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§ 102 

Val av justerare och datum för justering 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet utser Henrik Skottheim (c) att justera dagens protokoll. 

Protokollet justeras 2018-09-05. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§103 

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet godkänner dagordningen för dagens sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Tre ärenden tillkommer t i l l dagordningen: 

• Redundans för fiber 
• Hastigheter genom tätorter 
• Trygghet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§104 AK KS 2018/01447-1 

VA-plan inför samråd 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna framtaget förslag t i l l VA-policy, VA-översilct 
och VA-plan samt att samråd kan inledas. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsenheten har i samarbete med tjänstemän på Nodava, arbetat fram förslag t i l l 
VA-policy, VA-översikt och VA-plan för planperioden 2019-2023 och som nu bedöms 
vara färdiga för samråd. 

Planperioden för förslaget t i l l VA-plan harmonierar med den tilltänkta planperioden 
för kommunens nya översiktsplan. 

För arbetet med VA-plan så har en politisk referensgrupp funnits och inledande 
samrådsmöten med allmänheten har hållits under inledningen av arbetet med VA-
planen i alla tre kommundelar. 

Under samrådstiden så kommer planen att finnas utställd för medborgare att ta del av 
och lämna synpunkter på. 

Samråd sker även med länsstyrelse, grannkommuner, berörda myndigheter och andra 
sammanslutningar som har ett väsentligt intresse av förslaget. VA-planen avses att gå 
ut på remiss parallellt med förslaget t i l l ny översiktsplan. 

Samhällsutvecklingsutskottet påpekar behov av en del redaktionella ändringar. 
Ändringarna arbetas in i handlingarna t i l l kommunstyrelsens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 - VA-policy för Älvdalens kommun, daterad 2018-08-22. 
Bilaga 2 - VA-Översikt för Älvdalens kommun, daterad 2018-08-22. 
Bilaga 3 - VA-plan för Älvdalens kommun 2019-2023, daterad 2018-08-22. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna framtaget förslag t i l l VA-policy, VA-översikt 
och VA-plan samt att samråd kan inledas. 

Sändlista 
Förvaltningschef Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Enhetschef Samhällsenheten 
VD Nodava 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§105 AK KS 2018/00494-5 

Svar på medborgarförslag från gällande velomobilcentrum 
och festival i Älvdalens kommun 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

Art avslå medborgarförslaget på att Älvdalens kommun inrättar ett velomobilcentrum 
och anordnar en festival i Älvdalen. 

Med detta anses medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslaget föreslås att Älvdalens kommun anskaffar/sponsrar ett 
utställningsexemplar av en velomobil samt att kommunen bör planera för 
velomobilfestival. 

Älvdalens kommun ser positivt på omställning från fossilfria fordon t i l l elfordon och 
planerar bl.a. att ersätta tjänstebilar med elbilar. 

Den ansträngda ekonomin i kommunen ger inte i dagsläge möjlighet att anskaffa eller 
sponsra ett utställningsexemplar velomobil som förslagsställaren föreslår. Gällande 
velomobilcentrum/festival bör engagemang initieras av en lokal förening 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag gällande velomobilcentrum och festival i Älvdalen. 
Inkommit 2018-03-12. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå 
medborgarförslaget på att Älvdalens kommun gällande velomobilcentrum och festival i 
Älvdalen 

Sändlista 
Förslagsställaren 

Beslut 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 8(72) 

§ 106 AK KS 2018/00178-4 

Svar på medborgarförslag, Fairtrade city diplomering 

Beslut 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

Att avslå medborgarförslaget på att Älvdalens kommun deltar i Fairtrade City 
diplomering. Med detta anses medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Författaren av medborgarförslag vill att Älvdalens kommun ansöker om Fairtrade City 
diplomering "Tänk globalt handla lokalt". 

Intentionen med medborgarförslaget att "Tänka globalt och handla lokalt" är 
behjärtansvärd och viktig. 

Fairtrade City är en diplomering som engagerar sig för rättvis och etisk konsumtion. 
Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och 
stärka odlarnas inflytande och handlingskraft främst i U-länder. Genom att arbeta för 
att välja Fairtrade-märkta produkter bidrar man bl.a. t i l l art odlare och anställda, med 
egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnads-villkor. 

Det är i första hand konsumenter som kan påverka ökad konsumtion av Fairtrade varor 
i kommunen genom ökad efterfråga. För vidare information: 

https://fairtrade.se/lara-mig-mer/om-fairtrade/vad-ar-fairtrade/ 

I den av kommunfullmäktige antagna kommunplanen för perioden 2018-2020 så finns 
ett politiskt åtagande enligt följande: 

Andelen kravmärkta, ekologiska/ Fairtrade och eller lokalproducerade livsmedel i 
kommunens verksamhet skall under de kommande åren uppgå t i l l följande: 

2018 Minst 25% 

2019 Minst 30 % 

2020 Minst 35 % 

Genom detta politiska åtagande så visar kommunen tydligt sin intention om att 
Fairtrade är viktigt och kommunen fäster vikt vid den typer av frågor utan att gå hela 
vägen t i l l certifiering. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om fairtrade city diplomering. Inkommit 2018-01-23. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå 
medborgarförslaget på att Älvdalens kommun deltar i Fairtrade City diplomering. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sändlista 
Förslagsställaren 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 107 AK KS 2018/01657-1 

Redundans för fiber 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Att Älvdalens kommun tillsammans med Härjedalens och ev. Malungs kommuner gör 
en gemensam skrivelse t i l l PTS, MSB och eventuellt andra berörda myndigheter för att 
kraftfullt förtydliga vikten av det stora behovet av en säker och trygg kommunikation 
med redundans och robusthet i våra glesbygdskommuner med ett önskemål om att 
myndigheterna bistår kommunen i finansieringen av detta. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av sommarens bränder och den avgrävda fiberkabeln i Åsen som bröt 
fiberkommunikationen i hela den norra kommundelen så måste kommunen vidta 
åtgärder för att säkerställa att viktiga samhällsfunktioner och offentlig service inte 
slutar fungera i ett krisläge. 

Nuläge 
Älvdalens kyrkby är ansluten via en inkommande fiberkabel f rån Mora via den med 
Mora kommun "gemensamma Quadracomfibern" som förvärvades 2014. 

Från Älvdalen hyr vi kapacitet av Norrsken i en av Telia ägd fiberkabel t i l l Särna och 
vidare t i l l Idre. Genom denna erbjuds kommunal- och landstingsservice samt ett öppet 
nät i Särna och Idre, i egen regi eller genom byaföreningarna. 

P å g å e n d e arbete 
Länsstyrelsen i Dalarna har tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtland och Älvdalens 
kommun, redan i februari 2017, lämnat en ansökan t i l l PTS i syfte att åstadkomma ert 
redundansnät mellan Lillfjäten eller Grundagssätern och Härjedalen. Förbindelsen 
syftar t i l l att ansluta vårt befintliga nät vid som är våra yttersta punkter mot Härjedalen 
som idag saknar redundans i Lofsdalen. 

Ett alternativ som kommunen kanske kan se som ett komplement är ett närmare 
samarbete med Norge och vi har öppnat upp kontaktvägar t i l l våra kollegor på den 
norska sidan för att utreda vilka möjligheter som finns att ansluta t i l l deras nät. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse: Redundans i norr 180824. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Att Älvdalens kommun tillsammans med Härjedalens och ev. Malungs kommuner gör 
en gemensam skrivelse t i l l PTS, MSB och eventuellt andra berörda myndigheter för att 
lcraftfullt förtydliga vikten av det stora behovet av en säker och trygg kommunikation 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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med redundans och robusthet i våra glesbygdskommuner med ett önskemål om att 
myndigheterna bistår kommunen i finansieringen av detta. 

Sändlista 
Stadsnätsansvarig 

Justerandes signatur . Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 12(72) 

§108 AK KS 2018/00887-1 

Gördalen Backcountry AB förslag angående åtgärd gällande 
serveringstillstånd. 

Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen beslutar att Gördalen Backcountry tilldelas en varning med stöd av 
9 kap 11 § tredje stycket Alkohollag (2010:1622) anmälan förändringar i bolagsstyrelse. 

Sammanfattning av ärendet 
I utredningen har det framkommit brister som bedöms så allvarliga art det är skäl för 
att utfärda en varning gällande Gördalen Backcountry AB:s alkoholtillstånd. 

Beslutsunderlag 
Utredning, dnr AK KS 2018/00887-1. 

Förslag till beslut 
Gördalen Backcountry tilldelas en varning med stöd av AL 9:ii§ st3 anmälan 
förändringar i bolagsstyrelse. 

