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§ 1 Dnr    

Justering av protokoll 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Som justerare av protokollet utses Lars Littorin (V).  

Protokollet justeras tisdag den 6 februari, klockan 13.00 på Kansliavdelningen.  
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§ 2 Dnr    

Fastställande av dagordning 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Kent Gustafsson anmäler ett ärende rörande resursbehovet vid miljö- och 
samhällsbyggandsavdelningen. 

Dagordningen fastställs med det tillägget.   
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§ 3 Dnr M 2018-10 

Ändring av detaljplan (ÄDP) för Västra 
Möckelnstranden - Norra Lervik, inbjudan till samråd 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Nämnden har inga erinringar mot föreslagen detaljplan.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har under några år genomfört planläggning av mark och 
bebyggelse längs Västra Möckelnstranden. Huvudsyftet med planläggningen har 
varit att ge befintlig bebyggelse byggrätter och utnyttjandegrad som motsvarar 
god villastandard. Därutöver har, om intresse funnits från markägaren, 
byggrätter för nya villatomter skapats. För både befintliga bostadshus och nya 
villatomter har det på några platser varit nödvändigt att införa bestämmelser om 
bullerskärmning samt begränsning av byggrätter och byggnadshöjd med tanke 
på störningar från trafiken på den närliggande länsvägen.  

Sedan 1 juli 2017 gäller nya riktvärden för buller vid bostäder (högre 
bullernivåer tillåts utan krav på åtgärder) vilket innebär att de bestämmelser som 
reglerar bullerskärmning och/eller begränsningar inom vissa byggrätter i 
gällande detaljplan kan tas bort eller revideras. Genom denna ändring av 
detaljplan genom tillägg (ÄDP) kan de nya riktvärdena för buller utnyttjas vid 
framtida bostadsbyggande samtidigt som övriga bestämmelser som inte berörs 
av bullerriktvärden ligger kvar oförändrade i underliggande/gällande detaljplan.  

Ändring av detaljplan (ÄDP) för Norra Lervik innebär kortfattat: 

 Gränserna för ytor där endast komplementbyggnader får uppföras 
justeras. 

 Krav på bullerskärm norr om infarten utgår. 

 På de två befintliga tomterna längs i norr utökas byggrätten på höjden, 
från en våning till 6,0 m. 

Samrådet är enda möjligheten att lämna synpunkter innan planändringen antas. 
Lämnas senast 30 januari 2018. 

Beslutsunderlag 

Stadsarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-11     

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 4 Dnr M 2018-11  

Ändring av detaljplan (ÄDP) för Västra 
Möckelnstranden - Lervik, inbjudan till samråd 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Nämnden har inga erinringar mot föreslagen detaljplan.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har under några år genomfört planläggning av mark och 
bebyggelse längs Västra Möckelnstranden. Huvudsyftet med planläggningen har 
varit att ge befintlig bebyggelse byggrätter och utnyttjandegrad som motsvarar 
god villastandard. Därutöver har, om intresse funnits från markägaren, 
byggrätter för nya villatomter skapats. För både befintliga bostadshus och nya 
villatomter har det på några platser varit nödvändigt att införa bestämmelser om 
bullerskärmning samt begränsning av byggrätter och byggnadshöjd med tanke 
på störningar från trafiken på den närliggande länsvägen.  

Sedan 1 juli 2017 gäller nya riktvärden för buller vid bostäder (högre 
bullernivåer tillåts utan krav på åtgärder) vilket innebär att de bestämmelser som 
reglerar bullerskärmning och/eller begränsningar inom vissa byggrätter i 
gällande detaljplan kan tas bort eller revideras. Genom denna ändring av 
detaljplan genom tillägg (ÄDP) kan de nya riktvärdena för buller utnyttjas vid 
framtida bostadsbyggande samtidigt som övriga bestämmelser som inte berörs 
av bullerriktvärden ligger kvar oförändrade i underliggande/gällande detaljplan.  

Ändring av detaljplan (ÄDP) för Lervik innebär kortfattat: 

 Kravet på skärmning för den södra gruppen av nya tomter utgår. 

 Gränserna för ytor där endast komplementbyggnader får uppföras 
justeras. 

 Ytor där endast komplementbyggnader får uppföras utgår i den norra 
gruppen nya tomter. 

Samrådet är enda möjligheten att lämna synpunkter innan planändringen antas. 
Lämnas senast 30 januari 2018. 

