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§82 AK KS 2018/00070-6 

Val av justerare och datum för justering 

Beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet utser Jan Spånberg (c) att justera dagens protokoll. 
Protokollet finns färdigt för justering 2018-06-12. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§ 8 3 

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet godkänner i 

PROTOKOLL 4(36) 
SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-06-05 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-16 

AK KS 2018/00070-5 

gordningen för dagens sammanträde. 

Justerandes signatuf Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 5(36) 

§84 AK KS 2018/00932-2 

Remiss svar Dalarnas kultur- och bildningsplan 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet uppdrar t i l l enhetschefen för kultur- och fritidsenheten 
att fram ett förslag t i l l yttrande för kommunstyrelsen med hänsyn t i l l synpunkter 

• Nationella minoriteter och verkstad kring det. 
• Positivt om det upprättas en överenskommelse om samverkan. 
• Viktigt att de åtaganden som landstinget gör utförs. 
• Vad innebär det att Falun och Borlänge tar ett större ansvar? 
• Finansiellt stöd, kan landstinget stötta i sökande av medel? 

Sammanfattning av ärendet 
Landstinget Dalarna har sldckat ut den regionala kultur- och bildningsplanen på 
remiss. Alla kommuner i Dalarna inbjuds att lämna synpunkter på förslaget. 
Landstinget Dalarnas ambition med den regionala kultur- och bildningsplanen är att 
beskriva hur länets bildningssektor, konst- och kulturliv ska bidra t i l l 
samhällsutvecklingen under åren 2019-2022. Planen är ett underdokument t i l l 
Dalastrategin och ett styrdokument för aktörerna med regionala uppdrag inom kultur 
och folkbildning. Planen ska genomföras i samverkan med kommuner, civilsamhälle 
och kulturskapare. 

Dalarna har tidigare haft en kulturplan för perioden 2013-2015 och en kultur- och 
bildningsplan för åren 2016-2018. Den nya kultur- och bildningsplanen kommer att 
omfatta de fyra åren 2019-2022. 

År 2012 gick Landstinget Dalarna in i den så kallade kultursamverkansmodellen och 
tog över ansvaret för att fördela den samlade regionala och statliga finansieringen t i l l 
regional kulturverksamhet. Den regionala kultur- och bildningsplanen är det dokument 
som beskriver de politiska ambitionerna för den regionala kultur- och 
bildningsverksamheten. 

Beslutsunderlag 
Remissversionen av Landstinget Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan. 

Förslag till beslut 
Lämnas utan tjänsteutlåtande för vidare diskussion i utskottet. 

Sändlista 
Landstinget Dalarna 
Kultur och Bildning 

nedan: 

Justerandes signatur 

1^ "̂ O 

Utdragsbestyrkande 
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§85 AK KS 2018/00043-10 

Studieförbunden 2018 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar att 

1. Bevilja ansökningarna enligt ovanstående belopp. 
2. Uppdra t i l l kultur- och fritidsenheten att revidera rilctlinjerna för stöd t i l l 

studieförbunden t i l l nästa år. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag t i l l fördelning av Älvdalens kommuns bidrag t i l l studieförbunden 2017 baserat 
på verksamhetsår 2017. 

Studiefrämjandet 54 560 kr 
Bilda 15 510 kr 
ABF 13 680 kr 
NBV 11 325 kr 
Vuxenskolan 3 120 kr 
Sensus 1 350 kr 
Folkuniversitetet 455 kr 

Fördelningen görs enligt gällande fördelningsmodell med 70 % grundbidrag och 30 % 
volymbidrag och baseras på studieförbundens deltagartimmar. 

Beslutsunderlag 
Fördelning studieförbunden 2018 2017-05-28 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar att bevilja ansökningarna enligt ovanstående 
belopp. 

Sändlista 
Kulturpedagog 
Studiefrämjandet 
Bilda 
ABF 
NBV 
Vuxenskolan 
Sensus 
Folkuniversitetet 

Justerandes signatur/ Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 7(36) 

§86 AK KS 2018/00748-2 

Floåsen 19:2, strandskyddsdispens nybyggnad 
transformatorstation 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för nybyggnad av transformatorstation på 
fastigheten Floåsen 19:2 enligt bifogad situationsplan och i enlighet med miljöbalken 7 
kap 18 c § pkt 5. 

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

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

Motiv för beslut 
Sökt åtgärd bedöms uppfylla det lagstadgade särsldlda skälet som anges i miljöbalken 
7kap 18 c §, 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 väsentligt 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 t i l l att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång t i l l 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 f r i t t , 
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 kommit in t i l l Länsstyrelsen besluta om en prövning ska ske eller 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 8(36) 

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 åtgärden inte har påbörjats inom två år eller inte har 
avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § 
miljöbalken). 

