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§ 42 AK KS 2018/00070-6 

Val av justerare och datum för justering 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet utser Marika Leandersson att justera dagens protokoll. 
Protokollet justeras onsdag den 11 april i Älvdalens kommunhus. 

Utdragsbestyrkande 
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§43 AK KS 2018/00070-5 

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet godkänner dagordningen för dagens sammanträde med 
några justeringar av ärendenas ordningsföljder. 

b Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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44 AK KS 2017/00973-3 

Anvisningar för grävning i allmän mark 

Beslut 
Samhällsutskottet lägger till en hänvisning till Lagen 2016:534 om åtgärder för 
utbyggnad av bredbandsnät i punkten 3.2 Fiber och en hänvisning till kommunens 
upphandlade leverantör i bilaga 1. 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till anvisningar för grävning i allmän mark i 
Älvdalens kommun. Anvisningarna träder i kraft den 1 juni 2018 och ska utvärderas i 
juni 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Älvdalens kommun har historiskt inte ställt några större krav på de ledningsägare och 
entreprenörer som haft behov att gräva i kommunens vägar. Detta har ofta resulterat i 
försämrad vägstandard och i slutändan högre underhållskostnader för Älvdalens 
kommun som väghållare. 

Förslaget till dessa anvisningar innebär i korthet att Älvdalens kommun själv har 
möjlighet att utföra dessa återställningsarbeten på ledningsägarens, eller 
gräventreprenörens bekostnad. 

Detta innebär i sin tur att Älvdalens kommun får möjlighet att säkerställa den kvalité 
som krävs för att återställningen skall hålla under längre tid. Förslaget innebär även 
rätt till ersättning för ökade underhållskostnader till följd av att vägen grävts upp. 
Ersättningen kopplas till standarden på vägen samt åldern på beläggningen. 

De föreslagna anvisningarna innebär även att Älvdalens kommun skapar en större 
valfrihet att lägga vissa vägsträckor helt genom att samordna återställningsarbetet efter 
grävningar med planerade underhållsinsatser. 

Principen i det nya förslaget följer de principer som flera av våra grannkommuner i 
Dalarna använder sig av. 

Under sammanträdet kommer utskottet efter diskussion fram till några revideringar i 
anvisningen samt att föreslå att anvisningarna ska träda i kraft 1 juni 2018 och 
utvärderas efter ett år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Anvisning ar för grävning i allmän mark, daterat 2018-03-12. 
Anvisningar för grävning i allmän mark, odaterat 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till anvisningar för grävning i allmän mark i 
Älvdalens kommun. 

Sändlista 
Gatuingenjör 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 7(43) 

45 AK KS 2018/00029-3 

Samverkansavtal med Glimten 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet uppdrar till enhetschefen för arbete & 
utvecklingsenheten att inhämta protokoll från Glimtens föreningsstämma 2018-03-25. 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna upprättat förslag til l samverkansavtal med Glimten beaktat protokoll 
från Glimtens föreningsstämma. 

2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna avtalet för kommunens 

Sammanfattning av ärendet 
Ett samverkansavtal med Glimten för deras arbetsintegrerande sociala företag har 
upprättats. Nuvarande avtal med Glimten går ut 2018-06-31. Innehållet i 
överenskommelsen har diskuterats i flera omgångar med ansvarig företrädare för 
Glimten. 

Nyheter jämfört med tidigare överenskommelse är att det i föreliggande avtalsförslag 
kommer att ske en nedtrappning av bidraget succesivt med utvecldingen av Glimtens 
affärsverksamhet. Nedtrappningen är i storleksordningen 50 tkr årligen. 

Bidraget per år är 750 tkr med start 2018-07-01 och slut 2021-06-30. 

2018 375 tkr. (halvårseffekt) 
2019 700 tkr. 
2020 650 tia-. 
2021300 tkr. (halvårseffekt) 

Bidraget ska täcka delar av kostnaden för arbetsledning och administration. 

Under sammanträdet framkommer information att Glimtens styrelse föreslagit 
föreningsstämman besluta att förening ska likvideras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Samverkansavtal med Glimten, daterat 2018-03-14. 
Avtalsförslag, odaterat 
Policy Arbetsintegrerande sociala företag, odaterat 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna upprättat förslag till samverkansavtal med Glimten. 

M Mt 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

räkning 
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2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna avtalet för kommunens 
räkning 

Sändlista 
Glimten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 9(43) 

§46 AK KS 2018/00542-1 

Samverkansavtal med lessn til A B 

Beslut 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna upprättat förslag till samverkansavtal med Iessen Til AB. 
2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna överenskommelsen för 

kommunens räkning. 
Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till samverkansavtal med lessn til AB för deras arbetsintegrerande sociala 
företag har upprättats. Innehållet i överenskommelsen har diskuterats fram 
tillsammans med ansvarig företrädare för lessn til AB. 

Nyheter gentemot tidigare överenskommelse är att en nedtrappning av bidrag förslås 
ske succesivt med utvecldingen av lessn tils affärsverksamhet. Nedtrappningen är i 
storleksordningen 50 tkr årligen. 

Bidraget per år är 1000 tia- med start 2018-07-01 och slut 2021-06-30. 

2018 500 tkr. (halvårseffekt) 
2019 950 tio-. 
2020 900 tkr. 
2021 425 tia-, (halvårseffekt) 

Bidraget ska täcka delar av kostnaden för arbetsledning, administration och lokaler. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Samverkansavtal med lessn til AB, daterat 2018-03-20. 
Avtalsförslag, odaterat 
Policy Arbetsintegrerande sociala företag, odaterat 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna upprättat förslag till samverkansavtal med Iessen Til AB. 
2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna överenskommelsen för 

kommunens räkning. 
Sändlista 
lessn Til AB 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 10(43) 

§47 AK KS 2017/01952-4 

Rapport budget och verksamhet t.o.m. februari för 
samhällsutvecklingsförvaltningen 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet tar del av och godkänner budget- och 
verksamhetsrapporten för Samhällsutvecklingsförvaltningen till och med februari 

Sammanfattning av ärendet 
En rapport har sammanställts för uppföljning av Samhällsutvecldingsförvaltningens 
budget och verksamhet till och med februari 2018. 

Förvaltningschef Christina Holback föredrar ärendet och redogör för viktiga händelser 
under perioden. 

Beslutsunderlag 
Rapport uppföljning av budget och verksamhet för samhällsutvecklingsförvaltningen 
t.o.m. februari 2018. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet tar del av och godkänner budget- och 
verksamhetsrapporten för SamhällsutvecklingsföiTaltningen till och med februari 
2018. 