Beslutsunderlag 

Stadsarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-11     

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 5 Dnr M 2018-12  

Ändring av detaljplan (ÄDP) för Västra 
Möpckelnstranden - Tällekullen, inbjudan till samråd 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Nämnden har inga erinringar mot föreslagen detaljplan.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har under några år genomfört planläggning av mark och 
bebyggelse längs Västra Möckelnstranden. Huvudsyftet med planläggningen har 
varit att ge befintlig bebyggelse byggrätter och utnyttjandegrad som motsvarar 
god villastandard. Därutöver har, om intresse funnits från markägaren, 
byggrätter för nya villatomter skapats. För både befintliga bostadshus och nya 
villatomter har det på några platser varit nödvändigt att införa bestämmelser om 
bullerskärmning samt begränsning av byggrätter och byggnadshöjd med tanke 
på störningar från trafiken på den närliggande länsvägen.  

Sedan 1 juli 2017 gäller nya riktvärden för buller vid bostäder (högre 
bullernivåer tillåts utan krav på åtgärder) vilket innebär att de bestämmelser som 
reglerar bullerskärmning och/eller begränsningar inom vissa byggrätter i 
gällande detaljplan kan tas bort eller revideras. Genom denna ändring av 
detaljplan genom tillägg (ÄDP) kan de nya riktvärdena för buller utnyttjas vid 
framtida bostadsbyggande samtidigt som övriga bestämmelser som inte berörs 
av bullerriktvärden ligger kvar oförändrade i underliggande/gällande detaljplan.  

 Ändring av detaljplan (ÄDP) för Tällekullen innebär endast att samtliga 
begränsningar kopplat till buller för byggande av bostadshus utgår. 

Samrådet är enda möjligheten att lämna synpunkter innan planändringen antas. 
Lämnas senast 30 januari 2018. 

Beslutsunderlag 
Stadsarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-11     

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 6 Dnr M 2018-22  

Kontrollplan, livsmedel 2018 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Kontrollplan, livsmedel 2018-2020 antas. 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att under 2018 ta 
fram en beredskapsplan för Bygg- och miljönämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till kontrollplan för livsmedelskontroll lämnas till nämnden.   

Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur 
de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av 
myndigheten. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning 
(EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa 
kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelser om djurhälsa och djurskydd.   

Under perioden 2018-2020 kommer bygg-och miljönämnden i Degerfors 
kommun att kontrollera samtliga livsmedelsanläggningar i kommunen. Totalt 
planerar nämnden att göra 180 kontroller av 60 anläggningar under perioden. 
Dessutom räknas med ytterligare 10 kontroller per år för nyregistrerade 
anläggningar. Kontrollen kommer att ha särskilt fokus mot nationella operativa 
målen, bl.a:  

o Mikrobiologiska risker genom kontroll av EHEC i malet kött samt 
Norovirus,  

o säker dricksvatten genom kontroll av tillräckliga säkerhetsbarriärer, 
faroanalys kemiska risker samt hygienrutiner vid reparationer och 
nyläggning. 

För livsmedelskontrollen har Livsmedelsverket tagit fram operativa mål för åren 
2017-2019. Totalt finns det 17 operativa mål för livsmedelskontrollen som ger 
en inriktning och prioritering av kontrollinsatser som ska göras inom ramen för 
den årliga kontrolltiden.  

Beslutsunderlag 

Kontrollplan, livsmedel 2018-2020 

Bilaga: kontrollmatris 

Behovsinventering, livsmedelskontroll 2018 
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Skickas till 

Akt 
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§ 7 Dnr M 2018-2  

Bygg- och miljönämndens behovsutredningar och 
verksamhetsplan 2018 

Bygg- och miljönämndens beslut 
2018 års behovsutredningar får tillsammans med bygg- och miljönämndens 
miljömålsåtgärder 2018-2020 utgöra verksamhetsplan för 2018 års verksamhet. 

(Kontrollplan för livsmedelskontrollen se paragraf 6)  

Sammanfattning av ärendet 
En strategi för kommunens förorenade områden ska tas fram. I samband med 
tillsyn över industrin ska utsläpp av metaller till vatten ha fortsatt hög prioritet.  

Projekt Håkanbolbäcken där utrivning av befintlig damm är planerad till 2019-
20 utgör utöver sjökalkningen viktiga vattenvårdande åtgärder. 

Nämnden bör aktivt bidra till att ett länsövergripande luftövervakningsprogram 
kommer till stånd. 

Förverkligandet av intentionerna i det pågående planarbetet utmed västra 
Möckelnstranden förväntas medföra ett flertal bygglovsansökningar.  

Tillsynsarbete rörande ovårdade fastigheter ska fortsätta.  

