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§ 55 Foredragningslista

Ordförande Inga Arnell Lindgren redovisade ärenden inför MBM mötet

Beslut enligt plan- och bygglagen/miljöbalken

Myndighetsnämndför byggnation och miljö beslutar:

Att anta föreslagen föredragningslista
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$& 56 Val av justerare

Ordförande Inga A Lindgren föreslog Lars-Göran Svenssontill justerare för mötet

Beslut enligt plan- och bygglagen/miljöbalken

Myndighetsnämnd för byggnation och miljö beslutar:

Att välja Lars-Göran Svenssontill justerare samt fastställande av justeringsdag/tid
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§ 57 BJÖRKEVIK 1:1 Dnr YDM-2022-14 yttrande slutrapport

Ärendebeskrivning

WSPsslutrapport för marksaneringen av Brandsnäs f.d. sågverk generellt sett berör relevanta punkter
ochtäcker in de huvudsakliga frågeställningarna. Dock saknas utförliga beskrivningar gällande några

saker, visuellt underlag, och motivering för vissa beslut, samt rekommendationer gällande de
områden där förorening har lämnats kvar.

Sammanfattningsvis är rapporten omfattande och täcker in det mesta som vi efterfrågar, menvi ser
potential till förbättring gällande:

1. Tydligare information om, och hänvisningartill, det som är mest relevant (exempelvis
områdens föroreningsstatus efter sanering).

2. Åtgärdsrekommendationer ochriskanalys gällande kvarvarande förorening (t.ex. för
Björkevik 1:1 och 1:9) och återanvändning av massor inom området

3. Diskussion kring avvikelser(t.ex de områden där schaktning eller provtagning inte gjorts
enligt planen).

4. Bildkvalitet.

Beslut enligt plan- och bygglagen/miljöbalken

Myndighetsnämnd för byggnation och miljö beslutar:

Att lägga informationentill handlingarna
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§ 58 Sunnana 3:1 Dnr YDB-2022-72 strandskyddsdispens

Arendebeskrivning

Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av Solcellsanläggning. Sökanden planerar att

upprätta två rader med solpaneler på idag obrukad åkermark med närhettill sjön Sommen.

Riksintresse som berörs är LIS (landsbygdsutveckling i strandnära läge) Miljöbalken (1998:808) 7

kap.18 e §.

För områdetgäller endast översiktsplan antagen 2013-06-24.

Beslut enligt plan- och bygglagen/miljöbalken

Myndighetsnämndför byggnation och miljö beslutar:

Att medge dispens från strandskyddet med motiveringen att särskilda skäl föreligger. Miljöbalken

7 kap 18c § 5-6.

-  Platsen ar lamplig for landsbygdsutveckling i strandnära läge.

Att som villkor för dispensen gäller att området kring anläggningen skall vara fortsatt

allemansrättsligt tillgänglig.

Att fastställa de ritningar och övriga handlingar som legattill grund för dispensen(bilaga).

Myndighetsnämnden byggnation och miljö upplyser om

att enligt 7 kap 18 h & miljöbalken upphörett beslut om dispens att gälla, om åtgärderna inte har

påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Då krävs förnyad prövning med hänsyntill de omständigheter som då råder.

att Länsstyrelsen inom tre veckor från att Länsstyrelsen mottagit beslutet kan överpröva beslutet.

Igångsättande av byggnadsföretaget innan dispensbeslut vunnit laga kraft sker därför på egenrisk

även om dispens och bygglov meddelas.

Avgift debiteras enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. Beloppet framgår av bifogad

uträkning.

Hur man överklagar myndighetsnämndens beslut enligt MB, se bifogad underrättelse.
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§ 59 RIBBINGSHOV 2:36

Dnr YDM-2022-212 yttrande vattenverksamhet

Arendebeskrivning

Ydre kommunharberetts möjlighet att inkomma med yttrande över anmälan om vattenverksamhet,
vilket avser nedläggning/byte av trummapå fastighet Ribbingshov 2:36.

Åtgärdens syfte är att förbättra lek och uppväxtområdenför öring, samt möjliggöra fiskvandring

mellan sjöarna Sommenoch Narven.

