
 PROTOKOLL  1 

 

 Bygg- och miljönämnden 

 

 2016-08-31 

 

 

Plats och tid Förvaltningshuset Bräcke, nämndrummet, torsdagen 31 augusti 2016,  

 kl 08:30 – 12:55. 

 

Paragrafer 36 - 52 

 

Beslutande Jonas Sandbom, (S), ordförande §§ 36-46, 48-52 

    Kenneth Godhe, (S), ordförande § 47 

 Hans Ivarsson, (M) 

 Ingemar Nilsson, (C)  

    

Övriga deltagare Tomas Jonsson, avdelningschef 

 Anna Lindqvist, miljö- och hälsoskyddsinspektör 

 Jonny Berg, byggnadsinspektör 

 Annica Lindh, miljö- och hälsoskyddsinspektör  

 Karina Mattiason, bygg- och miljöhandläggare  

 Hjördis Hansson, administratör 

 Mariana Thorin Backberg, inventerare, §§ 36-38 (del av)  

 Rabi Gourie, inventerare, §§ 36-38 (del av) 

 Mattias Irveros, inventerare, §§ 36-38 (del av) 

 Emma Marcusson, inventerare, §§ 36-38 (del av) 

 Camilla Bruman, arbetsterapeut, § 7 

 Annika Willesgård, sjukgymnast, § 7 

 Yngve Hamberg, sekreterare 

 

 

Justering 2016-09-05, kl 10:00, förvaltningshuset Bräcke. 

 

 

Utses att justera Ingemar Nilsson, (C) 

 

Underskrifter  

 

  

 Sekreterare 

  

  

  

 Ordförande §§ 36-46, 48-52 Ordförande § 47 

  

  

  

 Justerande 
 

Justeringen av Bygg- och miljönämndens protokoll 2016-08-31 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

 

Anslagstid  2016-09-05--2016-09-26 

 

Förvaringsplats  Kommunkansliet 
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Ärendelista  

                 

1 Val av justerare 

 

2 Upprop 

 

3 Fastställande av dagordning 

   

4 Information: 

 

- Verksamhetsinformation 

- Energi- och klimatrådgivningen 

- Strandskydd 

- Triple Lakes 

 

      5  Anmälningar av delegeringsbeslut 

 

     6  Delårsbokslut och prognos för hela 2016 

 

   7  Bostadsanpassning, badrum och hiss 

 

     8  Klagomål på bullerstörning, skjutbaneverksamhet 

  

    9  Anmälan om miljöfarlig verksamhet, skjutbana 

  

   10  Utökad lagringsvolym, virkesterminalen Bensjö 2:29

  

   11  Bostadsanpassning, garage  

  

12  Bostadsanpassning, ramp m m  

   

13  Strandskyddsdispens fritidshus, Håvdsjö 2:50 

  

14  Förfrågan om deltagande i nytt Life-projekt 

  

15  Revidering av taxa inom miljöbalkens område 

 

16  Bygglov för carport, Alanäset 1:75 

   

17  Meddelanden 

 

18  Diskussionspunkter 
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Bmn § 36 Upprop 

 

Ordföranden verkställer upprop. Peter Edling har lämnat återbud. 

Ingen ersättare är närvarande.  
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Bmn § 37     Fastställande av dagordning 

 

Nämnden förslås att lägga till ett extra ärende, angående en 

carport. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Den utskickade ärendelistan justeras enligt följande: 

 

Ett extra ärende tillförs, ”Bygglov för carport, Alanäset 1:75” (nytt 

ärende nr 16). 

 

Ärende ” Bostadsanpassning, badrum och hiss” flyttas upp till nr 7. 

 

På förslag från ledamoten Hans Ivarson tillförs ärende 

”Diskussionspunkter” (nr 18). 
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   BMN 2016/2  00 

 

 

Bmn § 38 Information 

 

1. Triple Lakes (Mariana Thorin Backberg, Rabi Gourie, Mattias 

Irveros och Emma Marcusson) 

 

De fyra inventerarna informerar om sitt arbete med sommarens 

inventering av avloppsanläggningar kring Revsundssjön. Arbetet 

ingår som en del i EU-projektet Triple Lakes (Tre Sjöar). 

 

Inventerarna har bedömt kvalitén på anläggningarna och 

konstaterar att den varierar stort, från direktutsläpp till helt nya 

anordningar. Uppfinningsrikedomen är stor, det finns nästan lika 

många lösningar som anläggningar. Bemötandet har också 

varierat, men allt har till slut gått att lösa på ett bra sätt.  

 

Nästan 700 fastigheter har berörts och en stor andel kommer att 

behöva åtgärda sina avlopp. Det blir en enskild bedömning av 

varje anläggning eftersom kommunen inte har någon generell 

policy för vad som är tillåtet. Förnyade kontakter krävs med 

fastighetsägarna i många fall för att säkerställa att rätt bedöm-

ningar och uppskattningar har gjorts eftersom alla inte har kunnat 

närvara vid inspektionerna.  

 

Arbetet har gått över förväntan. Fler inspektioner har hunnits med 

än vad som har beräknats.  

 

2. Verksamhetsinformation (Tomas Jonsson) 

 

Den nya tjänsten som miljö- och hälsoskyddsinspektör kommer att 

utannonseras inom kort. 

 

Arbetet med att införa nytt IT-system har påbörjats. Möten har ägt 

rum med IT-enheten och nuvarande/tilltänkt leverantör. 

 

Plan-och byggverksamheten har ökade intäkter. Kostnaderna för 

bostadsanpassningar är högre än beräknat. Det totala utfallet ser 

dock positivt ut och det finns därför medel att tillsätta en tillfällig 

tjänst under vintern för att slutföra och dokumentera 

inventeringarna inom Triple Lakes-projektet. 

 

Under kvartal 3 kommer det att finnas ett färdigt förslag kring 

formerna för samverkan mellan Bräcke och Ånge. En förutsättning 

för samverkan är att IT-stödet kan synkroniseras mellan 

kommunerna. För Bräckes del gäller det främst att lösa 
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fjärråtkomst till datorstödet, vilket försvåras av vårt 

säkerhetssystem. 

