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Information om roller och uppdrag
Ärendet
Sekretariatschef och registrator informerar om roller och uppdrag, bland
annat om följande områden:
- Kommunens organisation
- Jävsnämndens uppgifter
- Förvaltningslagens bestämmelser
- Protokollens utformning
- Beredningskedjan
- Allmänna handlingar
- Jäv
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Jävsnämnden
Jäv § 2

Jäv
Beslut
Jävsnämnden anser att Michael Sanneviken (C) är jävig i ärende ”Ansökan
om marklov för uppförande av skyddsvall på fastigheterna Vansbro 11:1
och Vansbro 11:2”.
Jäv
Michael Sanneviken (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av
jäv.
Ärendet
Jävsnämnden prövar frågan huruvida Michael Sanneviken (C) är jävig i
frågan avseende ”Ansökan om marklov för uppförande av skyddsvall på
fastigheterna Vansbro 11:1 och Vansbro 11:2”.
Förslag
Petter Gustafssons (V) förslag:
Jävsnämnden anser att Michael Sanneviken (C) är jävig i ärende ”Ansökan
om marklov för uppförande av skyddsvall på fastigheterna Vansbro 11:1
och Vansbro 11:2”.
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Jäv § 3

Ansökan om marklov för uppförande av skyddsvall på
fastigheterna Vansbro 11:1 och Vansbro 11:4
Beslut
1. Marklov beviljas för uppförande av skyddsvall mot översvämningar vid
höga flöden i Vanån
2. Kontrollansvarig för åtgärden är ***
, med behörighetsklass N.
3. Avgiften för marklovet uppgår till 8 550 kr i enlighet med taxa
fastställd av fullmäktige. Faktura skickas separat.
Jäv
Michael Sanneviken (C) deltar ej i handläggningen av ärendet på grund av
jäv.
Ärendet
Fastighet: Vansbro 11:1 samt Vansbro 11:4
Sökande: Vansbro kommun
Organisationsnummer: 212000-2130
Ansökan om marklov för uppförande av skyddsvall gäller för den del av
vallen som överstiger den i detaljplanen fastställda marknivån om +239,9
meter (i höjdsystem RH70). Den del av skyddsvallen som är föremål för
ansökan är belägen på fastigheterna Vansbro 11:4, vilken ägs av Solör
Bioenergi AB, samt Vansbro 11:1, som ägs av Vansbro kommun.
Nyttjanderättsavtal har tecknats mellan byggherre och fastighetsägare 201609-28.
Anslutningsåtgärden till väg E16 sker på en sträcka om cirka 25 meter.
Anslutningen kräver en marknivå på +241,7 meter vilket innebär en mindre
avvikelse från detaljplanen.
Skyddsvallen uppförs även på följande fastigheter men då med en höjd som
understiger den i detaljplan fastställda marknivån vilket därför inte kräver
marklov:
Vansbro 14:10, 7:74, 17:1, 7:8, 11:2 och 11:5.
Skyddsvallen uppförs som en jordvall utmed Vanån med en bredd upptill
om tre meter, enligt av SWECO upprättad teknisk beskrivning daterad
2015-11-09 och tillhörande bilagor. Vallens totala längd är 2900 meter och
skall utgöra skydd mot översvämning upp till vattennivå +239,6 meter vilket
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motsvarar minst ett 200-årsflöde. Vallen skall även kunna nyttjas för gångoch cykeltrafik.
Geotekniska undersökningar är utförda, daterade 2015-05-18. Slänter utförs
i lutning 1:2 eller flackare. Jordvallen byggs med packad sandig moränjord
och förses med erosionsskydd av krossmaterial mot Vanån.
På en sträcka om ca 100 m kommer vallen att uppföras delvis i vattnet
varför utfyllnad av berörd vik i Vanån skall ske.
Vattendom för utfyllnad har meddelats 2017-06-14 av Mark- och
miljödomstolen, Nacka Tingsrätt. Kontroll av utfyllnad av viken kommer att
ske enligt inlämnat kontrollprogram för utfyllnad av Vanån, daterat 201803-27.
Remisser
Trafikverket, Räddningstjänsten i Vansbro kommun, Miljökontoret i
Vansbro kommun och kulturmiljöfunktionen i Vansbro kommun har
erbjudits möjlighet att inkomma med synpunkter på åtgärden.
Yttrande har inkommit från Trafikverket vilka påpekar att
belamringstillstånd krävs för att säkerställa att gc-väg och E16 inte skadas
eller att trafiksäkerheten försämras när man ansluter mot vägen. Byggherren
har därefter sökt och blivit beviljad belamringstillstånd för åtgärden.
Lagstiftning
Plan- och bygglag (2010:900)
9 kap 11 §
Det krävs marklov för schaktning eller fyllning som inom ett område med
detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en
allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen.
Om ett visst höjdläge för markytan är bestämt i detaljplanen, krävs det trots
första stycket inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.
Lag (2014:900).
Motivering
Bedömning görs att nivåskillnaden mot gällande detaljplan är att betrakta
som en mindre avvikelse och nödvändig för att ansluta skyddsvallen mot
E16.
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Inga motstående enskilda intressen har identifierats och bedömning görs
därför att det allmänna intresset av att skydda Vansbro tätort mot
översvämningar är övervägande. Därmed görs bedömning att åtgärden
uppfyller kraven i andra kapitlet Plan- och bygglag (SFS 2010:900).
Åtgärden bedöms även uppfylla de krav som ställs i 8 kap 9 – 12 §§, och
med hänvisning till ovan görs bedömning att marklov kan beviljas för att
ansluta skyddsvallen till E16 i enlighet med 9 kap 35 § Plan- och bygglag
(2010:900).
Beslutsunderlag, ankomstdatum
Anmälan om kontrollansvarig, 2018-08-24
Ansökan om marklov, reviderad 2019-04-04
Kontrollprogram för utfyllnad av Vanån, 2018-07-06
Situationsplan, 2019-02-04
Teknisk beskrivning, 2018-07-06
Vattendom, 2018-07-06
Förslag
Ordförandens förslag:
1. Marklov beviljas för uppförande av skyddsvall mot översvämningar vid
höga flöden i Vanån
2. Kontrollansvarig för åtgärden är ***
med behörighetsklass N.
3. Avgiften för marklovet uppgår till 8 550 kr i enlighet med taxa
fastställd av fullmäktige. Faktura skickas separat.
Beslutsunderlag
Plan- och byggchef, tjänsteutlåtande 2019-02-19
Vattendom, 2017-06-14
Ansökan om marklov, reviderad 2019-04-04
Situationsplan, 2018-05-31
Anmälan om kontrollansvarig, 2018-08-23
Kontrollprogram för utfyllnad av Vanån, 2018-03-27
Teknisk beskrivning, 2015-11-09
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Revidering av jävsnämndens delegationsordning
Beslut
Förvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med jävsnämndens ordförande
se över jävsnämndens delegationsordning i sin helhet.
Ärendet
Jävsnämnden diskuterar revidering av nämndens delegationsordning.
Förslag
Ordförandes förslag:
Förvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med jävsnämndens ordförande
se över jävsnämndens delegationsordning i sin helhet.
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Ärende JAV 2019/2

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Jävsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Ärendet
Föreligger delegationslistor för perioden 2019-01-24 - 2019-03-20 för
rapportering till jävsnämnden.
Förslag
Ordförandens förslag:
Jävsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Delegationslista, plan- och byggenheten 2019-02-21
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