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§ 33 AK KS 2022/00081-1 

Val av justerare 

Beslut 
Myndighetsnämnden utser Edita Pinxter (c) att justera dagens protokoll. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 34 AK KS 2022/ 00081-2 

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Myndighetsnämnden godkänner dagordningen för dagens sammanträde. 

Juster~ndes signäi:ur Utdragsbestyrkande 
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AK KS 2022/00081-3 

Anmälan av jäv 

Beslut 
Myndighetsnämnden noterar att ingen ledamot anser sig jävig i något av de ärenden 
som handläggs idag. 

Utdragsbestyrkande 
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AK KS 2021/01950-13 

Fjätdalen 13:4, Förhandsbesked nybyggnad fritidshus 

Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett 
fritidshus på del av fastigheten Fjätdalen 13:14, med villkor om att; 

Byggnation i högst en våning. Byggnation ska väl anpassas till den befintliga 
bebyggelsen i området i fråga om formspråk och färgsättning. 
Ett tillstånd för enskild avloppsanläggning sökas i vanlig ordning. 
Anpassad tomtutformning till platsen och till den omgivande miljön bestäms i 
enlighet med lantmäteriet förrättning. 

Avgiften beräknas till 6021 kronor, i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura översändes separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-10-20. Handläggningstiden för ärendet har förlängts. 

Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § 
plan- och bygglagen. 

Motiv till beslut 
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. 

Myndighetsnämnden bedömer att förutsättningarna enligt 2 kap. 1, 2 och 5 §§ plan 
och bygglagen (2010:900) får anses uppfyllas. 

Förslaget bedöms vidare vara i överensstämmande med gällande översiktsplan (ÖP) 
avseende enstaka etablering, krav på planläggning föreligger ej. 

Med de villkor som framgår av beslutet så bedöms heller inte den föreslagna 
etableringen komma att behöva innebära någon betydande olägenhet för omgivningen i 
enlighet med plan- och bygglagen. 

Förutsättningarna enligt 9 kap 31 §plan-och bygglagen bedöms uppfyllas. 

Upplysningar 
Ett förhandsbeskeds giltighetstid upphör om inte bygglov söks inom två år efter det att 
beslutet om förhandsbesked vann laga kraft. 

Ett lämnat förhandsbesked innebär ingen som helst rättighet att påbörja 
byggnads åtgärder. 

Förhandsbeskedet syftar i första hand att få till en tomt kring byggnationen. Vad gäller 
fastighetsbildningen så får den exakta avgränsningen prövas vid Lantmäteriets 
förrättning. 

Utdragsbestyrkande 
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Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar. Beslutet vinner laga 
kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har överklagat beslutet innan 
dess. 

Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på: 
https://poit.bolagsverket.se/poit/ 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på en del av fastigheten 
Fjätdalen 13:14. 

Åtgärden innebär också avstyckning av en tomt på ca 1900 kvm. Väganslutning ska ske 
från statligväg (länsväg) norr om fastigheten. 

Fastigheten ligger i Storfjäten som ä ca 8 km norr om Fjätervålen. Fastigheten omfattas 
inte av detaljplan- eller områdesbestämmelse. 

Området ovan den planerade tomten ligger inom detaljplan för Vinterbrokölen, och 
består av många bebyggda tomter. 

Yttranden: 

Miljö 
Miljöavdelning tillstyrker förhandsbeskedet förutsatt att ansökan om enskild 
avloppsanläggning inlämnas och följs, samt att avloppsanläggning ska uppfylla hög 
skyddsnivå ur miljöskyddssynpunkt. 

Trafikverket 
Trafikverket har meddelat att tillstånd krävs enligt Väglagen för väganslutning för att 
säkerställa att väg och trafiksäkerhet inte ska påverkas negativt. Separat ansökan måste 
sökas hos Trafikverket. 

Sakägare: 
Åtgärden är sådan att berörda enligt befogad karta har underrättats om ansökan och 
getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 §plan-och bygglagen. 

Tiden för när de skulle ha inkommit med synpunkter gick ut den 2022-02-04. Berörda 
sakägare har inte framfört några synpunkter. 

Kommunicering av ovan yttranden har skickats till sökanden. 

Bes I utsunderlag 
Orienteringskarta 
Ansökan 
Situationsplan, 
Remissvarmiljö, 
Yttranden från Trafikverket, 

inkom 2021-12-06 
inkom 2021-12-06 
inkom 2021-12-20 och 2022-03-09 
inkom 2022-02-07 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett 
fritidshus på del av fastigheten Fjätdalen 13:14, med villkor om att; 

Byggnation i högst en våning. Byggnation ska väl anpassas till den befintliga 
bebyggelsen i området i fråga om formspråk och färgsättning. 

Utdragsbestyrkande 
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Ett tillstånd för enskild avloppsanläggning sökas i vanlig ordning. 
Anpassad tomtutformning till platsen och till den omgivande miljön bestäms i 
enlighet med lantmäteriet förrättning. 

Avgiften beräknas till 6021 kronor, i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura översändes separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-10-20. Handläggningstiden för ärendet har förlängts. 

Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § 
plan- och bygglagen. 

Sänd lista 
Beslutet delges sökanden och fastighetsägare. 
Underrättelse om beslutet skickas per brev till berörda sakägare och införande i 
post och inrikestidningar. 

Berörda sakägare: 
Fjätdalen 13:17 
Fjätdalen 13:4 
Fjätdalen 13:6 
Fjätdalen 15:39 
Fjätdalen 15:40 
Fjätdalen 15:8 

Utd ragsbestyrka nde 
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§ 37 AK KS 2020/00917-30 

Bygglov Floåsen 19:64, Nybyggnad fritidshus och 
komplementbyggnad 

Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att: 

Bevilja bygglovs beslut med stöd av 9 kap. 30 §plan-och bygglagen. 
Startbesked, för att påbörja åtgärden, godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan 
och bygglagen. 
Slutsamråd ska hållas på plats vid färdigställandet. Byggherren eller 
kontrollansvarig kontaktar byggnadsinspektör, kommun@alvdalen.se. 
Slutbesked krävs för att få ta byggnaden/åtgärden i bruk. Som underlag för 
slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till Myndighetsnämnden: 

o intyg från byggherren om att byggnadsåtgärden överensstämmer med 
start beskedet/bygglovet. 

o Uppföljd och signerad kontrollplan med tillhörande dokument. 
o Utlåtande från berörd kontrollansvarig. 
o Intyg från sakkunnig om kontroll av eldstad/räkkanal/imkanal, 

inklusive tillträdesanordningar på tak. 
o Intyg/ egenkontroll om att tätskikt i våtutrymme är utfört enligt 

gällande branschregler. 
o Konstruktionsdokumentation (relation). 
o Brandskyddsdokumentation (relation). 
o Relationshandlingar (A), vid behov. 

Motiv till beslut 
Bedömning om att föreslagen byggnation är överensstämmande med gällande 
detaljplan är gjort utifrån de reviderade handlingar som inkom den 2021-11-01. 
Fritidshuset utgörs av en våning med sovloft, suterrängplan har tagits bort. Loftet 
bedöms inte utgöra våning enligt (1 kap. 4 § plan- och byggförordningen (2011:338), 
PBF) 

Enligt PBF 1 kap 3 § skall byggnadshöjden räknas från den medelnivå som marken har 
invid byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än sex meter från allmän platsmark, 
ska dock beräkningen utgå från den allmänna platsens medelnivå invid tomten, om 
inte särskilda skäl föranleder annat. Fritidshuset ligger mindre än sex meter från 
allmän plats (naturmark i detta fallet). Medelmarknivån (MMN) har här beräknats 
utifrån markens medelnivå invid byggnaden till +774,2 meter, bedömningen görs med 
hänvisning till att beräkningsgrundande fasad bedöms vara långsida mot väg (sydväst), 
att det saknas höjdinformation längs med tomtgränsen mot den allmänna platsmarken 
(naturmarken) samt inte minst med avseende på att befintliga höjdförhållanden- som 
trots allt kan utläsas- inte bedöms innebära att det skulle få ett gynnsammare utfall. 

Utdragsbestyrkande 
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Fasad mot sydväst är som ovan nämnts en långsida som vetter mot vägen, och vilket 
bedöms ska utgöra den beräkningsgrundande då den utgör den fasad med störst 
allmän påverkan. Partiet som skjuter ut från huvudbyggnaden bedöms inte ska inverka 
på byggnadshöjden då den är liten. Byggnadshöjden från MMN upp till skärningen 
mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör 
byggnadens tak beräknas till 3,8 meter. 

Komplementbyggnadens föreslagna placering innebär ett avstånd av mindre än sex 
meter till allmän plats (vägen). Färdigt golv är angivet till +772,0 meter. Fasad mot 
sydväst bedöms även här ska vara den beräkningsgrundande fasaden. Partiet som 
skjuter ut från komplementbyggnadens huvudvolym bedöms inte ska inverka på 
byggnadshöjden då den är liten. Medelmarknivån (MMN) har här beräknats utifrån 
nivån utmed gränsen i sydväst till den allmänna platsmarken (vägen). Bedömningen 
görs med hänsyn till rådande markhöjder och till risken att det annars skulle innebära 
ett gynnsammare utfall. MMN beräknas här till +770,7 meter. Byggnadshöjden från 
MMN upp till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning 
inåt byggnaden berör byggnadens tak beräknas till 3,8 meter. 

Upplysningar 
Innan åtgärden får påbörjas ska du försäkra dig om att du har tillstånd från 
fastighetens samtliga ägare. 

Du som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd 
infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. Du bör även kontrollera om 
fastigheten belastas av någon form av servitut. 

Innan ni får påbörja åtgärden måste ett startbesked meddelas enligt 10 kap. 3 § plan 
och bygglagen. Om åtgärden påbörjas innan startbesked lämnats debiteras en 
sanktionsavgift enligt 9 kap. plan- och byggförordningen. 

Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 

Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar. 

Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har 
överklagat beslutet innan dess. 

Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen. 

Tidigast fyra veckor efter annonseringen i Post och Inrikes tidningar får åtgärden i 
beslutet påbörjas, om startbesked har meddelats. 

Även om beslutet inte har vunnit laga kraft efter fyra veckor får byggherren, på egen 
risk, påbörja arbetet om startbesked har meddelats. 

Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på: 
https://poit.bolagsverket.se/poit/ 

Sakkunnig med mätningsteknisk kompetens ska utföra utstakning. Redovisning av 
utstakningen ska lämnas in till myndighetsnämnden. Utstakningen kan beställas 
separat hos Samhällsenheten, Älvdalens kommun, via hemsidan 
https://www.alvdalen.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/utsattning 
och-la esk illtroll.html Kostnader för utstakning debiteras separat. 
VJ)< ~ 

Utdragsbestyrkande 
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Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings 
eller markarbeten. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad. Bygglov har tidigare 
beviljats AK KS 2020/00917-9 daterat 2020-07-15. Beslutet har överklagats av ägare 
till Floåsen 19:41 mm. Överklagan skickades till länsstyrelsen. Länsstyrelsen upphävde 
kommunens beslut den 2021-09-07 och återförvisade ärendet till nämnden för fortsatt 
handläggning. Sökande har inkommit med reviderade handlingar 2021-11-01. 

Huvudbyggnaden har enligt de reviderade handlingarna en byggnadsarea på 110 kvm 
och bruttoarea på 124 kvm. Komplementbyggnad har byggnadsarea 25 kvm. Bruttoarea 
25 kvm. 

Fasader utförs av trä i grå kulör. Tak är belagd med plåt i grå kulör. Taklutning anges 
till 27 grader. Avstånd till tomtgräns mot norr är 4,5 meter. Åtgärden innebär även 
installation av eldstad. 

För området gäller detaljplan 2039-P2018/20. Bestämmelserna innebär bl.a. att 
byggnaden icke får uppta större byggnadsarea än 140 kvadratmeter, högsta tillåtna 
takvinkel om 27 grader, högsta tillåtna byggnadshöjd om 4,5 meter. Sökt åtgärd strider 
inte mot detaljplanen. Tekniskt samråd har hållits den 2021-03-19. Behov av ytterligare 
tekniskt samråd bedöms ej föreligga. 

Beslutsunderlag 
Ansökan, 
Situationsplan, 
Fasadritning, 
Planritning, 
Sektionsritning, 
Överklagan, 
Länsstyrelsens beslut, 

inkom 2020-05-18 
rev inkom 2021-11-01 
rev inkom 2021-11-01 
rev inkom 2021-11-01 
rev inkom 2021-11-01 
inkom 2020-08-17 
inkom 2021-09-07 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att: 

Bevilja bygglovsbeslut med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
Startbesked, för att påbörja åtgärden, godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan 
och bygglagen. 
Slutsamråd ska hållas på plats vid färdigställandet. Byggherren eller 
kontrollansvarig kontaktar byggnadsinspektör, kommun@alvdalen.se. 
Slutbesked krävs för att få ta byggnaden/åtgärden i bruk. Som underlag för 
slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till Myndighetsnämnden: 

o intyg från byggherren om att byggnadsåtgärden överensstämmer med 
start beskedet/bygglovet. 

o Uppföljd och signerad kontrollplan med tillhörande dokument. 
o Utlåtande från berörd kontrollansvarig. 
o Intyg från sakkunnig om kontroll av eldstad/rökkanal/imkanal, 

inklusive tillträdesanordningar på tak. 
o Intyg/ egenkontroll om att tätskikt i våtutrymme är utfört enligt 

gällande branschregler. 

Utdragsbestyrkande 
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o Konstruktionsdokumentation (relation). 
o Brandskyddsdokumentation (relation). 
o Relationshandlingar (A), vid behov. 

Sänd lista 
Beslutet delges sökande och fastighetsägaren. 
Beslutet delges ägaren till fastighet Floåsen 19:41 med besvärshänvisning. 

Underrättelse om beslutet skickas per brev till berörda sakägare och införande i post 
och inrikes tidningar. 

Utdragsbestyrkande 
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AK KS 2021/01369-3 

Foskros 17:2, Strandskyddsdispens för nybyggnad 
fackverkstorn och teknikbod 
Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att: 

Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för uppförande av telemast och 
teknikbod på fastigheten Foskros 17:2 med stöd av 7 kap.§ 18c, punkt 5, 
miljöbalken. 
Den yta som får tas i anspråk är begränsad till byggnaders yta på marken. 

Avgiften för strandskyddsdispens är 5 712 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 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 till beslut 
Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i miljöbalken 
7 kap. §18 c, punkt 5, åtgärden behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 

Åtgärden bedöms inte motverka syftet med strandskyddet eller väsentligt förändra 
livsvillkoren för djur eller växtarter i området. Åtgärden bedöms inte heller motverka 
allmänhetens tillgång till strandområdet. 

Redovisning av bestämmelser 
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. 