Sändlista 
Förvaltningschef Christina Holback 

2018. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 11(43) 

§48 AK KS 2018/00374-3 

Kontaktperson i utredning om vatten- och avloppsledning 
Brunnsberg-Månsta 

Beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet beslutar att: 

1. Upphäva utskottets beslut § 24, 2018-02-20. 
2. Utse miljöinspektör Klas Johansson till kommunal kontaktperson i utredning 

om vatten- och avloppsledning Brunnsberg-Månsta. 

Sammanfattning av ärendet 
Rättelse av Samhällsutvecklingsutskottets beslut § 24/2018 att uppdra till 
Samhällsutvecklingsförvaltningen att utreda vilken sida om älven som vatten- och 
avloppsledning lämpligen läggs på sträckan Brunnsberg-Månsta. Älvdalens kommun 
ska istället utse en kommunal kontaktperson i utredningen som genomförs i regi av 
Älvdalens Vatten och Avlopp AB (ÄVA AB). 

Bakgrund till uppdraget finns i ÄVA AB:s strategiska utredning av avlopp i Älvdalen 
(Evertsberg, Blyberg, Brunnsberg, Åsen). Den tjänsteman som utses till kommunal 
kontaktperson hänvisas till NODAVA:s planeringsavdelning för mer information. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Kontaktperson i utredning om vatten- och 
Protokollsutdrag Samhällsutvecklingsutskottet § 24, 2018-02-20. 
Strategisk utredning avlopp Älvdalen - Evertsberg, Blyberg, Brunnsberg, Åsen, 
daterat 2017-03-27. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar att: 

1. Upphäva sitt beslut § 24, 2018-02-20. 
2. Utse miljöinspektör Klas Johansson till kommunal kontaktperson i utredning 

om vatten- och avloppsledning Brunnsberg-Månsta. 

Sändlista 
Miljöinspektör Klas Johansson 
Enhetschef Samhällsenheten Runi Wold 

i l m 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 12(43) 

§49 AK KS 2018/00415-2 

Yttrande om Boverkets rapport 2017:32 om regelefterlevnad 
vid byte av fastbränsleanordning 

Beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att samhällsstrategens synpunkter (AK KS 2018/00415-3) 
ska utgöra Älvdalens kommuns yttrande till Miljö- och energidepartementet om 
Boverkets rapport (2017:32) Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning. 

Sammanfattning av ärendet 
Remissen M2018/00176/KI har inkommit från regeringskansliet med uppdrag att 
inkomma med synpunkter på förslaget om en utökad anmälningsplikt i plan- och 
byggförordningen (2011:338), PBF som utreds i Boverkets rapport 2017:32 
Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning. 

Remissvaren ska ha kommit till Miljö- och energidepartementet senast 31 maj 2018, till 
m.registrator@regeringskansliet.se 

Idag gäller anmälningsplikt vid installation eller väsentlig ändring av en eldstad i 
byggnaden. Redan idag är vissa byten av eldstäder anmälningspliktiga, där hänsyn tas 
till typ av eldstad, storlek och effekt samt anslutning till rökkanal. Förslaget i Boverkets 
rapport till utökad anmälningsplikt vill uppnå att samtliga byten av eldstäder anmäls 
til l tillsynsmyndigheten. Detta för att man antar att de äldre eldstäder har sämre 
reningsförmåga av rökgaser samt sämre verkningsgrad och man vill undvika att 
begagnade produkter installeras i byggnader. För begagnade produkter saknas ofta 
dokumentation avseende utsläppskrav och verkningsgrad. Det saknas system för att 
verifiera prestanda hos produkter från andrahandsmarknaden. 

Den föreslagna anmälningsplikten som skulle omfatta samtliga byten av eldstäder 
skulle inte uppnå högre miljö/hälsoeffekt utan endast leda till ökad administrativ 
börda både för fastighetsägarna och för kommunerna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Yttrande om Boverkets rapport 2017:32 om regelefterlevnad vid 
byte av fastbränsleanordning, daterat 2018-03-22. 
Remiss Boverkets rapport 2017:32, inkom 2018-02-22 
Synpunkter på Utökad anmälningsplikt i plan- och byggförordningen (2011 :338), 
PBF som utretts i Boverkets rapport 2017:32 från Älvdalens kommun, daterat 2018-
03-22 

,. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att samhällsstrategens synpunkter (AK KS 2018/00415-3) 
ska utgöra Älvdalens kommuns yttrande till Miljö- och energidepartementet om 
Boverkets rapport (2017:32) Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning. 

Sändlista 
Samhällsstrateg Edita Pinxter 
Energi- och miljödepartementet, delges beslutet inldusive bilaga AK KS 2018/00415-3 
under förutsättning att kommunstyrelsen så beslutar 

Justerandes signatur 
(fU _UAt 

Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 14(43) 

§ 50 AK KS 2016/00084-II 

Dokumenthanteringsplan: Plan, bygg, mark, kart och mät 
samt bostadsanpassning 

Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta dokumenthanteringsplan för Plan, bygg, mark, kart 
och mät samt bostadsanpassning. 

Sammanfattning av ärendet 
Dokumenthanteringsplanen beskriver hur allmänna handlingar skall förvaras, hållas 
ordnade och när de handlingar som ska bevaras ska arkiveras. Den fungerar även som 
ett giltigt gallringsbeslut och berättar när handlingar inte längre anses fylla något syfte 
för verksamheten eller allmänheten och därmed kan förstöras. 

Plan, bygg, mark, kart och mät samt bostadsanpassning omfattar de handlingar som 
uppstår i och kring handläggning av ovan nämnda verksamheters processer. 

Förslaget är framtaget av internserviceförvaltning. Samhällsenheten har kontinuerligt 
deltagit i framtagandet som remissinstans. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Dokumenthanteringsplan: Plan, bygg, mark, kart och mät samt 
bostadsanpassning, daterat 2018-02-12. 

Bilaga: 6. Plan, bygg, mark, kart och mät samt bostadsanpassning, odaterad. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta dokumenthanteringsplan för Plan, bygg, mark, kart 
och mät samt bostadsanpassning. 

Sändlista 
Huvudregistrator Erik Jakobsson 

Beslut 

IL m 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 15(43) 

§51 AK KS 2018/00078-3 

Foskros 10:6 Bygglov för nybyggnad av pumpstation (MR 2) 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Bevilja bygglov för nybyggnad av pumphus, enligt 9 kap. 31 § plan- och 

bygglagen. 
2. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, Jan Erik Stors, som är 

certifierad kontrollansvarig med behörighet (K). 
3. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren skall kontakta 

byggnadsinspektör vid samhällsenheten för tekniskt samråd. Vid det tekniska 
samrådet ska den kontrollansvarige närvara. 