Ydre kommunanserinte att bytet av vägtrumman kommeratt inverka negativt på naturvärden

och/eller den biologiska mångfalden. Dock är det angeläget att inget vandringshinderför fisk

uppstår efter bytet, dvs. att vattnet ej fallerfritt från trumman. Vid nivåskillnad går det exempelvis
att undvika detta genom att antingen öka lutningeneller bygga upp en kortare fors sträcka vid

utloppet.

När nya trummorlängst under vägarär det även önskvärt med en gångväg för utter inne i trumman,

för att den ska slippa gå över vägen. Denna aktuella väg är dock ej särskilt trafikerad, varvid denna
åtgärd möjligtvis inte är så angelägen.

Beslut enligt plan- och bygglagen/miljöbalken

Myndighetsnämndför byggnation och miljö beslutar:

Att lägga informationentill handlingarna
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§ 60 KAMMARP1:19 Dnr YDM-2022-239 Tillfallig forandring av transporttider

Ansökan om dispens

Scandbio AB ansöker om ändring av transporttider till och från deras anläggning i Kammarp.

Ärendebeskrivning
Scandbio AB inkom 2022-08-18 med en anmälan om ändring av befintlig verksamhet avseende

ändrade och utökade transporttider till och från deras anläggning. Enligt gällandevillkor ska

transporter till och från anläggningen företrädesvis ske vardagar mellan 06:00-22:00. Scandbio AB

vill dock utöka transporttiderna till att gälla från 04:00-24:00 på vardagar och 08:00-22:00 på

helgdagar. Skälettill detta är bland annat för att optimera transportflödena för att få bort onödig

tomkörning på verksamhetsområdet. Scandbio AB anserej att denna ändring av transporttider

kommeratt ha en betydande olägenhet för närboende, då bullernivån ej beräknas öka i och med

att verksamheten ändå pågår dygnet runt inne på verksamhetsområdet.

Myndighetsnämndenför byggnation och miljö anseratt istället för att omgående ändra gällande

villkor avseende transporttider, så kan en dispens från detta villkor anses skälig upp till 6 månader.

Detta för att undersökaifall ändringen av transporttider till och från anläggningen har någon

betydande olägenhet för närboende.

Beslut enligt plan- och bygglagen/miljöbalken

Myndighetsnämndför byggnation och miljö beslutar:

att medge Scandbio AB dispens för utökning av transporttider enligt inkommen anmälan fram till

och med 2023-02-28.
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§ 61 Aldre bygglov Dnr YDB-2022-107

Arkivering av äldre bygglov

I vårt närarkiv finns bygglov som inte har avslutats med slutbesked, att byggnadenär färdig att tas

i bruk. Bygglovsakterna stäckersig tillbaks till år 2002 och enligt 9 kap.43 8 PBL ...”upphörett

bygglov, rivninglov eller marklov att gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom

två (2) år och avslutas inom fem (5) år från den dag då beslutet vann laga kraft!”

För att utfärda ett slutbesked krävs två åtgärder på byggnaden. För det första att

byggnadsåtgärderna som ingick i startbesked är utförda dels att byggnaden är färdig att tas i bruk.

Det är byggherren, certifierad kontrollansvarig, sakkunnig som ansvararför att alla krav är

uppfyllda (prop. 2009/10:170, Del 1, s. 327) så att nämnden kan utfärda ett slutbesked.

Ex. ärenden som startades under 2003 skulle avslutats med slutbesked under år 2008 (se tabell)
 

 

 

 

Bygglov med startbesked Utfärda slutbesked

År 2003 År 2008

År 2004 År 2009

År 2005 År 2010    
Då det saknas slutbesked(tidigare benämnt slutbevis) för byggnader på samtliga bygglov i vårt

närarkiv under år 2002till och med 2012är lovet enligt PBL (plan och bygglagen) preskriberade (10

år och äldre handlingar) det vill säga undantag från kraven på bygglov.

Förslag till beslut:

Bygglov med startbesked från År 2002 till och med 2012 arkiveras utan slutbesked.