En översyn av kommunens taxor bör komma till stånd. 

Avdelningen bör även vika resurser för översiktlig planering så ett tematiskt 
tillägg till ÖP beträffande s.k. LIS- områden kan antas under året. Dessutom 
avses arbetet med att ta fram ett kulturmiljöprogram påbörjas. 

Noteras bör att nämndens kanslifunktion inte ingår i behovsutredningarna.  

Kontrollplan för livsmedelskontrollen behandlas detta år i särskild ordning. 

Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-05 

Verksamhetsplan PBL 2018-2020 

Tillsynsplan enligt Miljöbalken, 2018-2020 

Miljömålsåtgärder, 2018-2020 

Skickas till 
Akt 
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§ 8 Dnr M 2018-2  

Resursbehov på miljö- och 
samhällsbyggnadsavdelningen 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Hos kommunstyrelsen ansöka om utökade resurser till miljö- och 
samhällsbyggnadsavdelningen.   

Sammanfattning av ärendet 
Av behovsutredningar för 2018 och kontrollplan för livsmedel 2018, framgår 
att bygg- och miljönämnden har flera omfattande och tidskrävande uppdrag 
som ska genomföras under 2018.  

På miljösidan kan nämnas att en strategi för kommunens förorenade områden 
ska tas fram. Tillsyn över industrin och utsläpp av metaller till vatten har hög 
prioritet. Bidra till att ett länsövergripande luftövervakningsprogram tas fram.  

Kontroll av samtliga livsmedelsanläggningar ska göras under 2018-2020. 

På bygglovssidan förväntas ett flertal bygglovsansökningar i och med 
förverkligandet av intentionerna i det pågående planarbetet utmed västra 
Möckelnstranden.  

Tillsynsarbete rörande ovårdade fastigheter ska fortsätta.  

Avdelningen bör även vika resurser för översiktlig planering så ett tematiskt 
tillägg till ÖP beträffande s.k. LIS- områden kan antas under året. Dessutom är 
avsikten att arbetet med att ta fram ett kulturmiljöprogram påbörjas.  

Arbetsbelastningen vid miljö- och samhällsavdelningen är redan idag hög. Det 
löpande arbetet med myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen och 
miljöbalken har fått prioriteras framför strategiskt miljöarbete, naturvårdsfrågor 
och energi- och klimatanpassning.  

Mot bakgrund av ovanstående tas behovet av utökning av resurser till miljö- 
och samhällsbyggnadsavdelningen upp för diskussion.  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 9 Dnr m 2017-233  

Uppföljning av internkontroll för 2017 och plan för 
kontroll 2018 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Konstatera att delegeringsärendena har fattats med stöd av gällande 

delegationsordningar. Delegationsordningen avseende miljöbalken är 
dock föråldrad och i stort behov av revidering.    
                                                                                                                                                
Vad körjournalerna anbelangar för de två fordon som miljö- och 
samhällsbyggnadsavdelningen förfogar över kunde inga avvikelser 
noteras. 

2. Bygg- och miljönämndens interna kontroll för 2017 avses omfatta 
kontrollmomenten; 

- antalet kontroller av livsmedelsanläggningar samt 
- antalet miljöinspektioner av B och C- anläggningar. 

Sammanfattning av ärendet 
Degerfors kommuns arbete med intern kontroll regleras i reglemente för intern 
kontroll, KF § 59/2007. 

Intern kontroll syftar till att ge nämnden en rimlig försäkran om att nämndens 
verksamhet är ändamålsenlig, säkerställande av att lagar och regler efterlevs, att 
det finns tillförlitlighet i den finansiella rapporteringen, skydd mot förluster eller 
förstörelse av kommunens tillgångar samt eliminering eller upptäckt av 
allvarliga fel. 

Under § 7/2017 beslutade bygg- och miljönämnden att den interna kontrollen 
2017 skulle omfatta dels att delegationsbesluten fattats i med stöd av 
delegationsordningen dels att körjournalerna för WKC 156 och JWH 509 
utförts korrekt. 

Inför nästkommande år föreslås en uppföljning av antalet kontrollbesök 
avseende såväl livsmedelanläggningar som anläggningar för miljöfarlig 
verksamhet i förhållande till verksamhetsplanen. 

Den interna kontrollen beräknas kunna rapporteras till bygg- och 
miljönämnden vid första sammanträdet 2019. 

Resultat 

Inga avvikelser beträffande delegationsbesluten har uppmärksammats. 
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Som länsstyrelsen påpekat i samband med revision är delegationsordningen 
avseende miljöbalken föråldrad. Även nämndens övriga delegationsordningar 
har under hösten setts över. Förslag till ny delegationsordning för nämndens 
samtliga verksamhetsområden föreligger (dnr 2017-231). 

