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Plats och tid
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Henrik Wiig Pettersson, Ordförande (S)
Bertil Andersson, V. ordförande (C)
Siv Ögren (S)
Anders Västsäter (KD)
Kermith Andersson (M)
Rune Björkman (SD)
Bengt-Åke Karlsson (C), ersättare

Övriga närvarande

Mathilda Ahlin, Nämndsekreterare
Britt-Marie Öjstrand, Verksamhetschef bygg och miljö
Catrin Nygren, Bygglovshandläggare
Daniel Nordholm, Kommunarkitekt
Jenny Magnusson, Bygglovshandläggare
Magdalena Ryden, Bygglovshandläggare
Jens Karlsson (MP), ej tjänstgörande ersättare
Mikael Strifors (SD), ej tjänstgörande ersättare

Justeringens plats och tid

2019-02-13 kl. 16:00

Paragrafer

4 - 19

Sekreterare

Mathilda Ahlin
Ordförande

Henrik Wiig Pettersson
Justerare

Kermith Andersson
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-13

BOM 2019/9.40

Dnr BOM 2019/25.20

Ärenden för kännedom
Inga ärenden att redovisa.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-13

BOM 2019/9.40

Dnr BOM 2019/25.20

Redovisning delegationsbeslut
Delegationslistor:
1. Byggärenden och bostadsanpassningsbidrag
2. Miljöärenden
Bygg och miljönämndens beslut
Delegationslistorna godkänns och läggs till handlingarna.
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§6

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-13

BOM 2019/9.40

Dnr BOM 2018/726.23

Klotet 2 - Förhandsbesked för lokal
Bygg- och miljönämnden har mottagit en ansökan om förhandsbesked om
tillbyggnad av lokal om ca 320 m2 på fastigheten Klotet 2. Fastigheten är
belägen utefter E18 i centrala Årjäng. Befintlig lokal är idag ca 400 m2.
Området omfattas av detaljplanen Del av centrala Årjäng från 1987. Den
aktuella fastigheten omfattas i detaljplanen av användningsområde för
småindustri.
Idag bedriver KåA Fritid verkstad/handel i lokalen på fastigheten. Företaget
har även en lagerlokal på andra sidan E18, men önskar nu att bygga ut
lokalen på Klotet 2 och flytta hela verksamheten dit. Liknande verksamheter
ligger i området.
Marken där åtgärden planeras är i detaljplanen utpekad som prickad mark
och får inte bebyggas.
För mer information se beslutsunderlagen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2019-01-23 §1
Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2019-01-15
Ansökan om förhandsbesked
Situationsplan
Yrkanden
Kermith Andersson (M) yrkar på att ge bygglovshandläggarna delegation för
ett positivt förhandsbesked.
Bygg och miljönämndens beslut
Bygglovshandläggarna får delegation att ge ett positivt förhandsbesked med
en motivering.
Beslutet skickas till
KåA-fritid
Berörda grannar
Post- och Inrikes Tidningar
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-13

BOM 2019/9.40

Dnr BOM 2018/799.23

Vrängebol 1:18 - Förhandsbesked för enbostadshus
och garage
Bygg- och miljönämnden har mottagit en ansökan om förhandsbesked för
nybyggnad på fastigheten Vrängebol 1:18. Ansökan gäller ett bostadshus i
ett plan med inredd vind om ca 138 m2 bostadsarea och ett garage om ca 80
m2.
Fastigheten är belägen 1,5 mil norr om Årjängs tätort och består av totalt tre
skiften.
Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med ett bostadshus. För den sökta
åtgärden planeras en avstyckning från fastigheten om ca 0,8 ha. Området är i
övrigt bebyggt av flera olika gårdar.
Remiss om avlopp har skickats till miljö- och hälsoskyddsinspektör.
Berörda grannar har hörts i ärendet.
Platsbesök ska utföras.
För mer information se beslutsunderlagen.
Beslutsunderlag
Ansökan om förhandsbesked
Situationsplan
Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2019-01-14
Arbetsutskottets förslag till beslut 2019-01-23 §2
Bygg och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar i enighet med förvaltningens förslag:
Förhandsbesked beviljas för nybyggnad av fritidshus och tillhörande garage i
enlighet med inkomna handlingar.
Beslutet skickas till
Sökande
Berörda grannar
Post- och Inrikes Tidningar
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BOM 2019/9.40

