PROTOKOLL
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Bygg- och miljönämnden
2018-05-04

Plats och tid

Förvaltningshuset, Bräcke, nämndrummet, fredagen den 4 maj 2018,
kl 09.00-11.50.
Mötet ajournerades för paus kl 09.50-10.10 samt 11.30-11.35.

Paragraf

25-45

Beslutande

Peter Edling, (L), ordförande
Per-Anders Andersson, (S), vice ordförande
Ingeborg Torung, (S)
Eva Mörk Månsson, (S)
Kenneth Godhe, (S)
Bo Sundström, (S)
Per-Erik Eriksson, (C)
Joakim Lindström, (C)
Anne Öberg, (C), ersättare för Per-Arne Forsberg, (VF)
Hans Ivarson, (M), ej § 45

Övriga deltagare

Tomas Jonsson, avdelningschef
Lena Selberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 25-34
Peter Sidén, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 25-28, 30
Philip Eriksson, VA-ingenjör, Ånge kommun, §§ 25-28, 30
Jonny Berg, byggnadsinspektör, § 44
Anna Lindqvist, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 44
Yngve Hamberg, sekreterare

Justering

2018-05-08, kl 14:00 i förvaltningshuset, Bräcke

Utses att justera

Bo Sundström, (S)

Underskrifter
Yngve Hamberg
Sekreterare

Peter Edling
Ordförande

Bo Sundström
Justerande
Justeringen av Bygg- och miljönämndens protokoll 2018-05-04 har tillkännagivits genom anslag på
Bräcke kommuns och Ånge kommuns digitala anslagstavlor.
Anslagstid
2018-05-08--2018-05-30
Förvaringsplats
Kansliet, förvaltningshuset, Bräcke

PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden
2018-05-04

Ärendelista
1 Val av justerare
2 Upprop
3 Fastställande av dagordning
4 Kontroll av jäv/intressekonflikt
5 Information
6 Upphävande av del av detaljplan, Hålsnäset 1:66
7 Yttrande, nytt avloppsreningsverk i Fränsta
8 Kontrollplan för livsmedel och dricksvatten
9 Tillsynsplan 2018, miljöbalken
10 Revidering av livsmedelstaxa
11 Revidering av taxa enligt miljöbalken
12 Revidering av plan- och byggtaxan
13 Revidering av reglemente, detaljplaner
14 Gemensamma regler för utomplansbestämmelser
15 Delårsbokslut per 30 april
16 Beslutsattestanter och ersättare
17 Val av dataskyddsombud
18 Överlåtelse av handlingar till gemensamt arkiv
19 Anmälan av delegeringsbeslut
20 Meddelanden
21 Övriga frågor
22 Yttrande, Dalhemsvikens skjutbana

Justering
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Bmn § 25

Upprop

Ordförande Peter Edling (L) hälsar alla närvarande välkomna.
Upprop verkställs. Per-Arne Forsberg (VF) har anmält förhinder och
ersätts av Anne Öberg (C)

Paragrafen är justerad
Justering
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Bmn § 26

Fastställande av dagordning

Ett extra ärende anmäls, avseende ett yttrande till Mark- och
miljödomstolen gällande Dalhemsvikens skjutbana. Svar ska ha
inkommit senast den 9 maj.
Bygg- och miljönämndens beslut
Den utsända ärendelistan fastställs med komplettering av ärende 22
”Yttrande, Dalhemsvikens skjutbana”.
.

Paragrafen är justerad
Justering
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Bmn § 27

Kontroll av jäv/intressekonflikt

Enligt Kommunallagen §§ 24-26 får en förtroendevald eller en
anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd inte delta eller närvara
vid handläggningen av det ärendet. Detta är särskilt viktigt gällande
Bygg- och Miljönämnden eftersom den är en myndighetsnämnd.
Med jäv menas att man påverkas av beslutet enligt något av följande:
- om man personligen berörs av beslutet eller om någon närstående
gör det, antingen på ett positivt eller negativt sätt
- om man själv eller någon närstående är företrädare för, eller har
företrätt, den som berörs av beslutet
- om ärendet gäller tillsyn över sådan kommunal verksamhet som man
själv är knuten till
- om det i övrigt finns någon särskild omständighet som gör att man
inte framstår som opartisk i ärendet.
Den som känner till något som kan antas göra att man är jävig ska
självmant ge det till känna. Den som jävet gäller får delta i prövningen
av jävsfrågan bara om nämnden annars inte är beslutsför och någon
ersättare inte kan tillkallas utan förseningar.
Ordföranden ställer frågan vid sammanträdets början om någon
närvarande anmäler jäv. Hans Ivarson (M) meddelar att han kommer
att anmäla jäv angående extraärendet om Dalhemsvikens skjutbana.
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att Hans Ivarson (M) ska anmäla
jäv vid beslut i extraärendet men att han får delta under informationspunkten.