Sändlista 
Enhetschef samhällsenheten 
Förvaltningschef samhällsutveckling 

Beslut 

Justerandes signatur , Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 13(72) 

§109 AK KS 2015/02376-98 

Översiktsplan inför utställning 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen beslutar att utställning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) kan 
inledas för den nya översiktsplanen. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje kommun ska, enligt 3 kap. plan- och bygglagen, ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunens yta. Kommunstyrelsen i Älvdalens kommun tog den 15 maj 
2012 beslut om att revidera översiktsplanen från år 1994 och den 15 september 2015 
fastslogs en projektplan och likvida medel för arbetet. 

En samrådsversion av översiktsplanen har under våren 2018 varit föremål för samråd 
och utställning och därefter har handlingarna reviderats under sommaren. De 
yttranden som inkommit under samrådstiden har sammanställts i en 
samrådsredogörelse där det framgår vilka ändringar som synpunkterna/ yttrandena 
har föranlett. Även de yttranden som inte föranlett någon ändring har fått ett 
bemötande. 

Handlingarna bedöms nu färdiga för utställning där allmänheten ges möjligheten att 
under två månader ta del av förslaget och lämna skriftliga synpunkter. Under 
utställningstiden ska även länsstyrelsen granska förslaget och lämna ett speciellt 
granskningsyttrande som sedan bifogas t i l l planhandlingarna inför antagande. 

Parallellt med utställningen av förslag t i l l ny översiktsplan så avses även förslag t i l l VA-
plan, VA-policy samt VA-översikt gå ut på samråd. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 - ÖP Översiktsplan 2018-08-24 - Lågupplöst 
Bilaga 2 - LIS Översiktsplan 2018-08-24 - Lågupplöst 
Bilaga 2 - MKB Översiktsplan 2018-08-24 
Bilaga 4 - Sammanfattning av översiktsplan på sydsamiska 2018-08-23 
Bilaga 5 - Affisch A2 2018-08-23 
Bilaga 6 - Affisch A3 2018-08-23 
Bilaga 7 - Samrådsredogörelse Översiktsplan 2018-08-23 - Lågupplöst 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen beslutar att utställning enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) kan inledas för den nya översiktsplanen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sändlista 
Planarkitekt 
Enhetschef Samhällsenheten 
Förvaltningschef Samhällsutvecklingsförvaltningen 

Justerandes signatur 

UÅt is 
Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 15(72) 

§ no AK KS 2018/00040-12 

Detaljplan för Floåsen 23:7, Norr om Lövåsgården 

Beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna granskningsutlåtandet. 
2. Anta planförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Planförslaget möjliggör att avstycka och bebygga ca 14 fritidshusfastigheter i den östra 
delen av Lövåsen. 

Beslutsunderlag 
Plankarta, juni 2018. 
Planbeskrivning, juni 2018. 
Granskningsutlåtande, maj 2018. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna granskningsutlåtandet. 
2. Anta planförslaget. 

Sändlista 
Sökande 
Planarkitekt 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 16(72) 

§ H l AK KS 2018/01193-7 

Upphävande del av detaljplan för del av Lillfjäten 5:230 m.m. 

Samhällsutvecklingsutskottet uppdrar t i l l samhällsenheten att färdigställa 
handlingarna och formulera ett förslag t i l l beslut i t id t i l l kommunstyrelsens 
sammanträde den 18 september 2018. 

Samhällsutvecklingsutskottet uppmanar kommunstyrelsen att ärendet omedelbart 
justeras. 

Sammanfattning av ärendet 
Fjätervålen AB har för avsikt att utveckla området och gällande detaljplan är ej förenlig 
med deras planerade bebyggelse. Resultatet av ett upphävande blir att ny bebyggelse 
kan tillkomma genom bygglovsprövning, då utan att vara låst t i l l vad som kan anses 
vara en föråldrad detaljplan. 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 81 att med stöd av plan- och 
bygglagen 5 kap 27 § delegera möjligheten att anta ärendet t i l l kommunstyrelsen. 

Ärendet har varit ute på samråd från och med den 3 ju l i 2018 t i l l och med 
den 7 augusti 2018. En blankett för godkännande av planförslaget bifogades t i l l 
samtliga parter men svar erhölls ej. Ärendet är därmed utställt för granskning under 
perioden 21 augusti 2018 t i l l och med 4 september 2018. 

Samhällsenheten väntas färdigställa antagandehandlingarna i t id t i l l 
kommunstyrelsens sammanträde den 18 september 2018. 

Beslutsunderlag 
Sammanställs t i l l kommunstyrelsens sammanträde den 18 september 2018. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet uppdrar t i l l samhällsenheten att färdigställa 
handlingarna och formulera ett förslag t i l l beslut i t id t i l l kommunstyrelsens 
sammanträde den 18 september 2018. 

Sändlista 
Planarkitekt 

Beslut 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 17(72) 

§ 112 AK KS 2018/00958-11 

Planändring, detaljplan för del av Floåsen 19:2 och 19:28 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna granskningsutlåtandet. 
2. Anta planförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Den befintliga detaljplanen ändras så den överensstämmer med den aktuella 
fastighetsindelningen. Syftet är att aktualisera detaljplanen så de befintliga, 
planstridiga fastigheterna kan nyttjas. 

Beslutsunderlag 
Plankarta, 2018-08-14. 
Granskningsutlåtande, 2018-08-14. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna granskningsutlåtandet. 
2. Anta planförslaget. 

Sändlista 
Planarkitekt 

Beslut 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 18(72) 

§ 113 AK KS 2018/01331-1 

Detaljplan vid Naturbruksgymnasiet - grund för 
kostnadsreglering i kommande planavtal 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta kostnaden för 
framtagande av detaljplan hanteras enligt alternativ 1. 

Älvdalens utbildningscentrum AB ska som hyrestagare och sökande av planbeskedet 
faktureras för hela kostnaden för detaljplanen. 

Sammanfattning av ärendet 
Önskemål och behov av en ny detaljplan för området vid Naturbruksgymnasiet har 
varit aktuellt sedan minst 4 år tillbaka från Naturbruksgymnasiets sida. Älvdalens 
kommun har under 2016-2017 köpt in mark t i l l området för att möjliggöra utförandet 
av den kommande detaljplanen, detta t i l l en kostnad av ca 117 000 kr. 

Älvdalens utbildningscentrum AB beviljades 2018-04-24 planbesked av 
kommunstyrelsen för framtagande av detaljplan för området. Nästa steg är nu att 
teckna ett planavtal med sökande i vilket bl.a. skall regleras avgift för planarbetet enligt 
den av kommunfullmäktige antagna plantaxan. 

Diskussioner fördes tidigare mellan Älvdalens Utbildningscentrum AB (ÄU AB) och 
dåvarande stadsarkitekt kring vem som skulle stå för kostnaden för 
planläggningsarbetet enligt kommunens plantaxa. ÄU AB anser att Älvdalens kommun 
i roll som fastighetsägare ska stå för kostnaden för planarbetet. ÄU AB hyr 
anläggningen fram t i l l 2021-06-30. 

Kostnaden för planarbetet uppskattas t i l l 175 000 kr, plus eventuella direkta utlägg och 
externa kostnader. För hur dessa kostnader ska fördelas finns nu i huvudsak 
nedanstående alternativ för kommunstyrelsen att ta ställning t i l l . 

Alternativ 1: ÄU AB ska som hyrestagare och sökande av planbeskedet faktureras för 
hela kostnaden för detaljplanen. 

Alternativ 2: Kostnaden för detaljplanen ska fördelas ut på ÄU AB:s återstående 
hyresavtalstid i form av anpassningstillägg i hyresavtalet. 

Alternativ 3: Älvdalens kommun ska som fastighetsägare stå för kostnaden för 
framtagandet detaljplanen. 

Yrkanden 
Mattias Högberg (s) yrkar att samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
besluta enligt alternativ 1. 

Bes lu t sgång 
Ordförande Mattias Högberg (s) ställer proposition på sitt yrkande och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet beslutar enligt yrkande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 19(72) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Detaljplan vid Naturbruksgymnasiet - grund för kostnadsreglering i 
kommande planavtal. Daterat 2018-07-06. 

Förslag till beslut 
Lämnas utan förslag t i l l beslut. 

Sändlista 
Planarkitekt 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 20(72) 

§114 AK KS 2018/01087-2 

Uppdrag meröppet bibliotek 

Beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen att uppdra t i l l kultur- och 
fritidsenheten att arbeta vidare med projektet för att under år 2019 kunna starta upp 
meröppet på Älvdalens bibliotek. 

Sammanfattning av ärendet 
I och med flytten t i l l nya lokaler för kommunens huvudbibliotek så har det förberetts 
för så kallat meröppet bibliotek. Meröppen biblioteksverksamhet kan definieras som en 
utökning av bibliotekens öppettider genom att ge besökare tillgång t i l l biblioteket utan 
att det finns någon personal på plats. Besökarna legitimerar sig, genom ti l l exempel sitt 
lånekort, för att komma in i biblioteket och sköter sen sina lån och återlämningar själva 
via en självbetjäningsmaskin. Ett meröppet bibliotek samspelar med moderna 
levnadsvanor och nyttjar biblioteken effektivare. Biblioteket blir också mera tydligt en 
tillgänglig resurs för medborgarna. 