4. Avgiften beräknas till 22 714 kronor, i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faletura skickas separat. 

Motivering 
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. 31 §, plan-
och bygglagen. 

Den sökta åtgärden bedöms vara i enlighet med pågående markanvändning samt 
intentionerna i den kommunala översiktsplanen. 

Övriga upplysningar 
Innan åtgärden får påbörjas ska ni försäkra er om att du har tillstånd från fastighetens 
samtliga ägare. 

Innan ni får påbörja åtgärden måste ett startbesked meddelas enligt 10 kap. 3 § plan-
och bygglagen. Om åtgärden påbörjas innan startbesked lämnats debiteras en 
sanktionsavgift enligt 9 kap. plan- och byggförordningen. 

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. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § 
plan- och bygglagen. Ni som byggherre ansöker om slutbesked hos Kommunstyrelsen. 

Om byggnaden har tagits i bruk innan slutbesked lämnats debiteras en sanktionsavgift 
enligt 9 kap. plan- och byggförordningen. 

Ni som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd 
infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. ÄVA AB:s anläggning för den 
allmänna VA försörjningen ligger i direkt anslutning till föreslagen nybyggnation. 
Hänsyn ska tas till underjordiska ledningar vid anläggande av väg och byggnation. 
Byggherren uppmanas söka samråd med ÄVA AB med avseende på detta. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-04-03 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-8 

16(43) 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser en ansökan om bygglov för nybyggnad av pumphus om ca 160 kvm på 
fastigheten Foskros io:6. Sökande är Idre Himmelfjäll Mark AB och pumphuset avses 
ombesörja skidanläggningen Idre Himmelfjälls behov av vatten för snötillverkning. 

Den aktuella platsen för föreslagen byggnation omfattas inte av detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 

Av ansökan framgår bl.a. att; pumpstationen ska inrymma utrustning för 
konstsnötillverkning som pumpar, rörsystem, kompressorer med tillhörande el
utrustning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Foskros w:6 Bygglov för nybyggnad av pumpstation (MR 2), 
daterat 2018-03-19. 
Ansökan, inkom 2018-01-11. 
Plan/sektion, inkom 2018-03-27. 
Fasadritning,inkom 2018-03-27. 
Situationsplan, inkom 2018-01-31. 

Förslag till beslut 

Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Bevilja bygglov för nybyggnad av pumphus, enligt 9 kap. 31 § plan- och 

bygglagen. 
2. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, Jan Erik Stors, som är 

certifierad kontrollansvarig med behörighet (K). 
3. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren skall kontakta 

byggnadsinspektör vid samhällsenheten för tekniskt samråd. Vid det tekniska 
samrådet ska den kontrollansvarige närvara. 

4. Avgiften beräknas till 22 714 kronor, i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura släckas separat. 

Sändlista 
Beslutet delges sökanden 

Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-04-03 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-8 

PROTOKOLL 17(43) 

§52 AK KS 2018/00327-3 

Åsen 69:2 Strandskyddsdispens nybyggnad av 
transformatorstation 

Beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för nybyggnad av 
transformatorstation på fastigheten Åsen 69:2 enligt bifogade situationsplaner 
och i enlighet med miljöbalken 7 kap 18 c §, pkt 5. 

2. Den yta som får tas i anspråk är begränsad till byggnadens yta på mark. 
3. Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 5 376 kronor. 
4. Faktura översändes separat 

Motiv för beslut 
Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i miljöbalken 
7 kap § 18c, punkten 5, marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 

Åtgärden bedöms inte motverka syftet med strandskyddet eller väsentlig förändra 
livsvillkoren för djur eller växtarter i området. 

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. 

Övriga upplysningar 
Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva kommunstyrelsens beslut att 
meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då 
kommunens beslut kom in till 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. 

liu m 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-04-03 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-8 

PROTOKOLL 18(43) 

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 dispensbeslutet vann laga 

För att kunna nyttja strandskyddsdispensen krävs även rådighet över marken/vattnet, 
det vill säga tillstånd från fastighetsägaren. 

Sammanfattning av ärendet 
Infratek Sverige AB söker strandskyddsdispens för uppförande av transformatorstation 
på fastigheten Åsen 69:2 i Älvdalens kommun. Transformatorstationen ska ersätta 
befintlig stolpstation. 

Elleveransen ska säkras i området Åsen. Luftledningar ska ersättas med jordkabel. Av 
ansökan framgår att placeringen måste var central i förhållande till de anslutna 
fastigheterna för att klara gällande föreskrifter. 

Transformatorstationens fasad utförs av röd plåt och takbeläggningen av svart plåt. 

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

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Åsen 69:2 Strandskyddsdispens nybyggnad av 
transformatorstation, daterat 2018-03-20. 
Ansökan om strandskyddsdispens, inkom 2018-02-12. 
Situationsplaner, inkom 2018-03-19. 
Ritning, inkom 2018-02-12. 
Orienteringskarta 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för nybyggnad av 
transformatorstation på fastigheten Åsen 69:2 enligt bifogade situationsplaner 
och i enlighet med miljöbalken 7 kap 18 c §, pkt 5. 

2. Den yta som får tas i anspråk är begränsad till byggnadens yta på mark. 
3. Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 5 376 kronor. 
4. Faktura översändes separat 

Sändlista 
Sökande 
Länsstyrelsen Dalarna 

kraft. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-04-03 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-8 

PROTOKOLL 19(43) 

§53 AK KS 2018/00324-4 

Åsen 69:2 Bygglov inklusive startbesked för nybyggnad av 
transformatorstation 

Beslut 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. Under 

förutsättning att strandskyddsdispens beviljas på fastigheten. 
2. Startbesked, för att påbörja åtgärden, godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan-

och bygglagen. 
3. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 
4. Med detta startbesked beslutas om följande kontrollpunkter: 

- Byggherren ska anmäla när byggnadsarbetet påbörjas. 
- Byggherren ska efter avslutat arbete intyga att utförd byggnadsåtgärd 

överensstämmer med startbeskedet/bygglovet. 
5. Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet även om 

kommunstyrelsen inte har gett ett slutbesked. 
6 . Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till 

Samhällsenheten: 
Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med 
startbeskedet/bygglovet. 

7. Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 5 879 kronor. 
8. Faktura översändes separat. 

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

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. 31 § plan-
och bygglagen. 