Bygglov för åtgärden krävs. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Infratek Sverige AB söker strandskyddsdispens för uppförande av transformatorstation 
på fastigheten Floåsen 19:2 i Älvdalens kommun. 

Transformatorstationen ska ersätta gammal transformatorstation för att säkra 
elleveransen i området. Av ansökan framgår att placeringen måste vara central i 
förhållande t i l l de anslutna fastigheterna för att klara gällande föreskrifter. 

Ett mindre vattendrag finns 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 
Ansökan om strandskyddsdispens, inkom 2018-04-17 
Situationsplan 1:400, inkom 2018-04-17 
Utdrag ur kartbutiken, inkom 2018-04-17 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för nybyggnad av transformatorstation på 
fastigheten Floåsen 19:2 enligt bifogad situationsplan och i enlighet med miljöbalken 7 
kap 18 c § pkt 5. 

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

Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 5 376 kronor. Faletura översändes separat. 

Sändlista 
Sökande 
Länsstyrelsen Dalarna 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 8 7 AK KS 2018/00549-6 

Floåsen 19:2, nybyggnad transformatorstation Grövelsjön 
korsning 

Beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen under förutsättning 
att strandskyddsdispens beviljas för fastigheten. 

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

Med detta startbesked fastställs inlämnad kontrollplan, inkom 2018-03-19 

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

Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in t i l l Samhällsenheten: 

Uppföljd kontrollplan 

Avgiften för bygglovet är 5 879 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Motiv för beslut 
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. 

Trafikverkets yttrande meddelar: Underhållsfordon eller fordon som krävs för 
uppförande av transformatorstationen får inte stanna på eller längs med väg 1058. 

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

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Angränsande markägare kommer att 
informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post- och Inrikes 
Tidningar kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överldagar 
beslutet. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Infratek Sverige AB söker bygglov för uppförande av transformatorstation på 
fastigheten Floåsen 19:2. Transformatorstationen avses ersätta befintlig 
transformatorstation som rivs. 

Transformatorstationen uppförs i anslutning t i l l väg 1058, Grövelsjövägen. 

Yttrande från Trafikverket har inkommit 2018-04-24 där det meddelas att 
säkerhetsavståndet t i l l vägkant ska vara minst 7 meter. I rubricerat ärende placeras 
transformatorstationen 7,5 meter från vägkant. 

Transformatorstationens byggnadsarea uppgår t i l l 8,83 m 2 , fasaden består av röd plåt 
och takbeklädnaden av svart plåt. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

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

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen under förutsättning 
att strandskyddsdispens beviljas för fastigheten. 

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

Med detta startbesked fastställs inlämnad kontrollplan, inkom 2018-03-19 

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

Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in t i l l Samhällsenheten: 

Uppföljd kontrollplan 

Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, 
Ritning, 
Situationsplan 1:4000, 
Situationsplan 1:1000, 
Foto, 
Kontrollplan, 
Yttrande från Trafikverket, 

inkom 2018 
inkom 2018 
inkom 2018 
inkom 2018 
inkom 2018 
inkom 2018 
inkom 2018 

03 
03 
03 
03 
03 
03 
04 

•19 
•19 
19 
19 
•19 
19 
•24 

Justerandes signatur 

H M -
Utdragsbestyrkande 
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Avgiften för bygglovet är 5 879 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmälctige. Faktura släckas separat. 

Sändlista 
Beslutet delges sökanden och fastighetsägaren 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§88 AK KS 2018/00749-2 

Floåsen 20:4, strandskyddsdispens nybyggnad 
transformatorstation 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för nybyggnad av transformatorstation på 
fastigheten Floåsen 20:4 enligt bifogad situationsplan och i enlighet med miljöbalken 7 
kap 18 c § pkt 5. 

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

Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 5 376 kronor. 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 t i l l att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång t i l l 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 fr i t t , 
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 t i l l Länsstyrelsen besluta om en prövning ska ske eller inte. 

Justerandes signatuY Utdragsbestyrkande 
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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 dispensbeslutet vann laga 

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

Sammanfattning av ärendet 
Infratek Sverige AB söker strandskyddsdispens för uppförande av transformatorstation 
på fastigheten Floåsen 20:4 i Älvdalens kommun. 

Transformatorstationen ska ersätta gammal transformatorstation för att säkra 
elleveransen i området. Av ansökan framgår att placeringen måste vara central i 
förhållande t i l l de anslutna fastigheterna för att Mara gällande föreskrifter. 