Paragrafen är justerad
Justering
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Bmn § 28

Information

1. Avloppsreningsverk, Fränsta (Peter Sidén/Philip Eriksson)
Ånge kommun har ansökt hos Länsstyrelsen om att få samla avloppsvattnet från tätorterna Ljungaverk, Komsta, Östby och Fränsta till ett
enda avloppsreningsverk. Ett nytt reningsverk ska byggas i Fränsta.
De gamla avloppsreningsverken i Fränsta och Ljungaverk tas ur drift,
liksom biodammarna i Komsta och Östby. Nytt ledningsnät från
Ljungaverk och Komsta till Fränsta kommer att anläggas.
Investeringen omfattar även två pumpstationer, en i Ljungaverk och
en i Komsta.
Projektledaren Philip Eriksson informerar om processen och
tidplanen. Reningsprocessen sker i tre steg: mekanisk, kemisk och
biologisk. Den totala investeringen beräknas till 70 Mkr och
finansieras av taxekollektivet.
Den huvudsakliga miljöpåverkan är kopplad till utsläppen till vatten.
Med den föreslagna reningen kommer både näringsämnen och ämnen
som kan leda till syrebrist i Torpsjön att ha reducerats så mycket att
det inte kommer att bli någon negativ påverkan på vattenkvalitén.
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Peter Sidén informerar om
förvaltningens förslag till det yttrande som Länsstyrelsen har begärt
att få. Nämnden föreslås se positivit på ansökan då den innebär en
förbättrad rening av avloppsvattnet. Vissa förtydliganden och
kompletteringar krävs dock.
Peter vill komplettera sitt tjänstemannaförslag med att nämnden ska
yrka på att få bli tillsynsmyndighet över verksamheten.
2. Kontrollplan för livsmedel och dricksvatten (Lena Selberg)
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lena Selberg informerar om att det
finns ca 225 anläggningar för dricksvatten och livsmedel inom
nämndens geografiska område. Dessa ska kontrolleras med
regelbundenhet.
Det sker särskilda kontroller av de mest riskfyllda, exempelvis storkök
med leveranser till barn och äldre. Stort fokus ligger också på dricksvattnet, som är vårt viktigaste livsmedel.
Det är viktigt att konsumenterna får korrekt information om
livsmedlen, att etikett och innehåll stämmer överens. Inspektörerna
Justering
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Bmn § 28 forts
kontrollerar såväl ”renlighet” som ”redlighet”. Myndigheter inom
miljö- och hälsoskydd samverkar med varandra över landet. RASFF
(Rapid Alert System for Food and Feed) är EU:s varningssystem för
osäkra livsmedel och kräver kontinuerlig passning. Vi hade nyligen ett
ärende i Ånge som krävde viss insats.
Förslaget till kontrollplan baseras på nationella fokus- och operativa
mål, kompletterat med våra egna målsättningar. Vi har möjlighet att
påverka Livsmedelsverkets inriktning på kommande mål.
I år läggs mycket tid på att implementera nya system och nya
arbetssätt med anledning av den sammanslagna organisationen. Därför
kommer de planerade kontrollerna att vara av lägre omfattning än
normalt. En behovsutredning visar att det behöver avsättas mer
personalresurser för planerad kontroll av dricksvattenanaläggningar.
Ett nytt avgiftssystem är under utarbetande på nationell nivå, men det
ligger något år fram i tiden.
3. Verksamhetsinformation (Tomas Jonsson)
Tomas berättar att det är mycket fokus på organisationsfrågor nu. De
nya verksamhetssystemen behöver matas med grunddata, mycket
arbete har lagts ner på att ta fram gemensamma taxor och
tillsynsplaner m m. Tiden före sammanslagningen var för knapp för
att detta skulle ha hunnits med innan årsskiftet och nu blir det
extraarbete istället och det tar kraft från organisationen.
Skyddsronder har genomförts. Den höga arbetsbelastningen medför att
den psykosociala arbetsmiljön inte befinner sig på toppnivå just nu.
Det är inte optimalt med delad förvaltning mellan orterna Ånge och
Bräcke. Effektiviseringsvinsterna blir inte lika stora som om det vore
en mer sammanhållen administration.
Mattias och Peter kommer snart att sluta sina anställningar.
Rekrytering pågår. Viss överrekrytering kommer att ske beroende på
arbetsbelastningen. Kostnaden för detta ryms i årets budget.
4. Dalhemsvikens skjutbana (Tomas Jonsson)
Nämnden har i mars 2018 yttrat sig till Mark- och miljödomstolen
angående överklagandet av Länsstyrelsens beslut om bullerstörningar
från Dalhemsvikens skjutbana. Domstolen ger nu nämnden tillfälle att
lämna synpunkter på det yttrande som de boende inkommit med.