Övriga 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. 

> rf—\ 1 
- Justerandes signatur 

Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-04-03 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-8 

20(43) 

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

Sammanfattning av ärendet 
Infratek Sverige AB söker bygglov för uppförande av transformatorstation på 
fastigheten Åsen 69:2 i Älvdalens kommun. Transformatorstationen avses ersätta 
befintlig stolpstation för att säkra elleveransen i området. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

En ansökan om strandskyddsdispens för åtgärden behandlas separat, i särsldld ordning 
enligt miljöbalken. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Åsen 69:2 Bygglov inklusive startbesked för nybyggnad av 
transformatorstation, daterat 2018-03-20. 
Ansökan om bygglov, inkom 2018-02-12. 
Situationsplaner, inkom 2018-03-19. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
2. Startbesked, för att påbörja åtgärden, godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan-

och bygglagen. 
3. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 
4. Med detta startbesked beslutas om följande kontrollpunkter: 

- Byggherren ska anmäla när byggnadsarbetet påbörjas. 
- Byggherren ska efter avslutat arbete intyga att utförd byggnadsåtgärd 

överensstämmer med startbeskedet/bygglovet. 
5. Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet även om 

kommunstyrelsen inte har gett ett slutbesked. 
6. Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till 

Samhällsenheten: 
- Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med 

startbeskedet/bygglovet. 
7. Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 5 879 kronor. 
8. Faktura översändes separat. 

Sändlista 
Beslutet delges sökanden och fastighetsägaren. 

J/Å . KM 
'-Justerandes signatur 

Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-04-03 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-8 

PROTOKOLL 21(43) 

§54 AK KS 2018/00329-3 

Åsen 17:7 Strandskyddsdispens nybyggnad av 
transformatorstation 

Beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för nybyggnad av 
transformatorstation på fastigheten Åsen 17:7 enligt bifogade situationsplaner 
och i enlighet med miljöbalken 7 kap 18 c §, pkt 5. 

2. Den yta som får tas i anspråk är begränsad till byggnadens yta på mark. 
3. Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 5 376 kronor. 
4. Faktura översändes separat. 

Motiv för beslut 
Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i miljöbalken 
7 kap § 18c, punkten 5, marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 

Åtgärden bedöms inte motverka syftet med strandskyddet eller väsentlig förändra 
livsvillkoren för djur eller växtarter i området. 

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: 
L 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. 

Övriga upplysningar 
Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva kommunstyrelsens beslut att 
meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då 
kommunens beslut kom in till 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. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-04-03 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-8 

PROTOKOLL 22(43) 

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 dispensbeslutet vann laga 

För att kunna nyttja strandskyddsdispensen krävs även rådighet över marken/vattnet, 
det vill säga tillstånd från fastighetsägaren. 

Sammanfattning av ärendet 
Infratek Sverige AB söker strandslcyddsdispens för uppförande av transformatorstation 
på fastigheten Åsen 17:7 i Älvdalens kommun. Transformatorstationen ska ersätta 
befintlig stolpstation. 

Elleveransen ska säkras i området Åsen. Luftledningar ska ersättas med jordkabel. Av 
ansökan framgår att placeringen måste var central i förhållande til l de anslutna 
fastigheterna för att klara gällande föreskrifter. 

Transformatorstationens fasad utförs av röd plåt och takbeläggningen av svart plåt. 

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

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Åsen 17:7Strandskyddsdispens nybyggnad av 
transformatorstation, daterat 2018-03-20. 
Ansökan om strandskyddsdispens, inkom 2018-02-12. 
Situationsplaner, inkom 2018-03-19. 
Ritning, inkom 2018-02-12. 
Orienteringskarta. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för nybyggnad av 
transformatorstation på fastigheten Åsen 17:7 enligt bifogade situationsplaner 
och i enlighet med miljöbalken 7 kap 18 c §, pkt 5. 

2. Den yta som får tas i anspråk är begränsad till byggnadens yta på mark. 
3. Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 5 376 kronor. 
4. Faletura översändes separat. 

Sändlista 
Sökande 
Länsstyrelsen Dalarna 

kraft. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 23(43) 
SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-04-03 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-8 

§ 55 AK KS 2018/00328-4 

Åsen 17:7 Bygglov inklusive startbesked för nybyggnad av 
transformatorstation 

Beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. Under 
förutsättning att strandslcyddsdispens beviljas på fastigheten. 

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

3. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 
4. Med detta startbesked beslutas om följande kontrollpunkter: 

- Byggherren ska anmäla när byggnadsarbetet påbörjas. 
- Byggherren ska efter avslutat arbete intyga att utförd byggnadsåtgärd 

överensstämmer med startbeskedet/bygglovet. 
5. Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet även om 

kommunstyrelsen inte har gett ett slutbeslced. 
6 . Som underlag för slutbeslcedet ska följande handlingar lämnas in till 

Samhällsenheten: 
- Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med 

startbeskedet/bygglovet, 
7. Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 5 879 kronor. 
8. Faletura översändes separat. 

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

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. 31 § plan-
och bygglagen. 

Övriga 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 
gäUa. 

dä W 
'Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-04-03 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-8 

24(43) 

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. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Infratek Sverige AB söker bygglov för uppförande av transformatorstation på 
fastigheten Åsen 17:7 i Älvdalens kommun. Transformatorstationen avses ersätta 
befintlig stolpstation för att säkra elleveransen i området. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

En ansökan om strandslcyddsdispens för åtgärden behandlas separat, i särsldld ordning 
enligt miljöbalken. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Åsen 17:7 Bygglov inklusive startbesked för nybyggnad av 
transformatorstation, daterat 2018-03-20. 
Ansökan om bygglov, inkom 2018-02-12. 
Situationsplaner, inkom 2018-03-19. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
2. Startbesked, för att påbörja åtgärden, godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan-

och bygglagen. 
3. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 
4. Med detta startbesked beslutas om följande kontrollpunkter: 

a. Byggherren ska anmäla när byggnadsarbetet påbörjas. 
b. Byggherren ska efter avslutat arbete intyga att utförd byggnadsåtgärd 

överensstämmer med startbeskedet/bygglovet. 
5. Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet även om 

kommunstyrelsen inte har gett ett slutbeslced. 
6. Som underlag för slutbeslcedet ska följande handlingar lämnas in till 

Samhällsenheten: 
a. Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med 

startbeskedet/bygglovet. 
7. Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 5 879 kronor. 
8. Faktura översändes separat. 