 

3. Energi- och klimatrådgivning (Tomas Jonsson) 

 

Statsbidraget till verksamheten kommer att minska nästa år, till 

50 000 kr för Bräckes del och 100 000 för Ånges del. Den 

finansieringen är för låg för att vi ska kunna upprätthålla den 

funktion som vi nu har.  

 

En översyn pågår för att se om andra arbetsuppgifter kan tillföras, 

exempelvis energieffektivisering inom Teknik- och infrastruktur-

avdelningens verksamhetsområde. Sannolikt kan tjänsten 

finansieras genom detta.  

 

4. Strandskydd (Jonny Berg) 

 

Information ges om ett kommande ärende som påbörjades 2003 

och har behandlats av kommunen i olika omgångar, men ännu inte 

helt slutförts.  

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden har tagit del av informationen. 
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Bmn § 39 Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Bygg- och miljönämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 

och tjänstemän enligt den av nämnden antagna delegationsordningen. 

Dessa beslut redovisas till nämnden. 

 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Anna Lindqvist 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Annica Lindh 

 

- Miljö- och hälsoskyddsärenden, enligt lista 2016-05-26--08-15 

 

Byggnadsinspektör Jonny Berg 

Bygg- och miljöhandläggare Karina Mattiason 

 

-      Byggärenden m m, enligt lista 2016-05-26--08-15 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden har tagit del av besluten. 
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BMN 2016/272  04   

 

 

 Bmn § 40 Delårsbokslut och prognos för hela 2016, per den 

31 augusti 2016 
 

Delårsbokslut för perioden januari augusti 2016 samt prognos för 

2016 ska upprättas per den 31 augusti 2016.  

 

Delårsbokslutet och prognosen tas i kommunstyrelsen den 5 oktober 

2016 samt fastställs i kommunfullmäktige den 26 oktober 2016. 

 

Då nämndens sammanträde inte infaller förrän den 12 oktober 2016 

behöver nämnden fatta beslut att nämndens ordförande tillsammans 

med bygg- och miljöavdelningens chef har rätt att anta och godkänna 

nämndens delårsbokslut och prognos för 2016 per den 31 augusti 

2016.  

 

Underlag för beslut 

 

Bygg- och miljöavdelningens tjänstemannaförslag 2016-06-20. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Ordföranden jämte bygg- och miljöavdelningens chef får i uppdrag att 

godkänna nämndens delårsbokslut och prognos för 2016 per den 31 

augusti 2016 på nämndens vägnar. 

 

 

Utdrag till:  

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 
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BMN 2016/152 27

  

 

 Bmn § 41 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för nytt 

badrum och trapphiss utvändigt 

 

N.N., Bräcke, har ansökt om bostadsanpassningsbidrag för nytt 

badrum på entréplan samt utvändig trapphiss vid entré. 

 

Nämnden föreslås bevilja ansökan om bostadsanpassningsbidrag för 

tillbyggnad av badrum samt ramp på baksidan av bostadshuset från 

altan till mark samt ny altandörr och kilning av trösklar. 

 

Underlag för beslut 

 

Bygg- och miljöavdelningens tjänstemannaförslag 2016-08-22. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

1. Nämnden beviljar bostadsanpassningsbidrag på 220 000 kr till N.N. 

för tillbyggnad av duschutrymme i toalett samt för att ta upp en dörr ut 

på altanen alternativt bredda befintlig dörr. Bidrag beviljas även för 

ramp från altan till marknivå på baksidan huset. 

 

2. Bidrag beviljas för badrum i standardutförande med våtrumsmattor. 

Om högre standard önskas får detta bekostas av sökanden. 

 

3. Ansökan om utvändig trapphiss och badkar avslås med hänvisning 

till annan lösning. 

 

 

Utdrag till:  

Sökanden 
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MoH 2013-000078 445  

 

 

 Bmn § 42 Klagomål på bullerstörning från skjutbana, 

Dalhemsviken. 

 

Skjutbanan i Dalhemsviken har funnits på nuvarande plats sedan 

1970-talet. Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan och marken 

arrenderas av skytteklubben. Kommunen har sedan dess tagit emot 

enstaka synpunkter och klagomål från fastighetsägare i närområdet till 

skjutbanan. Klagomålen har dock intensifierats från 2012 och framåt 

och många olika synpunkter och frågor har lämnats in till kommunen.  

 

Med anledning av klagomålen beslutade nämnden att uppdra till 

avdelningen att beställa en bullerberäkning för att få ett eget 

sakunderlag att utgå ifrån i sin fortsatta handläggning av klagomålen. 

Underlaget skulle också utgöra en del i handläggningen av den 

anmälan som skytteklubben lämnat in till nämnden. Syftet med att 

handlägga dessa ärenden parallellt var att få till stånd lämpliga 

åtgärder för att lösa den uppkomna situationen och på så sätt bidra till 

att åtgärda de upplevda problemen på sikt.  

 

Bullerberäkningen indikerade att riktvärdena för skjutbanebuller 

överskreds vid 61 av 68 fastigheter i närområdet till banan.  

 

Av dessa 68 fastigheter är fem övriga verksamheter (vattenverk, 

avloppsreningsverk, transformatorstation och en skola). Det finns tre 

fastigheter som är flerbostadshus, 40 permanentbostäder och 20 

fritidshus. Klagomål har kommit in från sex fastigheter, samtliga som 

lämnat klagomål är permanentbostäder. 

 

Verksamheten vid anläggningen bedrivs helt ideellt och under del av 

året, främst under maj-september med ett tre veckors uppehåll under 

juli månad. Under oktober fram till maj nästföljande år pågår ingen 

skytteverksamhet alls vid anläggningen. 

 

Med utgångspunkt från resultatet av bullerberäkningen kan man inte 

utesluta att risk för olägenhet för människors hälsa föreligger utifrån 

den omgivningspåverkan som skjutbanans verksamhet ger.  

