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PROTOKOLL
Datum: 2019-12-16
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 99-113

Plats och tid:

Förvaltningshuset i Bräcke, nämndrummet, måndagen den 16 december
2019, kl 09.00-11.33. Mötet ajournerades kl 09.34-10.00.

Beslutande:

Farhat Ali (S), ordförande
Per-Anders Andersson (S), vice ordförande
Ingeborg Torung (S)
Per-Erik Eriksson (C)
Erik Thunefors (SD)

Övriga deltagare:

Tomas Jonsson, bygg- och miljöchef
Yngve Hamberg, sekreterare

Justering:

Förvaltningshuset, Bräcke, 2019-12-20 kl 14.00

Utses att justera:

Erik Thunefors (SD)

Yngve Hamberg

Farhat Ali

Erik Thunefors

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Anslagsbevis
Justeringen av Bygg- och miljönämndens protokoll 2019-12-16 har tillkännagivits genom anslag
på Bräcke kommuns och Ånge kommuns digitala anslagstavlor.
Anslagstid:
Från och med 2019-12-20 till och med 2020-01-10
Förvaringsplats:
Kommunkansliet, Bräcke.

……………………………………
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Datum: 2019-12-16
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 99-113

Ärendelista

Sidan

1. Val av justerare samt upprop

4

2. Fastställande av dagordning

5

3. Påminnelse om jäv/intressekonflikt

6

4.

Information
-

7

Verksamhetsinformation
Torps-Byn 1:31

5.

Tillstånd för borrning, Bräcke 1:286, Bräcke kommun

8

6.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, Vassnäs 1:6 m fl, Ånge kommun

11

7.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, Bensjö 2:29 och 2:62, Bräcke kommun

14

8.

Verksamhetsplan 2020-2022, miljöbalken

17

9.

Revidering av timtaxa enligt miljöbalken samt plan- och bygglagen

18

10.

Byggsanktionsavgift, xxxxxxxxxxxx, Ånge kommun

19

11.

Revidering av delegationsordningen

21

12.

Sammanträdesplan 2020

22

13.

Anmälan av delegationsbeslut

23

14.

Meddelanden

24

15.

Övriga frågor

25

Just.
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Datum: 2019-12-16
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 99-113

Bmn § 99 Upprop
Samtliga ordinarie ledamöter är närvarande.

Just.
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Datum: 2019-12-16
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 99-113

Bmn § 100 Fastställande av dagordning
Bygg- och miljönämndens beslut

Den utsända dagordningen fastställs.

Just.
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Datum: 2019-12-16
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 99-113

Bmn § 101 Påminnelse om jäv/intressekonflikt
Enligt kommunallagen kap 6 §§ 28-32 får en förtroendevald som är
jävig i ett ärende hos en nämnd inte delta eller närvara vid
handläggningen av det ärendet. Detta är särskilt viktigt gällande Byggoch miljönämnden eftersom den är en myndighetsnämnd.
Med jäv menas att man påverkas av beslutet enligt något av följande:
1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make,
sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller
om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för
den förtroendevalde själv eller någon närstående,
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som
saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada
av ärendets utgång,
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller
hon själv är knuten till,
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt
någon i saken, eller
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att
rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet.
Ordföranden informerar om att den som känner till något som kan antas
medföra att man blir 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. Jäv kan anmälas i anslutning till denna informationspunkt
eller under mötets gång.
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden har tagit del av informationen.

Just.
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Datum: 2019-12-16
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 99-113

Bmn § 102

Information

Bygg- och miljöchefen Tomas Jonsson informerar om följande:
Verksamhetsinformation