Utdragsbestyrkande 
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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. § 18c, punkt 5. 

Upplysningar 
Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva byggnadsnämndens 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. 

Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom 
två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser uppförande av telemast och teknikbod på fastigheten Foskros 17:2 

Fastigheten ligger belägen inom 100 meter från en tjärn därav omfattas den avsedda 
placeringen av strandskyddsbestämmelser. 

Av ansökan framkommer att platsen för den tänkta åtgärden är utvalt efter en 
omsorgsfull bedömning utifrån minsta möjliga miljöpåverkan men även utifrån 
täckningsytan för bästa möjliga mobiltäckning. 

Beslutsunderlag 
Ansökan, 
Situationsplan skala i1:400, 
Situationsplan i skala 1:2000, 
Översiktskarta i skala 1:25000, 
Ritningar, 

inkom 2021-07-18 
inkom 2021-07-18 
inkom 2021-07-18 
inkom 2021-05-25 
inkom 2021-05-25 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att: 

Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för uppförande av telemast och 
teknikbod på fastigheten Foskros 17:2 med stöd av 7 kap.§ 18c, punkt 5, 
miljöbalken. 
Den yta som får tas i anspråk är begränsad till byggnaders yta på marken. 

Avgiften för strandskyddsdispens är 5 712 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Faktura översändes separat. 

Sänd lista 
Sökande 
Länsstyrelsen Dalarna 

Utdragsbestyrkande 
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§ 39 AK KS 2021/00931-16 

Bygglov Foskros 17:2, Nybyggnad fackverkstorn och 
teknikbod 

Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att; 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av en 48 meter hög telemast samt teknikbad, 
med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen, med villkor om att olägenhet från 
strålning ej uppstår för närliggande bebyggelse. 

2. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i ärendet. 
3. Startbesked, för att få påbörja åtgärden, ges med stöd av 10 kap 23 §plan-och 

bygglagen. Med detta startbesked beslutas om följande kontrollpunkter: 
• Utstakning ska utföras av person med beprövad kompetens och 

lämplighet för uppdraget, utstakningen ska dokumenteras. 
• Telemasten med tillhörande teknikbad får tas i bruk för avsett ändamål 

även om Myndighetsnämnden inte har gett ett slutbesked. 
• Som underlag för ett beslut om slutbesked ska följande handlingar ges 

in till Myndighetsnämnden; 
- anmälan från byggherren om att telemasten har färdigställts 
och att åtgärden överensstämmer med lämnat bygglov. 

- ett upprättat protokoll om lägeskontroll, som visar att 
placeringen av telemasten överensstämmer med lämnat 
bygglov. 

Ärendet blev komplett den 2021-08-02, men föreläggande om komplettering har inte 
skickat i rätt tid därför bedöms det att ärendet inte har handlagts inom lagstiftad tid i 
enlighet med 9 kap. 27 §plan-och bygglagen. Avgiften har reducerats till 4 500 
kronor, i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige (Faktura skickas separat). 

Motiv till beslut 
Anläggningens placering är inom ett mindre skogsområde med ett avstånd till närmast 
bebyggda fastighet i NV om ca 100 meter. Avståndet till väg 1057 är som närmast lite 
drygt 50 meter. Avseende telemaster och de elektromagnetiska fälten så regleras det 
främst genom miljöbalken och enligt Strålsäkerhetsmyndigetens referensvärden. 
Dimensionerande för människors hälsa i samband med bygglovsprövning blir i första 
hand fråga om fysiskt skyddsavstånd med anledning av nedfallande föremål eller att 
hela masten faller omkull. Förslagen byggnation bedöms innehålla tillräckliga 
skyddsavstånd. Åtgärden bedöms vidare ej på något väsentligt sätt komma att inverka 
menligt på kringliggande fastigheter. 
När det gäller skyddsavstånd till vägar finns en gammal rekommendation från 
Trafikverket (Vägverket) att det horisontella avståndet bör vara minst mastens höjd. 

Utdragsbestyrkande 
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Åtgärden bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen och får 
anses uppfylla krav i 2 kap. och 8 kap. plan- och bygglagen som anges i 9 kap. 31 §, 
plan- och bygglagen. 

Upplysningar 
Innan åtgärden får påbörjas ska du försäkra dig om att du har tillstånd från 
fastighetens samtliga ägare. 

Du som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd 
infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. Du bör även kontrollera om 
fastigheten belastas av någon form av servitut. 

Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 

Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att 
gälla. 

Åtgärden kräver att en flyghinderanmälan görs i särskild ordning enligt 
Luftfartsförordning 6 kap 25 §. Läs mer på: 
https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/forsvarsmakten-i 
samhallet/tillstand-och-anmalan/flyghinderanmalan/ 

Åtgärder av denna karaktär kan ibland kräva en anmälan om samråd i annan ordning 
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för verksamheter och åtgärder som väsentligt kan komma 
att ändra naturmiljön och som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 
andra bestämmelser i miljöbalken. Det åligger byggherre att säkerställa med 
Länsstyrelsen om sådan samrådsanmälan krävs. 