 

Det kan därför anses rimligt att ställa krav på skytteklubben att 

begränsa verksamheten till fasta dagar och tider under de månader på 

året som man bedriver skytte vid anläggningen/banorna tills dess att 

man vidtagit åtgärder för att begränsa bullernivåerna till omgivningen 

under gällande riktvärden eller det att ny prövning görs. Detta framgår 

av beslut i ärendet med dnr 2015-000224/420. 
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Skytteklubben bör även påbörja ett arbete med att undersöka vilka 

åtgärder som behövs och är möjliga att vidta vid anläggningen för att 

begränsa sin omgivningspåverkan för att komma ned under 

Naturvårdsverkets riktlinjer gällande skjutbanebuller.  

 

Klubben behöver därför redovisa en åtgärds- eller aktivitetsplan som 

är tidssatt för detta samt redovisa kostnader för samtliga åtgärder och 

aktiviteter. 

 

Då tillståndet enligt ordningslagen kommer att omprövas innan 

säsongen 2017 bör klubben undersöka möjligheten att samordna 

eventuella åtgärder med anledning av detta med eventuella 

bullerbegränsande åtgärder. 

 

Underlag för beslut 

 

Bullerutredning, Sweco, 2016-05-19.  

Utdrag ur diariet. 

Kommunicering med närboende och sakägare enligt kap 30  

§ 3 i miljöbalken. 

Bygg- och miljönämndens beslut § 12, 2016-02-18. 

Bygg- och miljönämndens beslut § 34, 2016-06-09. 

Bygg- och miljöavdelningens tjänstemannaförslag 2016-08-12.  

Bygg- och miljöavdelningens tjänstemannaförslag 2016-08-12  

i ärende dnr 2015-000224/420. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

1. Bygg- och miljönämnden förelägger Dalhemsvikens Jaktskytte-

klubb, organisationsnummer 892600-8007, med stöd av 26 kap § 9 

och 2 kap § 3 om att till nämnden redovisa följande: 

 

- Vilka möjliga bullerbegränsande åtgärder som behöver vidtas 

för att komma ner under gällande riktvärden. 

 

- En tids- och aktivitetsplan för hur och när detta ska ske. 

 

- Kostnader för dessa åtgärder. 

 

2. Redovisningarna ska ha kommit in till nämnden senast 2017-04-30. 

 

 

Utdrag till:  

Dalhemsvikens Jaktskytteklubb 

Berörda fastighetsägare 

Polisen 
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MoH 2015-000224 420  

 

 

 Bmn § 43 Anmälan om miljöfarlig verksamhet, 

Dalhemsvikens Jaktskyttebana 

 

Bygg- och miljönämnden har från Dalhemsvikens Jaktskytteklubb, 

genom Kjell Olsson, tagit emot anmälan om miljöfarlig verksamhet 

enligt 9 kap 6 § miljöbalken samt 1 kap 10 § miljöprövnings-

förordningen (2013:251). Anmälan avser ändring av verksamhet vid 

skjutbana för finkalibrigt skytte på fastigheten Lövsta 2:6. 

Bedömning 

Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) är anmälningsnivån C 

och verksamhetskoden 92.20.  

 

Miljöbalken balanserar mellan olika samhällsintressen; å ena sidan 

hälsan och välbefinnandet, å andra sidan olika verksamheters behov 

och förutsättningar. Miljöbalken, kap 1 ska tillämpas så att 

människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter. I 

hänsynsreglerna (kap 2) framgår att verksamhetsutövaren är skyldig 

att se till att miljöbalkens allmänna hänsynsregler följs. Samtidigt 

måste tillsynsmyndigheten se till att inte för stora krav ställs på 

verksamhetsutövaren så att det kan anses orimligt att uppfylla dem. 

Vid den bedömningen ska särskild hänsyn tas till nyttan av 

skyddsåtgärderna och andra försiktighetsmått jämfört med 

kostnaderna för sådana åtgärder. 

 

Verksamhet med skjutning har pågått på fastigheten Lövsta 2:6 sedan 

1973 efter tillstånd och lokaliseringsprövning av dåvarande 

tillsynsmyndighet som var länsstyrelsen. Efter granskning av 

handlingar och besök på platsen har bygg- och miljöavdelningen inte 

några invändningar mot lokaliseringen.  

 

Resultatet från bullerberäkningen indikerar att riktvärdena överskrids 

utomhus, vid fasad vid 61 av 68 fastigheter inom närområdet från 

skjutbanan och det går därför inte att utesluta att det finns en risk för 

olägenhet för människors hälsa. 

 

När det gäller inlämnade uppgifter om verksamheten vid skjutbanan 

har antalet avlossade skott per år ökat från 7000/år 2000 till 13 500/år 

2015. En inskjutningsbana har tillkommit och skeetbanan ersatts av en 

trappbana. Skjutbanan används från maj till oktober. Skjuttillfällen har 

ändrats från skjutning kvällstid tisdagar och torsdagar till att även 

omfatta skjutning kvällstid under måndagar och onsdagar vid behov 

samt lördagar 09.00- 15.00. Utöver dessa tider upplåts banan ibland 

dagtid under vardagar för jägarexamen och träning för medlemmar 
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som håller på med tävlingsskytte. Omfattningen av skjutverksamheten 

bedöms därför ha ökat under tiden från 2000 till 2015. Bullerkravet 

som ställs på verksamheten, riktvärde 70 dBAI, är det krav som enligt 

Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2005:15 bör tillämpas för 

bedömning om lämplig bullerbegränsning vid skjutbanor.  

 

Utöver bullerdämpande åtgärder och fastställda skjuttider är antalet 

skott ett sätt att i möjligaste mån begränsa störningen verksamheten 

belastar omgivande bostäder med. 

 

Verksamheten på en skjutbana bör bedrivas så att bullerstörning till 

omgivningen begränsas genom att verksamheten så långt möjligt 

förläggs till mindre störningskänslig tid. Då verksamhet under 

kvällstid, lördagar, söndagar och helgdagar medför större störning bör 

lämplig begränsning av verksamheten anges och verksamheten 

sammanhållas till bestämda tider.  

 

Inom ett avstånd av ca 1000 m, i byn Torsäng finns ca 10 fastigheter 

för permanentboende, den närmsta fastigheten är belägen inom ett 

avstånd av ca 300 m. Hälften av fastigheterna ligger i skjutriktningen. 