Under perioden maj-december har det utförts fem revisioner inom
nämndens verksamhetsområden. De har tagit kraft, både i form av
förberedelser och efterarbete. Som helhet har de som reviderat oss
blivit mycket nöjda med det arbete som utförs. Inom livsmedelsverksamheten finns förslag på en åtgärd som vi nu arbetar med
Den organisationsmodell vi har med gemensam nämnd och
förvaltning för Ånge och Bräcke kommuners bygg- och
miljöverksamhet följs enligt samarbetsavtalet upp två gånger per
år. Kommunledningarnas möte den 26 november blev inställd av
personliga skäl och kommer att hållas i början av nästa år istället.
Eventuellt fördjupat samarbete diskuteras
Förvaltningen i Bräcke kommer att få nya temporära lokaler i
gamla Furuhagen de närmaste dagarna. Mögelproblemet i de
ordinarie lokalerna är fortfarande olöst
Ärenden som är på gång till nästa nämnd: behovsutredning
livsmedel, kontroll- och verksamhetsplaner livsmedel och
kompetensförsörjningsplan
Nuläget på personalsidan redovisas – rekryteringar och
sjukfrånvaro
Ekonomiuppföljningen visar på oförändrat resultat jämfört med
delårsprognosen 31 augusti, d v s ett överskott med 400 tkr främst
beroende på vakanser
Livsmedelsprojektet redovisas. Elva småskaliga livsmedelstillverkare har kontrollerats avseende grundförutsättningar och
hygien. De var femton från början men några har upphört med sin
verksamhet. Resultatet är tillfredsställande, det finns endast ett
fåtal avvikelser som dessutom inte kräver någon extra uppföljning

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Just.
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PROTOKOLL
Datum: 2019-12-16
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 99-113

Dnr MH 2019-674

Bmn § 103

Tillstånd för borrning inom vattenskyddsområde, Bräcke 1:286

SCA Skog AB, Skepparplatsen 1, 851 88 Sundsvall har via Sweco
inkommit med ansökan om tillstånd för genomförande av
undersökningsborrningar inom skyddsområde för grundvattentäkt på
Bräcke 1:286.
SCA Skog har uppdragit åt Sweco att utföra erforderliga
grundvattenundersökningar med syfte att ge kunskap om, och i så fall
hur, verksamheten påverkar grundvattentäkten.
Sweco har tagit fram ett förslag till undersökningsprogram som bland
annat omfattar borrarbete inom den primära och sekundära skyddszonen
till Bräcke huvudvattentäkt.
Av Skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet för Bräcke
dricksvattentäkt, § 7, framgår att ”Maskinella schaktnings- och
grävningsarbeten samt sprängning, borrning, pålning, spontning och
andra liknande arbeten kräver tillstånd av kommunens bygg- och
miljönämnd”.
Över fastigheten där borrarbetet planeras går en kraftledning tillhörande
Härjeåns varför handlingarna har översänts till Härjeåns för yttrande.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-12-05
Ansökan, 2019-09-04
Yttrande från teknik/infrastrukturavdelningen, 2019-10-18
Yttrande från SGU, 2019-11-07
Remissvar från SCA Skog AB/SWECO, 2019-11-08
Remissvar från Härjeåns, 2019-12-05
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar:
1. att ge SCA Skog AB, Skeppsplatsen 1, 851 88 Sundsvall, med
organisationsnummer 556048-2852, tillstånd till genomförande av
penetrerande borrningsarbeten inom den primära skyddszonen för
Bräckes grundvattentäkt på fastigheten Bräcke 1:286 för att installera
fyra grundvattenrör.

Just.
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Datum: 2019-12-16
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 99-113

Bmn § 103 forts

2. att förelägga SCA Skog AB att vidta följande försiktighetsåtgärder
till skydd för dricksvattentäkten:
Arbetet med borrningarna ska utföras i huvudsaklig överensstämmelse
med och på sådant sätt enligt vad som angivits i anmälan.
Ändringar utifrån inlämnad ansökan som har betydelse ur hälso- och
miljösynpunkt ska anmälas i god tid till bygg- och miljönämnden.
Material för uppsamling av spill av petroleumprodukter eller andra
kemikalier ska finnas nära till hands under hela arbetstiden.
Att företaget tillsammans med teknik/infrastrukturavdelningen
bestämmer lämplig typ av låsanordning för grundvattenrören för att
minimera risken för obehöriga att kunna öppna rören.
3. att de försiktighetsmått som Härjeåns angett ska följas:
Ledningsanvisning begärs så att det säkerställs att inte borrning sker i
kablar.
Det säkerhetsavstånd om 4 meter till luftledning som Härjeåns angett i
sitt yttrande, ska iakttas.
4. att SCA Skog AB ska betala 5 038 kronor i avgift för handläggning av
ärendet.
Lagrum