Åtgärden kan kräva ett tillstånd enligt väglagen i annan ordning för ny-eller ändrad 
väganslutning till väg 1057 väghållaren, vilket är staten (Trafikverket). Det åligger 
byggherren att säkerställa med Trafikverket om sådant tillstånd krävs. 

Tidigast fyra veckor efter annonseringen i Post och Inrikes tidningar får åtgärden i 
beslutet påbörjas, om startbesked har meddelats. 

Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på: 
https://poit.bolagsverket.se/poit/ 

Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings 
eller markarbeten. 

Sammanfattning av ärendet 
En ansökan avseende nybyggnad av en 48 meter hög telemast inkom den 2021-05-05. 
Ansökan omfattar också nybyggnation av en teknikbad på 7 kvm. 

Syftet med åtgärden är att förbättra mobiltäckning i området. 

Fastigheten ligger i ett område som kallas Grundöjan nordost om Hällsjön i närheten 
till Lång.fjällets naturreservat. Fastigheten omfattas inte av detaljplan- eller 
områdes bestämmelser. Inga kända fornlämningar finns. Platsen ingår i riksintresse för 
rennarmgen. 

Utdragsbestyrkande 
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Närmaste bostadsbebyggelse finns ca 100 m norr om masten. Anläggningen placeras 
med ett avstånd om ca 50 till statlig väg (länsväg 1057). 

Aktuell placering omfattas av strandskydd. Ansökan om strandskyddsdispens har 
lämnats in och hanterat i separat ärende AK KS 2021/01369. 

Yttranden 

Försvarsmakten 
Försvarsmakten_inkom den 2021-06-01 med ett remissvar där de i huvudsak anger att; 
Försvarsmakten har inget att erinra mot att bygglov ges för en mast enligt insänd 
remiss, på ovan nämnd fastighet och på angiven position och totalhöjd. 

Försvarsmaktens yttrande gäller dock bara angiven position och höjd. Flyttas 
positionen i någon riktning mer än 30 meter alternativt om totalhöjden ändras måste 
Försvarsmakten få in ny remiss. Tidigast när exakt tidpunkt för resning, position och 
höjd är fastställd och senast 4 veckor före resningen ska en flyghinderanmälan 
insändas av den sökande enligt Luftfartsförordningen 6 kap 25 §. Avseende 
hindermarkering hänvisas till Transportstyrelsens föreskrifter. 

Sakägare 
Åtgärden är sådan att berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § 
plan- och bygglagen. Tiden för när de skulle ha inkommit med synpunkter gick ut den 
2021-11-30. Fastighetsägare till fastigheten Foskros 17:4 och 17:8 har inkommit med 
erinran där de bl.a. anger att masten kan har stålning påverkan på nära boende 
dessutom den kan sänka värdet av byggnader i närheten av masten. 

Inkomna yttranden har kommunicerats till sökande som den 2022-01-25 meddelar att 
de ändå önskar få ärendet prövat. 

Under mötet 
Myndighetsnämnden påtalar att de vill villkora bygglovet med villkoret om att 
olägenhet från strålning ej uppstår för närliggande bebyggelse. 

Beslutsunderlag 
Ansökan, 
Översiktlig karta, 
Karta (1:25000), 
Situationsplan (1:2000), 
Situationsplan (1:400 ), 
Fasadritning (teknikbad ca 7 kvm) 
Ritning (fackverkstorn) 
Yttrande från försvarsmakten, 
Yttrande med erinran (Foksors 17:8), 
Yttrande med erinran (Foskros 17:4), 

inkom 2021-05-25 
inkom 2021-05-25 
inkom 2021-05-25 
inkom 2021-05-25 
inkom 2021-05-25 
inkom 2021-05-25 
inkom 2021-05-25 
inkom 2022-02-24 
inkom 2021-11-29 
inkom 2021-11-30 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att; 

4. Bevilja bygglov för nybyggnad av en 48 meter hög telemast samt teknikbad, 
med stöd av 9 kap 31 §plan-och bygglagen. 

5. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i ärendet. 

Utdragsbestyrkande 
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6. Startbesked, för att få påbörja åtgärden, ges med stöd av 10 kap 23 §plan-och 
bygglagen. Med detta startbesked beslutas om följande kontrollpunkter: 

• Utstakning ska utföras av person med beprövad kompetens och 
lämplighet för uppdraget, utstakningen ska dokumenteras. 

• Telemasten med tillhörande teknikbod får tas i bruk för avsett ändamål 
även om Myndighetsnämnden inte har gett ett slutbesked. 

• Som underlag för ett beslut om slutbesked ska följande handlingar ges 
in till Myndighetsnämnden; 

- anmälan från byggherren om att telemasten har färdigställts 
och att åtgärden överensstämmer med lämnat bygglov. 

- ett upprättat protokoll om lägeskontroll, som visar att 
placeringen av telemasten överensstämmer med lämnat 
bygglov. 