Friluftsområdena Domänreservatet och Sundsjöns strand ligger ca 4- 

500 m från skjutbanan. Entydiga skjuttider är av stor betydelse för att 

begränsa störningarna från verksamheten och schemaläggning ger 

möjligheter för närboende att förutse störningen. Bygg- och 

miljöavdelningen bedömer att även verksamhet med skjutning på 

korthållsbanan ska ingå i de schemalagda öppettiderna för banan 

eftersom allt hörbart skytte bidrar till den samlade störningen. 

 

Bly är en tungmetall, dess användningsområden och spridning ska i 

största möjliga mån begränsas. Betydande mängder bly ansamlas i 

kulfång. Blyet omvandlas till olika blyföreningar. Dessa blyföreningar 

är vid låga pH-värden lösliga i vatten. Frigjorda blyjoner kan sprida 

sig i vatten och tas upp av växter, djur och av människor. Bly kan 

också lösas upp av den sura miljön i magsäcken. Om djur får i sig bly 

kan bly lösas ut i kroppen och ge förgiftning. 

 

Anmälningspliktig verksamhet omfattas av förordningen (1998:901) 

om verksamhetsutövares egenkontroll vilket innebär att alla som 

bedriver en verksamhet ska planera och kontrollera sin verksamhet för 

att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa och 

miljön. 

 

I enlighet med 10 kap. miljöbalken ska förorenade områden 

efterbehandlas. Ansvarig för efterbehandlingen är den som bedriver 

eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har 

bidragit till föroreningen (verksamhetsutövaren). Efterbehandling ska 

anmälas till tillsynsmyndigheten enligt 28 § förordning om miljöfarlig 
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verksamhet och hälsoskydd. Tidsplan för kontroll/efterbehandling ska 

beslutas i samråd med tillsynsmyndigheten. 

 

Bakgrund 

Verksamhet med skjutning har pågått på fastigheten Lövsta 2:6 sedan 

1973 efter tillstånd från dåvarande tillsynsmyndighet som var 

länsstyrelsen. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 

lämnades in till Bräcke kommun år 2000. Av anmälan framgår att 

omfattningen uppgick till 7000 skott/år med skytte tisdagar och 

torsdagar kl 18-21. 

 

Dalhemsvikens Jaktskytteklubb lämnade in en anmälan om ändring av 

verksamheten 2015-08-20 efter meddelande från bygg- och 

miljöavdelningen om inkomna klagomål på störningar från buller från 

skjutbanan och på att verksamheten ökat i omfattning. Av den nya 

anmälan framgår att verksamheten omfattar 13 500 skott/år med 

verksamhet maj-september under tisdagar, onsdagar och torsdagar  

kl 18.00-21.00 och lördagar 09.00-15.00. Därutöver kan skjutning 

förekomma dagtid vardagar för tävlingsskytte och för ev 

skolverksamhet med kurs för jägarexamen. Tre veckor (v 28-30) 

under sommaren är banan stängd. 

 

I underlaget för anmälan har klubben angett att klass 1 banan 

moderniserats med elektronisk markering, skeetbanan har ersatts med 

en trappbana och korthållsbanan har genomgått en upprustning. Det 

har byggts en inskjutningsbana för klass 1. Efter klagomål på buller 

och på antal skjuttillfällen från boende i Torsäng hölls 2013 ett möte 

med de boende. Ljuddämpande åtgärder vidtogs på klass 1 banan och 

inskjutningsbanan, öppettiderna för skjutbanan anpassades för att 

minimera störningar. Ljudmätningar har genomförts av kommunen 

(1995) och av klubben 2013-05-09 och 2015-09-25. (Ingen av 

mätningarna utförd enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om buller 

från skjutbanor NFS 2005:15 med tidsvägning Impuls dBAI; bygg- 

och miljöavdelningens kommentar)  

 

Från Jaktskytteklubben inkom 2015-10-12 Handlingsplan för 

Dalhemsvikens jaktskytteklubb samt 2016-05-16 skjutschema. Av 

dessa handlingar framgår att inför säsongen 2016 skall ljuddämpning 

vid klass 1 banan (älgbanan) förbättras liksom ljuddämpningen vid 

inskjutningsbanan. Öppettider för skjutbanan ändras beträffande 

Älgbanan och Trappbanan jämfört med uppgifterna i anmälan. 

Korthållsbanan avser Jaktskytteklubben att undanta från öppettiderna 

eftersom de bedömer att den inte har någon störningspåverkan. Under 

2015 hade Jaktskytteklubben 43 möjliga skjuttillfällen och 38 

utnyttjades. Med öppettider som anges i Handlingsplanen samt 

skjutschemat skulle det innebära 35 möjliga skjuttillfällen 2016. 
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 2016-08-31 

 

 

Juster 

 

Bygg- och miljöavdelningen genomförde 2015-09-25 en inspektion på 

skjutbanan.  

 

Kommunicering inför förslag till beslut 

Bygg- och miljöavdelningen har berett Dalhemsvikens 

Jaktskytteklubb möjlighet att yttra sig över bygg- och 

miljöavdelningens bedömning i enlighet med 30 kap 3 § andra stycket 

miljöbalken (1998:808). 

 

Underlag för beslut 

 

Anmälan från jaktskytteklubben 2015-08-21. 

Bullerutredning, Sweco, 2016-05-19.  

Skjutschema 2016-05-16. 

Handlingsplan inkommen 2015-10-12. 

Inspektionsrapport 2015-09-25. 

Kommunicering med närboende och sökande i ärendet.  

Bygg- och miljöavdelningens tjänstemannaförslag 2016-08-12. 

Bygg- och miljöavdelningens justerade tjänstemannaförslag  

2016-08-31. 

 

Bygg- och miljöavdelningens förslag till beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att med stöd av 2 kap 3, 7 §§ 

miljöbalken, 26 kap 9, 19 §§, samt 27 § förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förelägga Dalhemsvikens 

Jaktskytteklubb, c/o Mikael Boije, Fanbyn 414, 840 50 Gällö, med 

organisationsnummer 892600-8007, med verksamhet inom Lövsta 2:6 

vidta följande skyddsåtgärder: 

 

1. Verksamheten ska i huvudsak bedrivas i överensstämmelse med 

ingivna anmälningshandlingar, kompletteringar och vad 

Dalhemsvikens Jaktskytteklubb i övrigt i ärendet angivit eller åtagit 

sig. 