Det krävs en del ytterligare för att kunna ta detta i bruk, bl.a. regler och riktlinjer för 
hur det ska fungera, eventuell kameraövervakning, med mera. 

Tanken är att börja med huvudbiblioteket i Älvdalen och sedan fortsätta med 
filialbiblioteken i den norra kommundelen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Uppdrag meröppet bibliotek. Daterat 2018-08-17. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen att uppdra t i l l kultur- och 
fritidsenheten att arbeta vidare med projektet för att under år 2019 kunna starta upp 
meröppet på Älvdalens bibliotek. 

Sändlista 
i:e bibliotekarie 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 21(72) 

§115 AK KS 2018/01470-2 

Evertsberg 91:5, strandskyddsdispens nybyggnad båthus 

Beslut 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för nybyggnad av båthus på fastigheten 
Evertsberg 91:5 enligt bifogad situationsplan och i enlighet med miljöbalken 7 kap 18 c 

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

Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 2 730 kronor. Faktura översändes separat. 

Motiv f ö r beslut 
Sökt åtgärd bedöms uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i miljöbalken 7 
kap 18 c § punkten 3 då anläggningen som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför område. 

Vid prövning av strandskyddsdispens ska en avvägning göras mellan 
strandskyddsintresset och den enskildes intresse att ta området i anspråk. 

Redovisning av b e s t ä m m e l s e 
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. 

Sökt åtgärd bedöms uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i miljöbalken 7 
kap 18 c § punkten 3 då anläggningen som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför område. 

§ pkt3-

Justerandes signatur 

Hiy tu 
Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 22(72) 

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). 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av båthus om 15 kvm 
på fastigheten Evertsberg 91:5. Fastigheten ligger vid skepphussjön. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Fastighetens ägare har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 
kap. 25 § plan- och bygglagen och har inget att erinra mot förslagen åtgärd. 

Bygglov har sökts för åtgärden och behandlas separat, i särskild ordning enligt plan-
och bygglagen. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens inkom 2018-07-19 
Ritningar inkom 2018-07-06 
Situationsplan inkom 2018-07-06 
Orienteringskarta 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för nybyggnad av båthus på fastigheten 
Evertsberg 91:5 enligt bifogad situationsplan och i enlighet med miljöbalken 7 kap 18 c 

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

Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 2 730 kronor. Faktura översändes separat. 

Sändlista 
Sökande 
Länsstyrelsen Dalarna 

§ pkt3-

Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 23(72) 

§116 AK KS 2018/01366-4 

Evertsberg 91:5, nybyggnad båthus 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet 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. 

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

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: 

Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med 
startbeskedet/bygglovet 
Relationsritningar 

Följande villkor ska uppfyllas: 

Båthus skall vara avsedda för förvaring av båtar, båtutrustning och 
fiskeredskap mm. De får inte ändras eller inredas så att de kan användas för 
boende eller för annat ändamål. 
Båthus får inte förses med fönster. 
Mark intill båthus får inte privatiseras. 
Båthus skall uppföras oisolerade utan uppvärmning och utan invändig 
väggbeklädnad. 
Alla förändringar av båthus som avviker från det ursprungliga bygglovet är 
bygglovspliktiga. Båthuset skall inte generera någon hemfridszon utöver 
byggnadens plats på marken. 

Den sökande ska kontakta länsstyrelsen för bedömning om åtgärden är en 
anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. 

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

Motiv f ö r 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. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 24(72) 

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 överldagar 
beslutet. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser uppförande av ett båthus på fastigheten Evertsberg 91:5. Den totala 
byggnadsarean är ca 15 kvm. Fastigheten ligger vid skepphussjön. 

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

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra 
sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Berörda sakägare har inte framfört några 
synpunkter mot sökt åtgärd. 

fastighetens ägare har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 
kap. 25 § plan- och bygglagen och har inget att erinra mot förslagen åtgärd. 

Räddningstjänsten har tagit del av handlingarna och har inget att erinra. 

Beslutsunderlag 
Ansökan inkom 2018-07-06 
Ritningar inkom 2018-07-06 
Situationsplan inkom 2018-07-06 
Grannhörande inkom 2018-07- 3 1 

Yttrande räddningstjänsten inkom 2018-08-01 

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 på fastigheten. 

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

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 25(72) 

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: 

Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med 
startbeskedet/bygglovet 
Relationsritningar 

Följande villkor ska uppfyllas: 

Båthus skall vara avsedda för förvaring av båtar, båtutrustning och 
fiskeredskap mm. De får inte ändras eller inredas så att de kan användas för 
boende eller för annat ändamål. 
Båthus får inte förses med fönster. 
Mark inti l l båthus får inte privatiseras. 
Båthus skall uppföras oisolerade utan uppvärmning och utan invändig 
väggbeldädnad. 
Alla förändringar av båthus som avviker från det ursprungliga bygglovet är 
bygglovspliktiga. Båthuset skall inte generera någon hemfridszon utöver 
byggnadens plats på marken. 

Den sökande ska kontakta länsstyrelsen för bedömning om åtgärden är en 
anmälningspliktig vattenverksamhet enligt n kap miljöbalken. 

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

Sändlista 
Beslutet delges sökanden och fastighetsägaren. 

Justerandes signatur 

Wc V 
Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 26(72) 

§117 AK KS 2018/01471-2 

Särnabyn 53:16, strandskyddsdispens tillbyggnad fritidshus 

Beslut 

Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för tillbyggnad fritidshus på fastigheten 
Särnabyn 53:16 enligt bifogad situationsplan och i enlighet med miljöbalken 7 kap 18 c 

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

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

Motiv f ö r beslut 
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. 

Förslagen byggnad påverkar eller avskräcker inte allmänheten att vistas vid stranden 
mer än befintligt förhållande. Åtgärden bedöms inte motverka syftet med 
strandskyddet eller väsentligt förändra livsvillkoren för djur eller växtarter i området. 

Fri passage längs stranden enligt 7 kap i 8 f & miljöbalken kan säkerställas då området 
som dispensen avser ligger väl avskilt från stranden. 

Vid prövning av strandskyddsdispens ska en avvägning göras mellan 
strandskyddsintresset och den enskildes intresse att ta området i anspråk. 

Redovisning av b e s t ä m m e l s e 
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. 

§ pkt 1. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 27(72) 

Sökt åtgärd bedöms uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i miljöbalken 
7kap 18 c § punkten i . 

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 
Ärendet avser ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på 
fastigheten Särnabyn 53:16. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 

Fritidshuset är idag cirka 25 kvm, efter tillbyggnaden kommer den totala 
byggnadsarean att uppgå t i l l 85 kvm. Fritidshuset ligger närmare än 100 meter från 
strandlinjen, därav gäller strandskydd enligt 7 kap 13 och 14 §§ miljöbalken. 

Bygglov har sökts för åtgärden och behandlas separat, i särskild ordning enligt plan-
och bygglagen. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens, inkom 2018-07-18 
Ritningar inkom 2018-06-25 
Situationsplan 1:200 inkom 2018-06-25 
Orienteringskarta 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för tillbyggnad fritidshus på fastigheten 
Särnabyn 53:16 enligt bifogad situationsplan och i enlighet med miljöbalken 7 kap 18 c 

Den yta som får tas i anspråk som tomt 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 

§ pkt 1. 

Justerandes signatur 

S4r t 
Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 28(72) 
SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

§118 AK KS 2018/01292-3 

Särnabyn 53:16, tillbyggnad fritidshus 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet 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 under förutsättning att strandskyddsdispens beviljas på fastigheten. 

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

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 
Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med 
startbeskedet/bygglovet 
Relationsritningar 
Signerad kontrollplan. 

Avgiften för bygglovet är 7 262 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Motiv f ö r 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. 

Om vatten installeras i framtiden krävs att en godkänd anläggning för enskilt avlopp 
anläggas. En sådan anläggning är tillståndspliktig i särskild ordning enligt miljöbalken. 
kontakta miljöinspektör vid samhällsenheten i Älvdalens kommun. 

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 

vMJr te 
Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 29(72) 

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 ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten 
Särnabyn 53:16. Fritidshuset är idag cirka 25 kvm, efter tillbyggnaden kommer den 
totala byggnadsarean att uppgå t i l l 85 kvm. Ärenden innebär även rivning av befintligt 
tak. 

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

Beslutsunderlag 
Ansökan om Bygglov inkom 2018-06-25 
Ritningar inkom 2018-06-25 
Situationsplan 1:200 inkom 2018-06-25 

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 på fastigheten. 

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

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

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 
Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med 
startbeskedet/bygglovet 
Relationsritningar 
Signerad kontrollplan. 

Avgiften för bygglovet är 7 262 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Sändlista 
Beslutet delges sökanden och fastighetsägaren. 

