
PROTOKOLL 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2020-02-21 
Dokument nr: AK KS 2020/00014-4 

1(16) 

Myndighetsnämnden 
Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Löftet, 2020-02-21 ld. 09:00-10:35 

Edita Pinxter (c), tjänstgörande ordförande 
Tony Persson (s) 
Patrik Skörd (c) 
Christer Hed (m) 
Mariana Resår Bogg, förvaltningschef 
Runi Wold, enhetschef 
Ban Al-Maqdasi, bygglovshandläggare § 16 
Klas Johansson, miljöinspektör § 17-18 
Erik Jakobsson, sekreterare 
Christer Hed (m) 

Erik Jakobsson^sekreterare 

Edita Bfhxter (c)yordförånde 

• H p - 1 7 • 
Christer Hed (m), justerare 

13-21 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Myndighetsnämnden Sammanträdesdatum: 2020-02-21 

Överklagningstid: -05 ^5 - %Z0 ~ C/S - g L j 

Anslaget sätts uj$:2A2j~&5Anslaget tas ner: fa^J-fö -J?>5" 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Älvdalen 

Underskrift Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 2(16) 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2020-02-21 
Dokument nr: AK KS 2020/00014-4 

Innehållsförteckning 
Val av justerare 3 

Godkännande av dagordning 4 

Anmälan om jäv 5 

Älvdalens kyrkby 44:1, rivning av skolbyggnad (musikskola) 6 

Behovsutredning för åren 2020-2022 9 

Plan för miljö- och hälsoskyddstillsyn år 2020 11 

Informationsärenden 12 

Delgivningar 13 

Delegationsbeslut 14 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 3(16) 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2020-02-21 
Dokument nr: AK KS 2020/00014-4 

§13 

Val av justerare 

Beslut 
Myndighetsnämnden utser Christer Hed (m) att justera dagens protokoll. 
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§ 14 

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Myndighetsnämnden godkänner dagordningen för dagens sammanträde. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§15 

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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§ 16 AK JN 2017/00039-13 

Älvdalens kyrkby 44:1, rivning av skolbyggnad (musikskola) 

Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att: 

1. Avslå ansökan om rivningslov med stöd av 8 kap. 13 § och 9 kap. 34 § i plan och 
bygglagen, PBL. 

2. Föreslå kommunstyrelsen att utreda lämplig användning av byggnaden, samt 
för framtiden skydda loilturvärdena genom skyddsbestämmelser, i detaljplan. 

3. Avgiften beräknas till 5 376 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura släckas separat. 

8 kap. 13 § PBL Förbud mot förvanskning 

En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 

Första stycket ska tillämpas också på 

1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats 
med stöd av 16 kap. 7 §, 

2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan 
eller i områdesbestämmelser, 

3. allmänna platser, och 
4. bebyggelseområden. 

9 kap. 34 § PBL 

Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte 

1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 
2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, 

kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. 

Motiv till beslut 
Enligt alla yttranden som inkommit i ärendet kan man konstatera att Älvdalens 
kyrkskola har ett kulturhistorislct värde baserat på samhällshistoriska, socialhistoriska 
och arkitekturhistoriska aspekter. 

Länsstyrelsen har konstaterat att placering av den nya skolan har minskat den 
kulturhistoriska läsbarheten inom kyrkbyn som helhet och därför avslagit att 
byggnaden byggnadsminnesförklaras. 

Älvdalens kommun och Norra Dalarnas Lokaler AB gav i sitt yttrande gällande 
byggnadsminnesförklaring att man inte har något intresse eller behov för en framtida 
förvaltning av byggnaden. 

Myndighetsnämnden gör en bedömning utifrån alla remissvar som kommit och anser 
att byggnaden utgör en del av en miljö med kulturhistoriska värden och en enhetlig 

vy 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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grupp med tidstypiskt byggnadsskick. Idag skyddas tingshuset som byggnadsminne 
och järnvägsstationen i detaljplan. 