Det krävs tillstånd enligt 7 kap. 22 § 3 st miljöbalken och 7 §
skyddsföreskrifter för Bräcke grundvattentäkt, för arbeten med borrning
inom primär skyddszon för skyddsområdet, (Länsstyrelsens beslut 201812-17, dnr 513- 1918-2016).
Föreläggande om skyddsåtgärder lämnas med stöd av 26 kap. 9 §
miljöbalken (1998:808).
Av 2 kap 2 och 3 §§ miljöbalken följer att alla som bedriver en
verksamhet, ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till
verksamhetens art samt utföra de skyddsåtgärder och iaktta de
begränsningar som behövs för att motverka att verksamheten medför
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. I samma syfte ska
vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.
Just.
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Datum: 2019-12-16
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 99-113

Bmn § 103 forts

Avgift för tillsyn tas ut med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken och den av
kommunfullmäktige fastställda taxan om avgifter inom miljöbalkens
område.
Beslutsmotivering

Sökande har i ansökan redovisat rimliga skyddsåtgärder, begränsningar
och försiktighetsmått för verksamheten.
SCA Skog AB har genom SWECO redovisat i ansökan hur man avser att
gå tillväga för att genomföra undersökningsborrningar inom
skyddsområde för grundvattentäkt på Bräcke 1:286.
Samtlig personal genomgår en uppdragsspecifik genomgång där
vattentäktens funktion beskrivs för att skapa förståelse för vilka
försiktighetsmått som behöver vidtas. Vid fältarbeten kommer
borrtekniker och hydrogeolog att delta.
Teknik/infrastrukturavdelningen har i yttrande framfört frågetecken ang
låsning av grundvattenrören. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår
därför att SCA Skog AB och teknik/infrastrukturavdelningen bestämmer
lämplig typ av låsanordning för grundvattenrören för att minimera risken
för obehöriga att kunna öppna rören.
Härjeåns har i sitt yttrande framfört att de förutsätter att företaget begär
ledningsvisning för att säkerställa att det inte borras i några kablar. Vid
genomförandet av borrarbetet anger Härjeåns också att det är viktigt att
tillse att inte vistas i närheten av luftledningen närmare än max 4 meter
samt att se till att det inte föreligger risk för att någon rörlig del kan
hamnar inom det området. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår därför
att de försiktighetsmått som Härjeåns framfört ska iakttas.
Härjeåns har också meddelat att det finns möjlighet att begära hjälp av
dem med bevakning ur säkerhetssynpunkt vid arbete i närheten av
kraftledningar.
Upplysningar

För mer information ang borrning i vattenskyddsområden, se SGU:s
Vägledning för att borra brunn Normbrunn 16.
Expediering till
SCA Skog AB
Bräcke kommun, teknik- och infrastrukturavdelningen
Just.
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PROTOKOLL
Datum: 2019-12-16
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 99-113