Det finns ett vattendrag (Grövlan) beläget inom 100 meter från den tänlcta placeringen 
av transformatorstationen, därav gäller strandslcydd enligt 7 kap 13 och 14 §§ 
miljöbalken. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens, inkom 2018-04-17 
Situationsplan 1:400 inkom 2018-04-17 
Utdrag ur kartbutilcen, inkom 2018-04-17 
Ritning 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för nybyggnad av transformatorstation på 
fastigheten Floåsen 20:4 enligt bifogad situationsplan och i enlighet med miljöbalken 7 
kap 18 c § pkt 5. 

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

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

Sändlista 
Sökande 
Länsstyrelsen Dalarna 

Justerandes signaturs Utdragsbestyrkande 

kraft. 
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§89 AK KS 2018/00550-4 

Floåsen 20:4, nybyggnad transformatorstation 

Beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen under förutsättning 
att strandskyddsdispens beviljas på fastigheten. 

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

Med detta startbesked fastställs inlämnad kontrollplan, inkom 2018-03-19 

Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet även om 

kommunstyrelsen inte har utfärdat ett slutbesked. 

Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in t i l l Samhällsenheten: 

Uppföljd kontrollplan 

Avgiften för bygglovet är 5 879 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmälctige. Faletura skickas 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 t i l l att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång t i l l 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 fr i t t , 
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. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-06-05 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-16 

PROTOKOLL 15(36) 

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 t i 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 dispensbeslutet vann laga 
kraft. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Infratek Sverige AB söker bygglov för uppförande av transformatorstation på 
fastigheten Floåsen 20:4 i Älvdalens kommun. Transformatorstationen avses ersätta 
befintlig transformatorstation som rivs. 

Transformatorstationens byggnadsarea uppgår t i l l 8,83 m 2 , fasaden består av röd plåt 
och takbeldädnaden av svart plåt. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

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

Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov inkom 2018- 03-19 
Situationsplan 1:1000 inkom 2018-•03-19 
Situationsplan 1:4000 inkom 2018- 03-19 
Foto inkom 2018- 03-19 
Pdtning inkom 2018-•03-19 
Kontrollplan inkom 2018- 03-19 

Förslag till beslut 

Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen under förutsättning 
att strandskyddsdispens beviljas på fastigheten. 

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

Med detta startbesked fastställs inlämnad kontrollplan, inkom 2018-03-19 

Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet även om 

kommunstyrelsen inte har utfärdat ett slutbesked. 

Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-06-05 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-16 

PROTOKOLL 16(36) 

Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in t i l l Samhällsenheten: 

Uppföljd kontrollplan 

Avgiften för bygglovet är 5 879 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faletura sldckas separat. 

Sändlista 
Beslutet delges sökanden och fastighetsägaren. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-06-05 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-16 

PROTOKOLL 17(36) 

§90 AK KS 2018/00750-2 

Floåsen 14:20, strandskyddsdispens nybyggnad 
transformatorstation 

Beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för nybyggnad av transformatorstation på 
fastigheten Floåsen 14:20 enligt bifogad situationsplan och i enlighet med miljöbalken 
7 kap 18 c § pkt 5. 

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

Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 5 376 kronor. Faktura 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 t i l l att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång t i l l 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 fr i t t , 
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 t i l l Länsstyrelsen besluta om en prövning ska ske eller inte. 

Justerandes signatur /? Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 18(36) 
SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-06-05 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-16 

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 dispensbeslutet vann laga 
kraft. 

Bygglov för åtgärden krävs. 

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 Floåsen 14:20 i Älvdalens kommun. Transformatorstationen ska ersätta 
befintlig stolpstation. 

Elleveransen ska säkras i området kring Storsätern. Luftledningar ska ersättas med 
jordkabel. Av ansökan framgår att placeringen måste vara central i förhållande t i l l de 
anslutna fastigheterna för att klara gällande föreskrifter. 

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

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens inkom 2018-04-17 
Situationsplan 1:1000 inkom 2018-04-17 
Situationsplan 1:4000 inkom 2018-04-17 
Ritning inkom 2018-03-19 
Utdrag ur kartbutiken 

Förslag till beslut 

Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för nybyggnad av transformatorstation på 
fastigheten Floåsen 14:20 enligt bifogad situationsplan och i enlighet med miljöbalken 
7 kap 18 c § pkt 5. 

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

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

Sändlista 
Sökande 
Länsstyrelsen Dalarna 

Justerandes signat Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-06-05 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-16 

PROTOKOLL 19(36) 

§ 91 AK KS 2018/00546-6 

Floåsen 14:20, nybyggnad transformatorstation 

Beslut 

Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen under förutsättning 
att strandskyddsdispens beviljas på fastigheten. 