Justering
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Bmn § 28 forts
Det nya yttrandet kommer som ett extra ärende på dagens
sammanträde.
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygg- och miljönämnden har tagit del av informationen.
2. Bygg- och miljönämnden uttalar sitt stöd för de åtgärder som vidtas
för att komma tillrätta med den höga arbetsbelastningen inom
förvaltningen, innebärande att viss överrekrytering kommer att ske i
kombination med sänkning av årets ambitionsnivå gällande planerad
tillsyn.

Paragrafen är justerad
Justering
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BMN 2018/000080
Bmn § 29

Upphävande av del av detaljplan, Hålsnäset 1:66

Ärendet avser en ändring/upphävande av detaljplanen för fastigheten
Hålsnäset 1:66.
Ägaren har för avsikt att sälja fastigheten. I nu gällande detaljplan är
området betecknat med A. Detta innebär att bara kommun, landsting
eller staten får äga och bedriva verksamhet där. Det har tidigare varit
en förskola på fastigheten. Förskolan är nedlagd sedan några år.
Berörda grannar, Länsstyrelsen i Västernorrland och Ånge kommun,
har yttrat sig. Länsstyrelsen har inget att invända mot upphävandet.
Ånge kommun vill försäkra sig om att man har ledningsrätt på
fastigheten. Avtal har därför upprättats mellan Ånge kommun och
fastighetsägaren.
Underlag för beslut
- Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2018-04-11
- Upphävandehandling, Ånge kommun, 2018-03-21
- Samrådsredogörelse, Ånge kommun, 2018-03-28
- Karta över upphävt område, Ånge kommun, 2018-02-05
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden upphäver den del av detaljplanen (Haverö
1324, fastställd 1977-12-06) som omfattar fastigheten Hålsnäset 1:66.

Utdrag till:
Fastighetsägaren
Länsstyrelsen Västernorrland
Ånge kommun

Paragrafen är justerad
Justering
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MH-2018-203
Bmn § 30

Yttrande, nytt avloppsreningsverk i Fränsta

Länsstyrelsen Västernorrland har bett bygg- och miljönämnden att
yttra sig över vilka kompletteringar som bör göras av ansökan inför
den kommande prövningen av Ånge kommuns ansökan om tillstånd
för anläggning och drift av nytt avloppsreningsverk på fastigheten
Vissland 31:1.
Underlag för beslut
- Bygg- och miljönämndens tjänstemannaförslag, 2018-04-24
- Förslag till yttrande, bygg- och miljöförvaltningen, 2018-04-27
- Ansökan om tillstånd, Ånge kommun, 2018-03-13
- Icke teknisk sammanfattning, Ånge kommun
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygg- och miljönämnden ser positivt på den ansökta verksamheten
och antar bygg- och miljöförvaltningens yttrande som sitt eget.
2. Bygg- och miljönämnden ser gärna att den blir tillsynsmyndighet
över verksamheten.

Utdrag till:
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Ånge kommun

Paragrafen är justerad
Justering
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MH-2018-300
Bmn § 31

Kontrollplan för livsmedel och dricksvatten 20182019

Varje behörig kontrollmyndighet måste planera kontrollen för
livsmedel och dricksvatten. En kontrollplan ska därför upprättas.
Lagkraven återfinns i (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om
offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnad av foderoch livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och
djurskydd.
Underlag för beslut
-

Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2018-04-19
Kontrollplan för livsmedel och dricksvattenkontrollen 2018–2019
för bygg- och miljönämnden i Bräcke och Ånge kommuner med
bilaga Verksamhetsplanering för 2018 (2019) – Livsmedel och
dricksvattenkontroll

Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden antar föreslagen kontrollplan för livsmedel
och dricksvattenkontrollen för 2018-2019 inklusive bilaga med
verksamhetsplanering.