Dnr MH 2019-756

Bmn § 104 Anmälan om miljöfarlig verksamhet, Vassnäs 1:6
m fl, terminalen i Östavall
SCA Skog AB har identifierat ett behov av fortsatt tillfällig lagring av
timmer i närområdet kring terminalen i Östavall.
Den 2 mars 2017 anmäldes tillfällig lagring av timmer i närområdet
kring terminalen i Östavall. Beslut i ärendet med beteckning 2017000053 erhölls 2017-04-10. Den utökade lagringen ska enligt anmälan
pågå till och med 2019- 12-31.
Bolaget har nu identifierat ett behov av fortsatt tillfällig lagring i
närområdet kring terminalen i Östavall. Att dessa lagringsytor ligger i
anslutning till järnväg är en viktig faktor för en effektiv logistik och
vedförsörjning.
Enligt uppgift från Susanne Jansryd, miljösamordnare på SCA Skog AB,
kommer transporterna att ske på samma sätt som tidigare och i samma
omfattning. Bolaget kommer att även fortsättningsvis samverka med
jaktskytteklubben som har en skjutbana i lagringsområde 3.
Anmälan gäller lagring på fyra områden. Lagringsområde 1 omfattar
infartsvägar till SCA Skog ABs terminal i Östavall där ca 20 000 m3
kommer att lagras (fastighet Vassnäs 1:6, 1:15, 2:19 och 18:1).
Lagringsområde 2 omfattar det gamla flygfältet för skogsgödsling där 15
000 m3 kommer att lagras (fastighet Ovansjö 33:77). Lagringsområden 3
och 4 omfattar två före detta och avslutade bergtäkter där 15 000 m3
kommer att lagras på respektive fastighet (Hålsnäset 1:11 och 1:19).
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-12-06
Anmälan, 2019-10-04
Komplettering, 2019-11-29
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden bekräftar mottagandet av anmälan om
miljöfarlig verksamhet och förelägger SCA Skog AB, Skepparplatsen 1,
851 88 Sundsvall, med organisationsnummer 556048-2852 att:
1. Bedriva verksamheten i överensstämmelse med vad som angivits i
anmälan. Ändringar i verksamheten ska i god tid anmälas till
tillsynsmyndigheten.
Just.
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Datum: 2019-12-16
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 99-113

Bmn § 104 forts

2. Lagring på lagringsområde 3 (fastighet Hålsnäset 1:11) sker i
samverkan med Ånge Jaktskytteklubb för att inte förhindra klubbens
nyttjande av skyttebanorna.
3. Transporter till och från lagringsområde 4 i huvudsak sker vardagar
kl. 06-22 och att transporter övrig tid endast sker i undantagsfall
4. Minimera förekomsten av diffus damning från transporter och
lagring.
5. Efter avslutad verksamhet noggrant städa alla fyra lagringsområden.
Farligt avfall, som spilloljor och dylikt, ska hanteras i enlighet med
bestämmelser i avfallsförordningen (SFS 2011:927).
6. Avsluta lagringen senast 2021-12-31
Lagrum

Verksamheten är anmälningspliktig enligt 8 kap 9 § miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251), och har verksamhetskod 20.80, punkt 1.
Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken (MB) samt med
hänvisning till 2 kap 1, 2 och 3 §§ MB.
Beslutsmotivering

Sökande har i anmälan redovisat rimliga skyddsåtgärder, begränsningar
och försiktighetsmått för verksamheten. Lagringen kommer att ske på
lagringsområden som ligger avsides i skoglig miljö.
Vad gäller lagringsområde 3 har Ånge Jaktskytteklubb två skyttebanor
på samma fastighet. För att inte förhindra klubbens nyttjande av
skyttebanorna ska lagringen ske i samverkan med skytteklubben.
Transporter till och från lagringsområde 4 kan komma att vara störande
för boenden längs med Ljungdahlsvägen. Transporter ska därför i
huvudsak ske vardagar 06-22 och endast i undantagsfall ske på övrig tid.
För övriga lagringsområden 1, 2 och 3 bedömer bygg- och miljöförvaltningen att transporter och lagring av timmer kan bedrivas på det
sätt som det beskrivits i anmälan.
Avgift

Avgift för handläggning av ärendet täcks av den årliga avgiften som
företaget betalar.
Just.
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Datum: 2019-12-16
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 99-113

Bmn § 104 forts

Expediering till:
SCA Skog AB

Just.
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PROTOKOLL
Datum: 2019-12-16
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 99-113