Myndighetsnämnden gör bedömningen att också den aktuella byggnaden redan 
omfattas av varsamhets- och skyddsbestämmelser i plan- och bygglagens 8 kap. 13 § 
och 9 kap. 34 § 2, därför bör byggnaden bevaras och skyddas genom 
skyddsbestämmelser i detaljplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser rivning av musikskola på fastigheten Älvdalens kyrkby 44:1. 

Fastigheten ligger inom detaljplan (2039-ÄLV-2976). Musikskolan är inte utpekad som 
en särskilt värdefull byggnad i detaljplanen och den anger inga restriktioner mot 
rivning av byggnaden. 

Historisk Bakgrund 
Älvdalens musikskola uppfördes av timmermän från Leksand under ledning av 
byggmästaren Henriksson från Falun 1919. Byggnaden var ursprungligen en folkskola 
och togs i bruk samma år som en större folkskolereform fick genomslag i Sverige. 
Byggnaden brukades som folkskola fram till 1950-talet. Därefter nyttjades byggnaden 
av yrkesskolans handelsutbildning och till specialundervisning. I början av 1970-talets 
användes byggnaden för musikskoleverksamhet. 

Remiss 
Ärendet har skickats på remiss till länsstyrelsen och till Dalarnas museum samt 
planavdelning vid samhällsenheten. 

Dalarnas museum 
Dalarnas museum anser att byggnadens kulturhistoriska, konstnärliga och sociala 
värden är så pass höga att byggnaden inte bör rivas. Istället förordar museet en lösning 
där byggnaden tillvaratas och restaurerats för att kunna inrymma verksamheter som 
bedöms lämpliga i förhållande til l byggnadens placering på ett skolområde. Eftersom 
byggnadens värden hänger samman med den befintliga utformningen bör byggnaden 
även tillskrivas skyddsbestämmelser i en detaljplan. 

Länsstyrelsen yttrande 
Skäl att inte ge rivningslov är om byggnaden bör bevaras på grund av byggnadens 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden. Byggnaden i sig 
behöver dock inte besitta det värdet utan det kan räcka att byggnaden utgör en del av 
en miljö med sådana värden. 

Musikskolan är en del av det gamla sockencentrat kring kyrkan och tillsammans med 
övrig äldre bebyggelse i området en helhet. Flera av byggnaderna inom området är 
redan skyddade, tingshuset är byggnadsminne och järnvägsstationen har fått förbud 
mot rivning i detaljplan. Musikskola är tidstypisk med detaljer både exteriört och 
interiört. Musikskola är en del av en lång kontinuitet av skolverksamhet på platsen och 
utgör ett exempel på dåtidens samhällsförhållanden som representerar miljön 
byggnads- och samhällshistoriska värden. 

Länsstyrelsen anser därför att kyrkskolan kan betraktas som en särskilt värdefull 
byggnad enligt PBL 8 kap. 13 §. Vid en planändring är det istället för rivning önskvärt 
med skydds- och varsamhetsbestämmelser. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ansökan om byggnadsminneförklarring 
Länsstyrelsen har senare mottagit en ansökan om att förklara kyrkskolan som 
byggnadsminnes. Byggnadsminnes-utredningen visar att den nya skolbyggnadens 
placering har minskat den kulturhistoriska läsbarheten inom kyrkbyn som helhet. 

Baserat på detta tillsammans med inkomna synpunkter gör Länsstyrelsen 
bedömningen att förutsättning för att byggnadsminnesförldara kyrkskolan saknas. Den 
2018-11-23 avslår länsstyrelsen ansökan om byggnadsminnesförldaring av Älvdalens 
musikskola. 

Planavdelning vid samhällsenheten 
Har kommit med synpunkter att rivning av musikskola strider mot kommuns 
översiktsplan. I den finns ett ställningstagande om att kommunen skal arbeta föra att 
dess värdefulla kulturmiljöer bevaras och i möjligaste mån levande - och 
tillgängliggörs. 

Det framgår också i översiktsplanen kommunens ambition att låta genomföra en 
kulturmiljöinventering som skall ligga til l grund för ett kulturmiljöprogram. 