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

Med detta startbesked fastställs inlämnad kontrollplan, inkom 2018-03-20 

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

Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in t i l l Samhällsenheten: 

Uppföljd kontrollplan 

Avgiften för bygglovet är 5 879 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmälctige. Faktura skickas separat. 

Motiv för beslut 
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. 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Angränsande markägare kommer att 
informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post- och Inrikes 
Tidningar kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar 
beslutet. 

Justerandes signatur 

MM- - < t ^ 
Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-06-05 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-16 

20(36) 

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 Floåsen 14:20. Transformatorstationen avses ersätta befintlig stolpstation 
för att säkra elleveransen i området. 

Transformatorstationens byggnadsarea uppgår t i l l 8,83 m 2 , fasaden består av röd plåt 
och takbeklädnaden av svart plåt. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

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

Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, 
Ritning, 
Situationsplan 1:4000, 
Situationsplan 1:1000, 
Foto, 
Kontrollplan, 
Yttrande från Nodava, 

inkom 2018-03-20 
inkom 2018-03-20 
inkom 2018-04-17 
inkom 2018-04-17 
inkom 2018-04-17 
inkom 2018-03-20 
inkom 2018-04-09 

Förslag till beslut 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar art: 
Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen under förutsättning 
att strandskyddsdispens beviljas på fastigheten. 

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

Med detta startbesked fastställs inlämnad kontrollplan, inkom 2018-03-20 

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

Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in t i l l Samhällsenheten: 

Uppföljd kontrollplan 

Avgiften för bygglovet är 5 879 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmälctige. Faktura skickas separat. 

Sändlista 
Beslutet delges sökanden och fastighetsägaren. 

Justerandes signatu, Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-06-05 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-16 

PROTOKOLL 21(36) 

§ 92 AK KS 2018/00492-2 

Lövnäs 5:7, strandskyddsdispens nybyggnad av förråd 
(verkstadsbod) 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för nybyggnad av förråd på fastigheten 
Lövnäs 5:7 enligt bifogad situationsplan och i enlighet med miljöbalken 7 kap 18 c § plct 
1. 

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

Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 5 460 kronor. Faktura översändes separat. 

Motiv för beslut 
Åtgärden vidtas på redan ianspråktagen tomtplats. 

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

Åtgärden bedöms inte motverka syftet med strandskyddet eller väsentligt 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 t i l l att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång ti l l 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 fr i t t , 
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. 

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. 

Justerandes signatur/ Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-06-05 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-16 

PROTOKOLL 22(36) 

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 kommit in t i 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 åtgärden inte har påbörjats inom två år eller inte har 
avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § 
miljöbalken). 

Bygglov för åtgärden krävs. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Sten Arne Ottosson söker strandskyddsdispens för uppförande av förråd på fastigheten 
Lövnäs 5:7 i Älvdalens kommun. 

Fastigheten är belägen inom 100 meter från Vansjön därav gäller strandskydd enligt 7 
kap 13 och 14 §§ miljöbalken. 

På fastigheten finns sedan tidigare flertalet byggnader som strandskyddsdispens har 
beviljats för. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens, inkom 2018-03-12 
Situationsplan 1:1000 inkom 2018-05-28 
Utdrag ur kartbutiken, inkom 2018-04-17 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar art: 
Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för nybyggnad av förråd på fastigheten 
Lövnäs 5:7 enligt bifogad situationsplan och i enlighet med miljöbalken 7 kap 18 c § pkt 
1. 

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

Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 5 460 kronor. Faktura översändes separat. 

Sändlista 
Sökande 
Länsstyrelsen Dalarna 

Justerandes signaWr Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-06-05 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-16 

PROTOKOLL 23(36) 

§ 9 3 AK KS 2018/00490-6 

Lövnäs 5:7, nybyggnad av förråd (verkstadsbod) 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen under förutsättning 
att strandskyddsdispens beviljas. 

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

Med detta startbesked fastställs inlämnade ritningar, inkomna 2018-03-19 och 
2018-05-29. 

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän 
kommunstyrelsen har gett ett slutbesked. 

Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in t i l l Samhällsenheten: 

Uppföljd kontrollplan. 
Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med 
startbeskedet/bygglovet. 
Intyg från sakkunnig om kontroll av eldstad/rökkanal/ inldusive 
tillträdesanordningar på tak. 

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

Motiv för beslut 
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. 