 

2. Som riktvärde för buller från verksamheten ska gälla att 

impulsljudnivån vid omkringliggande bostadshus inte bör överskrida 

de värden som framgår av tabellen nedan: 

 

Område Helgfri måndag- 

Fredag dag och kväll 

kl 07-22          dBAI 

Lördag, söndag  

och helgdag 

dag kl 09-19  dBAI 

Lördag, söndag  

och helgdag 

kväll kl 19-22  dBAI 

Natt 

Bostäder för 

permanent 

boende och 

fritidshus 

 

                           70 

 

                           70 

 

                          65 

Nattetid bör 

skjutverksam-

het inte 

förekomma. 
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3. Högst 13 500 skott får skjutas per år.  

 

4. Skjutverksamheten (innefattande även skjutning med kaliber 22) får 

bedrivas följande tider: 

 

-  helgfri tisdag och torsdag klockan 18.00-21.00 under tiden sista 

veckan i maj till dagen före de tre skjutfria veckorna infaller  

- under tre för varje år bestämda veckor i juli sker ingen skjutning 

- helgfri tisdag, onsdag och torsdag klockan 18.00-21.00 under tiden 

från första veckan efter stängningen i juli till älgjakten startar i 

september 

- helgfri lördag 09.00-15.00 under tiden från första veckan efter 

stängningen i juli till älgjakten startar i september 

 

Undantag görs för följande dagar som ska vara helt skjutfria:  

 

Kristi Himmelfärdshelgen (torsdag-söndag), alla fredagskvällar och 

lördagskvällar samt hela söndagar. 

 

5. Utöver ovan angivna skjuttider får skjutning förekomma på andra 

tider enligt nedanstående: 

 

-  max 5 tillfällen varje år för träningsskytte för tävlingsskyttar 

-  max 5 tillfällen varje år för kurser inom skolans försorg för 

jägarexamen  

- för anordnande av jaktstig kaliber 22 vid max två tillfällen per år. 

 

Anmälan om dessa tillfällen ska göras till bygg- och miljöavdelningen 

och berörda närboende ska informeras. 

 

6. Allt skytte ska vara schemalagt. En sådan schemaläggning ska 

redovisas till Bygg- och miljönämnden för kännedom minst en gång 

per år och minst fyra veckor innan schemat ska börja tillämpas. 

Schemaläggningen ska anslås vid entrén till anläggningen och vara väl 

synlig för allmänheten. 

 

7. Blykulor ska samlas upp i miljöanpassade kulfång och det ska 

säkerställas att bly inte sprids och orsakar risk för olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. 

 

8. I föreningens egenkontroll ska finnas dokumenterat vem som har 

ansvar för att skyddsåtgärderna följs. I egenkontrollen ska finnas 

rutiner för städning av området, omhändertagande av avfall; främst 

tomhylsor och ammunitionsrester samt rutiner för skötsel av kulfång.  

 

9. Om verksamheten i sin helhet eller någon del av denna upphör ska 

detta i god tid, minst sex veckor innan hela eller delar av 
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 Bygg- och miljönämnden 

 

 2016-08-31 

 

 

Juster 

 

verksamheten avvecklas anmälas skriftligt till tillsynsmyndigheten. En 

plan ska bifogas anmälan som redovisar åtgärder för återställning och 

efterbehandling av markområdet samt omhändertagande av kemikalier 

och avfall. Tillsynsmyndigheten ska godkänna planen. Åtgärderna ska 

vara vidtagna senast inom ett år efter att verksamheten eller delar av 

verksamheten har upphört. Kraven på återställning skall anses 

uppfyllda först efter besiktning och godkännande av tillsyns-

myndigheten. 

 

10. Samtliga punkter i beslutet gäller omedelbart även om beslutet 

överklagas. 

 

Yrkanden 

  

                          Jonas Sandbom (S): 

 

Ändringsyrkande: I p 2 ska riktvärdena för helgfri måndag-fredag och 

för lördag, söndag och helgdag dagtid höjas från tjänstemanna-

förslagets 70 dBAI till 75 dBAI. 

 

Ändringsyrkande: I p 4 ska skjuttiderna helgfri lördag ändras från 

tjänstemannaförslagets kl 09.00-15.00 till kl 10.00-16.00.  

 

Ändringsyrkande: I p 5 ska antalet skjuttillfällen gällande tränings-

skytte för tävlingsskyttar utökas från tjänstemannaförslagets 5 till 10. 

 

Ändringsyrkande: I p 7, gällande kulfång, ska ordet ”miljöanpassade” 

i tjänstemannaförslaget strykas.  

 

Hans Ivarson (M): 

 

                          Bifall till Jonas Sandboms (S) yrkande gällande p 2.  

 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer proposition på var och en av beslutspunkterna i 

tjänstemannaförslaget och finner att bygg- och miljönämnden beslutar 

enligt bygg- och miljöavdelningens förslag avseende p 1, 3, 6, 8-10. 

 

Gällande beslutspunkt 2 ställer ordföranden proposition på bygg- och 

miljöavdelningens förslag och sitt eget ändringsyrkande med bifall av 

Hans Ivarson och finner att bygg- och miljönämnden beslutar enligt 

ändringsyrkandet. 

 

Gällande beslutspunkt 4 ställer ordföranden proposition på bygg- och 

miljöavdelningens förslag och sitt eget ändringsyrkande och finner att 

bygg- och miljönämnden beslutar enligt ändringsyrkandet. 
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Gällande beslutspunkt 5 ställer ordföranden proposition på bygg- och 

miljöavdelningens förslag och sitt eget ändringsyrkande och finner att 

bygg- och miljönämnden beslutar enligt ändringsyrkandet. 

