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Val av justerare 

Beslut 
Myndighetsnämnden utser Christer Hed (m) att justera dagens protokoll. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§2 AK KS 2020/00024-2 

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Myndighetsnämnden godkänner dagordningen för dagens sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärenden flyttas i ordning för att anpassas till fördragande handläggares tidsschema. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§3 AK KS 2020/00024-3 

Anmälan om jäv 

Beslut 
Myndighetsnämnden noterar att ingen ledamot anses jävig i något av de ärenden som 
nämnden behandlar idag. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Edita Pinxter (c) ber nämndens ledamöter att anmäla eventuellt jäv i 
ärenden som behandlas under dagens sammanträde. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 4 AK KS 2020/00005-1 

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2020-2022 

Beslut 
Myndighetsnämnden fastställer Kontrollplan - Livsmedel och animaliska biprodukter 
2020-2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Myndighetsnämnden är ansvarig kontrollmyndighet för livsmedelskontrollen i 
Älvdalens kommun. Varje kontrollmyndighet ska ha en fastställd kontrollplan som 
beskriver myndighetens resurser och planerade verksamhet under perioden för att 
säkerställa redlighet (att märkning och presentation av livsmedel inte får vilseleda) och 
säkra livsmedel. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-01-02 

Förslag Kontrollplan - Livsmedel och animaliska biprodukter 2020-2022 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden fastställer Kontrollplan - Livsmedel och animaliska biprodukter 
2020-2022. 

Sändlista 
Livsmedelsinspektör, Miljöinspektör 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§5 AK KS 2020/00006-1 

Rutin för nedsättning/efterskänkning av årlig kontrollavgift 

Myndighetsnämnden antar rutin för nedsättning av årlig kontrollavgift enligt 10 § 
förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
j ordbruksprodukter. 

Sammanfattning av ärendet 
Nedsättning av avgift enligt 10 § förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter finns med i myndighetsnämndens 
delegationsordning men det är inte klargjort när det är aktuellt med en sådan 
nedsättning. 

Samhällsenheten har tagit fram en rutin för att säkerställa att myndighetens 
bedömning av särsldlda skäl enligt ovan nämnda paragraf sker rättssäkert och effelctivt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-01-08 

Rutin - Nedsättning av årlig kontrollavgift 2019-12-20 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden antar rutin för nedsättning av årlig kontrollavgift 

Sändlista 
Livsmedelsinspektör, Miljöinspektör 

Beslut 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 6 AK KS 2019/02187-3 

Storbo 28:6, Ansökan om strandskyddsdispens för 
nybyggnad av fritidshus 

Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att: 

Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken, då särsldlt 
skäl finns enligt 7 kap. 18 d § miljöbalken. 

Den yta som får tas i anspråk som tomt är rödmarkerad, se bilaga 1. 

Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 5 580 kronor. Faletura översändes separat. 

Giltighetstid 
Enligt 7 kap. 18 h § miljöbalken upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har 
påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann 
laga kraft. 

Motiv för beslut 
Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särsldlda skälet som anges i miljöbalken 
7 kap. 18 d § i enlighet med: 

• Platsen ligger inom ett LIS-område i kommunens överskiltsplan antagen av 
kommunfullmäktige 2019-03-04 § 14 och vann laga kraft den 2019-10-30. 

• Länsstyrelsen har i sitt yttrande vid granskning av översiktsplanen inte haft 
några invändningar mot kommunens bedömning av LIS-området. 

• Som särskilt skäl för strandskyddsdispens får man inom LIS-områden enligt 7 
kap. 18 d § miljöbalken beakta om ett enstaka enbostadshus avses uppföras i 
anslutning till ett befintligt bostadshus. I detta fall ska bostadshuset uppföras i 
närheten av ett befintligt bostadshus. 