Körjournalerna befanns utan anmärkning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-29     

Skickas till 
Akt 
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§ 10 Dnr M 2017-231  

Delegationsordning, plan- och bygglagen, 
miljöbalken, tobakslagen och livsmedelslagen m.m 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Med stöd av 6 kap. 37 och 39 §§ samt 7 kap 5 § kommunallagen (SFS 

2017:725) fastställa föreliggande förslag till delegationsordning (daterat 
2017-12-21) för ärenden inom plan- och bygglagen, miljöbalken, 
livsmedels- och foderlagstiftningen, tobakslagen m fl.  

2. Delegationsordningen ska gälla från och med den 1 mars 2018. 

3. Detta innebär samtidigt att delegationsordning avseende PBL m.m. 
(BMN § 24/11), delegationsordning avseende miljöbalken (§ 6/00) samt 
delegationsordning avseende livsmedels- och foderkontroll (§ 67/06) 
upphävs. 

4. Vid förfall för anställd delegat träder miljö- och samhällsbyggnads-
chefen in som ersättare. Vid förfall för ordföranden träder vice 
ordföranden in som ersättare. 

5. Delegationsbeslut ska anmälas till bygg- och miljönämnden vid 
nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Efter påpekande från länsstyrelsen gällande nämndens föråldrade 
delegationsordning avseende miljöbalken har en översyn av nämndens samtliga 
delegationsordningar genomförts, vilken resultaterat i föreliggande förslag till 
delegationsordning för bygg- och miljönämnden daterad 2017-12-21. Förslaget 
bygger på underlag från SKL. 

Enligt 6 kap 38 § kommunallagen får inte beslutsrätten delegeras i följande 
ärendeslag: 

o ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

o framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats,  

o ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt,  

o ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till 
nämnden, eller  

o ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-22 

Bygg- och miljönämndens delegationsordning 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-22       

Skickas till 

Akt  
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§ 11 Dnr M 2017-232  

Policy för rökfri kommun - uppdrag att ta fram 
handlingsplan 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämndens har helt rökfria möten. I övrigt berörs inte nämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Rökpolicy för Degerfors kommunkoncern har antagits av kommunfullmäktige 
2017-12-18, som gäller från och med 2018-01-01.  

Kommunfullmäktige uppdrar till förvaltningar och bolag att senast april 2018 ta 
fram nämnds- respektive styrelsespecifika handlingsplaner och återrapportera 
till kommunstyrelsen.  

Policyn behöver konkretiseras i respektive nämnd (bygg- och miljönämnden) 
för att kunna implementeras i de olika verksamheterna utifrån deras särarter. 
Kommunstyrelsen ska samordna arbetet och få en återrapport av nämndernas 
handlingsplaner.  

Beslutsunderlag 

KF § 110/2017-12-18    

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 12 Dnr M 2017-221  

Grannäs 1:3 Miljöanmälan, vindkraftverk 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Med stöd av kapitel 26 § 9 miljöbalken (SFS 1998:808) och med 

hänvisning till kapitel 2 § 6 samt kapitel 3 § 1 miljöbalken förbjuda 
GreenExtrem AB (Org. 556722–4596) att uppföra vindkraftsanläggning 
inom fastigheten Grannäs 1:3, Degerfors. 

2. Med stöd av Degerfors kommuns taxa för bygg- och miljönämndens 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område uttaga en tillsynsavgift 
motsvarande 10 timmars handläggningstid á 700 kr, dvs. en total avgift 
av 7 000 kronor, vilken kommer att faktureras separat. 

Sammanfattning av ärendet 
GreenExtreme AB har 2017-12-04 inkommit till bygg-och miljönämnden med 
en anmälan avseende upprättande av ett vindkraftverk vid Grannäs 1:3, 
Degerfors kommun enligt 9 kap. Miljöbalken (verksamhetskod 40.100 enligt 21 
kap. 15 § miljöprövningsförordningen). 

Vindkraftverket avses få en totalhöjd av 241 meter med en rotordiameter av 
150 meter. 

Föreslagen lokalisering ligger utanför detaljplan och utanför sammanhållen 
bebyggelse. Anmälans innehåll uppfyller kraven enligt 25 a förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

Historik 

Bygg- och miljönämnden har tidigare behandlat anmälningar över 
vindkraftsetablering på aktuell plats. Redan 2009-06-17 under paragraf 27/2009 
avsågs ett verk med en totalhöjd av 153 meter och rotordiameter av 90 meter. 