Kommunicering med sökande 
Sökande Norra dalarna Lokaler AB har blivit informerade om att ärendet har 
remitterat till olika myndigheter och att beslutet har dröjt på grund av länsstyrelsens 
utredning angående byggnadsminnesförldaring. Ärendet har stått utan beslut sedan 
dess. Under 2019 och på begäran av sökanden har ärendet tagits upp igen för beslut. 

Beslutsunderlag 
Ansökan inkom, 2017-08-30 
Dalarna museum yttrande inkom, 2018-01-19 
Länsstyrelsen yttrandet inkom, 2018-01-19 
Länsstyrelsen beslut om byggnadsminnesförldaring, 2018-11-23 
Internsvar/plan avdelning inkom, 2020-01-31 
Orienteringskarta 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att: 

1. Avslå ansökan om rivningslov med stöd av 8 kap. 13 § och 9 kap. 34 § i plan och 
bygglagen, PBL. 

2. Föreslå kommunstyrelsen att utreda lämplig användning av byggnaden, samt 
för framtiden skydda kulturvärdena genom skyddsbestämmelser, i detaljplan. 

3. Avgiften beräknas till 5 376 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Sändlista 
Sökande delger beslutet sant fastighetsägare 
Besvärshänvisning skicka med beslutet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 17 AK KS 2020/00228-2 

Behovsutredning för åren 2020-2022 

Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till behovsutredning för 
åren 2020-2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Av miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) framgår hur den operativa tillsynen 
fördelas mellan statliga myndigheter och de kommunala nämnderna. Enligt 
förordningen ska det hos den operativa tillsynsmyndigheten finnas en utredning om 
tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. 
Behovsutredningen ska avse en tid om tre år och ses över vid behov dock minst en gång 
per år. En operativ tillsynsmyndighet ska även föra ett register över de tillsynsobjekt 
som behöver återkommande tillsyn. 

Utöver behovsutredningen ska den operativa tillsynsmyndigheten inför varje 
verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens 
ansvarsområde enligt miljöbalken. Planen ska grundas på behovsutredningen och 
registret över tillsynsobjekten. Tillsynsplanen upprättas när behovsutredningen är 
fastställd och innehåller de prioriteringar som är nödvändiga för verksamheten. 

Den operativa tillsynsmyndigheten ska bedriva tillsynsarbetet effektivt och utveckla 
personalens kompetens i tillsynsfrågor. Tillsynsmyndigheten ska årligen följa upp och 
utvärdera sin verksamhet. 

I förslaget till behovsutredning för åren 2020-2022 har en revidering gjorts så att den 
överensstämmer med den nya antagna behovsstyrda taxan. Eftersom det inte ännu 
genomförts någon riskklassning av tillsynsobjekten utifrån taxan kan den redovisade 
tillsynstiden för respektive objekt dock komma att ändras. Vidare har det jämfört med 
föregående behovsutredning också tydliggjorts ytterligare vad som är kommunens 
skyldigheter och åtaganden i vattenförvaltningens åtgärdsprogram för att uppfylla 
beslutade miljökvalitetsnormer. 

En sammanställning av det totala tillsynsbehovet inom miljö- och hälsoskyddstillsynen 
ger ett årligt behov på ca 3000 timmar, vilket motsvarar 3 årsarbetskrafter. Den 
tillsynsskuld och ärendehanteringsskuld som finns historiskt är dock inte medräknade. 

Nuvarande bemanning inom miljö - hälsoskydd beräknas till ca 2,2 årsarbetskrafter. 

Kommunens ledningsgrupp har i vakansberedning den 17 februari 2020 beslutat att en 
tjänst Miljöinspektör/samordnare 100% får tillsättas. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
AKKS 2020/00228-1 Förslag till behovsutredning för miljö- och hälsoskyddstillsyn 
2021-2022 

Förslag till beslut 
Samhällsenheten föreslår myndighetsnämnden: 

Godkänna upprättat förslag till behovsutredning för åren 2020-2022. 