Justerandes signatur . Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 30(72) 

§ U 9 AK KS 2018/01059-2 

Evertsberg 91:50, strandskyddsdispens nybyggnad garage 

Beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för nybyggnad av garage och grillkåta på 
fastigheten Evertsberg 91:50 enligt bifogad situationsplan och i enlighet med 
miljöbalken 7 kap 18 c § pkt 1 och 2. 

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

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

Motiv för beslut 
Sökt åtgärd bedöms uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i miljöbalken 7 
kap 18 c § punkten 1 och 2 då fastigheten har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften. Och genom en väg, järnväg, bebyggelse, 
verlcsamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

Förslagen byggnad påverkar eller avskräcker inte allmänheten att vistas vid stranden 
mer än befintligt förhållande. Åtgärden bedöms inte motverka syftet med 
strandskyddet eller väsentligt förändra livsvillkoren för djur eller växtarter i området. 

Fri passage längs stranden enligt 7 kap i8 f & miljöbalken kan säkerställas då området 
som dispensen avser ligger väl avskilt från stranden. 

Vid prövning av strandskyddsdispens ska en avvägning göras mellan 
strandskyddsintresset och den enskildes intresse att ta området i anspråk. 

Redovisning av b e s t ä m m e l s e 
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. 

Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 31(72) 

Sökt åtgärd bedöms uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i miljöbalken 7 
kap 18 c § punkten 1 och 2 då fastigheten har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften. 

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). 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av garage om 82,5 kvm 
på fastigheten Evertsberg 91:50. Fastigheten ligger närmare än 100 m från strandlinjen 
på skepphussjön. 

Ärendet avser även nybyggnad av grillkåta om 9,2 kvm. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Bygglov har sökts för åtgärden och behandlas separat, i särskild ordning enligt plan-
och bygglagen. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens inkom 2018-05-22 
Ritningar inkom 2018-05-23 
Situationsplan 1:500 inkom 2018-07-27 
Grannens yttrande inkom 2018-05-23 

Förslag till beslut 

Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för nybyggnad av garage och grillkåta på 
fastigheten Evertsberg 91:50 enligt bifogad situationsplan och i enlighet med 
miljöbalken 7 kap 18 c § pkt 1 och 2. 

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

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

Sändlista 
Beslutet delges sökanden och fastighetsägaren 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 32(72) 
SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

§ 120 AK KS 2018/01058-5 

Evertsberg 91:50, nybyggnad garage 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 

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. 

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

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 
Relationsritningar 

Avgiften för bygglovet är 6 989 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faletura skickas separat. 

Motiv f ö r 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 överldagar 
beslutet. 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 33(72) 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av dubbelgarage om 82,5 kvm på fastigheten Evertsberg 

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra 
sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Berörda sakägare har inte framfört några 
synpunkter mot sökt åtgärd. 

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

Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov inkom 2018-05-23 
Ritningar inkom 2018-05-23 
Situationsplan 1:500 inkom 2018-07-27 
Grannens yttrande inkom 2018-05-23 

Förslag till beslut 
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. 

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

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

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

Uppföljd kontrollplan 
Intyg f rån byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med 
startbeskedet/bygglovet 
Relationsritningar 

Avgiften för bygglovet är 6 989 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura släckas separat. 

Sändlista 
Beslutet delges sökanden och fastighetsägaren 

91:50. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 34(72) 

§121 AK KS 2018/00864-5 

Nornäs 47:7 strandskyddsdispens 

Beslut 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för nybyggnad av skotergarage, förråd och 
arbetsbod på fastigheten Nornäs 47:7. Enligt bifogad situationsplan och i enlighet med 
miljöbalken 7 kap 18 c § pkt 1. 

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

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

Motiv f ö r beslut 
Sökt åtgärd bedöms uppfylla det lagstadgade särsldlda 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. 

Förslagen byggnad påverkar eller avskräcker inte allmänheten att vistas vid stranden 
mer än befintligt förhållande. Åtgärden bedöms inte motverka syftet med 
strandskyddet eller väsentligt förändra livsvillkoren för djur eller växtarter i området. 

Fri passage längs stranden enligt 7 kap i 8 f & miljöbalken kan säkerställas då området 
som dispensen avser ligger väl avskilt f rån stranden. 

Vid prövning av strandskyddsdispens ska en avvägning göras mellan 
strandskyddsintresset och den enskildes intresse att ta området i anspråk. 

Redovisning av b e s t ä m m e l s e 
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. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 35(72) 

Sökt åtgärd bedöms uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i miljöbalken 
7kap 18 c §, punkten i . 

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). 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av skotergarage, förråd och arbetsbod på fastigheten Nornäs 
47:7.Den totala byggnadsarean är 32 kvm. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Fastigheten ligger inom strandskyddsområde. 

Grannar som är berörda av byggnationen bedöms inte finnas. 

Bygglov har sökts för åtgärden och behandlas separat, i särskild ordning enligt plan-
och bygglagen. 

Beslutsunderlag 
Ansökan inkom 2018-05-02 
Ritningar inkom 2018-05-02 
Situationsplan inkom 2018-06-18 
Orienteringskarta 

Förslag till beslut 

Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för nybyggnad av skotergarage, förråd och 
arbetsbod på fastigheten Nornäs 47:7. Enligt bifogad situationsplan och i enlighet med 
miljöbalken 7 kap 18 c § pkt 1. 

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

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

Sändlista 
Sökande 
Länsstyrelsen Dalarna 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 36(72) 

§ 122 AK KS 2018/00865-6 

Nornäs 47:7 nybyggnad skotergarage/förråd/arbetsbod 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 

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. 

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

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 

Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med 
startbeskedet/bygglovet 
Relationsritningar 

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

Motiv f ö r 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 överldagar 
beslutet. 

Beslut 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

37(72) 

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

Sammanfattning av ärendet 

Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov inkom 2018-05-02 
Ritningar inkom 2018-05-02 
Situationsplan inkom 2018-06-18 
Teknisk beskrivning 

Förslag till beslut 
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. 

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 
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 

1. Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med 
startbeskedet/bygglovet 

2. Relationsritningar 

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

Sändlista 
Beslutet delges sökanden och fastighetsägaren 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 38(72) 

§123 AK KS 2018/00868-3 

Evertsberg 83:11, strandskyddsdispens nybyggnad av förråd 

Beslut 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för nybyggnad av förråd på fastigheten 
Evertsberg 83:11 enligt bifogad situationsplan och i enlighet med miljöbalken 7 kap 18 c 

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 f ö r beslut 
Åtgärden vidtas på redan ianspråktagen tomtplats. Sökt åtgärd bedöms uppfylla det 
lagstadgade särsldlda 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 b e s t ä m m e l s e 
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. 

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. 

§ pkt 1. 

Justerandes signatur t Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 39(72) 

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 art 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). 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av förråd. Fastigheten 
är belägen inom 100 meter från strandlinjen därav gäller strandskydd enligt 7 kap 13 
och 14 §§ miljöbalken. 

På fastigheten finns sedan tidigare flertalet byggnader. Sökanden har skickat in en 
skrivelse t i l l byggnadsenheten. I skrivelsen står att byggnaden kommer att placeras på 
en gammal grund, där efter en ladugård som revs i slutet av 60 talet. 

Förrådet placeras 4,5 m från vasaloppsstigen. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens inkom 2018-03-12 
Situationsplan 1:1000 inkom 2018-07-17 
Orienteringskarta 1:15 000 inkom 2018-07-23 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för nybyggnad av förråd på fastigheten 
Evertsberg 83:11 enligt bifogad situationsplan och i enlighet med miljöbalken 7 kap 18 c 

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 

§ pkt 1. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 40(72) 

§124 AK KS 2018/01278-2 

Kåtilla 26:7, strandskyddsdispens tillbyggnad fritidshus 

Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten 
Kåtilla 26:7 enligt bifogad situationsplan och i enlighet med miljöbalken 7 kap 18 c § 
pkt 1 och 2. 

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

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

Motiv f ö r beslut 
Sökt åtgärd bedöms uppfylla det lagstadgade särsldlda skälet som anges i miljöbalken 7 
kap 18 c §, punkten 1 och 2 då fastigheten har tagits i anspråk på ett sätt som gör art det 
saknar betydelse för strandskyddets syften. Och genom en väg, järnväg, bebyggelse, 
verlcsamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen. 

Förslagen byggnad påverkar eller avskräcker inte allmänheten att vistas vid stranden 
mer än befintligt förhållande. Åtgärden bedöms inte motverka syftet med 
strandskyddet eller väsentligt förändra livsvillkoren för djur eller växtarter i området. 

Fri passage längs stranden enligt 7 kap i 8 f & miljöbalken kan säkerställas då området 
som dispensen avser ligger väl avskilt f rån stranden. 

Vid prövning av strandskyddsdispens ska en avvägning göras mellan 
strandskyddsintresset och den enskildes intresse att ta området i anspråk. 