Paragrafen är justerad
Justering
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MH-2018-346
Bmn § 32

Tillsynsplan enligt miljöbalken 2018

Enligt Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska en tillsynsplan
årligen upprättas som omfattar myndighetens ansvarsområde, enligt
miljöbalken. Tillsynsplanen ska visa hur myndigheten kommer att
använda de resurser som finns för att klara myndighetsutövningen
enligt miljöbalken.
Underlag för beslut
- Bygg- och miljönämndens tjänstemannaförslag, 2018-04-23
- Förslag till tillsynsplan, 2018-04-23
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden antar föreslagen tillsynsplan enligt
miljöbalken 2018.

Paragrafen är justerad
Justering
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MH-2018-320
Bmn § 33

Revidering av taxa för offentlig livsmedelskontroll

Enligt förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
(SFS 2006:1166) framgår att kommunerna ska ta ut avgifter som
täcker kostnaderna för den offentliga livsmedelskontrollen.
Med anledning av de organisationsförändringar som genomfördes
1 januari 2018, då gemensam bygg- och miljönämnd och förvaltning
för Bräcke kommun och Ånge kommun inrättades, finns behov av att
revidera och uppdatera kommunernas taxor. Nuvarande taxor har inte
ändrats sedan 2011/2012.
Nu gällande taxor för offentlig livsmedelskontroll är inom Bräcke
kommun 1 081 kronor och inom Ånge kommun 1 054 kronor. För
extra offentlig kontroll gäller för Bräcke 944 kronor och för Ånge 853
kronor.
Beräkningar visar att timavgiften behöver höjas till 1 255 kronor
(inklusive resor) för att uppfylla kravet på självkostnadsprincipen,
täckande av de kostnader som kommunerna har för att genomföra den
offentliga livsmedelskontrollen. Avgiften för extra offentlig kontroll
behöver av samma anledning höjas till 1 106 kronor.
Underlag för beslut
-

Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2018-04-19
Förslag till reviderad taxa, 2018-04-25
Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme, SKL
april 2015
SKL:s beräkningsmodell, 2015-04-13
Taxa för offentlig livsmedelskontroll Ånge (kf dec 2011)
Taxa för offentlig livsmedelskontroll Bräcke (kf dec 2012)

Bygg- och miljönämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad taxa för offentlig
livsmedelskontroll inom Bräcke och Ånge kommuner enligt bygg- och
miljönämndens förslag.
2. Den nya taxan börjar gälla från och med att den vunnit laga kraft
enligt beslut i respektive kommun.
3. Nuvarande taxa upphävs i samband med att den nya börjar gälla.

Justering
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Utdrag till:
Kommunfullmäktige i Bräcke
Kommunfullmäktige i Ånge

Paragrafen är justerad
Justering
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MH-2018-255
Bmn § 34

Revidering av taxa enligt miljöbalken

Efter bildandet av den gemensamma bygg- och miljönämnden för
Bräcke och Ånge kommuner den 1 januari 2018 finns behov av att
revidera och uppdatera kommunernas taxor så att dessa överensstämmer med de kostnader som kommunerna har för tillsyn och
kontroll inom miljöbalkens område.
Nuvarande timavgift för Bräcke kommun är 879 kronor och för Ånge
kommun 851 kronor.
Nivån på den föreslagna timavgiften för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken är 895 kronor. Förslaget har beräknats enligt Sveriges
Kommuner och Landstings, SKL:s, modell.
Underlag för beslut
-

Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2018-04-19
Förslag till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område, 2018-04-19
SKL:s beräkningsmodell, 2015-04-13
Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område, Ånge kommun, 2014-11-24 § 89

Bygg- och miljönämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till Taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område, 2018-04-19.
2. Den nya taxan börjar gälla från och med den 1 juli 2018.
3. Nuvarande taxa upphävs i samband med att den nya börjar gälla.