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

• I ansökan framgår att fr i passage är 30 meter från strandlinjen. 
• Nämnden bedömer dock att en förutsättning för dispens är att sökanden 

planterar en häck eller sätter upp ett staket för att markera 
tomtplatsavgränsningen. Markeringen syftar till att tydliggöra var gränsen 
mellan allemansrättsligt tillgängligt och privat område går. Nämnden beslutar 
därför om ett villkor med detta innehåll. 

Redovisning av bestämmelse 
Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och 
vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten. 

Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte . 

ck 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2020-01-24 
Dokument nr: AK KS 2020/00014-2 

9(24) 

1. nya byggnader uppföras, 
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 

anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda 
ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

Enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från 
förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl. 

Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i miljöbalken 
7 kap. § i8d som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller 
dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, 
anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. 

Upplysningar 
Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva kommunens beslut att meddela 
dispens från miljöbalken. 

Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till 
Länsstyrelsen besluta om en prövning ska ske eller inte. I det fall Länsstyrelsen begärt 
in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att upphävas om det inte finns 
förutsättningar för dispens. För att kunna nyttja strandskyddsdispensen krävs även 
rådighet över marken/vattnet, det vill säga tillstånd från fastighetsägaren. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser nybyggnad av fritidshus på fastigheten Storbo 28:6. Området är utpekat 
som ett LIS- område i kommunens översiktsplan. I översiktsplanen anges bl.a. att 
syftet med området är att möjliggöra en bebyggelse av fritidshus i en strand- och 
naturnära läge. 

Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Området ligger inom 100 m från Flickersjön. Strandskydd gäller enligt 7 kap. 13 och 14 
§§ miljöbalken inom 100 meter från strandlinjen. 

Beslutsunderlag 
Ansökan inkom 2019-11-28 
Orienteringskarta 
Situationsplan inkom 2020-11-28 
Bilagal, tomtplatsavgränsning inkom 2020-01-09 
Utdrag från översiktsplan 
Bild 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att: 

Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken, då särskilt 
skäl finns enligt 7 kap. 18 d § miljöbalken. 

Den yta som får tas i anspråk som tomt är rödmarkerad, se bilaga 1. 
Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 5 580 kronor. Faktura översändes separat. 

Ok 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sändlista 
Sökande 
Länsstyrelsen Dalarna 

Cl 3 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2020-01-24 
Dokument nr: AK KS 2020/00014-2 

11(24) 

§7 AK KS 2019/02042-3 

Evertsberg 91:5, Ansökan om strandskyddsdispens för 
nybyggnad av 2st fritidshus 

Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att: 

Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken, då särskilt 
skäl finns enligt 7 kap. 18 d § miljöbalken. 

Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på bifogad situationsplan/karta 

Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 5 580 kronor. Faktura översändes separat. 

Giltighetstid 
Enligt lag upphör detta beslut 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). 

Motiv för beslut 
Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i miljöbalken 
7 kap. 18 d § i enlighet med: 

• Platsen ligger inom ett LIS-område som pekats ut i överskiltsplanen antagen av 
kommunfullmäktige 2019-03-04 §14 och vann laga kraft den 2019-10-30. 

• Länsstyrelsen har i sitt yttrande vid granskning av översiktsplanen inte haft 
några invändningar mot kommunens bedömning av LIS-området. 

• Som särskilt skäl för strandskyddsdispens får man inom LIS-områden enligt 7 
kap. 18 d § miljöbalken beakta om ett enstaka enbostadshus avses uppföras i 
anslutning till ett befintligt bostadshus. I detta fall ska bostadshuset uppföras 
80 meter från ett befintligt bostadshus (Evertsberg 91:51). 

• Platsen har inte några särsldlda naturvärden och då allmänhetens långsiktiga 
tillgång till strandområden tillgodoses, strider dispensen heller inte mot 
strandskyddets syften. 

• I ansökan framgår att en fr i passage på 20 m lämnats mellan tomterna och 
stranden. 