Redovisning av b e s t ä m m e l s e 
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandslcydd 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. 

Beslut 

Justerandes signatur . 

M-tf ^ 
Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 41(72) 

Sökt åtgärd bedöms uppfylla det lagstadgade särsldlda skälet som anges i miljöbalken 7 
kap 18 c §, punkten 1 och 2 då fastigheten har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften. Och genom en väg, järnväg, bebyggelse, 
verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen. 

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). 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på 
fastigheten Kåtilla 26:7. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 

Fritidshuset är idag cirka 31 kvm, efter tillbyggnaden kommer den totala 
byggnadsarean att uppgå t i l l 61 kvm. Fritidshuset ligger närmare än 100 meter från 
strandlinjen, därav gäller strandskydd enligt 7 kap 13 och 14 §§ miljöbalken. 

Bygglov har sökts för åtgärden och behandlas separat, i särskild ordning enligt plan-
och bygglagen. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens, inkom 2018-06-08 
Situationsplan 1:500 inkom 2018-06-08 
Ritningar inkom 2018-06-08 
Orienteringskarta 

Förslag till beslut 

Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten 
Kåtilla 26:7 enligt bifogad situationsplan och i enlighet med miljöbalken 7 kap 18 c § 
pkt 1 och 2. 

Den yta som får tas i anspråk som tomt 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 signatur . Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 42(72) 

§125 AK KS 2018/01167-3 

Kåtilla 26:7, tillbyggnad fritidshus 

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. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag t i l l kontrollansvarig: Stig Nyström. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör för 
tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara. Innan 
tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 

Kontrollplan 
Brandskyddsbeskrivning 
Konstruktionshandlingar/dimensionering 
Fuktsäkerhetsprojektering 

Byggnationen/åtgärden får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked 
meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar inkommit 
och godkänts. 

Avgiften för bygglovet är 5 897 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmälctige. Faktura släckas separat. 

Motiv f ö r beslut 
Åtgärden bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen och 
uppfyller de lo-av 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. 

Beslut om 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. 

Innan byggnaden/byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 
10 kap. 4 § plan- och bygglagen. Du som byggherre ansöker om slutbesked hos 
Samhällsenheten. Om byggnaden har tagits i bruk innan slutbesked lämnats debiteras 
en sanktionsavgift enligt 9 kap. plan- och byggförordningen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 43(72) 

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 
Ansökan avser tillbyggnad av fritidshus om ca 30 kvm på fastigheten Kåtill 26:7. 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Tillbyggnaden 
avser ny entrén/hall, ett sovrum och ett badrum. Fritidshuset är idag cirka 31 kvm, 
efter tillbyggnaden kommer den totala byggnadsarean att uppgå t i l l 61 kvm. 
Tillbyggnaden placeras 4 meter från tomtgränsen. 

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra 
sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Berörda sakägare har inte framfört några 
synpunkter mot sökt åtgärd. 

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

Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov inkom 2018-06-08 
Teknisk beskrivning inkom 2018-06-08 
Anmälan om kontrollansvarig inkom 2018-06-08 
Ritningar inkom 2018-06-08 
Situationsplan 1:500 inkom 2018-06-08 
Grannens yttrande inkom 2018-07-26 

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. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag t i l l kontrollansvarig: Stig Nyström. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör för 
tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara. Innan 
tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 

Kontrollplan 
Brandskyddsbeskrivning 
Konstruktionshandlingar/dimensionering 
Fuktsäkerhetsprojektering 

Byggnationen/åtgärden får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked 
meddelas separat då teloiiskt samråd har hållits och erforderliga handlingar inkommit 
och godkänts. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

44(72) 

Avgiften för bygglovet är 5 897 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Sändlista 
Beslutet delges sökanden och fastighetsägaren. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 45(72) 

126 AK KS 2018/01205-3 

Näset 44:3, strandskyddsdispens tillbyggnad enbostadshus 

Beslut 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 & miljöbalken, då särskilt 
skäl finns enligt 7 kap 18 c & punkt 1 miljöbalken. Byggnadens yta på marken får tas i 
anspråk som tomt. 

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

Motiv f ö r beslut 
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. 

Förslagen byggnad påverkar eller avskräcker inte allmänheten att vistas vid stranden 
mer än befintligt förhållande. Åtgärden bedöms inte motverka syftet med 
strandskyddet eller väsentligt förändra livsvillkoren för djur eller växtarter i området. 

Fri passage längs stranden enligt 7 kap i8 f & miljöbalken kan säkerställas då området 
som dispensen avser ligger väl avskilt från stranden. 

Vid prövning av strandskyddsdispens ska en avvägning göras mellan 
strandskyddsintresset och den enskildes intresse att ta området i anspråk. 

Redovisning av b e s t ä m m e l s e 
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. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 46(72) 

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

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). 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Näset 44:3. Fritidshuset ligger närmare än 100 m från strandlinjen. 
Tillbyggnaden ligger inte mot sjösidan 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Bygglov har sökts för åtgärden och behandlas separat, i särsldld ordning enligt plan-
och bygglagen. I ansökan om strandskyddsdispens anges bl.a. att Näset 44:3 är tidigare 
avstyckat från Näset 49:9. 

Orienteringskarta 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 & miljöbalken, då särsldlt 
skäl finns enligt 7 kap 18 c & punkt 1 miljöbalken. Byggnadens yta på marken får tas i 
anspråk som tomt. 

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

Sändlista 
Sökande 
Länsstyrelsen Dalarna 

Justerandes signatur . Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Ritningar 
Situationsplan 

inkom 2018-06-11 
inkom 2018-06-11 
inkom 2018-06-11 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 47(72) 

§ 127 AK KS 2018/01203-4 

Näset 44:3, tillbyggnad enbostadshus 

Beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

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

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

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

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 

Intyg f rån byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med 
startbeskedet/bygglovet 
Relationsritningar 

Avgiften för bygglovet är 6 989 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura sldckas 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. Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 48(72) 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus om ca 6o kvm på fastigheten Näset 44.3. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Tillbyggnaden 
avser en ny hall/entré vid den befintliga entrén och nybyggnad veranda. 

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

Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov inkom 2018-06-11 
Fasadritning inkom 2018-06-11 
Planritning inkom 2018-06-11 
Teknisk beskrivning inkom 2018-06-11 
Situationsplan inkom 2018-06-11 
Orienteringskarta 

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 på fastigheten. 

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

Kontrollansvarig och teloiiskt samråd krävs inte i detta ärende. 

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 

Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med 
startbeskedet/bygglovet 
Relationsritningar 

Avgiften för bygglovet är 6 989 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Sändlista 
Beslutet delges sökanden och fastighetsägaren. 

Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 49(72) 

§128 AK KS 2018/01051-3 

Kåtilla 8:21, strandskyddsdispens 

Beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i kap 7& 15 miljöbalken, då särsldlt 
skäl finns enligt kap 7 & 18 c punkt 1 miljöbalken. Byggnadens yta på marken får tas i 
anspråk som tomtplats. 

Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 2 730 kronor. Faktura översändes separat. 

Motiv f ö r beslut 
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. 

Förslagen byggnad påverkar eller avskräcker inte allmänheten att vistas vid stranden 
mer än befintligt förhållande. Åtgärden bedöms inte motverka syftet med 
strandskyddet eller väsentligt förändra livsvillkoren för djur eller växtarter i området. 

Vid prövning av strandskyddsdispens ska en avvägning göras mellan 
strandskyddsintresset och den enskildes intresse att ta området i anspråk. 

Redovisning av b e s t ä m m e l s e 
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 s trandområden 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. 

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: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 50(72) 

Övriga upplysningar 
Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt art 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 art 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). 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser tillbyggnad av fritidshus om 20 kvm på fastigheten Kåtilla 8:21. 
Fritidshuset är 45 kvm. Efter tillbyggnad kommer den totala byggnadsarean att uppgå 
t i l l 65 kvm. Huvudbyggnaden ligger cirka 50 m från strandlinjen. Fastigheten omfattas 
inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Bygglov har sökts för åtgärden och behandlas separat, i särsldld ordning enligt plan-
och bygglagen. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens inkom 2018-05-22 
Situationsplan inkom 2018-05-22 
Ritningar inkom 2018-05-14 
Orienteringskarta 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i kap 7 & 15 miljöbalken, då särskilt 
skäl finns enligt kap 7 & 18 c punkt 1 miljöbalken. Byggnadens yta på marken får tas i 
anspråk som tomtplats. 

Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 2 730 kronor. Faletura översändes separat. 

Sändlista 
Sökande 
Länsstyrelsen Dalarna 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 51(72) 

§129 AK KS 2018/00954-4 

Kåtilla 8:21, tillbyggnad fritidshus 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet 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. 

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

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 
Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med 
startbeskedet/bygglovet 
Relationsritningar 

Avgiften för bygglovet är 5 897 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faletura skickas separat. 