Sändlista 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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18 AK KS 2020/00227-2 

Plan för miljö- och hälsoskyddstillsyn år 2020 

Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till tillsynsplan för miljö-
och hälsoskyddstillsyn år 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Av miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) framgår hur den operativa tillsynen 
fördelas mellan statliga myndigheter och de kommunala nämnderna. Enligt 
förordningen ska det hos den operativa tillsynsmyndigheten finnas en utredning om 
tillsynsbehovet (behovsutredning) för myndighetens hela ansvarsområde enligt 
miljöbalken. En operativ tillsynsmyndighet ska även föra ett register över de 
tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn. 

Utöver behovsutredningen ska den operativa tillsynsmyndigheten inför varje 
verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens 
ansvarsområde enligt miljöbalken. Planen ska grundas på behovsutredningen och 
registret över tillsynsobjekten. Tillsynsplanen upprättas när behovsutredningen är 
fastställd och innehåller de prioriteringar som är nödvändiga för verksamheten. 

Ett förslag till myndighetsnämndens tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddstillsyn har 
tagits fram för år 2020, AK KS 2020/00227-1. 

Beslutsunderlag 
AK KS 2020/00227-1 Förslag till tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddstillsyn år 2020 

Förslag till beslut 
Samhällsenheten föreslår myndighetsnämnden: 

Myndighetsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag til l tillsynsplan för miljö- och 
hälsoskyddstillsyn år 2020. 

Sändlista 
Förvaltningschef 
Enhetschef 
Miljöinspektör 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2020-02-21 
Dokument nr: AK KS 2020/00014-4 

12(16) 

§ 19 

Informationsärenden 
1. Redovisning tillsyn 2019 - alkohol, tobak & AKKS 2020/00158-1 

rökfria skolgårdar 

2. Mjågens avloppsreningsverk 

Ordförande Edita Pinxter informerar 
nämnden att Mark- och miljödomstolen 
kommer besöka Mjågens ARV den 4 mars 
2020. 

3. Utbildning inom bygg 

Ordförande Edita Pinxter informerar 
nämnden att det finns möjlighet att delta 
på en utbildning för handläggare inom 
bygglovshantering den 20 mars 2020. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 20 

Delgivrtingar 
t, Kallelse AK Myndighetsnämnden AK KS 2020/00014-3 

2020-02-21 

2. 218-88-2020 Tillstånd att transportera AK KS 2020/00133-1 
vapen på snöskoter inom Drevfjällets 
naturreservat - Älvdalens kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 21 

Delegationsbeslut 
i . Interimistiskt slutbesked 

4-

8. 

9-

Beslut om slutbesked Idre 84:149, 
nybyggnad fritidshus (parhus) (tidigare 
84:107) 

Beslut om interimistiskt slutbesked Idre 
82:73, nybyggnad av fritidshus, parhus och 
tre förråd 

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

Beslut om interimistiskt slutbesked Idre 
82:70, nybyggnad fritidshus och garage 

Beslut om slutbesked Idre 84:119, 
nybyggnad fritidshus 

Beslut om slutbesked Särnabyn 43:3, 
rivning och tillbyggnad av enbostadshus 

Slutbesked, Kåtilla 26:7, tillbyggnad 
fritidshus 

Beslut om slutbesked Idre 84:116, 
nybyggnad fritidshus 

10. Beslut om slutbesked Idre 82:58, 
nybyggnad fritidshus 

11. Beslut om slutbesked Idre 82:67, 
nybyggnad fritidshus 

12. Beslut om slutbesked Idre 84:117, 
nybyggnad fritidshus 

13. Slutbesked 

14- Bygglov 

!5- Bygglov, Storbäcken 1:41, Nybyggnad 
förråd 

16. Bygglov NÄSET 7:3, Nybyggnad av 
garage/förråd (Förnyelse av bygglov) 

AK KS 2017/00594-20 

AK KS 2017/02068-18 

AK KS 2018/00259-20 

AKKS 2018/00390-31 

AK KS 2018/00939-13 

AK KS 2018/01116-16 

AK KS 2018/01135-13 

AK KS 2018/01167-18 

AK KS 2018/01814-21 

AK KS 2018/01958-22 

AK KS 2018/02324-18 

AKKS 2019/00080-31 

AKKS 2019/00483-21 

AK KS 2019/01425-23 

AK KS 2019/02083-9 

AK KS 2019/02118-4 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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17. Bygglov, Idre 84:141, Nybyggnad fritidshus 