Ärendet blev komplett den 2021-08-02, men föreläggande om komplettering har inte 
skickat i rätt tid därför bedöms det att ärendet inte har handlagts inom lagstiftad tid i 
enlighet med 9 kap. 27 §plan-och bygglagen. Avgiften har reducerats till 4 500 
kronor, i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige (Faktura skickas separat). 

Sändlista 
Beslutet delges sökande med besvärshänvisning 

Beslutet delges fastighetsägare (Foskros 17:2) med besvärshänvisning 

Beslut delges fastighetsägare (Foskros 17:4) med besvärshänvisning. 

Beslut delges fastighetsägare (Foskros 17:8) med besvärshänvisning. 

Underrättelse om beslutet skickas per brev till berörda sakägare och införande i post 
och inrikes tidningar. 

Berörda sakägare: 

Idre 81:5 

Foskros 17:3 

Foskros 17:5 

Foskros 17:6 

F oskros 17: 7 

Foskros s:5 (ordf Foskros skifteslag samf.) 

Idre kronopark 2:1 

Utdragsbestyrkande 
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AK KS 2021/01145-7 

Idre 11:1, Förhandsbesked nybyggnad fritidshus (enkel 
stuga) 

Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att inte ge positivt förhandsbesked. 

Ansökan får anses komplett den 2021-08-22. Handläggningstiden om 10 veckor har 
överskridits varpå avgiften satts ned med 1/ 5 för varje påbörjad vecka som överskrider 
tio veckor, enligt 12 kap§ 8 a plan- och bygglagen. 

Avgiften för förhandsbeskedet beräknas till o kronor, enligt taxa antagen av 
kommunfullmäktige och enligt 12 kap.§ 8 a, plan- och bygglagen. 

Lagrum 
2 kap. plan- och bygglag 2010:900 

2 §. Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna 
lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde 
ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 
§§ miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862). 

4 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag 
får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är 
lämplig för ändamålet. 

5 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag 
ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet 
med hänsyn till 

1. människors hälsa och säkerhet, 

2. jord-, berg- och vattenförhållandena, 

3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 

5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 

8 kap. plan- och bygglag 2010:900 

9 § En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. 
Tomten ska ordnas så att 
1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara, 

'""~' Utd ragsbestyrka nde 
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2. betydande olägenheter för omgivningen- eller trafiken inte uppkommer, 
3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt 

anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på 
framkomlighet för utryckningsfordon, 
4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme 

för parkering, lastning och lossning av fordon, 
5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram 

till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen 
och förhållandena i övrigt inte är orimligt, och 
6. risken för olycksfall begränsas. 

Motiv till beslut 
Prövning av förhandsbesked enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) utanför 
detaljplanerat område görs i första hand mot tillämpliga delar av 2 och 8 kap. 
Lokaliseringsprövningen ska bland annat beakta att ett långsiktigt hållbart 
naturresursutnyttjande kommer till stånd, företräde ska ges sådan användning som 
från allmän synpunkt medför en god hushållning. Prövningen sker även med 
vägledning av beslutade riktlinjer och avväganden i kommunens översiktsplan (ÖP). 

Markområden ska användas för det- eller de ändamål som området är mest lämpat för. 
En avvägning mellan allmänna och enskilda intressen ska göras i prövningen. 

Vid enstaka etablering av ny bostads bebyggelse utanför detaljplanerat område har 
nämnden att beakta översiktsplanens intentioner och vilja med utvecklingen av ny 
bebyggelse. Översiktsplanen uttrycker att bebyggelseutvecklingen i första hand ska 
koncentreras till bebyggelsekärnorna och till utvecklingsstråken. Föreslagen etablering 
ligger solitärt- utan visuellt stöd i befintlig bebyggelsestruktur. Föreslagen 
bostadsetablering ligger vidare utanför det för Idre tätort i översiktsplanen karterade 
området för stadsbygd. Aktuell lokalisering är ca 900 meter söder om Idre tätort ut 
efter Ljung hemsvägen vilken ansluter till Idre industriområde, föreslagen lokalisering 
konstateras ej heller överensstämma med de i ÖP utpekade områdena för ny 
bostads bebyggelse. 

Avseende farligt gods så bedöms den föreslagna platsen topografiskt sett vara väl 
avskild riksväg 70 (RV 70 ), risken för personskada i händelse av avåkning får i den 
meningen anses som mycket liten. Med beaktande av persontäthet- och graden av 
exploatering så bedöms upprättande av riskanalys ej nödvändigt. 

Föreslagen etablering bedöms ha viss avskildhet mot RV 70 med avseende även på 
trafikbuller. Mellan riksvägen och Ljung hemsvägen finns en skillnad i höjd samt en 
barriär i den skogbevuxna vall som separerar vägarna. Trafiken på RV 70 är dock 
betydande och ökande- en bullerutredning behöver tas fram innan en 
bostadsetablering kan komma till stånd. 