Sändlista 
Beslutet delges sökanden och fastighetsägaren. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-04-03 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-8 

PROTOKOLL 25(43) 

§56 AK KS 2018/00335-3 

Åsen 45:1 Strandskyddsdispens nybyggnad av 
transformatorstation 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för nybyggnad av 
transformatorstation på fastigheten Åsen 45:1 enligt bifogade situationsplaner 
och i enlighet med miljöbalken 7 kap 18 c §, pkt 5. 

2. Den yta som får tas i anspråk är begränsad till byggnadens yta på mark. 
3. Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 5 376 kronor. 
4. Faletura översändes separat 

Motiv för beslut 
Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särsldlda skälet som anges i miljöbalken 
7 kap § 18c, punkten 5, marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 

Åtgärden bedöms inte motverka syftet med strandskyddet eller väsentlig förändra 
livsvillkoren för djur eller växtarter i området. 

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 särsldlda skäl. 

Övriga upplysningar 
Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva kommunstyrelsens beslut att 
meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då 
kommunens beslut kom in til 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. 

SL ål 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-04-03 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-8 

PROTOKOLL 26(43) 

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 dispensbeslutet vann laga 
kraft. 

För att kunna nyttja strandskyddsdispensen krävs även rådighet över marken/vattnet, 
det vill säga tillstånd från fastighetsägaren. 

Sammanfattning av ärendet 
Infratek Sverige AB söker strandslcyddsdispens för uppförande av transformatorstation 
på fastigheten Åsen 45:1 i Älvdalens kommun. Transformatorstationen ska ersätta 
befintlig stolpstation. 

Elleveransen ska säkras i området Åsen. Luftledningar ska ersättas med jordkabel. Av 
ansökan framgår att placeringen måste var central i förhållande till de anslutna 
fastigheterna för att klara gällande föreskrifter. 

Transformatorstationens fasad utförs av röd plåt och takbeläggningen av svart plåt. 

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

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Åsen 45:1 Strandskyddsdispens nybyggnad av 
transformatorstation, daterat 2018-03-20. 
Ansökan om strandskyddsdispens, inkom 2018-02-12. 
Situationsplaner, inkom 2018-03-19. 
Ritning, inkom 2018-02-12 
Orienteringskarta. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för nybyggnad av 
transformatorstation på fastigheten Åsen 45:1 enligt bifogade situationsplaner 
och i enlighet med miljöbalken 7 kap 18 c §, pkt 5. 

2. Den yta som får tas i anspråk är begränsad till byggnadens yta på mark. 
3. Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 5 376 kronor. 
4. Faletura översändes separat 

Sändlista 
Sökande 
Länsstyrelsen Dalarna 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 27(43) 
SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-04-03 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-8 

§57 AK KS 2018/00332-4 

Åsen 45:1 Bygglov inklusive startbesked för nybyggnad av 
transformatorstation 

Beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. Under 
förutsättning att strandslcyddsdispens beviljas på fastigheten. 

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

3. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 
4. Med detta startbesked beslutas om följande kontrollpunkter: 

- Byggherren ska anmäla när byggnadsarbetet påbörj as. 
- Byggherren ska efter avslutat arbete intyga att utförd byggnadsåtgärd 

överensstämmer med startbeskedet/bygglovet. 
5. Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet även om 

kommunstyrelsen inte har gett ett slutbesked. 
6. Som underlag för slutbeslcedet ska följande handlingar lämnas in till 

Samhällsenheten: 
- Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med 

startbeskedet/bygglovet. 
7. Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 5 879 kronor. 
8. Faktura översändes separat. 

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

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. 31 § plan-
och bygglagen. 

Övriga upplysningar 
Innan åtgärden får påbörjas ska du försäkra dig om art 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. 

Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-04-03 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-8 

PROTOKOLL 28(43) 

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. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Infratek Sverige AB söker bygglov för uppförande av transformatorstation på 
fastigheten Åsen 45:1 i Älvdalens kommun. Transformatorstationen avses ersätta 
befintlig stolpstation för att säkra elleveransen i området. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

En ansökan om strandslcyddsdispens för åtgärden behandlas separat, i särsldld ordning 
enligt miljöbalken. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Åsen 45:1 Bygglov inklusive startbesked för nybyggnad av 
transformatorstation, daterat 2018-03-20. 
Ansökan om bygglov, inkom 2018-02-12. 
Situationsplaner, inkom 2018-03-19. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
2. Startbesked, för att påbörja åtgärden, godlcänns med stöd av 10 kap. 23 § plan-

och bygglagen. 
3. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 
4. Med detta startbesked beslutas om följande kontrollpunkter: 

- Byggherren ska anmäla när byggnadsarbetet påbörjas. 
- Byggherren ska efter avslutat arbete intyga att utförd byggnadsåtgärd 

överensstämmer med startbeskedet/bygglovet. 
5. Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet även om 

kommunstyrelsen inte har gett ett slutbeslced. 
6. Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till 

Samhällsenheten: 
- Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med 

startbeskedet/bygglovet. 
7. Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 5 879 kronor. 
8. Faktura översändes separat. 

Sändlista 
Beslutet delges sökanden och fastighetsägaren. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-04-03 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-8 

PROTOKOLL 29(43) 

§58 AK KS 2018/00536-1 

Tillsynsplan för livsmedelverksamheter 2018 

Beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till tillsynsplan för 
livsmedelverksamheter. 

Sammanfattning av ärendet 
En tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsområdet för år 2018 har upprättats enligt 
bilaga. Planen visar vilka verksamheter som kommunstyrelsen har tillsyn över och vilka 
som skall besökas under året. 

Den visar också det antal timmar som läggs på varje objekt och som verksamheterna 
betalt avgift för. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Tillsynsplan för livsmedelsverksamheter 2018, daterat 2018-03-20. 
Tillsynsplan för miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd 2018, odaterad, 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till tillsynsplan för 
livsmedelverksamheter. 

Sändlista 
Miljöinspektör Camilla Westberg Farfa 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-04-03 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-8 

PROTOKOLL 30(43) 

§59 AK KS 2018/00535-1 

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskydd 2018 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till tillsynsplan inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. 

Sammanfattning av ärendet 
En tillsynsplan för kommunstyrelsens miljö- och hälsoskyddsobjekt för år 2018 har 
upprättats enligt bilaga. Planen visar samtliga verksamheter som kommunstyrelsen har 
tillsyn över. Vilka 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 planeras under 2018 tillsyn av 34 objekt och inom hälsoskydd 7 objekt 
(med årsavgift). Totala tillsynstiden under 2018 för både miljö och hälsoskydds
verksamheter beräknas uppgå till 416 timmar. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Tillsynsplan för miljö- och hälsoskydd 2018, 2018-03-20. 
Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsverksamheter 2018, odaterad. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till tillsynsplan inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. 