Nodavas yttrande meddelar: Om garaget förses med golvavlopp ska erforderligt skydd 
mot utsläpp av oljehaltigt vatten t i l l spillvattennätet installeras (oljeavskiljare) med 
erforderlig kapacitet i förhållande t i l l verksamheten i garaget. 

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. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-06-05 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-16 

PROTOKOLL 24(36) 

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

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Angränsande markägare kommer att 
informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post- och Inrikes 
Tidningar kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överldagar 
beslutet. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Sten Ottosson söker bygglov för uppförande av komplementbyggnad på fastigheten 
Lövnäs 5:7. Av ansökan framgår att byggnaden avses användas t i l l garage/förråd samt 
bagarstuga. 

Byggnadens byggnadsarea uppgår t i l l 45 m 2 . 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

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

Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, inkom 2018-03-14 
Ritningar, inkom 2018-03-14 
Situationsplan, inkom 2018-05-29 
Yttrande från Nodava, inkom 2018-03-21 

Förslag till beslut 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen under förutsättning 
att strandskyddsdispens beviljas. 

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

Med detta startbesked fastställs inlämnade ritningar, inkomna 2018-03-19 och 2018-

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän 
kommunstyrelsen har gett ett slutbesked. 

Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in t i l l Samhällsenheten: 

Uppföljd kontrollplan. 
Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med 
startbeskedet/bygglovet. 
Intyg från sakkunnig om kontroll av eldstad/rökkanal/ inklusive 
tillträdesanordningar på tak. 

gälla. 

05-29. 

Justerandes signatur, 

lAPr ~T; 
Utdragsbestyrkande 
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Avgiften för bygglovet är 3 276 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Sändlista 
Beslutet delges sökanden 

Justerandes signatur 

M M - -fe Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-06-05 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-16 

PROTOKOLL 26(36) 

§94 AK KS 2018/00224-10 

Idre 80:240, tillbyggnad av fritidshus med garage och 2 
lägenheter 

Beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Inte bevilja bygglov för den sökta åtgärden på fastigheten Idre 8:240 i enlighet med 
ansökan inkommen 2018-01-31. 

Enligt fastställd taxa av kommunfullmälctige utgör avgiften för avslag av bygglov och 
kungörelse 8 845 kronor. (50% av bygglovavgiften (exklusive startbesked)) 

Motiv för beslut 
Fråga är om även nu aktuell åtgärd eller ökning av bostadsytan kan inrymmas i vad 
som kan anses vara en mindre avvikelse. 

I denna bedömning kan hänsyn inte tas t i l l att planen kan uppfattas som gammal och 
inaktuell. Gällande plan skall tillämpas t i l l dess den ersätts av en ny plan. Frågan är 
därefter om åtgärden ändå kan tillåtas såsom en mindre avvikelse som är förenlig med 
planens syfte. 

Bedömningen ska också göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall och inte 
utifrån absoluta mått och tal. Avvikelsen ska vidare relateras t i l l åtgärden och 
karaktären för miljön. 

I bedömningen om bygglov ska medges eller om bygglov ska nekas får byggnadens 
omgivningspåverkan tas i beaktande. Eftersom byggnaden är placerad i ett tätbebyggt 
område är olägenheter för grannfastigheter i fråga om viss insyn och skuggning kanske 
inte större än att de får tålas. 

Avvikelser från planeringen som i framtiden kan påverka grannarna kan leda t i l l en 
oacceptabelt stor miljöförändring. Om åtgärden upprepas på alla fastigheter i ett 
område, bör inte dessa avvikelser anses som små. 

Enligt PBL 9 kap. 31b § skall bygglov lämnas t i l l åtgärder som innebär en liten 

avvikelse från detaljplanen, i det fall avvikelsen är förenlig med planen. 

När det gäller byggnadsyta kan men rent generellt säga att det finns en praxis att godta 
10% överbyggnation. Detta grundar sig på rättsfall framför allt f rån kammaiTätten och 
regeringsrätten, vilket ger kommunerna vägledning i sin bedömning i andra ärenden. 
Med detta sagt är det inte så att överinstans automatiskt godtar en överbyggnation om 
10%, vid en prövning. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Avgift 
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En prövning görs alltid utifrån de förhållanden som råder på platsen, på vilket sätt 
åtgärden påverkar sin omgivning och huruvida planstridigheten är förenlig med 
planens syfte. 

Samhällsutvecklingsutskottet finner i sin prövning att avvikelsen med 71 % inte kan 
anses vara liten. Mot bakgrund av dessa skäl saknas förutsättning för att ge bygglov 
med stöd av 9 kap 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen. 