Dnr BOM 2018/421.23

Rommenäs 1:59 - Förhandsbesked för styckning av
tomt
Till bygg- och miljönämnden har inkommit en ansökan om förhandsbesked
för två enbostadshus om ca 140 kvm, bestående av en våning med oinredd
vind, på fastigheten Rommenäs 1:59 i Årjängs kommun.
De tänkta tomtplatserna tillhör fastigheten Rommenäs 1:59 som är en ca 26,8
ha stor fastighet belägen norr om viken Käglan i nordvästra delen av sjön
Östen. De 2 tomtplatserna ska styckas av från fastigheten.
Marken utgörs idag av ett gärde. Avstånd till befintlig bebyggelse är ca 70
meter. Radonnivån i området är låg.
Planerad byggplats är placerad inom sjön Östens strandskyddsområde.
Området ligger inom utpekat LIS-område. Strandskyddsdispens har beviljats
för åtgärden 2018-09-12.
Ärendet har tidigare varit uppe i arbetsutskottet 2018-11-14. Sökande har
därefter valt att omplacera tomterna i ansökan, se bilagda handlingar.
För mer information se beslutsunderlagen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2019-01-23 §3
Bygglovshandläggares tjänsteskrivelse 2019-01-14
Ansökan om förhandsbesked
Situationsplan
Strandskyddsdispens beviljad 2018-09-12
Platsbesök 2018-08-13
Yrkanden
Siv Ögren (S) yrkar på att ge bygglovshandläggarna delegation för ett
positivt förhandsbesked.
Bygg och miljönämndens beslut
Bygglovshandläggarna får i delegation att ge ett positivt
förhandsbesked, under förutsättningarna att inga negativa yttranden
inkommer.
Beslutet skickas till
Sökande
Berörda grannar
Post- och Inrikes Tidningar
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Dnr BOM 2019/28.23

Kroken 1:53 - Strandskyddsdispens
Bygg- och miljönämnden har mottagit en ansökan om strandskyddsdispens
på fastigheten Kroken 1:53. Dispensen avser tillbyggnad av fritidshus samt
uppförande 4 komplementbyggnader. Fastigheten är belägen ca 10 km
nordöst om Töcksfors tätort och omfattas av Sandsjöns strandskyddsområde.
I aktuellt område gäller 100 meter strandskydd.
För mer information se beslutsunderlagen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2019-01-23 §4
Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2019-01-15
Ansökan om strandskyddsdispens
Situationsplan
Yrkanden
Henrik Wiig Pettersson (S) på att återremittera ärendet till nästa arbetsutskott
2019-03-06.
Bygg och miljönämndens beslut
Ärendet återremitteras för ytterligare utredning som visar hemfridszonen för
komplementbyggnaderna samt en exakt situationsplan. Ärendet tas upp
på arbetsutskottet 2019-03-06.
Beslutet skickas till
Sökande
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BOM 2019/9.40

Dnr BOM 2018/782.23

Södra ström 1:74 - Förhandsbesked för fritidshus
Bygg- och miljönämnden har mottagit en ansökan om förhandsbesked för
fritidshus om ca 70 kvm på fastigheten Södra Ström 1:74. Aktuellt område
befinner sig intill Ösjön strax utanför Glaskogens naturreservat i Årjängs
kommuns östra del. Den tänkta tomtplatsen ligger utanför strandskyddat
område. Tomtplatsen är sedan tidigare obebyggd och ska styckas av från
fastigheten Södra Ström 1:74. I området omkring Ösjön finns sedan tidigare
flertalet fritidshus. Till huset planeras ej draget vatten och avlopp.
Berörda grannar har hörts i ärendet.
Platsbesök ska utföras.
För mer information se beslutsunderlagen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2019-01-23 §5
Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2019-01-14
Ansökan om förhandsbesked
Situationsplan
Bygg och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar i enighet med förvaltningens förslag:
Förhandsbesked beviljas för nybyggnad av fritidshus i enlighet med inkomna
handlingar.
Beslutet skickas till
Sökande
Berörda grannar
Post- och Inrikes Tidningar
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BOM 2019/9.40