Vid denna tidpunkt utgjorde området riksintresse för vindbruk. 

Bygg- och miljönämnden har därefter hanterat flera anmälningar om ändringar, 
senast 2013-04-16 under paragraf 23/2013, varvid GreenExtreme AB:s 
anmälan om att öka rotordiametern från 101 meter till 113 meter samt sänka 
navhöjden från 99,5 till 90 meter behandlades. Totalhöjden kom då att sänkas 
från 150 meter till 146,5 meter. 

Vindkraftverket har aldrig uppförts och bygglovet har upphört att gälla.  

Cirka 2,8 kilometer söder om planerad vindkraftsetablering finns två befintliga 
vindkraftverk inom Norrboda 5:2 (Fallet). Dessa båda verk har en totalhöjd av 
150 meter och rotordiameter av 100 meter.  
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Motivering 

Verksamheten anses ej tillåtlig enligt översiktsplanen även om miljöbalkens 
kapitel 2 §§ 2–5 bedöms kunna uppfyllas. 

Förutsättningarna för att uppföra vindkraftverk på platsen har ändrats radikalt 
sedan 2009. Det tidigare riksintresseområdet för vindkraft öster om sjön 
Skagern upphörde att vara riksintresse i och med energimyndighetens beslut 
2015-05-18. Dessutom har en ny översiktsplan för Degerfors kommun vunnit 
laga kraft den 20 oktober 2016. 

I det relativt nya och väl förankrade politiska dokument som redovisar 
kommunens viljeinriktning gällande vindbruk, bilaga 3 till översiktsplanen, är 
aktuellt område markerat som olämpligt för vindkraft. Motivering till detta finns 
främst under rubriken ”Framtida bostadsexploatering” på sidan 7 i bilaga 3: 

”Vindkraft låser upp områden för potentiell bostadsbebyggelse eftersom bostäder inte kan 
etableras närmare vindkraftverken än där ljudnivån om maximalt 40 dB(A) uppfylls. För 
att inte bygga bort möjligheter till framtida områden för bostäder är det viktigt att se över 
vilka områden som kan lämpa sig för bostadsbyggande. Utöver tätorterna har nu landsbygden 
kartlagts. Det finns intresse att utveckla landsbygden med hästgårdar, lokalproducerad mat 
och turism. 

Stränderna runt sjöarna Möckeln (inklusive Letälven), Storbjörken och delar av Skagern och 
Ölen är de mest attraktiva områdena för bostadsbebyggelse i strandnära läge. Därför vill 
kommunen undanta dessa områden från vindbruk för att möjliggöra ytterligare 
bostadsbebyggelse som på sikt skulle innebära att den negativa befolkningsutvecklingen kan 
vändas. Lokalisering av vindkraftsanläggningar inom Degerfors kommun måste av detta 
skäl ifrågasättas närmare de större sjöarna och Letälven än 1 500 meter.” 

Föreslagen placering av vindkraftverk ligger ungefär 1 250 m från sjön Skagern 
och ungefär 750 meter från befintlig bebyggelse västerut. På översiktsplanens 
samlingskarta (s. 52 i huvuddokumentet) är ett område vid Skagerns strand 
markerat som utveckling av boende på landsbygden. I kapitel 4 omnämns 
Skagerns strand som attraktivt för både nybyggnation av bostäder samt 
konvertering av fritidshus till permanentboende. Kommunen arbetar för 
närvarande med att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som 
behandlar landsbygdsutveckling i strandnära läge (s.k. LIS), där sjön Skagern 
ingår. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att de riktlinjer som beslutats i 
översiktsplanen i högsta grand fortfarande är aktuella och att det inte finns skäl 
att göra avsteg från dessa. Bilaga 3 åskådliggör var vindkraftsetablering är 
olämplig och där etablering kan vara möjlig, med syftet att främja god 
hushållning av mark- och vattenområden inom kommunen. 

Det kan inte heller uteslutas att uppförandet av ett 241 meter högt 
vindkraftverk med en så bred rotor som 150 meter kan få negativa 
konsekvenser för landskapsbilden. Framförallt eftersom de två relativt små 
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befintliga vindkraftverken i närområdet med samma landskapsvy har helt andra 
proportioner med stor risk för visuell obalans som följd. 

Ärendet har kommunicerats med GreenExtreme AB som inkom med yttrande 
2018-01-24.  

