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PROTOKOLL
Datum: 2020-06-12
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 45-61

Plats och tid:

Förvaltningshuset i Bräcke, nämndrummet, fredagen den 12 juni 2020,
kl 09.01-10.37. Mötet ajournerades kl 09.40.09.57.

Beslutande:

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

Övriga deltagare: Mats Nilsson (S), ej tjänstgörande ersättare
Tomas Jonsson, bygg- och miljöchef
Yngve Hamberg, sekreterare
Justering:

Förvaltningshuset Bräcke, postrummet 2020-06-12 efter mötets slut

Utses att justera:

Per-Erik Eriksson (C)

Yngve Hamberg

Farhat Ali

Per-Erik Eriksson

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Anslagsbevis
Justeringen av Bygg- och miljönämndens protokoll 2020-06-12 har tillkännagivits genom anslag
på Bräcke kommuns och Ånge kommuns digitala anslagstavlor.
Anslagstid:
Från och med 2020-06-12 till och med 2020-07-03
Förvaringsplats:
Kommunkansliet, Bräcke.

……………………………………
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Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 45-61
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6. Ändring av detaljplan Mallberget 1:7, Ånge kommun
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10

8. Bygglov lagerbyggnad Kölsillre 3:77, Ånge kommun
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9. Bygglov enbostadshus/fritidshus Gubbyn xxxxx, Ånge kommun
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10. Bygglov växthus Ö xxxxx, Ånge kommun
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11. Förhandsbesked enbostadshus Snöberg xxxxx tomt 1, Ånge kommun

17
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Datum: 2020-06-12
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 45-61

Bmn § 45 Upprop
Anders Berkestedt (S) tjänstgör istället för Erik Thunefors (SD).

Protokollet är justerat
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Datum: 2020-06-12
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 45-61

Bmn § 46 Fastställande av dagordningen
Bygg- och miljönämndens beslut

Den utsända dagordningen fastställs.

Protokollet är justerat
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Datum: 2020-06-12
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 45-61

Bmn § 47 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 Bygg- och 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.

Protokollet är justerat
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Datum: 2020-06-12
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 45-61

Bmn § 48

Information

Verksamhetsinformation
Förvaltningschef Tomas Jonsson informerar:
Fortsatt högt tryck, framför allt på byggsidan
Förberedelser för ny smittskydds- och trängsellag
Kontinuerliga möten med länsstyrelser/smittskyddsläkare
Lokalen i Bräcke – kvarstannar i befintlig lokal, Furugränd
Viss sjukfrånvaro bland personalen i maj-juni har bidragit till förseningar
Fortfarande en halvtid kort på miljöinspektörssidan beroende på nedsatt
arbetstid
Budgeten håller än så länge, men årsdebiteringarna har skjutits på till
december p g a coronaviruset (en stödåtgärd till företagen)
24 juni blir det en uppföljning gällande arbetet med detaljplaner, hur det
ska organiseras i kommunerna. Det skulle kunna behövas en särskild
planenhet, möjligtvis placerad som en egen funktion inom bygg- och
miljöförvaltningen eller någon annanstans i organisationen.
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden tackar för informationen och lägger den till
handlingarna.

Protokollet är justerat
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PROTOKOLL
Datum: 2020-06-12
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 45-61