 

Gällande beslutspunkt 7 ställer ordföranden proposition på bygg- och 

miljöavdelningens förslag och sitt eget ändringsyrkande och finner att 

bygg- och miljönämnden beslutar enligt ändringsyrkandet. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att med stöd av 2 kap 3, 7 §§ 

miljöbalken, 26 kap 9, 19 §§, samt 27 § förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förelägga Dalhemsvikens 

Jaktskytteklubb, c/o Mikael Boije, Fanbyn 414, 840 50 Gällö, med 

organisationsnummer 892600-8007, med verksamhet inom Lövsta 2:6 

vidta följande skyddsåtgärder: 

 

1. Verksamheten ska i huvudsak bedrivas i överensstämmelse med 

ingivna anmälningshandlingar, kompletteringar och vad 

Dalhemsvikens Jaktskytteklubb i övrigt i ärendet angivit eller åtagit 

sig. 

 

2. Som riktvärde för buller från verksamheten ska gälla att 

impulsljudnivån vid omkringliggande bostadshus inte bör överskrida 

de värden som framgår av tabellen nedan: 

 

 

Område Helgfri måndag- 

Fredag dag och kväll 

kl 07-22          dBAI 

Lördag, söndag  

och helgdag 

dag kl 09-19  dBAI 

Lördag, söndag  

och helgdag 

kväll kl 19-22  dBAI 

Natt 

Bostäder för 

permanent 

boende och 

fritidshus 

 

                           75 

 

                           75 

 

                          65 

Nattetid bör 

skjutverksam-

het inte 

förekomma. 

 

 

3. Högst 13 500 skott får skjutas per år.  

 

4. Skjutverksamheten (innefattande även skjutning med kaliber 22) får 

bedrivas följande tider: 

 

-  helgfri tisdag och torsdag klockan 18.00-21.00 under tiden sista 

veckan i maj till dagen före de tre skjutfria veckorna infaller  

- under tre för varje år bestämda veckor i juli sker ingen skjutning 
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- helgfri tisdag, onsdag och torsdag klockan 18.00-21.00 under tiden 

från första veckan efter stängningen i juli till älgjakten startar i 

september 

- helgfri lördag 10.00-16.00 under tiden från första veckan efter 

stängningen i juli till älgjakten startar i september 

 

Undantag görs för följande dagar som ska vara helt skjutfria:  

 

Kristi Himmelfärdshelgen (torsdag-söndag), alla fredagskvällar och 

lördagskvällar samt hela söndagar. 

 

5. Utöver ovan angivna skjuttider får skjutning förekomma på andra 

tider enligt nedanstående: 

 

-  max 10 tillfällen varje år för träningsskytte för tävlingsskyttar 

-  max 5 tillfällen varje år för kurser inom skolans försorg för 

jägarexamen  

- för anordnande av jaktstig kaliber 22 vid max två tillfällen per år. 

 

Anmälan om dessa tillfällen ska göras till bygg- och miljöavdelningen 

och berörda närboende ska informeras. 

 

6. Allt skytte ska vara schemalagt. En sådan schemaläggning ska 

redovisas till Bygg- och miljönämnden för kännedom minst en gång 

per år och minst fyra veckor innan schemat ska börja tillämpas. 

Schemaläggningen ska anslås vid entrén till anläggningen och vara väl 

synlig för allmänheten. 

 

7. Blykulor ska samlas upp i kulfång och det ska säkerställas att bly 

inte sprids och orsakar risk för olägenhet för människors hälsa eller 

miljön. 

 

8. I föreningens egenkontroll ska finnas dokumenterat vem som har 

ansvar för att skyddsåtgärderna följs. I egenkontrollen ska finnas 

rutiner för städning av området, omhändertagande av avfall; främst 

tomhylsor och ammunitionsrester samt rutiner för skötsel av kulfång.  

 

9. Om verksamheten i sin helhet eller någon del av denna upphör ska 

detta i god tid, minst sex veckor innan hela eller delar av 

verksamheten avvecklas anmälas skriftligt till tillsynsmyndigheten. En 

plan ska bifogas anmälan som redovisar åtgärder för återställning och 

efterbehandling av markområdet samt omhändertagande av kemikalier 

och avfall. Tillsynsmyndigheten ska godkänna planen. Åtgärderna ska 

vara vidtagna senast inom ett år efter att verksamheten eller delar av 

verksamheten har upphört. Kraven på återställning skall anses 

uppfyllda först efter besiktning och godkännande av tillsyns-

myndigheten. 
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10. Samtliga punkter i beslutet gäller omedelbart även om beslutet 

överklagas. 

____ 

 

Information 

Ändringar i verksamheten eller i anläggningens utformning som är av 

betydelse från störningssynpunkt får enligt 21 § förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd inte ske utan en ny anmälan till 

Bygg- och miljönämnden. I förordningen (1998:901) om 

verksamhetsutövarens egenkontroll finns regler om egenkontroll och 

rutiner för skötsel av anläggningen m.m. Uppgifter om detta ska 

dokumenteras, vilket lämpligen görs i ett särskilt kontrollprogram. 

 

Haverier och driftsstörningar av betydelse från miljöskyddssynpunkt, 

fel på reningsutrustning, kemikalieutsläpp eller liknande som kan leda 

till olägenheter för människor eller miljö ska enligt 6 § förordningen 

om verksamhetsutövares egenkontroll omgående rapporteras till  

Bygg- och miljönämnden. 

 

Om klagomål eller annat framkommer kan jaktskytteklubben bli ålagd 

att genomföra förbättrande åtgärder på befintlig verksamhet. 

 

Avgift 
Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för anmälan enligt den av 

kommunfullmäktige beslutade taxan (2007-12-12 § 116) för 

verksamhet enligt miljöbalken. Avgiften för skjutfält, skjutbanor och 

sportanläggningar med kod 92.20 baseras på timdebitering efter 

nedlagd handläggningstid i ärendet (timavgift). Timavgiften är för 

närvarande 650 kronor. Nedlagd handläggningstid är 6 timmar. 

Dalhemsvikens Jaktskytteklubb ska betala 3 900 kronor. 

 

 

Utdrag till:  

Dalhemsvikens Jaktskytteklubb 

Berörda fastighetsägare 

Polisen 
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MoH 2016-000217 420  

 

 

 Bmn § 44 Anmälan om utökad lagring av rundtimmer vid 

SCA:s omlastningsterminal, Bensjö 2:29 och 2:62  

 

SCA Skog AB har begärt utökning av lagringsvolymen för rund-

timmer vid rubricerad anläggning från 45 000 m3fub till en total 

lagringsvolym på 60 0000 m3fub. SCA anmäler samtidigt att lastning 

av tåg kommer att ske alla dagar i veckan. 