Bedömning 

Även om de konventionella riktvärdena för buller och beskuggning kan 
innehållas anser avdelningen att aktuell placering inte uppfyller kraven på 
lämplig lokalisering enligt kapitel 2 § 6 miljöbalken eftersom placeringen strider 
mot kommunens översiktsplan från 2016. Kommunen ger ändamålet boende 
företräde. 

Enligt kapitel 3 § 1 miljöbalken ska mark- och vattenområden användas för de 
ändamål för vilka de är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet, läge och 
behov. Företräde bör ges sådan markanvändning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning. 

Överklagande 

Detta beslut kan överklagas. Anvisningar för överklagande bifogas.  

Beslutsunderlag 

Yttrande från GreenExtreme, 2018-01-24 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-09 

Miljöanmälan från GreenExtreme AB 

Bilagor till Miljöanmälan, nr 1-7 

Skickas till 
GreenExtreme AB, Flygfraktvägen 5, 438 70 Landvetter (Rek + MB) 

Akt 
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§ 13 Dnr B 2017-000134 

Grannäs 1:3 uppförande av ett vindkraftverk och 
teknikbod/transformatorbod 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Ansökan om bygglov avslås med hänvisning till att kraven i 9 kap. 31 § 

plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) inte uppfylls:  

o Åtgärden motverkar möjligheterna till nyetablering av bostäder i 
närområdet varför platsen inte är lämplig för att uppföra vindkraftverk 
på. Åtgärden strider därmed mot 2 kap. 2, 4 och 6 § 1p PBL samt mot 
intentionerna i den gällande översiktsplanen om att inte bygga bort 
möjligheter till framtida områden för bostäder.  

o Åtgärden medför negativ påverkan på landskapsbilden. Åtgärden strider 
därmed mot 2 kap.6 § 1p PBL, gällande landskapsbild.  

2. Avgift för avslag 9 000 kronor, 10 timmars handläggningstid. (Faktura sänds 
separat.) 

Sammanfattning av ärendet 
GreenExtreme AB, Flygfraktvägen 5, 438 70 Landvetter ansöker om lov för 
uppförande av ett vindkraftverk och teknikbod/transformatorbod på 
fastigheten Grannäs 1:3 skifte 1, Degerfors kommun. Vindkraftverket avses få 
en totalhöjd på 241 meter och en rotordiameter på 150 meter. Föreslagen 
placering ligger utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse.  

Bygg- och miljönämnden beviljade bygglov för uppförande av två st 
vindkraftverk på aktuell plats och på fastigheten Eka 1:12 den 17 juni 2009, 
BMN § 26, dnr B 2009-000015. Bygglovet har upphört att gälla.  

Förutsättningarna för att uppföra vindkraftverk på platsen har ändrats radikalt 
sedan 2009. Det tidigare riksintresseområdet för vindkraft öster om sjön 
Skagern upphörde att vara riksintresse i och med energimyndighetens beslut 
2015-05-18. Ny översiktsplan för Degerfors kommun vann laga kraft den 20 
oktober 2016. 

Ca 2,8 kilometer söder om föreslagen placering finns två befintliga 
vindkraftverk inom Norrboda5:2 (Fallet). De verken har en totalhöjd av 150 
meter och en rotordiameter på 100 meter. 

Grannar kommer inte att underrättas om ansökan eftersom miljö- och 
samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att bygg- och miljönämnden avslår 
ansökan. 

 



 
 Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(30) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Sökanden kommuniceras i enlighet med 9 kap. 26 § PBL att miljö-och 
samhällsbyggnadsavdelningen kommer att föreslå bygg- och miljönämnden att 
avslå ansökan.  

Enligt sökanden ska yttrande daterat 2018-01-24 angående miljöanmälan, med 
dnr M 2017-221 gälla även i detta ärende. I det pekar sökande bl.a på att det 
finns ett allmänintresse för utbyggnad av vindkraftverk samt att översiktsplanen 
i sig inte är juridiskt bindande.  

Bedömning 

Bilaga 3 till översiktsplanen behandlar vindkraft. På kartan har aktuellt område 
markerats som olämpligt för vindkraft. Motivering till detta finns främst under 
rubriken ”Framtida bostadsexploatering” på sidan 7 i bilaga 3: 

”Vindkraft låser upp områden för potentiell bostadsbebyggelse eftersom 
bostäder inte kan etableras närmare vindkraftverken än där ljudnivån om 
maximalt 40 dB(A) uppfylls. För att inte bygga bort möjligheter till framtida 
områden för bostäder är det viktigt att se över vilka områden som kan lämpa 
sig för bostadsbyggande. Utöver tätorterna har nu landsbygden kartlagts. Det 
finns intresse att utveckla landsbygden med hästgårdar, lokalproducerad mat 
och turism. 