• Nämnden bedömer dock att en förutsättning för dispens är att sökanden 
planterar en häck eller sätter upp ett staket för att markera 
tomtplatsavgränsningen. Markeringen syftar till att tydliggöra var gränsen 
mellan allemansrättsligt tillgängligt och privat område går. Nämnden beslutar 
därför om ett villkor med detta innehåll. 

Fastigheterna avses bli två mindre bostadsfastigheter om ca 1750 m2 vardera och hela 
fastigheterna får därför tas i anspråk som tomt (se bilaga 1 där 
tomtplatsavgränsningens/fastigheternas utbredning är inritad). 

(bilaga 1). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
Ckf 
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Redovisning av bestämmelse 
Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och 
vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten. 

Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte 

1. nya byggnader uppföras, 
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 

anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda 
ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

Enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från 
förbuden i 15 § om det finns särsldlda skäl. 

Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i miljöbalken 
7 kap. 18 d §. Som särsldlda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller 
dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, 
anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. 

Upplysningar 
Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva kommunens beslut att meddela 
dispens från miljöbalken. 

Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till 
Länsstyrelsen besluta om en prövning ska ske eller inte. I det fall Länsstyrelsen begärt 
in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att upphävas om det inte finns 
förutsättningar för dispens. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser nybyggnad av 2st fritidshus på fasigheten Evertsberg 91:5 i Älvdalens 
kommun. Området är utpekat i kommunens översiktsplan för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen, så kallade LIS-områden. 

Området ligger i nära anslutning till väg 1024 mellan Evertsberg och Fiskarheden. 
Genom området går vasaloppsleden som är ett naturreservat. 

Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Området ligger inom 100 m från mellansjön. Strandskydd gäller enligt 7 kap. 13 och 14 
§§ miljöbalken inom 100 meter från strandlinjen. 

Förhandsbesked för avstyckning av tomter har sökts och behandlas separat, i särskild 
ordning enligt plan-och bygglagen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens inkom 2019-11-04 
Situationsplan, inkom 2019-11-20 
Bilder från platsbesök, daterat 2019-11-22 
Tomtplatsavgränsning (bilagal) 
Utdrag från översiktsplan 
Orienteringskarta 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att: 

Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken, då särskilt 
skäl finns enligt 7 kap. 18 d § miljöbalken. 

Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på bifogad situationsplan/karta 
(bilaga 1). 

Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 5 580 kronor. Faktura översändes separat. 

Sändlista 
Sökande 
Länsstyrelsen Dalarna 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 8 AK KS 2019/02041-13 

Evertsberg 91:5, Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av 2st fritidshus 

Myndighetsnämnden beslutar att: 

Ansökan om förhandsbesked beviljas enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 5 719 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura släckas separat 

Motiv för beslut 
Byggnationen strider ej mot kommunens översiktsplan. 

Syftet är att möjliggöra byggnation av fritidshus i ett attraktivt läge, med närhet till 
vatten, natur och vasaloppsleden. 

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. 

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

Sökt åtgärd uppfyller kraven i 2 kap. plan- och bygglagen och skall inte föregås av 
detaljplaneläggning enligt bestämmelserna i 4 kap. 2-3 §§ plan- och bygglagen. 

Upplysningar 
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag 
då förhandsbeskedet vann laga kraft. 

Byggnadsarbeten får inte påbörjas utan gällande bygglov och startbesked. 

Förhandsbeskedet syftar i första hand att få till en tomt kring byggnationen. 

Vad 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 kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar 
beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser nybyggnad av 2st fritidshus på fasigheten Evertsberg 91:5 i Älvdalens 
kommun. Området är utpekat i kommunens översiktsplan för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen, så kallade LIS-områden. 

Beslut 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Området ligger i nära anslutning till väg 1024 mellan Evertsberg och Fiskarheden. 
Genom området går vasaloppsleden som är ett naturreservat. 

Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Området ligger inom 100 m från mellansjön. Strandskydd gäller enligt 7 kap. 13 och 14 
§§ miljöbalken inom 100 meter från strandlinjen. 

Förhandsbesked för avstyckning av tomter har sökts och behandlas separat, i särskild 
ordning enligt plan-och bygglagen. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om förhandsbesked, inkom 2019-11-04, 2019-11-20 och 2019-
012-09 
Situationsplan inkom 2019-11-20 
Miljö remissvar, inkom 2019-12-11 
Orienteringskarta 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att: 

Ansökan om förhandsbesked beviljas enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 5 719 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Sändlista 
Beslutet delges sökanden och fastighetsägaren. 
Underrättelse om beslutet sldckas per brev till berörda sakägare (Evertsberg 91:51) och 
införande i Post och Inrikes tidningar. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 16(24) 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2020-01-24 
Dokument nr: AK KS 2020/00014-2 

§ 9 AK KS 2019/01948-9 

Avslag Bygglov Idre 5:105, Ansökan uppsättning av belyst 
skylt 

Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att: 

1. Avslå sökt bygglov för skylt/ljusanordning i sin helhet. 
2. Avgiften beräknas till 2 511 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Sammanfattning av ärendet 
Idre Himmelfjäll AB har ansökt om lov för skylt/ljusanordning på fastigheten Idre 
5:105 i Älvdalens kommun. 

Åtgärden avser en reklamskylt för Idre Himmelfjälls skidhyra/shop som är belägen 
4 lon från platsen för sökt åtgärd. 

Skyltens storlek anges till 2x3 meter belyst genom toppmonterad fasadbelysning. 
Reklamslcylten avses monteras på plank som omgärdar fastigheten Idre 5:105 så 
budskapet blir synligt för trafikanter resande på väg 1063 mot Idre Himmelfjäll. 

Skylten är grön med vit text. 

För området gäller detaljplan 20-SÄA-1304. 

Skyltpolicy 
Utdrag ur skyltpolicy antagen av kommunfullmäktige 2017-10-02; 

Skyltar ska vara hjälp vid orientering inom ett område och en samordnad 
skyltning skapar ett inbjudande intryck. En oorganiserad skyltning riskerar att 
orsaka ett visuellt buller och det kan bli svårt att ursldlja dess budskap. 

Skyltar som sätts direlct på byggnadens fasad samt skyltar som är uthängande 
från fasaden bör placeras i direkt anslutning till den aktuella verksamhetens 
entré för att besökare snabbt ska hitta. 

Hänvisningsskyltar till enskilda företag eller inrättningar tillåts endast om 
behovet inte kan lösas med skylt på aktuell fastighet eller med gemensam 
orienteringsslcylt. 

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2019-10-11 
Fotomontage, inkom 2019-10-11 
Situationsplan, inkom 2019-10-11 
Yttrande från Trafilcverket, inkom 2019-10-31 
Yttrande från Planavdelningen, inkom 2019-12-17 
Yttrande från Trafikplanerare, 
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Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar art: 

1. Avslå sölct bygglov för slcylt/ljusanordning i sin helhet. 
2. Avgiften beräknas till 2 511 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Sändlista 
Sökande 

(i 
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§10 

Informationsärende 
1. Information från alkoholhandläggaren: AK KS 2020/00024-4 

tillsynsutfall 2019 och tillsynsplan 2020 

Kommunens alkoholhandläggare Louise 
Eriksson informerar nämnden om hur 
utfall från 2019 års tillsynsarbete. 

Louise informerar även om hur tillsynen 
kommer bedrivas 2020. 