Sändlista 
Miljöinspektör 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-04-03 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-8 

PROTOKOLL 31(43) 

§6o AK KS 2017/02267-15 

Tillsyn av avloppsanläggning på fastigheten Gördalen 11:5 

Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar enligt följande: 

1. Inkommen ansökan 2008-01-30 gällande anläggande av avloppsanläggning på 
fastigheten Gördalen 11:5 (dnr 2008-29-424) avvisas. 

2. Lindbäckens samfällighetsförening ska betala en avgift motsvarande 6720 kr 
för nedlagt handläggningstid i pågående tillsynsärende. 

Vidare förelägger Kommunstyrelsen Lindbäckens samfällighetsförening, att senast den 
31 augusti 2018 inkomma med en förnyad ansökan med minst följande innehåll (se 
vidare information under rubriken bedömning): 

1. Administrativa uppgifter (sökanden, kontaktperson, driftansvarig, etc) 
2. Produktbeskrivning (reningsverk, fosforbehandling, efterpolering, etc) 

a. Fabrikat 
b. Kapacitet inklusive dimensionsberäkningar 
c. Reningsförmåga (fosfor, kväve och BOD) 
d. Rening av smittämnen 
e. Måttangivna ritningar 
f. Situationsplan med samtliga anläggningsdelar 
g. Skötselinstruktion 
h. Förslag till provtagningsprogram 

3. Avstånd till ytvatten, grundvatten samt dricksvattenanläggningar inom 200 m. 
4. Entreprenör (Ska vara sakkunnig). 
5. Redogörelse för maximal belastning på anläggningen (antal fastigheter/bäddar 

som är anslutna idag och hur många som avses kunna anslutas i framtiden). 
6. Karta med avloppsanläggning inklusive närliggande dricksvattentäkter inritade 

(<200 m). 
7. Eventuella resultat från markundersökningar (vid infiltrerande efterpolering). 

Inkommer inte ansökan innan 31 augusti 2018 avser kommunstyrelsen fatta ett beslut 
om utsläppsförbud. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet rör avloppsanläggning på fastigheten Gördalen 11:5. 

För en fullständig redogörelse av ärendet och ärendegången hänvisas ti l l 
tjänsteutlåtande Tillsyn av avloppsanläggning på fastigheten Gördalen 11:5, dnr AK 
KS 2017/02267-15. 

Beslut 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-04-03 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-8 

PROTOKOLL 32(43) 

Beslutsunderlag 
AK KS 2017/02267-13 Yttrande över förslag till beslut, Lindbäckens 
samfällighetsförening 2018-03-19. 
AK KS 2017/02267-16 Yttrande över förslag till beslut, 2018-03-20 inld. 
provtagningsprotokoll. 
Tjänsteutlåtande: AK KS 2017/02267-15 Tillsyn av avloppsanläggning på fastigheten 
Gördalen 11:5, daterat 2018-03-27. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar enligt följande: 
3. Inkommen ansökan 2008-01-30 gällande anläggande av avloppsanläggning på 

fastigheten Gördalen 11:5 (dnr 2008-29-424) avvisas. 
4. Lindbäckens samfällighetsförening ska betala en avgift motsvarande 6720 kr 

för nedlagt handläggningstid i pågående tillsynsärende. 

Vidare förelägger Kommunstyrelsen Lindbäckens samfällighetsförening, att senast den 
31 augusti 2018 inkomma med en förnyad ansökan med minst följande innehåll (se 
vidare information under rubriken bedömning): 

8. Administrativa uppgifter (sökanden, kontaktperson, driftansvarig, etc) 
9. Produktbeslcrivning (reningsverk, fosforbehandling, efterpolering, etc) 

a. Fabrikat 
b. Kapacitet inldusive dimensionsberäkningar 
c. Reningsförmåga (fosfor, kväve och BOD) 
d. Rening av smittämnen 
e. Måttangivna ritningar 
f. Situationsplan med samtliga anläggningsdelar 
g. Skötselinstruktion 
h. Förslag till provtagningsprogram 

10. Avstånd til l ytvatten, grundvatten samt dricksvattenanläggningar inom 200 m. 
11. Entreprenör (Ska vara sakkunnig). 
12. Redogörelse för maximal belastning på anläggningen (antal fastigheter/bäddar 

som är anslutna idag och hur många som avses kunna anslutas i framtiden). 
13. Karta med avloppsanläggning inklusive närliggande dricksvattentäkter inritade 

(<200 m). 
14. Eventuella resultat från markundersölmingar (vid infiltrerande efterpolering). 

Inkommer inte ansökan innan 31 augusti 2018 avser kommunstyrelsen fatta ett beslut 
om utsläppsförbud. 

Sändlista 
Sändlista enligt tjänsteutlåtandet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-04-03 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-8 

PROTOKOLL 33(43) 

6 l AK KS 2018/00136-3 

Ensamkommande 18-åringar utan uppehållstillstånd 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att Älvdalens kommun behåller sina gällande rutiner och 
fortsätter behandla alla ensamkommande likt det gjorts sedan starten januari 2012. 
Detta innebär att en bedömning görs i varje enskilt fall angående om ungdomen 
behöver fortsatt vård eller inte. Om fortsatt vård inte är aktuellt överförs ungdomen till 
Migrationsverkets ansvar. 

Sammanfattning av ärendet 
Två skrivelser har inkommit till kommunen avseende asylsökande ungdomar som fyllt 
18 år, och som bodde i kommunen 30 juni 2017. Skrivelserna framgår enligt bilagor. 

I januari 2012 tog Älvdalens kommun emot de första ensamkommande barnen. Sedan 
2012 har kommunen tagit emot ca 110 ensamkommande barn. En uppskattning är att 
ca 30% av barnen fått uppehållstillstånd och ca 70% avslag på sin asylansökan. Någon 
enstaka har avvikit eller återvänt till hemlandet innan beslut. Sedan starten 2012 har 
alltså ca 80 barn flyttat och ej fått stanna i Älvdalen. Så gott som samtliga 80 barn har 
vid sin 18-årsdag flyttat till Migrationsverkets boende och ansvaret flyttats över till 
Migrationsverket. Under åren har endast ungdomar som haft särsldlda behov fått 
stanna kvar under kommunens ansvar, för att få den vård de påbörjat eller väntas få 
inom kort. När vården avslutats har ungdomen flyttats över till Migrationsverkets 
ansvar och boende. Samma lagar sedan starten 2012 och samma lagar gäller ännu. 