Dnr BMN 2019-000092

Bmn § 49

Ändring av detaljplan, Mallberget 1:7

Syftet med planändringen är att det på fastigheten Mallberget 1:7 ska vara
möjligt att använda marken för verksamheter (Z). Denna användning är
bred och innehåller olika typer av ytkrävande verksamheter som har
begränsad omgivningspåverkan såsom upplag och lager med mera. I
användningen tillåts även komplement till verksamheten såsom parkering
och kontor.
Enligt gällande plan får fastigheten användas för transformatorstation (Es).
En mindre del av fastigheten är även planlagd för allmän platsmark, park
eller plantering. Gällande plan har inte genomförts på Mallberget 1:7 och
ett framtida genomförande är inte aktuellt.
Fastighetsägaren Härjeåns Kraft AB vill ha möjlighet att tillbygga befintlig
kontorsbyggnad på Mallberget 1:6 så att byggnaden även inryms på
Mallberget 1:7. Önskad åtgärd är inte förenlig med gällande plan varför
ändring av planen krävs.
Användningen (Es) och allmän platsmark för park eller plantering tas bort
från Mallberget 1:7 och ersätts med användning för verksamheter, (Z) på
plankartan. Prickad kvartersmark mot gata och järnväg utläggs i planen.
Planen saknar bestämmelser om tillåten utnyttjandegrad, vilket innebär att
detta prövas i sin helhet vid bygglovsprövning. Detta gäller även för
närliggande fastigheter inom gällande detaljplan. Planändringen är förenlig
med Ånge kommuns översiktsplan.
Fastigheten kan vid ett genomförande av planändringen användas på ett
mer ändamålsenligt sätt. I övrigt gäller planbestämmelserna i gällande
detaljplan fastställd 1979-12-10. Dessa bestämmelser gäller också
oförändrat för övriga fastigheter inom kvarteret för industriändamål.
Planläggningen genomförs på begäran av Härjeåns Nät AB.
Förfarande

Ärendet har handlagts med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen
(PBL). Kompletta planhandlingar upprättade 2019-08-21 har sänts till
kända sakägare enligt fastighetsförteckning samt till myndigheter och
övriga boende som berörs.
Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 2019-10-03 – 2019-10-24
och granskning 2020-04-01 – 2020-04-22.
Protokollet är justerat
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Datum: 2020-06-12
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 45-61

Bmn § 49 forts
Yttranden
Inkomna skrivelser under samråd:
Lantmäteriet – ingen erinran
Länsstyrelsen Västernorrlands län– ingen erinran
Räddningstjänsten – ingen erinran.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-05-28
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Antagandehandling
Plankarta
Bygg- och miljönämndens beslut

1. Bygg- och miljönämnden antar granskningsutlåtandet som kommunens
granskningsutlåtande.
2. Bygg- och miljönämnden antar det nya förslaget till ändring av
detaljplan som omfattar fastigheten Mallberget 1:7.
Expediering:
Härjeåns Nät AB

Protokollet är justerat
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PROTOKOLL
Datum: 2020-06-12
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 45-61

Dnr BMN 2018-000625

Bmn § 50

Ändring av detaljplan, Haverö Prästbord xxx

Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra avstyckning från
Haverö Prästbord xxx omkring ett befintligt fritidshus och genom det
skapa en fastighet med tillhörande byggrätt.
Marken är sedan tidigare bebyggd. Området omfattas av en äldre
byggnadsplan. Marken är dock i gällande plan reglerad som allmän
platsmark för park vilket innebär att en ny detaljplan behöver tas fram för
att fastighetsbildning ska vara möjlig.
Planläggningen genomförs på begäran av xxxxxxxxxxxxxxx.
Förfarande

Ärendet har handlagts med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL).
Kompletta planhandlingar upprättade 2019-06-05 har sänts till kända sakägare
enligt fastighetsförteckning samt till myndigheter och övriga boende som berörs.
Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 2019-10-03 – 2019-10-24 och
granskning 2020-02-21 – 2020-03-13.
Yttranden
Inkomna skrivelser under granskning från
Lantmäteriet
Länsstyrelsen Västernorrlands län – ingen erinran
Skanova AB – ingen erinran.
Yttrandena framgår av granskningsutlåtandet.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-05-27
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Antagandehandling

Plankarta
Bygg- och miljönämndens beslut

1. Bygg- och miljönämnden antar granskningsutlåtandet som
kommunens granskningsutlåtande.
2. Bygg- och miljönämnden antar det nya förslaget till ändring av
detaljplan som omfattar fastigheten Haverö Prästbord xxxx
Expediering:
Sökandena

Protokollet är justerat
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PROTOKOLL
Datum: 2020-06-12
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 45-61

Dnr BMN 2019-000299

Bmn § 51

Bygglov lagerbyggnad, Kölsillre 3:77

Bothnia Bär AB har ansökt om bygglov för uppförande av lagerbyggnad på
fastigheten Kölsillre 3:77. Lagerbyggnaden uppförs i form av tälthall för
lagring av bär och utrustning för mottagning och borttransport av bär.