2. Behovsutredning miljö- och AK KS 2019/00125-3 
hälsoskyddstillsyn 2019-2021 

Tjänstgörande ordförande Edita Pinxter 
(c) informerar nämnden om den senaste 
behovsutredningen som utfördes inom 
miljö- och hälsoskyddstillsyn. Utredningen 
hanterades av kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott innan 
myndighetsnämnden inrättades. Det som 
framkom i utredningen är dock 
synnerligen angeläget för nämnden och 
dess arbete inom området. 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 
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§ l l 

Delgivningar 
1. Beslut Statsbidrag till 

elfiskeundersökningar i rinnande vatten 
inom kalkningsverksamhetens 
effektuppföljning år 2019 Älvdalens 
kommun, Länsstyrelsen 581-7728-2019 

2. Kallelse AK Myndighetsnämnden 2020-
01-24 

AK KS 2019/01300-6 

AK KS 2020/00014-1 
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§ 12 

Delegationsbeslut 
På grund av problem med IT-system så kan inte delegationsbeslut inom miljö, 
hälsoskydd och livsmedel återrapporteras till nämnden vid detta sammanträde. 

6. 

7-

8. 

9-

i o . 

i i . 

12. 

13-

14-

15-

16. 

17-

Slutbesked Karlsarvet 21:2, flytta 
transformatorstation 

Slutbesked Klitten 36:2 nybyggnad 
transformatorstation 

Slutbesked Klitten 3:9, nybyggnad 
transformatorstation 

Slutbesked Karlsarvet 28:1, nybyggnad 
transformatorstation 

Slutbesked Nornäs 47:1 nybyggnad 
transformatorstation 

Slutbesked Idre 84:49, anmälan eldstad 

Slutbesked Idre 80:1, Anmälan eldstad 
(kolgrill med ventilationskåpa) 

Slutbesked Heden 1:122, nybyggnad 
förråd/skotergarage 

Slutbesked Älvdalens kyrkby 16:55, 
nybyggnad bollplan 

Slutbesked Älvdalens kyrkby 16:63, 
nybyggnad transformatorstation 

Slutbesked Gröveldalen 1:1, nybyggnad 
transformatorstation 

Slutbesked Idre 80:1, Nybyggnad 
teknikbod 

Floåsen 4:16, Anmälan eldstad 

Väsa 3:25, Anmälan eldstad 

Heden 1:119, Anmälan nybyggnad av 
gäststuga (komplementbyggnad) 

Slutbesked Åsen 27:5, Anmälan eldstad 

AK KS 2017/01431-9 

AK KS 2017/00120-9 

AK KS 2017/00121-11 

AK KS 2017/00650-6 

AK KS 2016/01432-5 

AK KS 2019/00077-6 

AK KS 2019/01881-7 

AK KS 2017/00861-7 

AK JN 2018/00018-7 

AK KS 2017/00134-9 

AK KS 2016/00344-7 

AK KS 2019/00695-8 

AK KS 2019/02256-3 

AK KS 2019/02296-2 

AK KS 2019/02228-3 

AK KS 2019/01856-6 

Slutbesked Kåtilla 27:12, anmälan eldstad AK KS 2019/02026-8 

4 
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18. Lillfjäten 5:175, Anmälan tillbyggnad av 
fritidshus (Attefallhus) 