Utdrag till:
Kommunfullmäktige i Bräcke
Kommunfullmäktige i Ånge

Paragrafen är justerad
Justering
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MH-2018-347
Bmn § 35

Revidering av plan- och byggtaxan

Med anledning av bildandet av gemensam bygg- och miljönämnd för
Bräcke och Ånge kommuner 1 januari 2018 följer ett antal åtgärder.
En av dessa är att anta en gemensam taxa att gälla i båda de
samverkande kommunerna. Ett arbete har genomförts med respektive
kommuns befintliga taxa som grund och ett förslag till gemensam taxa
har tagits fram.
Underlag för beslut
- Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2018-04-20
- Förslag till Plan- och bygglovstaxa, 2018-04-20
- Gemensam taxa, bakgrund och jämförelser, 2018-04-20
Bygg- och miljönämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till Plan- och bygglovstaxa,
2018-04-20.
2. Den nya taxan börjar gälla från och med den 1 augusti 2018.
3. Nuvarande taxa upphävs i samband med att den nya börjar gälla.

Utdrag till:
Kommunfullmäktige i Bräcke
Kommunfullmäktige i Ånge

Paragrafen är justerad
Justering

16

PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden
2018-05-04

MH-2018-348
Bmn § 36

Revidering av reglemente, detaljplaner

Kommunfullmäktige fastställer normalt detaljplaner. Möjlighet finns
för fullmäktige att delegera beslutanderätten till byggnadsnämnd om
detaljplanen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt (PBL 5 kap 27 §).
Syftet med delegering är att möjliggöra en smidigare beslutsprocess.
Bygg- och miljöförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till
revidering av nämndens reglemente avseende delegering, så att
nämnden ansvarar för detaljplaner som inte anses vara av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
Underlag för beslut
- Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2018-04-20
- Förslag till reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden,
2018-04-20
Bygg- och miljönämndens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till revidering av reglemente
för bygg- och miljönämnden avseende detaljplaner.

Utdrag till:
Kommunfullmäktige i Bräcke
Kommunfullmäktige i Ånge

Paragrafen är justerad
Justering
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MH-2018-349
Bmn § 37

Gemensamma regler för utomplansbestämelser

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap 6 § får man utanför
detaljplanerat område göra en liten tillbyggnad eller uppföra en
komplementbyggnad utan att behöva söka bygglov. Undantaget är om
det bedöms vara sammanhållen bebyggelse och bygglov behövs med
hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.
Bräcke och Ånge kommuner har för närvarande antagit olika riktlinjer
för hur stora tillbyggnader respektive komplementbyggnader som får
uppföras utan lov. Eftersom nämnden nu ansvarar för båda
kommunernas byggverksamhet så behövs gemensamma riktlinjer för
hur stor tillbyggnad eller komplementbyggnad som får uppföras utan
att bygglov eller anmälan krävs.
Nuvarande regler för Ånge är att en tillbyggnad får göras som är 40 %
av byggnadens area dock maximalt 30 m2. En komplementbyggnad
får uppföras som är 40 m2 men den får inte vara större än huvudbyggnaden.
Motsvarande regler i Bräcke är att en tillbyggnad får göras som är
50 % av byggnadens area dock maximalt 40 m2. En komplementbyggnad får vara 40 m2 men inte vara större än huvudbyggnaden.
Underlag för beslut
- Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2018-04-19
- Jämförelse mellan kommuner, 2018-04-19
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Utanför detaljplan får enligt PBL 9 kap 6 § uppföras en tillbyggnad
som är högst 40 % av byggnadens byggnadsarea dock maximalt 40 m2
tillkommande bruttoarea.
2. Utanför detaljplan får enligt PBL 9 kap 6 § uppföras en
komplementbyggnad som har maximalt 40 m2 bruttoarea.
Byggnaden får inte vara större än huvudbyggnaden.

Paragrafen är justerad
Justering
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Bygg- och miljönämnden
2018-05-04

MH-2018-350
Bmn § 38

Bokslutsprognos för 2018

Förslag till bokslutsprognos för 2018 per den 30 april 2018 gällande
bygg- och miljönämnden har upprättats.
Nämnden prognostiserar en positiv avvikelse på 438 tkr. Nämnden
erhåller fler intäkter än budgeterat, bl a beroende på återsök av
statsbidrag för projektet Triple Lakes.
Sammanställning av delårsbokslut med prognos för 2018 per den 30
april, tkr:
Budget
2017

Prognos
2018

Avvikelse

Politisk organisation
Bygg- och miljöförvaltningen

183
4 597

196
4 146

- 13
+ 451

Bygg- och miljönämnd

4 780

4 342

+ 438

Underlag för beslut
- Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2018-04-27
- Delårsprognos bygg- och miljönämnden, 2018-04-27
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden tar del av och godkänner prognos för 2018
per den 30 april 2018 avseende nämndens verksamheter.