Stränderna runt sjöarna Möckeln (inklusive Letälven), Storbjörken och delar av 
Skagern och Ölen är de mest attraktiva områdena för bostadsbebyggelse i 
strandnära läge. Därför vill kommunen undanta dessa områden från vindbruk 
för att möjliggöra ytterligare bostadsbebyggelse som på sikt skulle innebära att 
den negativa befolkningsutvecklingen kan vändas. Lokalisering av 
vindkraftsanläggningar inom Degerfors kommun måste av detta skäl 
ifrågasättas närmare de större sjöarna och Letälven än 1 500 meter.” 

Sökt placering av vindkraftverk ligger ungefär 1 250 m från sjön Skagern och 
ungefär 750 meter från befintlig bebyggelse västerut. 

På översiktsplanens samlingskarta (s. 52 i huvuddokumentet) är ett område vid 
Skagerns strand markerat som utveckling av boende på landsbygden. I kapitel 4 
Boende omnämns Skagerns strand som attraktivt för både nybyggnation av 
bostäder samt konvertering av fritidshus till permanentboende. 

Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att de riktlinjer som 
beslutats i översiktsplanen fortfarande är aktuella att det inte finns skäl att göra 
avsteg från dessa. 

Uppförandet av ett 241 meter högt vindkraftverk med en rotorbredd på 150 
meter kan få negativa konsekvenser på landskapsbilden. De befintliga 
vindkraftverken i närområdet är 150 meter höga och har en rotordiameter på 
100 meter vilket är betydligt mindre än det planerade verket. Det medför stor 
risk för visuell obalans i landskapsbilden för området. 
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Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 

1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

2.  inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 
3, 6,  7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte 
har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900), 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen. 

4. kommunen har i översiktsplanen tagit ställning till att vindkraft är 
olämpligt i området. Åtgärden bedöms strida mot 2 kap 2 och 4 §§ 
plan- och bygglagen.   

Åtgärden bedöms motverka möjligheterna till nyetablering av bostäder i 
närområdet varför platsen inte är lämplig för att uppföra vindkraftverk på. 
Åtgärden strider därmed mot 2 kap.6 § 1p PBL samt mot intentionerna i den 
gällande översiktsplanen om att inte bygga bort möjligheter till framtida 
områden för bostäder.  

Åtgärden bedöms även medföra negativ påverkan på landskapsbilden. Åtgärden 
strider därmed mot 2 kap.6 § 1p PBL, gällande landskapsbild.   

Bygglov kan därmed inte medges i enlighet med 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 

Sökandens yttrande daterat 2018-01-24 förändrar inte nämndens bedömning. 

Överklagande  

Detta beslut kan överklagas. Anvisningar för överklagande bifogas beslutet. 

Beslutsunderlag 

Yttrande från GreenExtreme, daterat 2018-01-24 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-09 

Fastighetskarta 

Teknisk beskrivning, inkommen 2017-12-04 (6 sidor) 

Skickas till 
GreenExtreme AB, Flygfraktvägen 5, 438 70 Landvetter (Rek + MB) 

Akt  
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§ 14 Dnr B 2014-000102  

Kanada XXXX  Ovårdad fastighet 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900) föreläggs 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ägare till fastigheten 
XXXXXXXXXXXXXXX Degerfors, att senast 2018-04-03 utföra åtgärder 
enligt följande punkter. 

1. Spika för samtliga fönster på bostadshusets botten- och källarplan med 
plywoodskivor eller liknande.    

2. Låsa igen alternativt spika eller skruva igen samtliga dörrar på 
bostadshuset så obehöriga inte kommer in.   

3. Transportera bort de två bilar som står utomhus i trädgården.   

4. Städa bort skräp som finns i trädgården bl a en diskmaskin.   

Fotografierna i beslutsunderlagets bilagor visar förhållandena 2017-12-11. 

Sammanfattning av ärendet 

2014-08-27 inkom anmälan om att huset och tomten inte hölls i vårdat skick 
och fastigheten har sedan dess utgjort ett problem. Huset har blivit ett riskfyllt 
tillhåll för både barn och vuxna. Ägarna har kontaktats, men med något enstaka 
undantag, har inga åtgärder vidtagits för att sätta fastigheten i godtagbart skick 
utan förfallet har fortsatt med bland annat sönderslagna fönster. 

Enligt plan- och bygglagens 8 kap. 15 § ska en tomt hållas i vårdat skick och 
skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för 
omgivningen och för trafiken inte uppkommer och enligt 8 kap. 14 § ska en 
byggnad hållas i vårdat skick och underhållas så att utformning och tekniska 
egenskaper i huvudsak bevaras. 