När en ensamkommande ungdom fyller 18 år eller blir uppskriven i ålder till över 18 år 
och inte har uppehållstillstånd räknas ungdomen som vuxen och Migrationsverket tar 
över ansvaret som de gör för alla andra asylsökande vuxna. 

När ungdomen blir 18 år bedömer socialsekreterare (nämnden) om det finns särskilda 
behov eller behov av fortsatt vård. Om det inte finns särskilda behov eller behov av 
fortsatt vård avslutar socialsekreteraren (nämnden) ärendet och ansvaret flyttas över 
till Migrationsverket. 

Om socialsekreteraren (nämnden) finner att det finns behov av fortsatt vård får en 
lämplig aktör uppdraget att fortsätta vården enligt gällande vårdplan. Lämplig aktör 
kan ex. vara HVB-hem, stödboende, familjehem eller SIS-hem. 

Kostnaderna för fortsatt vård av 18-åringar utan uppehållstillstånd belastar 
Integrationsenheten. Detta har i viss mån kompenserats ekonomiskt av det extra 
bidrag regeringen sköt till på 924 020 kr 2017 och hälften 2018. Ingen information 
finns angående om det extra bidraget fortsätter 2019. 

I dagsläget 2018-03-20 är fyra ungdomar beviljade fortsatt vård var av minst en kräver 
stora resurser. 

,JHI Wr 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-04-03 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-8 

PROTOKOLL 34(43) 

Vad det gäller ungdomar tillhörande andra kommuner förutsätts att den kommunen 
gör en bedömning angående fortsatt vård för aktuell ungdom. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Ensamkommande 18-åringar utan uppehållstillstånd, 
daterat 2018-03-20. 
Brev, inkommit 2018-01-18. 
Brev, inkommit 2018-03-15. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att Älvdalens kommun behåller sina gällande rutiner och 
fortsätter behandla alla ensamkommande likt det gjorts sedan starten januari 2012. 
Detta innebär att en bedömning görs i varje enskilt fall angående om ungdomen 
behöver fortsatt vård eller inte. Om fortsatt vård inte är alctuellt överförs ungdomen till 
Migrationsverkets ansvar. 

Sändlista 
Avsändare av breven. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-04-03 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-8 

PROTOKOLL 35(43) 

§62 AK KS 2018/00396-2 

Erbjudande om köp av industritomt Särnabyn 51:21 

Beslut 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga ett bud på 50 000 ler för Särnabyn 51:21. 
Sammanfattning av ärendet 
Älvdalens kommun har fått erbjudande om att lägga bud på en industritomt i Särna, 
Särnabyn 51:21 om 4982 kvm. Taxeringsvärde för fastigheten är 149 000 ler. 

På industritomten finns en del byggnader mm säljaren har meddelat att dessa inte 
kommer att städas bort före försäljning. 

Älvdalens kommun säljer industrimarie för 10 kr/kvm. 

Utifrån kommunens taxa för försäljning av industrimarie beräknas bud på fastigheten 
Särnabyn 51:21, 4982 kvm x 10 ler = 49 820 la*. För enkelhetens skull avrundas budet 
till 50 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Erbjudande om köp av industritomt Särnabyn 51:21, 
daterat 2018-03-19. 
Skrivelse med erbjudande om att lägga bud på fastigheten, inkommit 2018-02-20. 
Foton, 2018-03-16. 
Kartbilaga, 2018-03-20. 
Flygfoto 2014 
Mail från säljare med ytterligare information, inkommit 2018-03-26. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga ett bud på 50 tkr för Särnabyn 51:21. 

Sändlista 
Säljare 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-04-03 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-8 

PROTOKOLL 36(43) 

§63 AK KS 2018/00468-2 

Ansökan om planbesked 

Beslut 
Under förutsättning att kommande yttrande från ÄVA AB inte innebär hinder för 
beviljande av planbesked: 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Att planbesked beviljas för Idre 80:1, Camping. 
2. Att planförslaget kan bli föremål för samråd när fullständiga handlingar 

föreligger. 
3. Att debitering för planarbetet sker enligt antagen plantaxa. Planavtal skall 

upprättas innan arbetet påbörjas. 

Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Idre Fjäll har inkommit med ansökan om planbesked. Avsikten är att 
planlägga mark för bil- och husvagnscamping och kvartersmark för boende i fritidshus. 
Detaljplanen är tänkt att möjliggöra ca 100 campingplatser med nödvändiga 
servicebyggnader, samt ca 35 tomter för fritidshus. 

Yttrande väntas från ÄVA AB. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Ansökan om planbesked, daterat 2018-03-09. 
Ansökan om planbesked, inkommit 2018-02-08. 
Illustrationskarta, 2018-02-08. 
Översiktskarta, 2018-03-09. 

Förslag till beslut 
Under förutsättning att kommande yttrande från ÄVA AB inte innebär hinder för 
beviljande av planbesked: 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Att planbesked beviljas för Idre 80:1, Camping. 
2. Att planförslaget kan bli föremål för samråd när fullständiga handlingar 

föreligger. 
3. Att debitering för planarbetet sker enligt antagen plantaxa. Planavtal skall 

upprättas innan arbetet påbörjas. 

Sändlista 
Sökande 

JUl hit 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-04-03 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-8 

PROTOKOLL 37(43) 

§64 AK KS 2018/00498-2 

Ansökan om planbesked 

Beslut 
Under förutsättning att kommande yttrande från ÄVA AB inte innebär hinder för 
beviljande av planbesked: 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

L Att planbesked beviljas för Älvdalens Utbildningscentrum. 
2. Att planförslaget kan bli föremål för samråd när fullständiga handlingar 

föreligger. 
3. Att debitering för planarbetet sker enligt antagen plantaxa. Planavtal skall 

upprättas innan arbetet påbörjas. 

Sammanfattning av ärendet 
Älvdalens Utbildningscentrum AB ansöker om planbesked för att utöka sin verksamhet 
då flertalet av de yrkesutbildningar som de erbjuder kräver olika typer av 
övningsområden. 

Sökande vill även utöka med undervisningslokaler, bryggor i det konstgjorda viltvattnet 
och ny infart inom den sydöstra delen av området. 

Yttrande väntas från ÄVA AB. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Ansökan om planbesked, daterat 2018-03-14. 
Ansökan om planbesked, inkommit 2017-09-15. 
Översiktskarta, 2018-03-20. 