18. Beslut om avvisning 

19. Bygglov, Floåsen 13:67, Nybyggnad 
fritidshus 

20. Föreläggande om komplettering 

21. Beslut om Bygglov inkl. Startbesked 

22. Bygglov, Idre 85:14, Nybyggnad fritidshus 
23- Bygglov Kåtilla 38:13, Nybyggnad 

fritidshus (förnyelse av lov) 

24. Föreläggande om komplettering Älvdalens 
kyrkby 19:8, Anmälan installation av ny 
fettavskiljare 

25. Föreläggande om komplettering 
Storbäcken 1:41, Nybyggnad fritidshus 

26. Beslut om avsluivning av tillsynsärende 
Kåtilla 27:15 och Kåtilla 27:5, anmälan om 
olovlig markschaktning 

27. Älvdalens kyrkby 8:20, Uppsättning av 
belyst skylt 

28. Slutbesked 

29. Slutbesked 

30. Slutbesked 

31. Slutbesked 

32. Slutbesked 

33. Slutbesked Floåsen 19:4, anmälan om 
installation av fettavskiljare 

34. Slutbesked 

35. Evertsberg 136:3, Tidsbegränsat lov för 
nybyggnad av förråd och tält 

36. Idre 85:24, Nybyggnad fritidshus 
föreläggande om komplettering 

37. Storbo 47:12, Tillbyggnad av fritidshus 

38. Idre 26:71, Anmälan nybyggnad av carport 

39. Östermyckeläng 47:20, Anmälan eldstad 

40. Föreläggande om komplettering 

AKKS 2019/02181-4 

AK KS 2019/02200-5 

AK KS 2019/02206-5 

AK KS 2020/00021-3 

AK KS 2020/00061-9 

AK KS 2020/00063-13 

AK KS 2020/00111-3 

AK KS 2020/00124-4 

AK KS 2020/00203-3 

AK KS 2018/01756-11 

AK KS 2019/02219-8 

AK KS 2015/01716-6 

AK KS 2015/02020-7 

AK KS 2017/00094-6 

AK KS 2017/00098-6 

AK KS 2018/00506-9 

AK KS 2019/00904-15 

AK KS 2019/02049-8 

AKKS 2019/02251-6 

AKKS 2020/00039-3 

AK KS 2020/00101-4 

AK KS 2020/00104-5 

AK KS 2020/00161-3 

AK KS 2020/00189-3 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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41. Yttrande gällande ansökan om tillstånd för AK KS 2020/00062-2 
offentlig tillställning: A 656.066/2019 

42. Yttrande gällande ansökan om tillstånd för AK KS 2020/00130-2 
idrottsarrangemang: A 0303.834/2020 

43. Delegationsbeslut tillstånd försäljning AK KS 2019/01356-19 
tobaksvaror Idrebua/Milimade AB 

44. Beslut om tillstånd för försäljning av tobak AK KS 2019/01373-13 
på Idre Petroleum AB 

45. Delegationsbeslut tillstånd försäljning AKKS 2019/01490-10 
tobak Pehanovi AB /Fjällbua 

46. Delegationsbeslut försäljning tobak Nya AKKS 2019/01866-15 
Älvdalens Bildelar AB 

47. Tillfälligt serveringstillstånd slutet sällskap AK KS 2019/02297-16 
Sid Cross 2020, Idre Fjäll 

48. Slutbesked AK KS 2016/00827-12 

49. Slutbesked AK KS 2016/01263-8 

50. Slutbesked AK KS 2019/00326-10 

51. Beslut om att överklagan avvisas på grund AK KS 2019/00765-9 
av sent inlämnad, Gördalen 9:10 och 
Gördalen 9:11 

52. Delegationsbeslut 2019-11-29 - 2020-02-11 AK KS 2020/00108-1 

53. Slutbesked, anmälan skotergarage/förråd AK KS 2015/01990-7 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