Dnr BOM 2018/299.23

Piskan 8 - Bygglov, Ombyggnad, stationen ska ändra
placering samt ändra visuell profil
Till Bygg- och miljönämnden har inkommit ansökan om bygglov för ny
placering av befintlig drivmedelstation. Bygglovansökan innebär att
skärmtak och mätarskåp flyttas österut inom samma fastighet. I samband
med ny placering avser man även att byta visuell profil på stationen.
Fastigheten omfattas av detaljplan, Årjängsmotet, lagakraftvunnen 1997-0310, vilken delvis anger markanvändningen hantverk och lätt industri samt
delvis allmänplatsmark för lokalgata på aktuellt område. Inom området för
hantverk och lätt industri utgörs marken av sk. prickmark, mark som enligt
detaljplanen inte får bebyggas.
Trafikverket har hörts i ärendet med hänsyn till stationens närhet till avfart
från väg E18. Trafikverket har efterfrågat en riskanalys vilket sökanden
inkommit med. Trafikverket har inget att invända mot att bygglov beviljas
efter klargörande kring risksituationen.
Sökanden har fått möjlighet att bemöta förslag till beslut och inkommit med
motivering till flytt av stationen. I skrivelsen förklarar de att nuvarande
placering av station inte uppfyller MSBs rekommenderade säkerhetsavstånd
till intilliggande byggnad. För att kunna fortsätta driva stationen behöver
pumparna flyttas.
För mer information se beslutsunderlagen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2019-01-23 §6
Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2019-01-14
Ansökan om bygglov
Yttrande från Trafikverket
Skrivelse från sökanden
Riskanalys
Yrkanden
Anders Västsäter (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Bygg och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar i enighet med förvaltningens förslag:
Ansökan om bygglov avslås.
Beslutet skickas till
Sökanden
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2019-02-13

BOM 2019/9.40

Dnr BOM 2018/713.23

Silbodals-Näs 1:85 - Strandskyddsdispens
Bygg- och miljönämnden har mottagit ansökan om strandskyddsdispens för
ombyggnad, tillbyggnad samt fasadändring för byggnad på fastigheten
Silbodals-Näs 1:85.
Fastigheten består av flera skiften och aktuellt område är beläget på en udde
i norra delen av sjön Västra silen vid Låbbyviken. Strandskydd om 150 m
började gälla 1 november 1968 i området. I aktuellt område gäller nu 100
meter strandskydd.
Skiftet som ansökan rör är bebyggt med ett bostadshus, en
komplementbyggnad och en ekonomibyggnad om ca 100 m2 som till stora
delar sedan tidigare byggts om till fritidshus. I övrigt består skiftet av skogoch åkermark. Ansökan avser strandskyddsdispens för byggnaden som
byggts om till fritidshus.
Enligt skrivelse från sökanden och tidigare fastighetsägare byggdes stora
delar av byggnaden om och började användas som fritidshus innan
strandskyddet började gälla i området. Sökanden ansöker nu om
strandskyddsdispens för ombyggnad så att hela byggnaden byggs om till
fritidshus. Byggnaden byggs också till med 85 m2 och den befintliga
fritidshusdelen förses med två stycken takkupor och nya fönster sätts in.
För mer information se beslutsunderlagen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2019-01-23 §7
Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2019-01-15
Ansökan om strandskyddsdispens
Ritningar
Skrivelse från sökanden
Foton från platsbesök
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-13

BOM 2019/9.40

Forts. § 12
Yrkanden
Henrik Wiig Pettersson (S), med bifall av Kermith Andersson (M) yrkar på
att bygglovshandläggarens tomtavgränsning samt bygglovshandläggarnas
villkor antas.
Bygg och miljönämndens beslut
Strandskyddsdispens beviljas med följande villkor:
1. Tomtplatsavgränsingen ska tydligt markeras i terrängen genom staket,
häck, eller annan markering.
2. Ytterligare område utanför tomtplatsavgränsningen får inte privatiseras.
Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen i Värmland
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BOM 2019/9.40