Andra möjligheter t i l l avvikelser regleras 9 kap 31 c § plan- och bygglagen. Den 
bestämmelsen tar sikte på åtgärder som tillgodoser ett angeläget gemensamt behov 
eller allmänt intresse eller som innebär en sådan annan användning av mark som utgör 
ett lämpligt komplement t i l l den användning som bestämts i detaljplanen. Inte heller 
dessa möjligheter t i l l avvikelser är tillämpliga i det aktuella ärendet. 

Upplysningar till sökande 

• Beslutet kan överldagas. Hur ett sådant överklagande går t i l l framgår av den 
bifogade hänvisningen härom. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet omfattar ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintligt fritidshus med 
skotergarage samt 2 lägenheter på fastigheten Idre 80:240. 

Fastigheten omfattas av detaljplan 2039-P80. Området för åtgärden markeras med 
B i l e l och medger en byggnadsarea om 140 m 2 på tomt större än 1000 m 2 . 

Det står också i detaljplan bestämmelse att för BI I område gäller 12 000 kvm som 
största sammanlagda byggnadsarea och att tillåten byggnadsarea ej gäller vid bildande 
av bostadsrättsförening för gruppbebyggelse där högst 30% per hektar är tillåten. 

I dagsläge finns ingen tomt i området som har en area som är lika hektar. 

Idre 80:240 har en fastighetsarea på 1041 m 2 och befintlig byggnad på fastigheten som 
upptar en byggnadsarea på 140 m 2 . 

Tillbyggnaden omfattar garage och en lägenhet per våning. 

Tillkommande byggnadsarea är ca 99,5 m 2 . 

Efter avsedd åtgärd skulle byggnadsarean på fastigheten uppgå t i l l ca 240 m 2 vilket ger 
fastigheten en exploateringsgrad på ca 23 % och en avvikelse om ca 71 % över 

föreskriven byggnadsarea. 

Ser man t i l l exploateringsgrad/fastighet i området bedöms att liknande avvikelser 
gjorts tidigare från detaljplanen. Avvikelser som tidigare medgivits i området varierar 
mellan byggrätt, taldutning samt byggnadshöjd. Avvikelserna har bedömts vara 
godtagbara för varje ensldlt ärende utifrån tomtutformning, läge och hur avvikelsen har 
påverkat omgivningen. 

Sökt åtgärd är sådan att berörda grannar och sakägare har underrättats om ansökan 
och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. 

Justerandes signatur/ Utdragsbestyrkande 
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Erinran mot sökt åtgärd har inkommit från: 

Ägare t i l l Idre 80:243 
50 % ägare t i l l Idre 80:239 
50 % ägare t i l l Idre 80:239 

Kommuniceringsbrev har sldckats t i l l sökande den 2018-03-20 där han getts möjlighet 
att ändra ansökan eller lämna kommentarer. 

Yrkanden 
Jan Spånberg (c) med bifall f rån Marica Leandersson (c) yrkar att bygglovet ska 
beviljas. 

Kent Eriksson (s) yrkar bifall t i l l förvaltningens förslag t i l l beslut. 

Beslutsgäng 
Ordförande Mattias Högberg (s) ställer proposition på Kent Eriksson (s) yrkande om 
bifall t i l l förvaltningens förslag t i l l beslut och Jan Spånbergs (c) yrkande med bifall från 
Marica Leandersson (c) att bevilja bygglovet. 

Ordförande finner att samhällsutvecldingsutskottet beslutar enligt Kent Erikssons (s) 
yrkande om bifall t i l l förvaltningens förslag. Till kommunstyrelsens sammanträde ska 
även förvaltningen ta fram ett alternativt förslag t i l l beslut där bygglovet beviljas. 

Reservationer 
Jan Spånberg (c) och Marica Leandersson (c) reserverar sig t i l l förmån för eget 

Exploateringsgrad/tomt samt avvikelser i % 
Fotodokumentation 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

Inte bevilja bygglov för den sökta åtgärden på 

fastigheten Idre 8:240 i enlighet med ansökan inkommen 2018-01-31. 

Sändlista 
Sökande och berörda 

yrkande. 