Dnr MH 2019-814

Bmn § 105 Anmälan om miljöfarlig verksamhet, Bensjö 2:29
och 2:62, terminalen i Bensjö
SCA Skog AB har lämnat in anmälan om fortsatt ökning av
lagringsvolym på Bensjö 2:29 och Bensjö 2:62, Bräcke kommun.
2017-12-12 anmälde SCA Skog AB en ökad lagringsvolym inom Bensjö
virkesterminal. Beslut i ärendet erhölls 2018-12-07, MH 2018/546. Den
utökade lagringen ska enligt anmälan pågå till och med 2019-12-31.
Bolaget har nu identifierat ett behov av fortsatt utökad lagring inom
fastigheterna Bensjö 2:29 och Bensjö 2:62. Östrandsfabriken har inte
ännu kommit upp i full kapacitet efter uppstarten under förra året. Ett
fortsatt stort flöde av virke för att försörja den nu utbyggda Östrandsfabriken gör att behovet av lagringsytor fortsatt kommer att vara stort.
Lagringsvolymen inom terminalområdet kommer fortsatt att vara
120 000 m3 fub jämfört med 60 000 m3 fub som anges i gällande beslut
MoH 2016-000217, 2016-08-31. Den utökande lagringen kommer att
pågå till och med 2021-12-31. Ökningen kommer att göras genom
högläggning av vältor samt att ett område i ytterkanten av terminalen
kommer att tas i anspråk.
Förslag till provtagningsplan har lämnats in till bygg- och
miljönämnden. Ansökan om tillstånd för att genomföra borrning för
grundvattenrör inom primär skyddszon för Bräcke huvudvattentäkt har
lämnats in av SCA Skog AB och behandlas i separat ärende med dnr
2019-832.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-12-06
Anmälan, 2019-10-24
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden bekräftar mottagandet av anmälan om
miljöfarlig verksamhet och förelägger SCA Skog AB, skepparplatsen 1,
851 88 Sundsvall, med organisationsnummer 556048-2852 att:
1. Bedriva verksamheten i överensstämmelse med vad som angivits i
anmälan. Ändringar i verksamheten ska i god tid anmälas till
tillsynsmyndigheten.

Just.
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Datum: 2019-12-16
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 99-113

Bmn § 105 forts

2. Verksamhet som bullrar för endast bedrivas under helgfria vardagar
kl 08.00-18.00.
- Buller från anläggningen får som riktvärde (frifält) uppgå till högst
följande ljudnivåer (Leq) vid närmast liggande bostäder och
rekreationsytor i bostäders grannskap samt utbildningslokaler och
vårdbyggnader:
- Dag kl. 06-18 50 dBA
- Kväll kl 18-22 samt lör-, sön- och helgdag (06-18) 45 dBA
- Natt kl 22-06 40 dBA
- Maximala ljudnivåer (LFmax) nattetid kl 22-06 55dBA
3. Buller från verksamheten får inte innehålla störande impulsljud eller
störande tonkomponenter.
4. Klagomål på verksamheten ska dokumenteras och åtgärder för att
komma tillrätta med störningarna skall vidtas.
5. Vid anläggningen ska finnas saneringsmedel, saneringsutrustning
anpassade efter verksamhetens risker och behov. Det ska vid
anläggningen finnas möjlighet att förhindra att oljeläckage,
släckvatten eller liknande, släpps ut på ett sådant sätt att det kan
påverka närliggande vattenskyddsområde.
6. Lagrad spillbark ska tas omhand allt eftersom.
7. Upplagen ska vara utformade så att ytavrinning sker.
8. Bevattning av timmer får inte förekomma.
9. Transporter till och från verksamheten ska huvudsakligen ske
vardagar mellan 06.00 och 18.00.
10. Förvaring och hantering av kemikalier och avfall som innehåller
farliga ämnen ska ske på sådant sätt att eventuellt spill och läckage
inte kan nå avlopp och inte förorena mark eller yt- och grundvatten.
Spill ska omgående samlas upp och omhändertas.
11. Anteckningar ska föras över:
- årlig mängd lagrad timmerråvara
- driftstider
- anteckningar om ev klagomål och vidtagna åtgärder utifrån klagomålen

Just.