Dnr BOM 2018/797.23

Björnen 5 - Bygglov, ändrad användning, ombyggnad
Till Bygg- och miljönämnden har inkommit ansökan om bygglov för ändrad
användning från kontor till bostäder på fastigheten Björnen 5. Lokaler
som tidigare använts som kontor ska byggas om till två lägenheter med en
storlek om 35 respektive 70 m2. Lägenheterna ligger i entréplan.
Fastigheten omfattas av detaljplan för del av kvarteret Hällan
m.fl. lagakraftvunnen 1988-08-25. Detaljplanen anger markanvändningen
bostäder och kontor för aktuellt område. Detaljplanen anger även att
bostäder ej får förekomma i bottenvåning i aktuellt område.
Berörda grannar har fått möjlighet att yttra sig över åtgärden i enlighet med
plan- och bygglagen 9 kap 25 §. Inga yttranden har inkommit. Svarstiden
löper t.o.m. 2019-02-11.
För mer information se beslutsunderlagen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2019-01-23 §10
Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2019-02-05
Ansökan med tillhörande handlingar
Yrkanden
Henrik Wiig Pettersson (S) yrkar på att bygglovshandläggaren får i
delegation att godkänna bygglovet när ritningar på tillgänglig entré har
inkommit.
Bygg och miljönämndens beslut
Bygglovshandläggaren får i delegation att godkänna bygglovet när
ritningar på tillgänglig entré har inkommit.
Beslutet skickas till
Sökanden
Grannar
Post- och inrikes tidningar
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Diarienummer

2019-02-13

BOM 2019/9.40

Dnr BOM 2019/32.23

Tornet 6 - Rivningslov
Till bygg- och miljönämnden har inkommit en ansökan om rivningslov för
brandstation fastigheten Tornet 6 i Årjängs kommun. Brandstationen består
av dels en stationsbyggnad samt en övningsbyggnad. Byggnadernas totala
byggnadsarea uppgår till ca 1000 m2. Byggnaderna är belägna i centrala
Årjäng och används i dagsläget inte. Delar av byggnaderna är placerade på
fastigheten Årjäng 4:143.
Fastigheten omfattas av detaljplan lagakraftvunnen 19530814 som delvis
anger markanvändningen allmänt ändamål och delvis allmän platsmark,
park, gata. I detaljplanen finns inga bestämmelser om rivningsförbud av
byggnader. Byggnaderna bedöms inte heller vara sådana som bör bevaras på
grund av kulturhistoriskt värde.
För mer information se beslutsunderlagen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2019-01-23 §11
Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2019-01-11
Ansökan om rivningslov med tillhörande handlingar
Yttrande från bygg- och miljökontoret 2019-02-12
Bygg och miljönämndens beslut
1. Rivningslov beviljas för brandstationen enligt inkommen ansökan.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas Mats Karlsson, enligt byggherrens förslag.
3. Yttrandet från Bygg och miljökontoret daterat 2019-02-12 måste följas.
Beslutet skickas till
Sökanden
Grannar
Post- och inrikes tidningar.
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Nedre Hån 1:128 - sekretess
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2019-02-13

BOM 2019/9.40

Dnr BOM 2018/793.23

Östra Viker 1:27 - Strandskyddsdispens
Sökande har inkommit med en ansökan om strandskyddsdispens för
nybyggnad av fritidshus om 180 m2 och väg inom LIS-område på
fastigheten Östra Viker 1:27. Bostadshuset placeras ca 40 meter från
strandlinjen. Vägen kommer att anslutas till befintlig väg 503.
Östra Viker 1:27 är en 11 ha stor fastighet och aktuellt område är beläget i
östra delen av sjön Foxen, vid Båstadviken och Stocketjärnen. Hela den
aktuella fastigheten är belägen inom strandskyddat område, Fastigheten är
sedan tidigare bebyggd med flera fritidshus, det närmaste ca 100 meter norr
om aktuellt område samt ett garage ca 60 meter väster om området. I aktuellt
område gäller 100 meter strandskydd. Området består främst av tallskog på
berg, som sluttar brant ned mot vattnet.
Planerad bebyggelse är belägen inom område 11, Båtstad, utpekat för
landsbygdsutveckling i strandnära område (LIS-område) i gällande
översiktsplan. Planerad bebyggelse kommer i likhet med befintliga hus på
fastigheten användas för uthyrningsverksamhet.
För mer information se beslutsunderlagen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2019-01-23 §13
Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2019-01-22
Ansökan om strandskyddsdispens med bilagor.
Platsbesök 2019-01-22
Bygg och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar i enighet med förvaltningens förslag:
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av fritidshus
och väg medges, i enlighet med MB 7 kap 18 d §.
2. Tomtplatsavgränsning beslutas i enlighet med markering på bifogad karta.
Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen Värmland
Miljöskydd och förvaltning
651 86 Karlstad
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2019-02-13