Motiv f ö r 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 Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 52(72) 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser tillbyggnad av fritidshus om ca 20 kvm på fastigheten Kåtilla 8:21. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Tillbyggnaden 
avser ett sovrum. 

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

Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov inkom 2018-05-14 
Teknisk beskrivning inkom 2018-05-14 
Parningar inkom 2018-05-14 
Situationsplan inkom 2018-05-22 
Orienteringskarta 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

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

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

Kontrollansvarig och teloiiskt samråd krävs inte i detta ärende. 

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 
Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med 
startbeskedet/bygglovet 
Relationsritningar 

Avgiften för bygglovet är 5 897 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Sändlista 
Beslutet delges sökanden och fastighetsägaren. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 53(72) 

130 AK KS 2018/00966-3 

Liden 3:12, strandskyddsdispens 

Beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i kap 7& 15 miljöbalken, då särskilt 
skäl finns enligt kap 7 & 18 c punkt 1 miljöbalken. Byggnadens yta på marken får tas i 
anspråk som tomt. 

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

Motiv f ö r beslut 
Sökt åtgärd bedöms uppfylla det lagstadgade särsldlda 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. 

Förslagen byggnad påverkar eller avskräcker inte allmänheten att vistas vid stranden 
mer än befintligt förhållande. Åtgärden bedöms inte motverka syftet med 
strandskyddet eller väsentligt förändra livsvillkoren för djur eller växtarter i området. 

Vid prövning av strandskyddsdispens ska en avvägning göras mellan 
strandskyddsintresset och den enskildes intresse att ta området i anspråk. 

Redovisning av b e s t ä m m e l s e 
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: 
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 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. 

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. 

Justerandes signatur , Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 54(72) 
SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

Övriga upplysningar 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva kommunstyrelsens beslut art 
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 
art upphävas om det inte finns förutsättningar för dispens. 

Om vatten installeras i framtiden krävs att en godkänd anläggning för enskilt avlopp 
anläggas. En sådan anläggning är tillståndspliktig i särskild ordning enligt miljöbalken. 
kontakta miljöinspektör vid samhällsenheten i Älvdalens kommun. 

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). 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser nybyggnad av komplementbostadshus om 25 kvm på fastigheten Liden 
3:12. Huvudbyggnaden ligger cirka 16,8 m från strandlinjen. Fastigheten omfattas inte 
av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Förslagen byggnad placeras 19,2 meter från strandlinjen och mer än 15 från 
huvudbyggnaden. Därför bedöms att åtgärden kräver dispens från strandskyddet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens, inkom 2018-05-15 
Situationsplan 1:400 inkom 2018-05-15 
Bild inkom 2018-05-15 
Orienteringskarta 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i kap 7& 15 miljöbalken, då särskilt 
skäl finns enligt kap 7 & 18 c punkt 1 miljöbalken. Byggnadens yta på marken får tas i 
anspråk som tomt. 

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

Sändlista 
Sökande 
Länsstyrelsen Dalarna 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 55(72) 

§131 AK KS 2018/00501-12 

Kåtilla 9:2, förhandsbesked nybyggnad fritidshus 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9kap. 17 & Plan-och bygglagen. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 5 460 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Motiv f ö r beslut 
Byggnationen strider ej mot kommunens översiktsplan. 

Enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i 
fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen om den som avser att vidta en 
bygglovspliktig åtgärd begär det. 

Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen krävs bygglov för nybyggnad. 

Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark-och 
vattenresurserna enligt 3 kap miljöbalken samt med den kommunala översiktsplanen. 

Upplysningar 
Förhandsbeskedet syftar i första hand att få t i l l en tomt kring byggnationen. 

Beslutet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från 
dagen för beslutet. Efter denna tid upphör beslutet att gälla. 

Förhandsbeskedet syftar i första hand att få t i l l en tomt kring fritidshuset. Vad det 
gäller fastighetsbildningen så får den exakta avgränsningen prövas vid Lantmäteriets 
förrättning. 

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 lo-aft, detta under förutsättning att ingen överklagar 
beslutet 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Kåtilla 9:2 
(se situationsplan) och att stycka av ett markområde om 3200 kvadratmeter på 
fastigheten. 

Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse samt inom kommunomfattande 
översiktsplan. 

Yttranden: 

Yttranden från grannar: Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig och någon 
erinran mot sökt åtgärd har ej framförts. 

Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

56(72) 

NODAVA har yttrat att den föreslagna fastigheten ligger utanför antaget 
verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen. Fastighetsägaren får själv 
bekosta utbyggnad av erforderliga VA-ledningar eller lösa VA-frågan i samråd med 
Miljö-och hälsoskyddsnämnden. 

Yttrande från Länsstyrelsen: Länsstyrelsen Dalarna beslutar att lämna tillstånd t i l l 
byggnation av två fritidshus på inom fornlämningen Rämma fäbod (älvdalens socken) 
Beslutet är förenat med följande villkor: 

Byggnation får inte ske inom den nordvästliga delen med gårdslämningar respektive 
det sydöstliga hörnet med rest av gammal vägsträcka. 

Detta beslut är giltigt t i l l 2019-06-20. 

Miljö gällande vatten och avlopp i har yttrande meddelat följande: Vatten och 
avloppsfrågan måste lösas enskilt. Dock görs detta företrädelsevis med gemensamma 
anläggningar. Vid planering av avloppsanläggning i området måste hänsyn tas t i l l 
grannars dricksvattentäkter. På grund av flera närliggande bostäder och därmed 
eventuella dricksvattentäkter kan föroreningsrisker inte uteslutas. Bedömningen är att 
troligtvis tillämpas hög skyddsnivå för både miljö och hälsoskydd vid prövning av 
enskilt avlopp. Torrtoalettlösningar förespråkas. Om risker finns med att förorena 
grannars dricksvattentäkter bör separerande system väljas. Anläggande av enskilt 
avlopp ska prövas innan det får påbörjas. Detta bör ske i ett tidigt skede i 
bygglovsprocessen så att anpassningar mot rådande förutsättningar kan göras. 
Dricksvattenanläggningar behöver inte prövas. Dock är det viktigt att de anläggs 
ovanför avloppsanläggningarna i området. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om förhandsbesked 2018-03-14 
Situationsplan 2018-03-14 
Granneyttrande fastighet 9:7 2018-05-21 
Granneyttrande fastighet 29:10 2018-06-01 
Yttrande Nodava 2018-03-21 
Yttrande Länsstyrelsen 2018-06-27 

Förslag till beslut 
Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av gkap. 17 & Plan-och bygglagen. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 5 460 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Sändlista 
Sökande 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 57(72) 

§132 AK KS 2018/00739-12 

Nornäs 70:1, nybyggnad fritidshus 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag t i l l kontrollansvarig: Lennart Sticko. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör för 
tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara. 

Byggnationen/åtgärden får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked 
meddelas separat då teloiiskt samråd har hållits och erforderliga handlingar inkommit 
och godkänts. 

Avgiften för bygglovet är 17 035 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura sldckas 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 

Innan byggnaden/byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 
10 kap. 4 § plan- och bygglagen. Du som byggherre ansöker om slutbesked hos 
Samhällsenheten. Om byggnaden har tagits i bruk innan slutbesked lämnats debiteras 
en sanktionsavgift enligt 9 kap. plan- och byggförordningen. 

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 . Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 58(72) 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus om 67 på fastigheten Nornäs 70:1.. Fastigheten 
omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Fastigheten är en ö. 

Grannar som är berörda av byggnationen bedöms inte finnas. 

Yttrande från miljö gällande avlopp: Samhällsenheten tillstyrker förslaget om 
avloppsanläggningen på fastigheten Nornäs 70:1. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag t i l l kontrollansvarig: Lennart Sticko. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör för 
tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara. 

Byggnationen/åtgärden får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked 
meddelas separat då teloiiskt samråd har hållits och erforderliga handlingar inkommit 
och godkänts. 

Avgiften för bygglovet är 17 035 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura skickas separat. 

Sändlista 
Beslutet delges sökanden och fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov 
Anmälan om eldstad 
Strandskyddsdispens 
Ritningar 

inkom 2018-04-13 
inkom 2018-04-13 
daterad 2017-09-12 
inkom 2018-04-13 
inkom 2018-04-13 
inkom 2018-07-31 

Situationsplan 
Yttrande från miljö 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 59(72) 

§133 AK KS 2018/01658-1 

Sänkta hastighetsbegränsningar genom tätorter 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra t i l l 
samhällsurvecldingsförvaltningen att arbeta för att skärpta hastighetsregleringar sker 
genom Idre, Särna och Älvdalen. 

Sammanfattning av ärendet 
I den senaste medborgarenkäten (2018) framgick att kommunens invånare känner sig 
otryggare än tidigare år. 