Bräcke kommun Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke | Tel. 0693-161 00 växel | bracke@bracke.se | www.bracke.se

PROTOKOLL

Sida 16 av 25

Datum: 2019-12-16
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 99-113

Bmn § 105 forts

12. Anläggningen ska utformas och verksamheten bedrivas så att
brandrisk förebyggs samt vara försedd med erforderlig utrustning för
brandsläckning och sanering. Absorptionsmaterial, länsar eller andra
uppsamlingsmöjligheter såsom täta dukar under fordon och utrustning
skall finnas tillgängliga vid anläggningen.
13. Verksamhetsutövaren skall ha tecknad ansvarsförsäkring som gäller
vid olyckor och tillbud som allvarligt kan skada vattentäkter inom
närområdet.
14. Driftsstörningar och haverier av betydelse för människors hälsa eller
miljö skall omedelbart rapporteras till tillsynsmyndigheten.
15. Innan verksamheten i sin helhet eller någon del av denna upphör ska
detta i god tid före nedläggningen anmälas till tillsynsmyndigheten.
Lagrum

Verksamheten är anmälningspliktig enligt 8 kap 9 § miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251), och har verksamhetskod 20.80, punkt 1.
Beslutet fattas med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (MB) och 27 §
förordningen (1989:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Beslutet har även fattats med stöd av 2 kap. 1, 2 och 3 §§ MB.
Beslutsmotivering

Sökande har i anmälan redovisat rimliga skyddsåtgärder, begränsningar
och försiktighetsmått för verksamheten. Verksamheten kommer att
bedrivas på samma sätt som beskrivits i tidigare anmälningar. Antalet
transporter till och från terminalen blir desamma som under perioden
2018-2019 men det mesta av transportarbetet utförs på järnväg.
Avgift

Avgift för handläggning av ärendet täcks av den årliga avgiften som
företaget betalar.
Expediering till
SCA Skog AB

Just.
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Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 99-113

Dnr MH 2019-832

Bmn § 106 Verksamhetsplan 2020-2022, inom miljöbalkens
område
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska för varje
verksamhetsår upprättas en samlad tillsynsplan som omfattar
myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. Planen ska grundas på
en behovsutredning enligt samma förordning.
Bygg- och miljönämnden för Ånge och Bräcke kommun antog 2018-1207 bygg- och miljöförvaltningens förslag till behovsutredning som
använts som grund till föreliggande Verksamhetsplan 2020-2022,
miljöbalken m fl lagar..
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-11-25
Förslag till verksamhetsplan, 2019-11-25
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta bygg- och miljöförvaltningens
förslag till Verksamhetsplan 2020-2022, miljöbalken m fl lagar.

Just.
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Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 99-113

Dnr MH 2019-882

Bmn § 107 Indexuppräkning av timtaxor
Kommunfullmäktige i Bräcke- och Ånge kommuner beslutar om taxor
inom den gemensamma bygg- och miljönämndens ansvarsområde.
Kommunfullmäktige i Bräcke- och Ånge kommuner har delegerat till
bygg- och miljönämnden att för varje kalenderår (avgiftsår) ändra de i
dessa taxor antagna fasta avgifterna med en procentsats som motsvarar
de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret.
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-11-27
Bygg- och miljönämndens beslut

1. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att timtaxorna höjs med det av
SKR, Sveriges kommuner och regioner, fastställda prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) daterat 2019-10-01 med en procentsats
på 2,7%. Nya timtaxor gäller från 2020-01-01, varvid de gamla
timtaxorna upphör att gälla.
2. Timtaxa för miljöbalken ändras från 916 kronor timmen till 941
kronor timmen.
3. Timtaxan för plan- och bygglagen ändras från 891 kronor timmen till
915 kronor timmen.

Expediering
Kommunstyrelsen Bräcke
Kommunstyrelsen Ånge

Just.
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Dnr BMN 2019-000358

Bmn § 108 Byggsanktionsavgift, xxxxxxxxxxxxxx
Ärendet gäller olovligt byggande av en 30 m2 komplementbyggnad på
fastigheten xxxxxxxxxxxx
Yrkanden

Per-Erik Eriksson (C): Byggsanktionsavgift tas ut med 7 556 kr.
Erik Thunefors (SD): Byggsanktionsavgift tas ut med 3 778 kr.
Omröstning

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
nämnden har beslutat enligt Erik Thunefors förslag.
Underlag för beslut

Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-11-27
Kommunicering med fastighetsägarna
Bygg- och miljönämndens beslut

Med stöd av Plan- och bygglagen (PBL) 11 kap 51 § tas byggsanktionsavgift ut med 1 889 kr vardera av de två fastighetsägarna till
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Motivering

Enligt PBL 11 kap 51 § ska tillsynsmyndigheten ta ut en
byggsanktionsavgift om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap.
i PBL eller i föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av
bestämmelserna i 16 kap 2-10 i PBL.
I detta fall har ett förråd byggts på fastigheten xxxxxxxxxxxxx utan att
bygglov och startbesked getts. Bygglov krävs för nybyggnad enligt
PBL 9 kap 2 § och en åtgärd får inte påbörjas innan startbesked getts
enlig PBL 10 kap 3 S.
Enligt plan- och byggförordningen 9 kap 6 § punkt 2 ska en
byggsanktionsavgift på 0,25 prisbasbelopp med tillägget 0,005
prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea tas ut.
Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr och sanktionsarean är 15 m2
vilket ger en byggsanktionsavgift på 15 112 kr.

Just.
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Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 99-113

Bmn § 108 forts

En byggsanktionsavgift ska enligt PBL 1 1 kap 53 § tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Om
särskilda skäl finns kan avgiften reduceras med ½ eller ¼.
Nämnden sätter med stöd av Plan- och bygglagen 11 kap 53 a § ned
avgiften till 3 778 kr då avgiften inte bedöms stå i rimlig proportion
till den överträdelse som gjorts.
Expediering till
Fastighetsägarna, med information om hur ärendet kan överklagas

Just.
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Datum: 2019-12-16
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 99-113

Dnr MH 2019-911

Bmn § 109 Revidering av delegationsordningen
Förslag till reviderad delegationsordning för bygg- och miljönämnden
har upprättats.
Regeringen fattade den 14 november beslut om en rad förordningsändringar, däribland förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Med anledning av
ändringarna har SKR nu, som utlovat, uppdaterat delegationsordningen
inom livsmedelsområdet.
Underlag för beslut

Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-12-12
Förslag till styrdokument, delegationsordning, 2019-12-16
Bygg- och miljönämndens beslut

1. Bygg- och miljönämndens beslut § 5, 2018-01-26, avseende
delegationsordning för bygg- och miljönämnden upphävs.
2. Förslag till ny reviderad delegationsordning för bygg- och
miljönämnden, 2019-12-16 , antas med de beloppsgränser som
gällde i beslutet från 2018-01-26.
3. Förslag till nya beloppsgränser tas på nästa sammanträde, 24 januari
2020.

Expediering till
Kommunstyrelsen
Revisorerna

Just.
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Paragrafer: 99-113

Dnr MH 2019-931

Bmn § 110 Sammanträdesplan 2020
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden fastställer följande sammanträdesdagar nästa
år:
24 januari
13 mars
7 maj
12 juni
4 september
2 oktober
13 november
11 december

Just.
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Bmn § 111 Anmälan av delegationsbeslut
Bygg- och miljönämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande
och tjänstemän enligt den av nämnden antagna delegationsordningen.
Dessa beslut redovisas till nämnden.
- Plan- och byggärenden, 2019-10-31--2019-11-27
- Miljö- och hälsoskyddsärenden, 2019-10-31--2019-11-27
- Övriga ärenden, 2019-11-20
Bygg- och miljönämndens beslut

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

Just.
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Paragrafer: 99-113

Bmn § 112 Meddelanden
Länsstyrelsen Jämtland:
Uppföljning av miljöbalkstillsynen den 22 oktober 2019.
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden har tagit del av meddelandet och lägger
det till handlingarna.

Just.
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Paragrafer: 99-113

Bmn § 113 Övriga frågor
Ledamöterna Ingeborg Torung (S), Per-Anders Andersson (S) och PerErik Eriksson (C) ställer frågor om direktutsläpp av avloppsvatten,
sanering av tomter och förvaltningens lokaler. Samtliga frågor besvaras
av förvaltningschefen Tomas Jonsson.

Just.
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