Fastigheten kallad Haffragården, ligger utom detaljplanerat område i
Kölsillre, Ånge kommun. Sökande har för avsikt att i lagerbyggnaden ta
emot och köpa bär från bärplockare. På Haffragården finns även en
ansökan om ändrat brandskydd för att kunna inhysa bärplockare under
bärsäsongen men detta hanteras i separat ärende.
Lagerbyggnaden är en tälthall på cirka 84 m2 och uppförs med blå
tältduk. Hallen ska användas för mottagning och lagring av bär innan
borttransport med lastbil. Hallen ska stå uppställd permanent.
Yttranden

Berörda sakägare är hörda och det har inkommit synpunkter från några
fastighetsägare.
Synpunkterna utgörs av oro för störningar från hanteringen av bär med
diverse olika fordon och många människor i rörelse under flera månader av
året. Synpunkterna riktas även mot att tälthallen kommer att påverka utsikten
från närliggande fastigheter. Hallen upplevs som stor och kommer att vara en
”blå vägg” ut mot väg 315. Tälthallen kan hellre accepteras om den flyttas till
annan plats på fastigheten, exempelvis på den östra sidan av byggnaden.
Samlad bedömning

Sökande äger den fastighet där lagerbyggnaden ska ställas upp. På
fastigheten har sökande för avsikt att ha boende till bärplockare.
På platsen finns en asfaltplan som är lämplig för byggnaden. Från
lagerbyggnaden till närmaste bostadshus är det cirka 45 meter med träd
som delvis skymmer byggnad och även övrig utsikt. Från de bostadshus
som finns väster om Haffragården så skymmer lagerbyggnaden mest
själva Haffragården och inte utsikten ut mot Ljungan. Foto finns från
utsidan av buskage/häck på Kölsillre 218 mot lagerbyggnaden.
Ett förslag från närboende är att flytta lagerbyggnaden till östra sidan av
Haffragården. Där finns ingen infart och där går dessutom en
högspänningsledning som hindrar att byggnader uppförs och försvårar för
stora lastbilar att köra in.

Protokollet är justerat
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Datum: 2020-06-12
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 45-61

Bmn § 51 forts

Den samlade bedömningen blir att nämnden föreslås att bevilja bygglov
för uppförande av lagertält enligt ansökan.
Tältet har uppförts efter att ansökan gjorts och kommer att bli föremål för
ärende om byggsanktionsavgift. Detta tas i separat ärende vid senare
tillfälle.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-05-28
Foton
Situationsplan
Konstruktionsritning
Bygg- och miljönämndens beslut

Med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen (2010:900) beviljar byggoch miljönämnden bygglov för uppförande av lagerhall på fastigheten
Kölsillre 3:77, enligt ansökan.
Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om startbesked inte kan utfärdas inom två år
från dagen för detta beslut.
Bygglovet innebär inte att åtgärden får påbörjas innan startbesked
beviljats.
Avgift

Avgift för bygglov enligt kommunfullmäktiges antagna taxa: 6 095 kr.
Avgiften faktureras av kommunen. Avgift för startbesked tillkommer när
detta utfärdats.

Expediering:
Beslutet skickas med besvärshänvisning till
Sökanden
Sakägare som haft erinringar

Beslutet meddelas
Sakägare som inte haft erinringar

Protokollet är justerat
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PROTOKOLL
Datum: 2020-06-12
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 45-61

Dnr BMN 2020-000161

Bmn § 52

Bygglov enbostadshus/fritidshus, Gubbyn xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ansöker om bygglov för
uppförande av ett bostadshus/fritidshus på fastigheten Gubbyn xxx.
Ansökan avser ett enplanshus sammanbyggt av färdiga moduler.
Byggnadsarean ska vara 84 m2. Fastigheten är belägen utanför
detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse. Huset är tänkt att
byggas inom 100 meter från närmsta strand och kräver därmed
strandskyddsdispens. Förutsättningar för detta finns då fastigheten ligger
inom ett utpekat LIS-område.
De sökande ska inkomma med ansökan om strandskyddsdispens.
Handläggning av detta kommer att göras innan beslut tas angående
bygglov. Grannar kommer att ges tillfälle att yttra sig över ansökan om
bygglov.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-05-19
Situationsplan
Bygg- och miljönämndens beslut