För att höja känslan av trygghet efterfrågas en översyn av hastighetsbegränsningarna 
igenom Idre, Särna och Älvdalen 

Sändlista 
Enhetschef samhällsenheten 

Justerandes signatur 

Wc $ 
Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 60(72) 

§134 AK KS 2018/01659-1 

Trygghet och tillgänglighet i tätorter 

Beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att trygghets- och 
tillgänglighetsfrågor särsldlt skall vara i fokus för kommande arbete med 
centrumutveckling samt fördjupade översiktsplaner för tätorterna Idre, Särna och 

Sammanfattning av ärendet 
I kommunplanen för 2019 t i l l 2021 så har kommunfullmäktige beslutat om åtagandet 
att under planperioden arbeta med centrumutveckling samt fördjupade översiktsplaner 
för Idre, Särna och Älvdalen. 

För att öka tryggheten i kommunen föreslås det att trygghets- och tillgänglighetsfrågor 
särskilt hamnar i fokus i arbete med centrumutveckling och fördjupade översiktsplaner 
för Idre, Särna och Älvdalen. 

Sändlista 
Samhällsenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Älvdalen. 



PROTOKOLL 61(72) 
SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

§ 135 AK KS 2018/00055-10 

Ändringar i delegationsordningen för 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 2018 - Flytt av fordon 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta bevilja Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör delegationsrätt avseende flytt av fordon enligt följande: 

Ärendetyp Regleverk Delegat 
Beslut om flytt av fordon Lag (1982:129) om 

flyttning av fordon i vissa 
fall 

Förordning (1982:198) om 
flyttning av fordon i vissa 
fall. 

Miljö och 
hälsoskyddsinspektör 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande delegationsordning tillåter förvaltningschef, enhetschef för 
samhällsenheten och gatuingenjör på Samhällsenheten att besluta om flytt av fordon. 

I praktiken är det i dagsläget oftast Miljöinspektören som i första hand handlägger 
frågor om bilar/fordon som är t i l l skada för omgivningen där det står. 

Miljöinspektören behöver därigenom få samma delegation som övriga. 

Beslutsunderlag 
Älvdalens kommuns delegationsordning 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta bevilja Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör delegationsrätt avseende flytt av fordon enligt följande: 

Ärendetyp Regleverk Delegat 
Beslut om flytt av fordon Lag (1982:129) om 

flyttning av fordon i vissa 
fall 

Förordning (1982:198) om 
flyttning av fordon i vissa 
fall. 

Miljö och 
hälsoskyddsinspektör 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 62(72) 

136 AK KS 2016/01490-6 

Medborgarförslag, renhållning RV70 Hållbovallen 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

Svarsbrev med information har gått ut t i l l förslagsställaren. I och med detta skall 
medborgarförslaget anses vara besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag har inkommit avseende renhållning vid RV 70 Hållbovallen. 

RV 70 ägs av Trafikverket som är väghållare och därmed ansvariga för 
omhändertagande av så kallade "vägsopor". 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag. Inkommit 2016-07-19. 
Svarsbrev, dnr AK KS 2016/01490-5. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Svarsbrev med information har gått ut t i l l Solbritt Pierre som inkommit med 
medborgarförslag. I och med detta skall medborgarförslaget anses vara besvarat. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställare 

besluta: 

Justerandes signatur 

H A -

Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 63(72) 

§137 AK KS 2018/01558-3 

Vägnamn Storfjäten 

Beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att vägen skall heta 
"Falkvägen". 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsenheten fått in förslag av tre personer på vägnamn på den väg som går genom 
centrala Storfjäten. Två av dessa personer har båda gett "Falkvägen" som förslag. Den 
tredje personen har föreslagit "Falkasvägen". Anledningen t i l l att de vill att vägen ska 
heta något i stil med Falk/Falkas är för att fastigheten Fjätdalen 13:4 är den äldsta 
gården efter vägen och heter Falkas. Vid den fastigheten går även Falkbäcken. 

Alla inkomna förslag av dessa tre personer är: 

• Falkasvägen 
• Falkasstigen 
• Falkvägen 
• Falkstigen 
• Storfjätvägen (Eftersom vägen leder fram t i l l och genom hela byn) 
• Fjätstigsvägen 

Fastigheterna som berörs är markerade i den bilagda kartbilden över området. 

Beslutsunderlag 
Kartbild över området, daterad 2018-08-09. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att vägen skall heta 
"Falkvägen". 

Sändlista 
Kommunstyrelsen, Annica Nilsson, Tomas Nilsson, Stig Norström 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 64(72) 

§138 AK KS 2016/00084-16 

Dokumenthanteringsplan: Integration 

Beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta dokumenthanteringsplan för integration enligt 
förslag daterat 2018-08-15. 

Sammanfattning av ärendet 
Integrationsenheten har tagit fram ett förslag t i l l dokumenthanteringsplan för sin 
verksamhet. 

Dokumenthanteringsplanen beskriver hur verksamhetens handlingar ska hanteras, 
hållas ordnade samt när de eventuellt kan gallras. 

Beslutsunderlag 
Dokumenthanteringsplan Integration, daterad 2018-08-15 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta dokumenthanteringsplan för integration enligt 
förslag daterat 2018-08-15. 

Sändlista 
Integrationsenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 65(72) 

§139 AK KS 2017/01952-12 

Delårsrapport för Samhällsutvecklingsförvaltningen 2018 

Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna delårsrapport för 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag t i l l delårsrapport för Samhällsutvecldingsförvaltningen 2017 har upprättats. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport för samhällsurvecklingsförvaltningen 2018 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna delårsrapport för 
Samhällsutvecldingsförvaltningen 2018. 

Sändlista 
Förvaltningschef samhällsutveckling 

Beslut 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 66(72) 

§140 AK KS 2017/02023-5 

Samhällsutvecklingsförvaltningens uppföljning av intern 
kontroll delår 2018 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet tar del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
En delårsuppföljning av 2018 års intern kontroll har upprättats. 

Beslutsunderlag 

Rapport, uppföljning intern kontroll för Samhällsutvecldingsförvaltningen delår 2018. 

Översikt planarbete. 

Förteckning delegationsbeslut 180101-180630. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet tar del av informationen. 

Sändlista 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 67(72) 

§ H l AK KS 2018/01556-4 

Bildande av kommunalförbund för kommunens 
räddningstjänstansvar med namnet BRAND 

Beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar: 
1. Kommunfullmäktige fastställer förslag t i l l förbundsordning för Brandkåren 

Norra Dalarna, daterad 2018-08-15 
2. Kommunfullmäktige fastställer förslag t i l l reglemente för direktionen 

Brandkåren Norra Dalarna, daterad 2018-08-15 
3. Kommunfullmäktige fastställer förslag t i l l reglemente för revision Brandkåren 

Norra Dalarna, daterad 2018-08-15 
4. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande t i l l ledamot och 

oppositionsråd eller motsvarande t i l l ersättare i interimsdirektionen 
Brandkåren Norra Dalarna 2018-11-01—2018-12-31 

5. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande t i l l ledamot och 
oppositionsråd eller motsvarande t i l l ersättare i förbundsdirektionen 
Brandkåren Norra Dalarna för mandatperioden 2019-01-01—2022-12-31 

6. Kommunfullmäktige utser revisor t i l l Brandkåren Norra Dalarna för 
mandatperioden 2019-01-01 - 2022-12-31 

7. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga deltagande kommuner fattar 
likalydande beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
I början av 2017 genomfördes en förstudie för att utreda förutsättningarna t i l l en 
fördjupad räddningstjänstsamverkan mellan Leksand, Malung-Sälen, Mora, Orsa, 
Vansbro och Älvdalens kommuner. Senare under 2017 tog Leksand, Mora, Orsa, 
Vansbro och Älvdalens kommuner beslut om en gemensam utredningsorganisation 
som har haft tilluppdrag att undersöka förutsättningarna för en fördjupad samverkan i 
ett gemensamt kommunalförbund för kommunernas räddningstjänstansvar, vilket 
omfattar olycksförebyggande verksamhet och operativa räddningsinsatser och ta fram 
ett konkret förslag t i l l bildande av ett kommunalförbund med start 1 januari 2019. 
Målet är att säkerställa en fungerande räddningstjänst nu och i framtiden genom 
fördjupad samverkan mellan kommunerna. 

Att bedriva kommunal räddningstjänst innebär ett ständigt arbete mot färre olyckor 
samtidigt som kraven på den enskilde kommunens förmåga t i l l räddningsinsats ökar i 
takt med att samhället utvecklas och förändras. För att klara detta samverkar 
majoriteten av Sveriges kommuner vad det gäller sitt räddningstjänstansvar genom 
civilrättsliga avta, gemensam nämnd eller kommunalförbund. 