Beslutsunderlag 
Ansökan, 
Fasadritningar, 
Planritningar, 
Sektionsritning, 
Situationsplan, 
Yttrande från ägare t i l l Idre 80:239, 
Yttrande från ägare t i l l Idre 80:239, 
Yttrande från ägare t i l l Idre 80:243, 

inkom 2018-01-31 
inkom 2018-01-31 
inkom 2018-01-31 
inkom 2018-01-31 
inkom 2018-01-31 
inkom 2018-02-28 
inkom 2018-02-26 
inkom 2018-03-07 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 9 5 AK KS 2018/01045-2 

Riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp i Älvdalens 
kommun 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta bifogade riktlinjer för 
handläggning av enskilda avlopp i Älvdalens kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsenheten har tagit fram förslag på riktlinjer för handläggande av enskilda 
avlopp i Älvdalens kommun. Syftet med rilctlinjerna är att kommunen, tjänstemän och 
politiker, ska ha en gemensam hållning gällande frågor som rör enskilda avlopp, skapa 
tydlighet och effelctiv vägledning mot kommunens kunder samt möjliggöra en enhetlig 
och likriktad bedömning vid handläggning av enskilda avlopp. 

Förslaget t i l l riktlinjer har tagits fram genom omvärldsbevalcning samt med stöd av de 
handläggningsstöd och allmänna råd som tillsynsvägledande myndighet tagit fram. 

Under utskottets sammanträde uppmärksammas behov av redaktionella ändringar. 

Beslutsunderlag 
Förslag t i l l riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp i Älvdalens kommun, 
daterade 2018-05-23. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta bifogade riktlinjer föl-
handläggning av enskilda avlopp i Älvdalens kommun. 

Sändlista 
Miljöinspektör 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§96 AK KS 2018/00883-2 

Ansökan om planbesked för upphävande av del av detaljplan 
i Fjätervålen 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

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

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

upprättas innan arbetet påbörjas. 

Sammanfattning av ärendet 
Fjätervålen AB ansöker om planbesked för att upphäva del av detaljplan 2039-P269. 
Sökande har för avsikt att utveckla området och gällande detaljplan är ej förenlig med 
deras planerade bebyggelse. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2018-05-04 
Förtydligande av ansökan 2018-05-15 
Kartbild 2018-05-15 
Översiktskarta 2018-05-15 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Att planbesked beviljas. 
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 
Planarkitekt 

Justerandes signaUff'' Utdragsbestyrkande 
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§97 AK KS 2018/00942-2 

Ansökan om planbesked, Floåsen 19:28, Grövelfjäll 

Beslut 
Under förutsättning att inte det remissvar som inväntas från ÄVA AB i ärendet innebär 
hinder så föreslår Samhällsutvecklingsutskottet Kommunstyrelsen besluta: 

Att planbesked beviljas för ändring av detaljplan, del av Floåsen 19:28, Grövelfjäll. 
Att planförslaget kan bli föremål för samråd när fullständiga handlingar föreligger. 
Att debitering för planarbetet sker enligt antagen plantaxa. Planavtal skall 
upprättas innan arbetet påbörjas. 

Sammanfattning av ärendet 
Gällande detaljplan för Grövelfjälls skidanläggning ger inget utrymme för att utveckla 
anläggningen som ägarna, Grövelfjäll Lif t och Fritid AB, önskar. Det ägarna vil l 
tillskapa är pistnära boende i form av bland annat uthyrningsstugor och hotell. I 
samband med detta önskas även möjligheter skapas för byggande av bland annat 
maskinhall, personalboende och värmestuga. Ansökan bedöms förenlig med 
översiktsplanen. 

Tidigt samråd har skett med ÄVA AB och remissvar inväntas från dem. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Översiktskarta 2018-05-14 
Bilaga 2 Gällande detaljplan 2018-05-14 
Bilaga 3 Planeringsskiss 2018-05-14 
Bilaga 4 Ansökan 2018-04-14 

Förslag till beslut 
Under förutsättning att inte det remissvar som inväntas från ÄVA AB i ärendet innebär 
hinder så föreslår Samhällsutvecklingsutskottet Kommunstyrelsen besluta: 

Att planbesked beviljas för ändring av detaljplan, del av Floåsen 19:28, Grövelfjäll. 
Att planförslaget kan bli föremål för samråd när fullständiga handlingar föreligger. 
Att debitering för planarbetet sker enligt antagen plantaxa. Planavtal skall 
upprättas innan arbetet påbörjas. 

Sändlista 
Grövelfjäll Lift och Fritid AB 
Planarkitekten 

Justerandes signatuf Utdragsbestyrkande 
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§ 9 8 AK KS 2018/01034-1 

Remiss - Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i 
Dalarna samt underavtal för samordning av särskild 
kollektivtrafik - skolskjuts 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen att meddela 
kollektivtrafilcförvaltningen att Älvdalens kommun anser att avtalsförslaget inte är 
tillräckligt väl genomarbetat. Kommunen föreslår att kollelctivtrafilcförvaltningen 
återtar förslaget för omarbetning i dialog med länets samlade trafikplanerargrupp. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens trafikplanerare Lena Karelius föredrar ärendet. 