Beslutanderätten delegeras till byggnadsinspektör under förutsättning att
inget negativt yttrande inkommer från grannehörandet.
Expediering:
Beslutet skickas till
Sökande

Protokollet är justerat
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PROTOKOLL
Datum: 2020-06-12
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 45-61

Dnr BMN 2020-000110

Bmn § 53

Bygglov växthus, Ö xxxxxx

xxxxxxxx ansöker om lov för uppförande av ett växthus på 68 m2 på
fastigheten. Det finns inget bostadshus på fastigheten och åtgärden kräver
därför lov.
Fastigheten har en klippt gräsmatta som hålls öppen av ägaren, och är
omgärdad av häck. Den sökande bor på en närliggande fastighet och fler
bostadshus finns i området. Fastigheten ligger inom 100 m från
strandlinjen och omfattas därför om reglerna om strandskyddsdispens.
Dispens från strandskyddet är sökt och beviljad (BMN 2020-000110, §
DB 2020-000248).
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-05-25
Ansökan
Situationsplan
Ritningar
Produktbeskrivning
Platsbesök
Bygg- och miljönämndens beslut

1. Bygg- och miljönämnden beviljar med stöd av 9 kap 31 § Plan- och
bygglagen (2010:900) bygglov för uppförande av växthus på 68 m2 på
fastigheten Ö xxxxxx enligt ansökan.
2. Certifierad kontrollansvarig behövs inte för projektet.
3. Tekniskt samråd behövs inte för projektet.
Beslutsmotivering

Ett bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan om
åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter
planläggning och om den uppfyller tillämpliga delar av 2 kap och 8 kap
PBL.
Mark får tas i anspråk för att bebyggas endast om den från allmän
synpunkt är lämplig för ändamålet samt att bebyggelse utformas och
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn
till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan.
Protokollet är justerat
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Datum: 2020-06-12
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 45-61

Bmn § 53
forts

För att bygglov ska kunna ges måste grundläggande förutsättningar för en
byggnation på platsen vara klarlagda. Det måste gå att göra en väg fram
till byggnaden och det måste också gå att ordna med vatten och avlopp.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen
bebyggelse. Den sökande är ägare av fastigheten som idag är obebyggd.
Växthuset inklusive tomtplatsen är tänkt att placeras på en öppen yta inom
100 meter från strandlinjen, en ansökan om strandskyddsdispens är
därmed aktuellt. Dispens är beviljad i ärendet BMN 2020-000110, § DB
2020-000248.
Fastigheten ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövård (Ljungans
dalgång). Riksintresset bedöms inte påverkas av etableringen då det är
fråga om en enstaka byggnad i normalt utförande.
Inga fasta fornlämningar finns i närhet till föreslagen placering.
Risk för höga vattenflöden bedöms ej föreligga.
Väg löper förbi fastigheten och kan från denna dras fram till tänkt
byggnad. Installationer för vatten och avlopp är inte aktuellt,
sjö/regnvatten kommer att användas.
En bullerutredning bedöms obehövlig med tanke på typen av byggnad.
Platsen är belägen långt ifrån större vägar och järnväg.
De grannar som hörts har inte några invändningar mot ansökan.
Bygg- och miljönämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller
tillämpliga krav i 2:a och 8:e kapitlet i Plan- och bygglagen.
Upplysningar
Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen för detta beslut.
Bygglovet träder i kraft fyra veckor efter det att det kungjorts i Post- och
Inrikes Tidningar.
Startbesked beviljas i separat beslut och ska utfärdas innan byggnationen
får påbörjas.
Om vatten och avlopp ska anläggas ska anmälan göras till kommunen.
Protokollet är justerat
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Datum: 2020-06-12
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 45-61

Bmn § 53 forts

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen
Avgift

Förhandsbesked enligt kommunfullmäktiges antagna taxa: 3 067 kr.
Avgiften faktureras av kommunen.
(Avgift för startbesked tillkommer med 1 277 kr.)
Expediering:
Beslutet skickas till:
Sökanden
Beslutet meddelas:
xxxxxxx
Beslutet kungörs i:
Post- och Inrikes tidningar