Vid avvägningen mellan det allmänna och enskilda intresset så bedömer nämnden att 
föreslagen etablering (ansökan) ur allmän synpunkt ej kan anses uppfylla 
grundläggande krav på långsiktigt godtagbara lösningar för vattenförsörjning, avlopp, 
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt samt om grundläggande krav 
på tomter, parkering, tillgänglighet på tomter. Att föreslagen etablering uppges vara 
tillfällig är här av sekundär betydelse och föranleder ingen annan bedömning. 
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I begreppet bebyggelse ligger inte bara enskild byggnad utan även de andra åtgärder 
som behöver vidtas i samband med en nybyggnation. Grundläggande krav på att ordna 
infart, väg, parkering, vatten, avlopp, avfallshantering, mm finns föreskrivet i lag. Det 
ingrepp i naturmiljön som en ny bebyggelse innebär ska vid prövningen ställas i 
relation till i första hand det allmänna intresset av att åtgärden kan få komma till stånd. 
Även ett tidsbegränsat nyttjande av platsen skulle efterlämna spår av de nödvändiga 
markåtgärder som måste till för att en ny bebyggelse alls ska kunna komma till stånd. 
Att ta i anspråk en opåverkad plats för ett enskilt intresse för bostadsbehov, utan 
åberopande av kulturhistoriska eller andra skäl, bedöms som utgångspunkt inte 
uppfylla kraven enligt 2 kap PBL. Det bedöms särskilt gälla i de fall en ny bebyggelse 
inte inordnas i en befintlig bebyggelsestruktur. 

Ansökan kan inte anses vara förenligt med tillämpliga delar av 2 och 8 kap PBL och 
saknar vidare stöd i kommunens översiktsplan (ÖP). Med anledning av det 
ovanstående ska ansökan därför avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av en mindre byggnad (tiny house) för 
bostadsändamål (övernattning/fritidshus) på del av fastigheten IDRE 11:1. Åtgärden i 
ansökan uppges ska vara tidsbegränsad. Anordning för avlopp uppges till torrdass 
(latrinkärl) alternativt komposttoa. Byggnaden uppges inte ska anslutas till el- eller 
förses med indraget vatten/avlopp. Föreslagen etablering innebär ett avstånd till 
riksväg 70 om ca 55 meter. 

Föreslagen placering är ca 900 meter söder om Idre tätort utmed Ljung hemsvägen 
som leder vidare ut mot Idre industriområde. Platsen omfattas inte av detaljplan eller 
områdesbestämmelser och är belägen utanför verksamhetsområde för de allmänna VA 
tjänsterna. Föreslagen lokalisering bedöms ej omfattas av strandskyddsbestämmelser, 
avståndet till ett mindre vattendrag i öster bedöms överstiga 100 meter. Fornlämning 
är ej känd/karterad för platsen. Den aktuella föreslagna platsen för ny bebyggelse är 
inte tidigare exploaterad, platsen utgörs av skogbevuxen mark av mera opåverkad 
karaktär. Enligt kommunens översiktsplan (ÖP) så är den föreslagna aktuella platsen 
utpekad som landsbygd (areell näring). 

Föreslagen etablering innebär ett avstånd om ca 55 meter till riksväg 70 som är farligt 
godsled. Enligt översiktsplan (ÖP) så ska ny bebyggelse inom 150 meter riskbedömas. 
Bedömningen ska göras utifrån de platsspecifika förutsättningarna och tilltänkta 
markanvändningen. Om riskerna anses betydande ska exploateringen föregås av en 
riskanalys, riktvärden som anges i Länsstyrelsens rapport (farligt gods- riskhanterinq i 
fysisk planering) ska tillämpas. 

Sakägare har inte underrättats om ansökan inför detta beslut, enligt 9 kap. 25 § plan 
och bygglagen (2020:900). 

Kommunicering har skickats till sökande den 2022-02-01 för att informera om att 
åtgärden inte bedöms uppfylla krav enligt plan- och bygglagen (PBL) och med bl.a. 
möjligheten som finns i att återta en ansökan. 

Sökande har inkommit med skrivelse/förtydligande 2022-02-03. Där anges bland 
annat att pågående skogsbruk kommer kunna fortgå, anslutning till el, va avses ej ske, 
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ej heller väg, att endast marken under byggnaden påverkas, att det enskilda intresset 
inte utesluter det allmänna intresset, att det är en resurseffektivt etablering. 

Yrkanden 
Edita Pinxter (c) yrkar att Myndighetsnämnden ska besluta att ge ett positivt 
förhandsbesked på ansökan 

Mattias Högberg (s) yrkar bifall till förslaget till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Mattias Högberg (s) ställer proposition på sitt eget yrkande om bifall till 
förslag till beslut mot Edita Pinxters (s) yrkande att ge ett positiv förhandsbesked på 
ansökan. 

Ordförande finner att Myndighetsnämnden beslutar enligt Mattias Högbergs (s) 
yrkande om bifall till förslag till beslut. 

Reservation 
Edita Pinxter (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Orienteringskarta 
Ansökan, 
Situationsplan, 
Meddelande från sökande, 
Utdrag från kommun översiktsplan 

inkom 2021-06-28 
inkom 2021-08-23 
inkom 2022-02-03 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att inte ge positivt förhandsbesked. 