 

Vid teminalen sker omlastning av rundvirke från lastbil till järnväg. 

Tågen lastas sju dagar i veckan för vidare transport av virket ner till 

kusten. Inom området finns även en invallad dieseltank som ägs av 

IDS. Övriga kemikalier förvaras i SCA:s garage. 

 

Underlag för beslut 

 

                                      Bygg- och miljöavdelningens tjänstemannaförslag 2016-08-12. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

1. Utökning av lagringsvolymen medges till maximalt 60 000 m3fub 

utan bevattning vid ovan rubricerad anläggning. 

  

2. Med stöd av 26 kap § 9 förelägga SCA Skog AB, orgnr  

550648-2852 att vidta följande skyddsåtgärder och försiktighetsmått: 

 

3. Verksamheten ska ske i enlighet med vad bolaget angivit i sin 

anmälan och vad bolaget i övrigt åtagit sig i ärendet. 

 

4. Buller från verksamheten inklusive transporter till och från 

verksamhetsområdet, ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån 

utomhus vid bostäder inte överskrider riktvärdena  

 

- 50 dB(A) vardagar dagtid 07-18, 

- 45 dB(A) kvällstid 18-22 samt söndagar och övriga helgdagar 07-18  

- 40 dB(A) nattetid 22-07 

 

Den momentana ljudnivån nattetid får inte överskrida 55 dB(A) som 

riktvärde vid bostäder. Buller från verksamheten får inte innehålla 

störande impulsljud eller hörbara ton komponenter. 

 

5. Om klagomål uppkommer ska bolaget utreda och åtgärda detta vid 

behov. 
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6. Driftsstörningar och haverier av betydelse för människors hälsa 

eller miljö ska omedelbart rapporteras till kommunen. 

 

7. Kemikalier ska förvaras under tak, på tätt, ogenomträngligt 

underlag och vid behov ska utrymmena vara frostsäkra. 

Förvaringsutrymmena ska även vara invallade och låsbara.  

 

8. Förändringar i verksamheten ska anmälas till kommunen. 

 

 

 

Utdrag till:  

SCA, Susanne Holmsten 
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BMN 2016/218 27  

 

 

 Bmn § 45 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för garage 

till elrullstol 

 

N.N., Bräcke, har ansökt om bostadsanpassnings-bidrag för ett garage 

till en elscooter som hon har fått föreskriven under viss tid. Ansökan 

gäller under den tid som sökande får ha en elscooter.  

 

Nämnden föreslås bevilja ansökan om bostadsanpassningsbidrag till 

garagebox med motiveringen att det skulle ge sökanden möjlighet att 

ha en elrullstol även vintertid och därmed kunna röra sig på ett friare 

sätt utanför sin bostad. Sökande kommer att själv kunna ta sig runt i 

samhället.  

 

Underlag för beslut 

 

Bygg- och miljöavdelningens tjänstemannaförslag 2016-08-11. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

1. Nämnden beviljar bostadsanpassningsbidrag på 56 000 kr till N.N. 

för garage till elrullstol enligt ansökan. 

 

2. Bidrag beviljas för garage i standardutförande. Om extra tillval görs 

bekostas detta av sökanden. 

 

3. Om sökande inte längre har någon elscooter föreskriven så återtar 

kommunen garaget. 

 

 

Utdrag till:  

Sökanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMN 2016/237 27  
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 Bmn § 46 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för ramp 

och anpassning av badrum 

 

N.N., Sörbygden, har ansökt om bostadsanpassningsbidrag för ramp 

vid entrén samt borttagning av badkar och installation av duschplats. 

 

Nämnden föreslås bevilja ansökan om bostadsanpassningsbidrag till 

ramp vid entrén samt borttagning av badkar och installation av 

duschplats. Sökande kan då klara sig mer självständigt i hemmet och 

med mindre behov av hjälp från hemtjänst. 

 

Underlag för beslut 

 

Bygg- och miljöavdelningens tjänstemannaförslag 2016-08-12. 

  

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

1. Nämnden beviljar bostadsanpassningsbidrag på 175 094 kr till N.N. 

för ramp vid entrén, borttagning av badkar samt installation av 

duschplats enligt ansökan. 

 

2. Bidrag beviljas för badrum i standardutförande med våtrumsmattor. 

Om högre standard önskas får detta bekostas av sökanden. 
 

 

Utdrag till:  

Sökanden 
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BMN 2016/173 22

  

 

 Bmn § 47 Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande 

av fritidshus 

 

Jonas Sandbom, Lugnvik 150, 840 60 Bräcke har ansökt om 

strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus på fastigheten 

Håvdsjö 2:50 vid Håvdsjön. 

 

Nämnden föreslås bevilja ansökan om strandskyddsdispens med 

motiveringen att de i miljöbalken 7 kap § 18 d angivna villkoren för 

att bevilja dispens inom ett så kallat LIS-område uppfylls. 

 

Underlag för beslut 

 

Stadsarkitektens utlåtande från 2016-08-11. 

Bygg- och miljöavdelningens tjänstemannaförslag 2016-08-12. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

1. Nämnden beviljar enligt Miljöbalkens 7 kapitel 18d § dispens från 

rådande strandskyddsbestämmelser för uppförande av fritidshus på 

fastigheten Håvdsjö 2:50. 

 

2. Stadsarkitektens utlåtande från 2016-08-11 tas som nämndens eget 

yttrande. 

 

3. Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte 

har påbörjats inom två år eller har avslutats inom fem år. 

 

4. Avgift för strandskyddsdispens enligt kommunfullmäktiges antagna 

taxa: 5 316 kr. 

_____ 

 

Jäv 

 

Jonas Sandbom (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller 

beslutet i ärendet. 

 

 

 

Utdrag till:  

Sökanden 

Länsstyrelsen 
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MoH 2016-000210 430  

 

 

 Bmn § 48 Förfrågan om deltagande i och medfinansiering 

av Life-projekt 

 

Bräcke kommun har fått förfrågan från Länsstyrelsen i Jämtlands län 

om att delta i ett EU-stött Lifeprojekt med start sommaren 2017. 