Protokollet är justerat
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Datum: 2020-06-12
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 45-61

Dnr BMN 2020-000142

Bmn § 54

Förhandsbesked enbostadshus, Snöberg xxx
tomt 1

xxxxxxxxxxxxxx ansöker om förhandsbesked för uppförande av ett
bostadshus/fritidshus på fastigheten Snöberg xxxx, tomt 1. Ansökan avser
ett enplanshus med loft med en byggnadsrea på 60-80 m2. Fastigheten är
belägen utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse och
ägs av xxxxxxxxxxxxxxx.
Fritidshuset är tänkt att byggas i ett skogsområde ca 30 meter från
strandlinjen till Bysjön. Vid ett senare tillfälle kommer eventuellt en
avstyckning att göras så att byggnaden hamnar på en egen fastighet.
Ansökan görs i samförstånd med fastighetsägaren, vilken gör en egen
ansökan om förhandsbesked samt dispens på mark bredvid. Nitton grannar
har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. 15 av dem samt
fastighetsägaren har inga synpunkter på den föreslagna åtgärden.
En av ägarna till fastigheten By xxxx har invändningar på den föreslagna
åtgärden om det är ett steg i etablering av en camping. Kommunicering
med henne är gjord där hon upplysts om att så är inte fallet, sökt åtgärd
gäller uppförande av ett fritidshus för eget bruk. Detta har hon inga
synpunkter på. Tre av grannarna har inte svarat vilket bygg- och
miljönämnden tolkar som att de inte har några synpunkter.
Åtgärden kräver att strandskyddsdispens kan ges.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-06-01
Ansökan
Situationsplan
Foton
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden delegerar till nämndens ordförande att fatta
beslut i ärendet.
Beslutsmotivering

Ett förhandsbesked avser frågan om markens lämplighet för bebyggelse.
Prövning görs mot kraven i 2:a kapitlet i Plan- och bygglagen samt från
riktlinjer i översiktsplanen.
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Datum: 2020-06-12
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 45-61
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Mark får tas i anspråk för att bebyggas endast om den från allmän
synpunkt är lämplig för ändamålet samt att bebyggelse utformas och
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn
till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan. För att ett positivt förhandsbesked ska
kunna ges måste grundläggande förutsättningar för en byggnation på
platsen åtminstone vara översiktligt klarlagda
I detta fall är fastigheten belägen utanför planlagt område och ingår inte i
sammanhållen bebyggelse. Huset är tänkt att placeras drygt 30 meter från
närmsta strand vilket innebär att önskad placering ligger inom
strandskyddat område och kräver dispens.
Strandskyddsdispens är sökt och beviljad, BMN 2020-000141, § DB
2020-000228, men ligger hos länsstyrelsen för granskning. Svar har inte
mottagits innan nämnden sammanträder och därför föreslås att bygg- och
miljönämndens ordförande ges uppdraget att underteckna ansökan om
förhandsbesked, förutsatt att beviljad strandskyddsdispens inte kommer att
överprövas av länsstyrelsen.
Fastigheten ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövård (Haverö).
Riksintresset bedöms inte påverkas av etableringen då det är fråga om en
enstaka byggnad i normalt utförande.
Inga fasta fornlämningar finns i närhet till föreslagen placering.
Byggnaden ska placeras inom nivån för 100-årsflöde och högsta
beräknade flöde med tanke på översvämningsrisken. Ju viktigare
bebyggelse är ur ett allmänt samhällsperspektiv, desto större hänsyn bör
tas till denna risk. Detta fritidshus kommer att byggas på plintar ca 60-70
cm över marken. Vatten och avlopp kommer inte att anläggas, istället är
utedass och upptagande av vatten ur den brunn som idag finns på platsen
aktuellt.
Byggnaden bedöms inte vara av något större samhällsintresse, den är av
enklare karaktär och kommer att placeras och utformas så att skador kan
begränsas. Omkringliggande fritidshus ligger på samma avstånd, eller
närmare strandlinjen. Den sökande uppger att när det är högt vatten ligger
vattnet som högst uppe vid den väg som löper förbi platsen för tänkt
placering av byggnaden. Platsen anses mot därför trots höga vattenflöden
vara lämplig.
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Enskild anläggning för vatten och avlopp bedöms gå att anordna på
fastigheten. Avfallshanteringen går att lösa.
En bullerutredning bedöms obehövlig eftersom platsen är belägen långt
ifrån större vägar och järnväg.
Fastighetsägaren har inga invändningar mot ansökan. 16 av de 19 grannar
som hörts har inte några invändningar mot ansökan. Övriga har ej svarat
och bedöms därför inte ha några invändningar.
Bygg- och miljönämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller
tillämpliga krav i 2:a kapitlet i Plan- och bygglagen.