BOM 2019/9.40

Dnr BOM 2019/31.40

Verksamhetsplan 2019
Bygg och miljönämnden ska årligen upprätta en verksamhetsplan för sina
verksamheter.
Beslutsunderlag
Dokument ” Miljömålsstyrd verksamhetsplan för bygg och miljönämnden
2019”.
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2019-01-10
Arbetsutskottets förslag till beslut 2019-01-23 §14
Bygg och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar i enighet med förvaltningens förslag:
Verksamhetsplanen för bygg och miljönämnden 2019 antas med ett tillägg
angående nämndens arbete med barnkonventionen.
Beslutet skickas till
Bygg och miljönämnden

Justerandes sign
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Internkontroll 2018
Kontrollmoment
Kontrollmoment skuggkontroller inom nämndens tillsyns och
kontrollområden.
Syfte
Säkerställa kontroll och tillsynsmetodik.
Metod
Bygg och miljöchef har utfört skuggkontroller, samt deltagit vid
handläggningen av ärenden inom nämndens verksamhet bygglov
Resultat
Bygg och miljöchefen har deltagit vid handläggning av ärenden såsom
diskussionspartner samt rådgivning och utfört skuggkontroller vid
platsbesök. Efter platsbesök har respektive ärenden diskuterats och ev.
förbättringar genomförts.
Mätning av kundnöjdhet har genomförts under 2018. Vid utskick av beslut
har enkäter skickats med där kunden gets möjlighet att svara på frågor.
Resultat 98 % kundnöjdhet 2018
Förslag till förbättringar
Fortsatt utbildning av framförallt nyanställd personalen ska ske i
ärendehantering. Organisationen ska även fortsättningsvis vara en lärande
organisation och ha en öppenhet för kundens önskemål och behov.
Fortsatt deltagande i diskussion och rådgivning kring ärenden samt
medverkan vid platsbesök sker av bygg och miljöchefen.
Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2019-01-15
Arbetsutskottets förslag till beslut 2019-01-23 §15
Bygg och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar i enighet med förvaltningens förslag:
Redovisningen av internkontrollen 2018 godkänns.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef ekonomi
Kommunstyrelsen
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Internkontroll 2019 Ecos 2019.18.400
Enligt reglementet har varje nämnd en skyldighet att styra och löpande följa
upp det interna kontrollsystemet inom sina verksamhetsområden. Detta skall
bland annat göras genom att nämnderna varje år antar en särskild plan för
uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet av uppföljningen av den
interna kontrollen skall rapporteras till kommunstyrelsen.
För mer information se beslutsunderlagen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2019-01-23 §16
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2019-01-15
Internkontrollplan 2019-01-23
Bygg och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar i enighet med förvaltningens förslag:
Internkontrollplanen godkänns.
1. Internkontroll 2019 ska utföras inom kategorin Kvalité. Bygg- och
miljöchef kontrollerar att all livsmedelsverksamhet har fått lagstadgad
kontroll. Brister hos verksamhetsutövare kan innebära stora risker såsom
fusk vid hantering av kött, brist på spårbarhet, smitta m.m.
2. Uppföljning av att samtliga verksamhetsutövare har tillstånd för
tobaksförsäljning, under förutsättningen att den nya lagen träder i kraft.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef ekonomi
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