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Myndighetsnämnden 
Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Löftet, 2020-05-08 ld. 09:00 

Edita Pinxter (c), tjänstgörande ordförande 
Tony Persson (s) 
Christer Hed (m) 
Rose-Marie Löb (s), tjänstgörande ersättare för Mattias Högberg (s) 
Mariana Resår Bogg, förvaltningschef 
Runi Wold, enhetschef 
Jenni Arvidsson, miljöinspektör 
Erik Jakobsson, sekreterare 
Christer Hed (m) 

Omedelbar justering 

SL §37 
Erik Jakobsson, sekreterare 

Edita Pjhxter C 

Christer Hed (m), justerare 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Myndighetsnämnden Sammanträdesdatum: 2020-05-08 

Överldagningstid: 2020-05-08 - 2020-05-29 

Anslaget sätts upp: 2020-05-08 Anslaget tas ner: 2020-05-30 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Älvdalen 

Underskrift Utdragsbestyrkande 
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§37 AK KS 2020/00747-1 

Samrådsyttrande gällande förslag till detaljplan för 
Daehliebyn Norr 

Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att lämna följande yttrande: 

Myndighetsnämnden har tagit del av förslag till detaljplan för Daehliebyn Norr och 
önskar framföra följande synpunkter: 

1. Myndighetsnämnden har genom beslut 2019-191 förelagt Stiftelsen Idre Fjäll 
att senast den 15 januari 2021 redovisa hur man säkerställer tillräcklig 
barriärhöjd i sina vattenverk vid sämsta råvattenkvalitet och högsta 
produktionsvolym. Stiftelsen Idre Fjäll har inte återkopplat i saken ännu. 
Myndighetsnämnden anser att beslutad utredning bör beaktas för att 
säkerställa att dricksvattenförsörjningen till planområdet är tillgodosedd. 

2. Enligt planförslaget ska spillvatten ledas till det kommunala reningsverket i 
Idre. Myndighetsnämnden saknar en bedömning om huruvida reningsverkets 
kapacitet räcker till för den ökade belastningen. 

3. Myndighetsnämnden salmar en redogörelse för hantering av schaktmassor. 
Kommer de massor som uppstår att återanvändas inom planområdet eller 
behöver massor fraktas bort? Massor som blir över från dikningar, rörgravar 
och byggen och behöver fraktas bort klassas som avfall. Sådana massor kan få 
återanvändas efter prövning hos tillsynsmyndigheten om det 
kan visas att det finns ett anläggningsändamål. 

Paragrafen justeras omedelbart 

Sammanfattning av ärendet 
Myndighetsnämnden har fått en inbjudan till samråd gällande förslag till detaljplan för 
Daehliebyn Norr på Idre Fjäll. Förslaget avser 70 tomter fritidshusbebyggelse i direkt 
anslutning till tidigare exploaterade områden. 

Beslutsunderlag 
Samrådsinbjudan Detaljplan för Daehliebyn Norr, Idre Fjäll, 2020-03-23 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att lämna följande yttrande: 

Myndighetsnämnden har tagit del av förslag till detaljplan för Daehliebyn Norr och 
önskar framföra följande synpunkter: 

1. Myndighetsnämnden har genom beslut 2019-191 förelagt Stiftelsen Idre Fjäll 
att senast den 15 januari 2021 redovisa hur man säkerställer tillräcklig 
barriärhöjd i sina vattenverk vid sämsta råvattenkvalitet och högsta 
produktionsvolym. Stiftelsen Idre Fjäll har inte återkopplat i saken ännu. 
Myndighetsnämnden anser att beslutad utredning bör beaktas för att 
säkerställa att dricksvattenförsörjningen till planområdet är tillgodosedd. 

2. Enligt planförslaget ska spillvatten ledas till det kommunala reningsverket i 
Idre. Myndighetsnämnden saknar en bedömning om huruvida reningsverkets 
kapacitet räcker till för den ökade belastningen. 

3. Myndighetsnämnden salmar en redogörelse för hantering av schaktmassor. 
Kommer de massor som uppstår att återanvändas inom planområdet eller 
behöver massor fraktas bort? Massor som blir över från dikningar, rörgravar 
och byggen och behöver fraktas bort Idassas som avfall. Sådana massor kan få 
återanvändas efter prövning hos tillsynsmyndigheten om det 
kan visas att det finns ett anläggningsändamål. 

Paragrafen justeras omedelbart 

Sändlista 
Miljöinspektör 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