Utdrag till:
Kommunfullmäktige i Bräcke
Kommunfullmäktige i Ånge

Paragrafen är justerad
Justering

PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden
2018-05-04

MH-2018-351
Bmn § 39

Beslutsattestanter och ersättare

Föreligger förslag avseende bygg- och miljönämndens beslutsattestanter och ersättare på ansvarsnivå.
Underlag för beslut
- Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2018-04-20
- Attestförteckning bygg- och miljönämnden, 2018-04-19
Bygg- och miljönämndens beslut
Föreslagna beslutsattestanter (ansvar) och ersättare har attesträtt enligt
attestförteckning intill dess att nytt beslut fattas.

Utdrag till:
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
Justering

20

PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden
2018-05-04

MH-2018-352
Bmn § 40

Val av dataskyddsombud

Europeiska unionen (EU) har beslutat om en förordning, dataskyddsförordningen, som innehåller regler för hur personuppgifter får
behandlas. Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och
ersätter personuppgiftslagen. Varje självständig nämnd i kommunen är
en myndighet som enligt dataskyddsförordningen måste utse ett
dataskyddsombud.
Dataskyddsombudets roll är att övervaka att organisationen följer
dataskyddsförordningen. Ombudet ska också vara kontaktperson för
tillsynsmyndigheten Datainspektionen, kontaktperson gentemot de
registrerade samt personalen inom organisationen.
Underlag för beslut
- Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2018-04-17
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden utser Malin Johansson till dataskyddsombud
för bygg- och miljönämnden.

Utdrag till:
Kansliet, Malin Johansson
Datainspektionen

Paragrafen är justerad
Justering
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden
2018-05-04

MH-2018-331
Bmn § 41

Överlåtelse av handlingar till Bräcke och Ånge
bygg- och miljönämnd

När en nämnd upphör, upphör också dess arkivbildning och arkivet
ska avslutas. Enligt § 15 arkivlagen (1990:782) får fullmäktige dock
besluta att handlingar kan avhändas från en gammal myndighet till en
annan.
För att underlätta arkivering och ärendeprocessen inom den nya
gemensamma bygg- och miljönämnden behöver de ärenden som
påbörjats av de gamla nämnderna, och där beslut tas efter 1 januari
2018, arkiveras hos den nya gemensamma bygg- och miljönämnden.
Underlag för beslut
- Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2018-04-05
Bygg- och miljönämndens förslag till kommunfullmäktige
Samtliga ärenden som påbörjades 2017 eller tidigare, i Bräcke
respektive Ånge kommuns bygg- och miljönämnder, och där beslut
tas efter 1 januari 2018, överförs till Bräcke och Ånge gemensamma
bygg- och miljönämnd.

Utdrag till:
Kommunfullmäktige i Bräcke
Kommunfullmäktige i Ånge

Paragrafen är justerad
Justering
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PROTOKOLL

23

Bygg- och miljönämnden
2018-05-04

Bmn § 42

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 Annica Lindh
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Fredrika Ingster
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lena Selberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Mattias Irveros
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Peter Sidén
-

Miljö- och hälsoskyddsärenden Bräcke, enligt bilaga, 2018-02-10---04-20
Miljö- och hälsoskyddsärenden Ånge, enligt bilaga, 2018-02-10---04-20

Byggnadsinspektör Eva-Lisa Westin
Byggnadsinspektör Jonny Berg
Byggnadsinspektör Karina Mattiason
Byggnadsinspektör Mikael Grelsson
-

Byggärenden m m Bräcke, enligt bilaga 2018-02-15---04-20
Byggärenden m m Ånge, enligt bilaga 2018-02-15---04-20

Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden har tagit del av delegeringsbesluten och lägger dem
till handlingarna.