Förslag till beslut 
Under förutsättning att kommande yttrande från ÄVA AB inte innebär hinder för 
beviljande av planbesked: 

Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Att planbesked beviljas för Älvdalens Utbildningscentrum. 
2. Att planförslaget kan bli föremål för samråd när fullständiga handlingar 

föreligger. 
3. Att debitering för planarbetet sker enligt antagen plantaxa. Planavtal skall 

upprättas innan arbetet påbörjas. 

Sändlista 
Sökande 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-04-03 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-8 

PROTOKOLL 38(43) 

§ 6 5 
AK KS 2018/00470-2 

Ansökan om planbesked 

Beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Att planbesked beviljas för Floåsen 19:41. 
2. Att planförslaget kan bli föremål för samråd när fullständiga handlingar 

föreligger. 
3. Att debitering för planarbetet sker enligt antagen plantaxa. Planavtal skall 

upprättas innan arbetet påbörjas. 
4. Att Älvdalens kommun står för 75% av kostnaden för framtagandet och 

handläggning av planförslaget med motiveringen att kommunen bidragit till att 
nuvarande fastighetsindelning till viss del står i strid med planen. 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen 2039-P51 vann laga kraft den 28 juli 1989. Ansökan om avstyckning 
inkom till Lantmäteriet den 11 februari 2010. 

Sökande ska ha talat med Älvdalens kommuns stadsarkitekt, som ska ha föreslagit 
vissa avvikelser från detaljplanen vid avstyckningen som ansågs lämpliga. 

Under Lantmäteriets samråd med stadsarkitekten har denne inte haft någon erinran, 
utan ansåg att avstyckningen var att anse som mindre avvikelse. Ingen planändring har 
skett, avstyclmingen genomfördes i strid mot plan. 

Konsekvenserna av detta är bland annat att ett antal fastigheter idag saknar byggrätt 
eller sträcker sig över planlagd vägmark. Intresse för nybyggnation finns i området och 
detta kräver då en planändring. 

Sökande ansöker om planbesked för att ändra den befintliga detaljplanen så den 
överensstämmer med den aktuella fastighetsindelningen. Syftet med detta är att 
aktualisera detaljplanen så de befintliga och planstridiga fastigheterna kan nyttjas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Ansökan om planbesked, daterat 2018-03-09 . 
Ansökan om planbesked, inkommit 2018-03-09. 
Översiktskarta, 2018-03-09. 
Befintlig plankarta, 1989-07-28. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-04-03 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-8 

PROTOKOLL 39(43) 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Att planbesked beviljas för Floåsen 19:41. 
2. Att planförslaget kan bli föremål för samråd när fullständiga handlingar 

föreligger. 
3. Att debitering för planarbetet sker enligt antagen plantaxa. Planavtal skall 

upprättas innan arbetet påbörjas. 
4. Att Älvdalens kommun står för 75% av kostnaden för framtagandet och 

handläggning av planförslaget med motiveringen att kommunen bidragit ti l l att 
nuvarande fastighetsindelning till viss del står i strid med planen. 

Sändlista 
Sökande 
Planarkitekt Mattias Estenberg 

li/i -ij/ff 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-04-03 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-8 

PROTOKOLL 40(43) 

§66 AK KS 2016/02153-17 

Planändring för Idre 82:7, Fjällbäcken 

Beslut 

Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna granskningsutlåtandet. 
2. Anta planförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggrätten inom handelsområdet ändras från 500 kvm till 20 % av fastighetsarealen, 
högsta tillåtna byggnadshöjd ökat från 5,5 meter till 9 meter och det godkända 
våningsantalet ökar från en våning till två våningar. 

Handelsområdet får efter ändringen även användas till hotell- och 
vandrarhemsändamål utöver handelsändamål. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Planändring för Idre 82:7, Fjällbäcken, daterat 2018-03-09. 
Plankarta, mars 2018. 
Granskningsutlåtande, mars 2018. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna granskningsutlåtandet. 
2. Anta planförslaget. 

Sändlista 
Sökande 
Planarkitekt Mattias Estenberg 

,//A lÅAt 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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41(43) 

§ 6 7 

Informationsärenden 
1. Information från Integrationsenheten AK KS 2018/00070-2 

Enhetschef Mathias Jones redogör för 
integrationsenhetens verksamhet. 

2. Undersökning om ungdomars intresse av AK KS 2018/00403-1 
delaktighet i kommunala aktuella frågor 

Demokratisamordnare Tomas Nord 
informerar om resultat från en 
undersökning. 

3. Information från Arbete- och AK KS 2018/00070-15 
utvecklingsenheten 

Projektledare Frida Torsein presenterar 
projektet Framsteg. 

4. Tillgängliga bidrag inom AK KS 2018/00462-1 
samhällsutveckling 

Handläggare Margareta Eriksson 
informerar om arbete som gjorts i Stratsys 
som underlättar när kommunen söker 
bidrag. 

5. Lokal överenskommelse om samverkan AK KS 2018/00554-1 
och samarbete mellan Älvdalens kommun 
och Landstinget Dalarna, Barn och unga o-
17 år 

Folkhälsostrateg Lina Håmås informerar 
om revideringar i den lokala 
överenskommelsen om samverkan och 
samarbete mellan Älvdalens kommun och 
Landstinget Dalarna, Barn och unga 0-17 
o 
ar. 

6. Drifts och skötsel av AK KS 2018/00070-16 
dagvattenanläggningen i Älvdalens 
kommun 

Kent Eriksson informerar om drifts och 
skötsel av dagvattenanläggningen i 
Älvdalens kommun. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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42(43) 

7. Information från förvaltningschefen AK KS 2018/00070-1 

Förvaltningschef Christina Holback 
informerar om förvaltningens arbete. Den 
12 juni planeras en heldag för utskottet, 
jävsnämnden och förvaltningen för att 
gemensamt stämma av och blicka framåt. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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43(43) 

§68 

Delgivningar 
1. Protokoll från Samverkansråd för 

pensionärer och funktionsnedsattas möte 
2018-02-09 

2. Antaget åtgärdsprogram 2018-2022 till 
Dalarnas miljömål 

3. Rapport: Hur kan Sveriges kommuner 
förbereda sig för nästa flyktingtopp? 

4. Delegationsbeslut 
samhällsutvecklingsförvaltning (2018-01-
16—2018-03-22) 

AK KS 2018/00038-2 

AK KS 2017/01600-2 

AK KS 2018/00579-1 

AK KS 2018/00111-2 

Kallelse AK Samhällsutvecldingsutskottet AK KS 2018/00225-6 
2018-04-03 

.lil Mit 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