Ansökan får anses komplett den 2021-08-22. Handläggningstiden om 10 veckor har 
överskridits varpå avgiften satts ned med 1/ 5 för varje påbörjad vecka som överskrider 
tio veckor, enligt 12 kap§ 8 a plan- och bygglagen. 

Avgiften för förhandsbeskedet beräknas till o kronor, enligt taxa antagen av 
kommunfullmäktige och enligt 12 kap. § 8 a, plan- och bygglagen. 

Sänd lista 
Beslutet delges sökanden med besvärshänvisning 
Beslutet delges fastighetsägare 
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lnformationsärenden 
1. Samhällsenheten informerar 

Livsmedelsinspektör Per-Åke Nevberg 
presenterar hur tillsynen på 
livsmedelsverksamheter har gått. Per-Åke 
visar och förklarar även hur tillsynsarbetet 
har lagts upp i projektform för att enklare 
följa upp och säkerställa årets planerade 
kontroller. 

Arbetssättet med att lägga upp planerad 
tillsyn i form av projekt har fallit ut väl och 
kommer börja användas bredare på 
enheten. 

Det är fortsatt väldigt högt tryck på 
bygglovssidan. 

Enheten 

AK KS 2022/00081-4 

2. Kvartalsrapport för tillsyn alkohol/tobak AK KS 2022/00081-13 

Enhetschef Runi Wold informerar om 
utfallet av första kvartalets tillsyn inom 
alkohol, tobak, receptfria läkemedel och 
rökfria miljöer. 
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Delegationsbeslut 
1. Slutbesked Floåsen 11:40, nybyggnad AK KS 2015/02146-11 

carport 

2. Slutbesked Idre 85:55, Nybyggnad AK KS 2020/00387-24 
fritidshus 

3. Slutbesked Foskros 10:232, Nybyggnad AK KS 2020/01873-23 
fritidshus och komplementbyggnad 

4. Interimistiskt slutbesked Foskros 10:232, AK KS 2020/01873-22 
Nybyggnad fritidshus och 
komplementbyggnad 

5. Beslut om avskrivning Idre 38:2, AK KS 2021/01128-26 
Förhandsbesked nybyggnad av tre 
enbostadshus och tre 
komplementbyggnader 

6. Startbesked Foskros 10:177, Nybyggnad AK KS 2021/01672-19 
fritidshus (tvåbostadshus) 

7. Startbesked Foskros 10:178, Nybyggnad AK KS 2021/01673-17 
fritidshus (tvåbostadshus) 

8. Bygglov, Heden 1:207, Nybyggnad AK KS 2021/01820-14 
fritidshus 

9. Bygglov Lillfjäten 5:283, Nybyggnad AK KS 2021/01859-16 
fritidshus 

10. Bygglov Lillfjäten 5:296, Nybyggnad AK KS 2021/01882-18 
fritidshus 

11. Bygglov Idre 80:400, nybyggnad fritidshus AK KS 2021/02024-9 

12. Bygglov Lillfjäten 5:282, nybyggnad AK KS 2021/02027-9 
fritidshus 

13. Slutbesked, Östermyckeläng 47:23, AK KS 2022/ 00086-9 
Anmälan eldstad 

14. Bygglov, Åsen 21:2, Tillbyggnad AK KS 2022/00178-7 
två bostadshus 

15. Bygglov Idre 23:25, Nybyggnad AK KS 2022/00199-5 
lagerbyggnad 
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16. Föreläggande om komplettering Älvdalens AK KS 2022/00225-3 
kyrkby 16:4, Nybyggnad bullerplank 

17. Bygglov, Gåsvarv 1:20, Nybyggnad AK KS 2022/ 00228-3 
bullerplank 

18. Föreläggande om komplettering Heden AK KS 2022/ 00298-3 
64:10, Rivning och nybyggnad 
komplementbyggnad 

19. Yttrande gällande anmälan om AK KS 2022/00400-2 
idrottsarrangemang, A107.813/ 2022 

20. Startbesked Heden 1:237, Nybyggnad AK KS 2021/01250-18 
fritidshus 

21. Föreläggande om komplettering Idre 14:5, AK KS 2021/01620-4 
Tillbyggnad fritidshus och nybyggnad 
komplementbyggnad 

22. Startbesked Idre 13:132, Nybyggnad AK KS 2021/00394-25 
en bostadshus 

23. Slutbesked Idre 82:44, Nybyggnad AK KS 2020/01819-27 
fritidshus 

24. Interimistiskt slutbesked Idre 84:138, AK KS 2020/01976-51 
nybyggnad av ett tvåbostadshus, ett 
enbostadshus och en komplementbyggnad 

25. Startbesked Floåsen 13:82, Nybyggnad AK KS 2021/01667-12 
fritidshus och komplementbyggnad 

26. Delegationsbeslutförteckning Miljö 2022- AK KS 2022/00081-14 
02-16 - 2022-03-16 
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Delgivningar 
1. Kallelse AK Myndighetsnämnden 2022- 

03-25 

AK KS 2022/ 00021-9 
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