Det förslag t i l l avtal som är ute på remiss är bristfälligt. Exempelvis saknas det 
slutdatum för avtalet och det stämmer inte överens med det förslag som 
skolskjutsgruppen arbetade fram. 

Kommungruppen för trafikplanerare har träffats och diskuterat avtalet. Deras 
rekommendation är att kommunerna återremitterar avtalet i sin helhet. 

Beslutsunderlag 
Remiss inkom 2018-05-21. 

Sändlista 
Kollelctivtrafikförvaltningen, Landstinget Dalarna 

Beslut 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 9 9 AK KS 2017/01952-7 

Rapport budget och verksamhet för 
samhällsutvecklingsförvaltningen tom april. 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet tar del av och godkänner budget och 
verksamhetsrapporten för Samhällsutvecldingsförvaltningen t i l l och med april 2018 

Sammanfattning av ärendet 
En rapport har sammanställts för uppföljning av Samhällsutvecldingsförvaltningens 
budget och verksamhet t i l l och med april 2018. 

Förvaltningens årsprognos är för närvarande minus 5 miljoner. Merparten av det 
negativa resultatet är kopplat t i l l integrationsenheten. Samhällsenheten har haft ökade 
kostnader för vinterväghållning på grund av den snörika vintern. 

Förvaltningen arbetar med att parera ytterligare underskott. 

Några av de åtgärder som vidtas är: 

• Ytterligare varsel på integrationsenheten. 
• Åtgärder på kommunens skogsmark enligt skogsbruksplan. 
• Arbete med att sälja fler tomter. 

Beslutsunderlag 
Rapport budget och verksamhet för samhällsutvecldingsförvaltningen tom april. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet tar del av och godkänner budget och 
verksamhetsrapporten för Samhällsutvecldingsförvaltningen t i l l och med april 2018 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ lOO 

Informationsärenden 
Information från Kultur- och AK KS 2018/00070-19 

2. 

3-

4-

fritidsenheten 

Enhetschef Maria Thorstensson 
informerar om bland annat status för nya 
biblioteket och arbetet med barnkultur. 

Information från Arbete och 
Utvecklingsenheten 

Enhetschef Björn Tegnér informerar om 
enhetens arbete, visar 
arbetsmarknadsstatistik och presenterar 
en ny medarbetare. 

Jimmy Sys är ny medarbetare på enheten. 
Jimmy kommer att jobba med DUNA-
projektet (ett projekt likt "Jobb i norr" 
men riktat mot näringslivet). Projektet är 
planerat att pågå t i l l december 2019. 

Beslut om beviljat lönebidrag för 2018 AK KS 2018/00011-40 

Enhetschef Björn Tegnér informerar om 
hur arbetet med lönebidrag t i l l föreningar 
fortlöper. 

Planöversikt AK KS 2018/01043-1 

Planarkitekter Johan Olsson och Mattias 
Estenberg redovisar status för planarbete. 

Presentation av ny alkoholhandläggare AK KS 2018/00070-26 
samt gatuingenjör 

Sten-Erik Eriksson är ny 
alkoholhandläggare på kommunen. 
Tjänsten har blivit flyttad t i l l 
samhällsenheten från arbete och 
utvecklingsenheten. 

Tony Nilsson är ny gatuingenjör på 
kommun. 

ndes signatur Utdragsbestyrkande 
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6. Information från förvaltningschefen AK KS 2018/00070-1 

Förvaltningschef Christina Holback 
informerar om förvaltningens pågående 
arbete. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ l O l 

Delgivningar 

i . 

2. 

3-

4-

5-

6. 

Samhällsutvecklingsförvaltningens 
delegationsbeslut 2018-04-28 t i l l 
2018-05-29 

Fastställd vägplan för ombyggnad av väg 
1024 Vasaloppsvägen, delen Tennäng t i l l 
evertsberg, samt indragning av väg TRV 
2018/7212 

Kallelse AK Samhällsutvecklingsutskottet 
2018-06-05 

TIDSPLAN SU 2018-06-05 

Brev från Älvdalens Köpmangata, 
företagarna Särna-Idre-Grövelsjön och 
företagarna Älvdalen. 

Revisionsrapport: Utredning av 
kommunernas hantering av ramavtal kring 
fibernät 

AK KS 2018/00111-4 

AK KS 2018/00726-1 

AK KS 2018/00225-14 

AK KS 2018/00070-28 

AK KS 2018/00675-3 

AK KS 2018/01133-1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