19. Älvdalens kyrkby 22:9, anmälan eldstad 

20. Slutbesked Särnabyn 113:1, om- och 
tillbyggnad 

21. Slutbesked Karlsarvet 26:4, nybyggnad 
fritidshus 

22. Slutbesked Klitten 6:2, nybyggnad stall 

23. Slutbesked Fjätdalen 2:29 nybyggnad 
vebod/förråd (Attefall) 

24. Föreläggande om komplettering Lövnäs 
1:39, Nybyggnad fritidshus 

25. Föreläggande om komplettering Idre 37:2, 
Tillbyggnad enbostadshus 

26. Slutbesked Lillfjäten 13:14, tält för 
materielförvaring 

27. Bygglov Blyberg 84:2, Förlängning av 
tidsbegränsat marklov för schakt samt 
bygglov för upplag av timmer 

28. Idre 26:90, Anmälan nybyggnad av förråd 

29. Slutbesked Idre 80:72, Om- och 
tillbyggnad av fritidshus 

30. Föreläggande om komplettering Loka 
23:16, Nybyggnad fritidshus 

31. Föreläggande om komplettering Lillfjäten 
5:175, Anmälan tillbyggnad av fritidshus 
(Attefallhus) 

32. Slutbesked Älvdalens kyrkby 2:23 
tillbyggnad, ombyggnad av garage till 
carport 

33. Yttrande gällande offentlig tillställning: 
A651.147/2019, draghundstävling 

34. Beslut om interimistiskt slutbesked Idre 
84:51, Nybyggnad fritidshus 

35. Beslut om interimistiskt slutbesked 
Gördalen 9:10, nybyggnad fritidshus 

36. Beslut om slutbesked Idre 76:1, nybyggnad 
av pumpstation MR1 

AK KS 2019/02222-6 

AK KS 2020/00092-2 

AK KS 2016/01175-8 

AK KS 2015/01891-9 

AK KS 2016/01511-8 

AK KS 2017/01397-8 

AK KS 2019/02259-4 

AK KS 2019/02225-4 

AK KS 2016/01296-6 

AK KS 2019/02129-5 

AK KS 2019/02095-11 

AK KS 2019/00605-18 

AK KS 2019/02200-3 

AK KS 2019/02222-3 

AK KS 2019/01562-10 

AK KS 2020/00001-2 

AK KS 2019/01041-15 

AK KS 2017/00230-18 

AK KS 2018/00076-13 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2020-01-24 
Dokument nr: AK KS 2020/00014-2 

22(24) 

37. Beslut om interimistiskt slutbesked Idre 
83:2, nybyggnad fritidshus 

38. Beslut om interimistiskt slutbesked Idre 
13:141, Nybyggnad enbostadshus 

39. Beslut om Slutbesked Floåsen 19:95, 
nybyggnad fritidshus 

40. Beslut om slutbesked Idre 83:31, 
nybyggnad fritidshus (del av parhus) 

41. Beslut om slutbesked Idre 83:50, 
nybyggnad fritidshus (del av parhus) 

42. Beslut om bygglov inkl. startbesked 
Foskros 10:6 

43. Beslut om slutbesked Foskros 10:6, 
uppförande av släplift (Lift 2) 

44. Beslut om slutbesked Foskros 10:6, 
uppförande av släplift (lift 4) 

45. Beslut om slutbesked Foskros 10:6, 
uppförande av skidlift (Lift 7) 

46. Beslut om slutbesked Foskros 10:6, 
uppförande av skidlift (Lift 8) 

47. Beslut om slutbesked Foskros 10:6, 
uppförande av skidlift (Lift 9) 

48. Beslut om slutbesked Foskros 10:6, 
Ansökan nybyggnad Lift 12 

49. Beslut om interimistiskt slutbesked hus B 
Idre 82:72, nybyggnad av fritidshus, två 
gäststugor och förråd/carport 

50. Beslut om startbesked Idre 6:34, Ändrad 
användning från gymnastiksal till 
vandrarhem 

51. Beslut om slutbesked för hus A Idre 82:72, 
nybyggnad av fritidshus, två gäststugor 
och förråd/carport 

52. Delegationsbeslutslista Ecos t_o_m 2019-
10-31 

53. Beslut om att vidta åtgärder vid Idre Fjälls 
dricksvattenanläggningar (ersätter beslut 
2019-79) 

AK KS 2018/00612-14 

AK KS 2019/00682-18 

AK KS 2016/02215-27 

AK KS 2018/01369-20 

AK KS 2018/01370-19 

AK KS 2019/02087-6 

AK KS 2018/00079-11 

AK KS 2018/00080-12 

AK KS 2018/00090-12 

AK KS 2018/00091-9 

AK KS 2018/00092-9 

AK KS 2018/01504-7 

AK KS 2018/00390-28 

AK KS 2019/01976-19 

AK KS 2018/00390-29 

AK KS 2019/02184-3 

AK KS 2019/01595-7 
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54. Beslut om förlängd handläggningstid Idre AK KS 2019/01948-7 
5:105, Ansökan uppsättning av belyst skylt 