Paragrafen är justerad
Justering

PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden
2018-05-04

Bmn § 43

Meddelanden

Länsstyrelsen Jämtland:
Beslut angående undantag från terrängkörningsförbud
Konsekvensutredning angående undantag för skoterkörning
Föreskrift om undantag från terrängkörningsförbud
Information om projektet God Bebyggd Miljö 2018
Strandskyddsärende Övsjö 2:11
Tillstånd för hantering av farliga kemiska produkter, Grillhaket
Sammanfattande redogörelse del 2, ÖPL Bräcke kommun
Länsstyrelsen Västernorrland:
Beslut om markkabel Vallen 2:55-Haverö Prästbord 1:1(5)
Trafikverket:
Information om ändrad anmälan, sanering Torpshammar
Tillstånd för tung transport, Själanders Åkeri
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden har tagit del av meddelandena och lägger
dem till handlingarna.

Paragrafen är justerad
Justering
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden
2018-05-04

Bmn § 44

Övriga frågor

Kenneth Godhe, Bo Sundström, Per-Erik Eriksson, Peter Edling
och Hans Ivarson ställer frågor om bygglov och djurhållning på en
fastighet inom Bräcke kommun. Byggnadsinspektör Jonny Berg och
miljö- och hälsoskyddsinspektör Anna Lindqvist förklarar vad som
gäller i det specifika fallet.
Hans Ivarson vill ha en förklaring på varför Länsstyrelsen inte har
godkänt nämndens beslut om strandskyddsdispens på fastigheten
Övsjö 2:11. Jonny Berg svarar att Länsstyrelsen ansåg att ansökan inte
kan kopplas till LIS, Landsbygdsutveckling i strandnära läge. Ny
ansökan är på gång.
Eva Mörk Månsson efterlyser svar på sin fråga från föregående möte
om man personligen måste lämna in delgivningskvitto till nämnden
eller om det räcker att man exempelvis mejlar en inskannad bild?
Förvaltningschefen återkommer med svar.
Per-Erik Eriksson undrar om det har skett någon uppföljning av
ärendena om misskötta tomter i Bräcke kommun. Jonny Berg svarar
att förvaltningen nu söker kontakt med de fastighetsägare som tidigare
inte har svarat på nämndens synpunkter. Möten med berörda
fastighetsägare planeras före sommaren.
Per-Anders Andersson frågar i anslutning till ovanstående vad som
hänt i ett liknande ärende i Ånge kommun och får till svar av Tomas
Jonsson att ägarfrågan fortfarande är oklar och att det därför inte har
hänt något ytterligare.

Paragrafen är justerad
Justering
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden
2018-05-04

MH-2018-330
Bmn § 45

Yttrande, Dalhemsvikens skjutbana

Bygg- och miljönämnden har i mars 2018 yttrat sig till Mark- och
miljödomstolen angående överklagandet av Länsstyrelsens beslut om
bullerstörningar från Dalhemsvikens skjutbana, Lövsta 2:6 i Bräcke
kommun.
Domstolen ger nu nämnden tillfälle att lämna synpunkter på det
yttrande som de boende inkommit med.
Underlag för beslut
- Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2018-04-05
- Föreläggande från Mark- och miljödomstolen, 2018-04-26
- Bygg- och miljönämndens beslut § 19, 2018-03-02
Bygg- och miljönämndens beslut
- Bygg- och miljönämnden bekräftar att Dalhemsvikens
Jaktskytteklubb i den ”Tids- och aktivitetsplan för bullerdämpande
åtgärder vid Dalhemsvikens jaktskyttebana” som lämnats in till
nämnden 2017-04-26 redovisat planer för att höja kulfång på
älgskyttebana 80 m. Bygg- och miljönämnden hade i beslut
2016-06-09, § 34, begärt in åtgärdsplan för bland annat ytterligare
bullerdämpning.
- Bygg- och miljönämnden bekräftar vidare att Dalhemsvikens
Jaktskytteklubb 2018-02-06 har lämnat in en anmälan om ändring av
verksamheten till nämnden. Handläggning av den anmälan pågår.
- Bygg- och miljönämnden hänvisar i övrigt till nämndens tidigare
inlämnade handlingar i ärendet och till sitt yttrande daterat
2018-03-02. Bygg- och miljönämnden har inget ytterligare att tillägga.
Jäv
Hans Ivarson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller
beslutet.

Utdrag till:
Mark- och miljödomstolen

Paragrafen är justerad
Justering
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