Pdksdagen har via lagstiftningen sedan 1986 uppmanat kommunerna att samverka vad 
det gäller räddningstjänstansvaret. Med erfarenheter från skogsbranden i Västmanland 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 68(72) 

konstaterar regeringen bl.a att det ser för olika ut i Sverige och beslutade därför om en 
översyn av den kommunala räddningstjänsten. Den statliga utredningen "En 
effektivare kommunal räddningstjänst" (SOU 2018:54) konstaterar att framtidens 
olyckor sannolikt blir större och mer komplexa t i l l följd av Idimatförändringar, attentat 
och ett mer sårbart samhälle. Därför föreslås författningskrav på exempelvis utvecldad 
samverkan mellan kommunerna, skyldighet att upprätthålla systemledning, säkerställa 
kompetens och rättssäkerhet i det olycksförebyggande arbetet samt öka jämställdhet 
och mångfald inom räddningstjänstorganisationerna. 

Det är framför allt tre motiv bakom viljan art samverka i ett gemensamt 
kommunalförbund: 

• Stärka ledningsorganisationen så art de blir robusta och uthålliga med förmåga 
art leda framtidens alltmer komplexa räddningsinsatser. 

• Öka slagkraften och möjliggöra systematisk resursförstärkning vid stora och 
komplexa insatser. 

• Öka förmågan att rekrytera och attrahera kompetent personal, både inom den 
olycksförebyggande och operativa räddningstjänstverksamheten. 

Uppdrag till räddnings t jäns t förbundet 
Det uppdrag som medlemskommunerna lämnar över t i l l kommunalförbundet är att i 
förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna enligt 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt Förordning (2003:789) om skydd 
mot olyckor. 

Det innebär i praktiken att det är den s.k traditionella brandkårsverksamheten som 
lämnas över t i l l förbundet. Denna verlcsamhet finansieras av kommunernas 
medlemsbidrag t i l l förbundet. Därutöver kan kommunerna uppdra åt förbundet att 
lösa andra uppgifter som förbundet och medlemskommunen kommer överens om och 
förbundet ersätts för dessa arbeten utöver medlemsbidraget. 

Organisation 
Den politiska ledningen för förbundet ska utgöras av en direktion och förbundet 
kommer att ledas av en förbundsdirektör, tillika räddningschef. Med anledning av 
nuvarande geografi och riskbild kommer samtliga brandstationer som finns idag även 
finnas i förbundet. 

Från budgetram till medlemsavgift 
För att beräkna medlemmarnas andelar i förbundet har budgeten för 2017 varit en 
utgångspunkt. För att säkerställa att dessa kostnader redovisats på ett likartat sätt har 
de olika kostnadsslagen genomlysts och det har gjorts justeringar för att f fram 
jämförbara ekonomiska uppställningar. Likaså har kommuncentrala poster för 
räddningstjänsten identifierats samt kapitalkostnaderna ensade vad det gäller 
avskrivningstider och internränta. 

Med detta som underlag kan medlemsandelarna fastställas och fördelningsnyckeln 
utgöra grund för fördelning av kostnaderna och förbundsmedlemmarnas andel i 
kommunalförbundets tillgångar och skulder. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMHÄLLSUTVECKLINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-28 
Dokument nr: AK KS 2018/00225-20 

PROTOKOLL 69(72) 

Vansbro 
Älvdalen 

Orsa 

Medlem 
Leksand 
Mora 

Andel 
17,5% 
34,7% 
io ,8% 
12,6% 
24,4% 

9 6oo 
19 085 
5 927 
6 940 
13 406 

Bidrag 201Q exkl hyra, tkr 

Summa 100,0% 54 958 

Under de tre första åren har parterna möjlighet att påkalla omförhandling av 
medlemsandelarnas fördelning. En omförhandling ska följa den ordinarie 
budgetprocessen. 

I händelse av större förändringar vid ex investering i ny brandstation, behov av att 
utöka beredskapen eller andra betydande avtalsmässiga förändringar vars nytta inte 
kan tillgodogöras samtliga medlemskommuner, är detta grund för förhandling av 
medlemmarnas andel. 

Beslutsunderlag 
Förslag t i l l förbundsordning för Brandkåren Norra Dalarna, daterad 2018-08-15 
Förslag t i l l reglemente för direlctionen Brandkåren Norra Dalarna, daterad 2018-08-15 
Förslag t i l l reglemente för revisionen Brandkåren Norra Dalarna, daterad 2018-08-15 
Överenskommelse avseende medlemsavgift, daterad 2018-08-16 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

Kommunfullmälctige beslutar: 
1. Kommunfullmälctige fastställer förslag t i l l förbundsordning för Brandkåren 

Norra Dalarna, daterad 2018-08-15 
2. Kommunfullmäktige fastställer förslag t i l l reglemente för direktionen 

Brandkåren Norra Dalarna, daterad 2018-08-15 
3. Kommunfullmälctige fastställer förslag t i l l reglemente för revision Brandkåren 

Norra Dalarna, daterad 2018-08-15 
4. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande t i l l ledamot och 

oppositionsråd eller motsvarande t i l l ersättare i interimsdirektionen 
Brandkåren Norra Dalarna 2018-11-01—2018-12-31 

5. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande t i l l ledamot och 
oppositionsråd eller motsvarande t i l l ersättare i förbundsdirektionen 
Brandkåren Norra Dalarna för mandatperioden 2019-01-01—2022-12-31 

6. Kommunfullmälctige utser revisor t i l l Brandkåren Norra Dalarna för 
mandatperioden 2019-01-01 - 2022-12-31 

7. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga deltagande kommuner fattar 
lilcalydande beslut. 

Sändlista 
Leksands kommun 
Orsa kommun 
Vansbro kommun 
Mora kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Informationsärenden 
1. Fiskevård AK KS 2018/00070-31 

Stefan Ågren och Håkan Danielsson från 
Länsstyrelsen Dalarna informerar om 
fiskevårdsåtgärder och arbetet med 
fiskevägar. 

2. Studiebesök på nya biblioteket AK KS 2018/00070-27 

i:e Bibliotekarie Karin Rytter informerar 
om nya biblioteket och tar med utskottets 
ledamöter på ett studiebesök. 

3. Information från förvaltningschefen AK KS 2018/00070-32 

Förvaltningschef Christina Holback 
informerar om förvaltningens pågående 
arbete. 

4. Kommunens ekonomiska läge AK KS 2018/00070-37 

Ekonomichef Jonas Källman har 
formulerat en skrivelse som beskriver 
kommunens ekonomiska läge och det 
behov av besparingar som kommer 
behövas. 

5. Branden i Trängslet AK KS 2018/00070-39 

Räddningschef Jan-Olov Olsson berättar 
om den stora skogsbranden vid Trängslets 
skjutfält 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Delgivningar 
1. Protokoll från Samverkansrådet för AK KS 2018/00038-11 

pensionärer och funktionsnedsattas möte 
2018-06-01 

2. Beslut om bildande av naturreservatet AK KS 2018/00448-2 
Ögan i Älvdalens kommun 

3. Beslut i ärende om husbehovstäkt vid Idre AK KS 2018/01156-5 
flygplats 

4. Dnr: 523-5141-2018, Beslut om dispens för AK KS 2018/01191-1 
att färdas med motordrivet fordon på 
barmark inom Drevfjällens naturreservat, 
Älvdalens kommun 

5. Dnr: 525-3173-2018 Beslut enligt AK KS 2018/01201-1 
miljöbalken för fiskevandring inom 
Fulufjällets nationalpark, Älvdalens 
kommun 

6. Dnr: 521-1227-2018 Beslut om dispens för AK KS 2018/01202-1 
ldättring i Vålåbergets 

naturreservat, Älvdalens kommun 

7. Dnr: 623-6710-2018 Dispens för AK KS 2018/01239-1 
avstängning av fiskådra i Storloken för 
anläggande av put and take-fiske inom 
Älvdalens kommun 2018-2021 

8. Dnr: 623-6711-2018 Dispens för AK KS 2018/01240-1 
avstängning av fiskådra i Larstjärnen för 
anläggande av put and take-fiske inom 
Älvdalens kommun 2018-2021 

9. Dnr: 623-6712-2018 Tillstånd art plantera AK KS 2018/01241-1 
ut fisk och kräftor inom Dalarnas län, 
Storloken samt Larstjärnen 

10. Beslut Långfjället och Fulufjället AK KS 2018/01312-1 

11. 521-5885-2018 Beslut om samlande av AK KS 2018/01333-1 
växter och markprover i Fulufjällets 
nationalpark, Älvdalens kommun. 

12. Beslut angående att tillfälligt ta bort AK KS 2018/01381-1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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mossa, Fulufjällets nationalpark 

13. SUF delegationsbeslut 2018-05-30 - 2018- AK KS 2018/00070-35 
08-21 

14. Kallelse AK Samhällsutvecklingsutskottet AK KS 2018/00225-18 
2018-08-28 

15. Tidsplan SU 2018-08-28 AK KS 2018/00070-38 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