55. Bygglov om avvisning Nordomsjön 6:10, 
Ansökan ombyggnad och tillbyggnad av 
enbostadshus 

56. Bygglov Idre 6:34, Ombyggnad och ändrad 
användning av gymnastiksal 

57. Bygglov Idre 87:11, Nybyggnad 
flerbostadshus (8 lägenheter) 

58. Slutbesked Floåsen 20:96, nybyggnad 
garage 

59. Slutbesked Idre 80:240, tillbyggnad 
fritidshus 

60. Slutbesked Älvdalens Kyrkby 40:15, 
tillbyggnad av ambulansstation 

AK KS 2019/01625-7 

AK KS 2019/01976-14 

AK KS 2019/01972-10 

AK KS 2019/00062-26 

AK KS 2018/01617-37 

AK KS 2019/01413-13 

61. Slutbesked Idre 84:i05,nybyggnad 
fritidshus 

62. Beslut om bygglov inld. startbesked 
Västermyckeläng 16:5, Nybyggnad av 
komplementbyggnad 

63. Slutbesked Floåsen 4:237, tillbyggnad 
fritidshus 

64. Beslut om avvisning Östomsjön 50:29, 
Nybyggnad övernattningsstuga 

65. Föreläggande om att inkomma med 
uppgifter gällande avloppsanläggningen på 
fastigheten Foskros 10:72 och 10:73, 
Älvdalens kommun 

66. Slutintyg för anläggande av enskilt avlopp 
på fastigheten Gördalen 9:10 och 9:11, 
Älvdalens kommun 

67. Yttrande över remiss gällande samråd 
enligt 12 kap 6 § miljöbalken avseende 
orienteringstävling på Idre fjäll 

68. Startbesked Idre 82:39, nybyggnad 
fritidshus 

69. Bygglov, Floåsen 20:20, Nybyggnad garage 
(komplementbyggnad) 

AK KS 2018/02226-32 

AK KS 2019/02229-6 

AK KS 2018/02224-19 

AK KS 2019/02080-4 

AK KS 2019/01450-3 

AK KS 2019/00765-7 

AK KS 2019/02287-2 

AK KS 2019/01495-13 

AK KS 2019/02009-6 
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70. Slutbesked, Floåsen 19:83, nybyggnad 
fritidshus 

71. Förlängning av interimistiskt slutbesked, 
Garberg 41:2, tillbyggnad fritidshus 

72. Bygglov, Idre 84:43, nybyggnad av carport 
med förråd (komplementbyggnad) 

73. Slutbesked, Älvdalens kyrkby 7:5, 
nybyggnad mobilgarage 

74. Startbesked, Älvdalens kyrkby 21:13, 
Tillbyggnad och ombyggnad av 
enbostadshus 

75. Beslut om förlängd handläggningstid 
Fjätdalen 15:55, nybyggnad avförråd 

76. Bygglov inld. startbesked Storbäcken 1:41, 
Nybyggnad förråd 

77. Bygglov inld. startbesked Älvdalens kyrkby 
59:1, Uppsättning av belyst skylt 

78. Beslut om förlängd handläggningstid Idre 
23:11, Bygglov inld. startbesked 

AK KS 2018/01539-20 

AK KS 2016/01685-16 

AK KS 2019/02097-5 

AK JN 2018/00026-6 

AK KS 2019/01326-12 

AK KS 2019/01947-9 

AK KS 2019/02083-6 

AK KS 2019/02159-5 

AK KS 2019/01977-11 
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