Bedömning 

Bedömningen är att tomten och byggnaden inte uppfyller kraven i 8 kap. 15 
respektive 14 § §. 

Upplysning 

Enligt plan- och bygglagens 11 kap. 40 § ska den myndighet som beslutar om 
ett föreläggande genast skicka sitt beslut till inskrivningsmyndigheten för 
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

Överklagande 

Beslutet kan överklagas. Anvisningar om överklagande bifogas beslutet. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-04  

Fotografier visar förhållandena 2017-12-11. 

Skickas till 
Fastighetsägare XXXXXXX (Rek + MB) 

Fastighetsägare XXXXXXXX (Rek + MB) 

Akt 
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§ 15 Dnr    

Val till politikerlunch 2018 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden utser följande ledamöter till politikerluncher 2018: 

8 maj Kent Gustafsson (S) 

9 oktober Karl Lichterman (C)  

19 november Torbjörn Holm (V) 

Sammanfattning av ärendet 
Representanter för politikerluncher ska utses.  

Politikerluncherna är en del i att skapa dialog mellan förtroendevalda och 
barn/unga genom ett informellt möte. Dialogen ska vara inriktad på demokrati 
och möjlighet till politisk påverkan. Verksamhetsnära frågor ska inte behandlas 
vid dessa möten.  

I Degerfors kommer gäller följande tider. 

 8 maj Stora Vallaskolan, Degerfors 

 9 oktober Möckelngymnasiet, Degerfors 

 19 november Stora Vallaskolan, Degerfors 

Vald ledamot ska återrapportera till nämnden vad som sagts.  

Arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalas av respektive nämnd.  

Skickas till 
Folkhälsoförvaltningen  

De valda 

Sekr. 
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§ 16 Dnr  

Val till Tvärsektoriellt råd 2018 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden utser Kent Gustafsson (S) som sin ordinarie 
representant i Tvärsektoriella rådet under 2018. 

Som ersättare utses Torbjörn Holm (V).  

Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdesdatum för Tvärsektoriellt råd 2018: 

16 mars, 8.30 - 12.00 

5 oktober, 8.30 - 12.00 

30 november, 8.30 - 12.00  

26 oktober Folkhälsokonferens 

Rådet ska vara ett forum för dialog, samverkan och kunskapsspridning kring 
folkhälsa och barnkonventionsfrågor. 

Kostnader för arvode och ersättning för rådets representanter belastar 
respektive nämnd.  

Skickas till 
Folkhälsoförvaltningen 

De valda 

Sekr 
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§ 17 Dnr    

Delegeringsbeslut - lista ur datasystem  

Bygg- och miljönämndens beslut 
Redovisningen av delegeringsbeslut mottas och läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av fattade delegeringsbeslut: 

 Ordförandebeslut, yttrande angående överklagande av Länsstyrelsens 
beslut 2017-10-27, dnr 505-4934-2016, angående klagomål beträffande 
hästhållning. Vårt dnr M 2016-109. 

 Delegationsbeslut, enligt Plan och bygglagen, fattade under tiden 2017-
11-22--2018-01-17 

 Delegationsbeslut, enligt Miljöbalken, fattade under tiden 2017-11-20--
2018-01-16 

Skickas till 
Akt  
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§ 18 Dnr    

Rapporter och meddelanden 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Redovisningen mottas.  

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av inkomna rapporter och meddelanden. 

Ink/uppr. Protokoll från Kommunala Handikapprådet, 2017-11-24 
  
KF § 118 Val och entledigande 
  
Länsstyrelsen 
  

Statlig kontroll av strandskyddsdispens för nybyggnad av 
pumpstation på fastigheten Kanada 1:1 – Länsstyrelsen upphäver 
BMN beslut att bevilja strandskyddsdispens 

  
Länsstyrelsen Statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag, Grytsjön, 

Håkanbolbäcken, Stor-Björken och Sävsjön 
  
Länsstyrelsen Förlängning av prövotid, Degerfors Förzinknings AB 
  
Länsstyrelsen Meddelande om återlämnande av borgensförbindelse, Lst dnr 559-

7184-2017 
  
Upprättad  
M 2017-224 

Stubbetorp 1:3: Ifrågasatt verksamhet 
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§ 19 Dnr   

Kurser och konferenser 

Bygg- och miljönämndens beslut 
En inbjudan till presidiekonferens har kommit in. Tas upp på nästa möte.  