Beslut enligt plan- och bygglagen/miljöbalken

Myndighetsnämnd för byggnation och miljö beslutar:

Att bygglov med startbesked från År 2002till och med År 2012 arkiveras utan slutbesked

 

I prop. 2009/10:170 Del 1 s. 477 En enklare plan- och bygglag
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§ 62 Delegationsbeslut milj6- och halsoskyddsinspekt6r OL

ASBY 2:46

Dnr YDM-2022-179
Installation av värmepump

RÖRSBERGA1:4
Dnr YDM-2022-170
Befrielse från sophämtning

RIBBINGSHOV 3:2

Dnr YDM-2022-159
Installation av värmepump

BÄNARP1:3
Dnr YDM-2022-166
Dispens från sophämtning

RAKSTORP1:1

Dnr YDM-2022-153
Dispens från sophämtning

Beslut enligt plan- och bygglagen/miljébalken samt KL § 6:33

Myndighetsnämndför byggnation och miljö beslutar:

Att godkänna redovisade delegations beslut

Sf



YDRE
KOMMUN

 

Sammanträdesprotokoll

Myndighetsnämnd för byggnation och miljö

Sammanträdesdatum

2022-08-29

& 63 Delegationsbeslut miljöinspektör SA

STJÄRNEBERG1:4

Dnr YDM-2022-173

Undantag från lokal renhållningsordning

LAGERNAS2:2

Dnr YDM-2022-174

Andring av befintligt avlopp

TORPA1:27

Dnr YDM-2022-229

Andring av avloppsanlaggning

HOGLYCKE2:2

Dnr YDM-2022-230

Andring av enskild avloppsanlaggning

BJORKEVIK 2:1
Dnr YDM-2020-61

Föreläggande

KVARNKULLA 1:31

Dnr YDM-2021-142

Ändring av befintligt avlopp

RÖDJE 2:11

Dnr YDM-2021-64

Förlängt intervall av slamtömning

FALLERÅS 1:6
Dnr YDM-2022-162

Nyanläggning av enskilt avlopp

Beslut enligt plan- och bygglagen/miljöbalken samt KL § 6:33

Myndighetsnämndför byggnation och miljö beslutar:

Att godkänna redovisade delegations beslut

Sida
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§ 64 Delegationsbeslut miljö- och hälsoskyddsinspektör SJ

MÅLEN2:2
Dnr YDM-2022-110

Nedgrävning av får

LINNEKULLA 2:1
DnrYDM-2022-19
Föreläggande om försiktighetsmått

Beslut enligt plan- och bygglagen/miljöbalken samt KL § 6:33

Myndighetsnämndför byggnation och miljö beslutar:

Att godkänna redovisade delegations beslut
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& 65 Delegationsbeslut bygglovsinspektör SD

TORPA 1:46

Dnr YDB-2021-53

Uppförande av byggnad

SUNNANÅ1:39
Dnr YDB-2022-48

Uppförande av altan

FALLERÅS 1:6
Dnr YDB-2022-54

Utbyggnad av fritidshus

LUND 1:13

Dnr YDB-2022-63

Tillbyggnad av bostadshus

TRANBERGA4:3

Dnr YDB-2022-93

Rivning av huvudbyggnad

BULSJÖ 3:54

Dnr YDB-2022-94

Uppförande av nätstation

BULSJÖ 3:83
Dnr YDB-2022-96

Uppförande av nätstation

GNOTTEHULT 2:12

Dnr YDB-2022-97

Uppförande av nätstation
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RONNAS7:158
Dnr YDB-2020-91

Installation av eldstad

AGGARP1:40

Dnr YDB-2019-100

Ombyggnadav bostadshus

SUNDS-ANG 1:5

Dnr YDB-2022-98

Uppförande av kamin

Beslut enligt plan- och bygglagen/miljöbalken samt KL & 6:33

Myndighetsnämndför byggnation och miljö beslutar:

Att godkänna redovisade delegations beslut
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§ 66 Delegationsbeslut JE

SUNDS-ANG 1:5

Dnr YDB-2022-98

Uppförande av kamin

Beslut enligt plan- och bygglagen/miljöbalken samt KL § 6:33

Myndighetsnämnd för byggnation och miljö beslutar:

Att godkänna redovisade delegations beslut

Dv