Projektet går ut på att genomföra åtgärder inom vatten- och fiskevård 

och kan ses som en utökning av Triple Lakes-projektet till Gimån med 

biflöden nedströms Stavre. 

 

Kommunen förväntas medfinansiera projektet med 10 000 kr/år i sex 

år för en person anställd i kommunen, för att med övriga projektmedel 

få en total insats motsvarande ca 20 % av heltid. 

 

Underlag för beslut 

 

Förfrågan från Länsstyrelsen 2016-08-08. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden ställer sig positiv till kommunens 

medverkan, men överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 

avgörande då projektet även inkluderar aktiviteter riktade till 

nyanlända. 

 

 

Utdrag till:  

Länsstyrelsen 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROTOKOLL  27 

 

 Bygg- och miljönämnden 

 

 2016-08-31 

 

 

Juster 

 

MoH 2016-000222 420  

 

 

 Bmn § 49 Revidering av Taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område 

 

Nuvarande taxa enligt miljöbalken antogs av kommunfullmäktige 

2007. Timavgiften fastställdes till 650 kronor och har inte höjts sedan 

dess, trots att det fanns möjlighet till indexuppräkning. 

 

Efter beräkning av timavgift för taxa för prövning och tillsyn enligt 

modell från SKL (Sveriges kommuner och landsting) bör nu timpriset 

vara 869 kronor.  

 

I samband med sammanslagningen av bygg- och miljöavdelningarna i 

Ånge och Bräcke kommun föreslås att samma taxa enligt miljöbalken 

ska tillämpas. Idag har Ånges bygg- och miljönämnd en timavgift på 

851 kronor. Bygg- och miljöavdelningen föreslår därför att 

timavgiften för Bräcke blir 851 kronor från 2017-01-01. Mellan-

skillnaden upp till 869 kr blir då skattefinansierad. 

 

Underlag för beslut 

 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, KF § 116, 

2007. 

Bygg- och miljöavdelningens tjänstemannaförslag 2016-08-25. 

 

Yrkande 

 

Jonas Sandbom (S): Ärendet återremitteras för komplettering av 

fullständig taxa. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer proposition på bygg- och miljöavdelningens förslag 

och sitt eget förslag om återremiss och finner att bygg- och 

miljönämnden beslutar att återremittera ärendet. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Förslaget till ny timtaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område återremitteras till bygg- och miljöavdelningen för 

komplettering av fullständig taxa. 

 

 

Utdrag till:  

Bygg- och miljöavdelningen 



 PROTOKOLL  28 

 

 Bygg- och miljönämnden 

 

 2016-08-31 

 

 

Juster 

 

  BMN 2016/110 22 

 

 

 Bmn § 50 Bygglov för carport, Alanäset 1:75 

 

N.N., ägare till fastigheten Alanäset 1:75 har ansökt om bygglov för 

uppförande av carport mot befintligt garage. Berörd granne motsätter 

sig placeringen då carporten placeras närmare fastighetsgränsen än 4 

meter. 

 

Nämnden föreslås bevilja bygglov för uppförande av carport enligt 

ansökan. Hänsyn ska tas till det servitutsavtal som belastar fastigheten 

för väg till förmån för 1:46. 

 

Underlag för beslut 

 

Bygg- och miljönämndens tjänstemannaförslag 2016-08-30. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

1. Bygglov beviljas enligt PBL 9 kap § 31 för uppförande av carport 

enligt ansökan. Till ärendet hör ansökan och situationsplan. 

 

2. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år 

och avslutats inom fem år från dagen för detta beslut. 

 

3. Tillräckligt utrymme ska lämnas så att det servitutsavtal som finns 

upprättat till förmån för Alanäset 1:46 kan följas. 

 

4. Avgift enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa: 1 329 kr. 

Avgiften faktureras av kommunen. 

 

 

 

Utdrag till: 

Sökanden 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROTOKOLL  29 

 

 Bygg- och miljönämnden 

 

 2016-08-31 

 

 

Juster 

 

   BMN 2016/1  00 

 

 

Bmn § 51 Meddelanden 

 

BESLUT: 

 

Länsstyrelsen 

 

Strandskyddsdispens, Ubyn 1:27 och 2:21 
(BMN 2016/175  22) 

 

Strandskyddsdispens, Hårdgård 1:58 
 (BMN 2016/229  22) 

 

Strandskyddsdispens, Hovtången 5 
 (BMN 2016/196  22) 

 

Föreläggande ang sjökabel Ubyn 1:27 och 2:21 
(MoH 2016-000158  430) 

 

 

Jämtlands Räddningstjänstförbund: 

 

Tillstånd enligt lagen om brandfarliga varor, Peter Eriksson 
(MoH 2016-000185  420) 

(BMN 2016/221 52) 

 

 

PUBLIKATIONER, RAPPORTER: 

 

Naturvårdsverket: 

 

Allemansrätten på arabiska 

 

 

Konsumentverket: 

 

Marknadskontroll av lekredskap 2015 

 

 

MEDDELANDEN: 

 

Kemikalieinspektionen 

 

Stark lagstiftning behövs för giftfria kretslopp, 2016-06-13 

Växtskyddsmedlet Lancelot godkänns i Sverige, 2016-08-15 

 



 PROTOKOLL  30 

 

 Bygg- och miljönämnden 

 

 2016-08-31 

 

 

Juster 

 

                                           Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden har tagit del av meddelandena och lägger 

dem till handlingarna.  

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROTOKOLL  31 

 

 Bygg- och miljönämnden 

 

 2016-08-31 

 

 

Juster 

 

  BMN 2016/2  00 

 

 

 Bmn § 52 Diskussionspunkter 

 

Nämndens ledamöter initierar diskussion kring följande punkter: 

 

- Parkeringsmöjligheter vid Dalhemsviken/E14 

- Sopsortering på skolorna 

- Information till nyanlända om sopsortering 

- Allmän diskussion kring sophämtningsavgifter och 

hämtningssystem 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Det som framkommit under diskussionen tar var och en med sig i 

kommande processer.  

  


