarnas Lokaler AB 
Sune Estenberg 

Justérandes signatur Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 12(17) 
JÄVSNÄMNDEN 
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§ 55 AK JN 2016/00027-2 

Östermyckeläng 47:65, cykelskydd 

Beslut 
Jävsnämnden beslutar 

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 2 871 kronor. Faletura översändes 

separat. 

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. 

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 ett cykelslcydd som kommer att ersätta 
det idag befintliga cykelskyddet. Det befintliga cykelskyddet är ej funktionsdugligt. 

Tekniskt samråd erfordras ej. 

Ritningen som ligger till grund för bygglovet kan utgöra kontrollplan enligt PBL 10 kap 
§6. Förutsättningen är att du som byggherre kontrollerar att byggnationen kommer att 
utföras i enlighet med ritningen samt att du anmäler till Älvdalens kommun när 
projektet är klart som då utfärdar ett slutbesked. Något byggplatsbesök eller någon 
kontrollansvarig behövs inte. 

Färdig byggnad får tas i bruk innan slutbesked utfärdas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Östermyckeläng 47:65, cykelslcydd, daterad 2016-11-16. 

Ansökan om bygglov, inkommit 2016-10-25. 

Situationsplan, inkommit 2016-10-25. 

B » 
Justérandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Planritning, inkommit 2016-10-25. 

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 2 871 kronor. 

Faletura översändes separat. 

Sändlista 
Norra Dalarnas Fastighets AB 
Sune Estenberg 

Justérandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§56 AX JN 2016/00028-2 

Idre 80:1, nybyggnad bastu och omklädningsbyggnad 

Beslut 
Jävsnämnden beslutar 

1. Bevilja tidsbegränsat bygglov till och med 2018-11-04 med stöd av PBL 9 kap 

2. Bevilja startbesked med stöd av PBL 10 kap 3§. 
3. Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 4 625 kronor. Faletura översändes 

Övriga upplysningar 
Detta bygglov utgör ett bevis att ansökan är komplett. Det utgör även ett startbesked. 
Med detta startbesked fastställs byggherrens kontrollplan. 
Färdig byggnad får ej tas i bruk innan slutbesked utfärdats. 
Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till Älvdalens 
kommun: 

• Begäran om slutbesked 
• Signerad kontrollplan 

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 
Stiftelsen Idre Fjäll söker tidsbegränsat bygglov till 2018-11-04 för nybyggnad av bastu 
och omldädningsbyggnad på fastigheten Idre 80:1. 

De två byggnaderna är vardera 30m2 och av enklare modell som lyftes på plats. 

Området där byggnaderna kommer uppföras omfattas av områdesbestämmelser som 
medger att mindre anläggningar och byggnader för rekreation och friluftsliv får 
uppföras. 

Grannar som är berörda av byggnationen bedöms ej finnas. 

Motiv för beslut 
För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-
32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att 
pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en 
detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark. 

33§-

separat. 

Justérandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran 
förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år 
endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i g §. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Idre 8o:i, nybyggnad bastu och omldädningsbyggnad, daterad 2016-

Ansökan om tidsbegränsat bygglov, inkommit 2016-11-08. 

Situationsplan, inkommit 2016-11-08. 

Fasadritning, inkommit 2016-11-08. 

Anmälan KA, inkommit 2016-11-08. 

Kontrollplan, inkommit 2016-11-08. 

Områdesbestämmelser 

Förslag till beslut 
Jävsnämnden beslutar bevilja bygglov med stöd av PBL 9 kap 33§. 

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

Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 4 625 kronor. 

Faktura översändes separat. 

Sändlista 

11-30. 

Sökande 

Justérandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut 
Jävsnämnden beslutar bevilja bygglov med stöd av PBL g kap 30§. 

Jävsnämnden beslutar bevilja startbesked med stöd av PBL 10 kap 3 

Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 3 828 kronor. 

Faletura översändes separat. 

Sändlista 
Norra Dalarnas Lokaler AB 

Justérandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§57 AK JN 2016/00029-2 

Älvdalens kyrkby 16:66, tak över entré 

Beslut 
Jävsnämnden beslutar: 

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 3 828 kronor. Faktura översändes 

separat. 

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 

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 Lokaler AB söker bygglov för nybyggnad av tak över entré på Älvdalens 
kommunförråd på fastigheten Älvdalens kyrkby 16:66. 

Fastigheten omfattas av detaljplan (2039-P394). 

Grannar som är berörda av byggnationen bedöms ej finnas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Älvdalens kyrkby 16:66, tak över entré, daterad 2016-11-28. 

Ansökan om bygglov, inkommit 2016-11-23. 

Situationsplan, inkommit 2016-11-23. 

Fasadritning, inkommit 2016-11-23. 

Justérandes signatur Utdragsbestyrkande 