Expediering:
Beslutet skickas till
Sökande

Protokollet är justerat
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PROTOKOLL
Datum: 2020-06-12
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 45-61

Dnr BMN 2020-000143

Bmn § 55

Förhandsbesked enbostadshus, Snöberg xxxx
tomt 2

xxxxxxxxxxxxxxxxx ansöker om förhandsbesked för uppförande av ett
bostadshus/fritidshus på fastigheten Snöberg xxx, tomt 2. Ansökan avser
ett enplanshus med loft med en byggnadsrea på 40-50 m2. Fastigheten är
belägen utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse och
ägs av den sökande.
Fritidshuset är tänkt att byggas i ett skogsområde ca 30 meter från
strandlinjen till Bysjön. Vid ett senare tillfälle kommer eventuellt en
avstyckning att göras så att byggnaden hamnar på en egen fastighet.
Nitton grannar har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. 13 av dem har
inga synpunkter på den föreslagna åtgärden.
En av ägarna till fastigheten By xxxxx har invändningar på den föreslagna
åtgärden om det är ett steg i etablering av en camping. Kommunicering
med henne är gjord där hon upplysts om att så är inte fallet, sökt åtgärd
gäller uppförande av ett fritidshus för eget bruk. Detta har hon inga
synpunkter på. Fem av grannarna har inte svarat vilket bygg- och
miljönämnden tolkar som att de inte har några synpunkter.
Åtgärden kräver att strandskyddsdispens kan ges.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-06-01
Ansökan
Situationsplan
Foton
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden delegerar till nämndens ordförande att fatta
beslut i ärendet.
Beslutsmotivering

Ett förhandsbesked avser frågan om markens lämplighet för bebyggelse.
Prövning görs mot kraven i 2:a kapitlet i Plan- och bygglagen samt från
riktlinjer i översiktsplanen.
Mark får tas i anspråk för att bebyggas endast om den från allmän
synpunkt är lämplig för ändamålet samt att bebyggelse utformas och
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn
Protokollet är justerat
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Datum: 2020-06-12
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 45-61

Bmn § 55 forts

till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan. För att ett positivt förhandsbesked ska
kunna ges måste grundläggande förutsättningar för en byggnation på
platsen åtminstone vara översiktligt klarlagda.
I detta fall är fastigheten belägen utanför planlagt område och ingår inte i
sammanhållen bebyggelse. Huset är tänkt att placeras drygt 30 meter från
närmsta strand vilket innebär att önskad placering ligger inom
strandskyddat område och kräver dispens.
Strandskyddsdispens är sökt, men avvaktas hos kommunen i väntan på
beslut från länsstyrelsen angående en annan strandskyddsdispens i direkt
närhet till platsen för sökt åtgärd. Dessa etableringar kommer att påverka
varandra. Svar har inte mottagits så att dispens kan beviljas för detta
ärende innan nämnden sammanträder och därför föreslås att bygg- och
miljönämndens ordförande ges uppdraget att underteckna ansökan om
förhandsbesked, förutsatt att beviljad strandskyddsdispens inte kommer att
överprövas av länsstyrelsen.
Fastigheten ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövård (Haverö).
Riksintresset bedöms inte påverkas av etableringen då det är fråga om en
enstaka byggnad i normalt utförande.
Fornlämningar finns i närhet till föreslagen placering, länsstyrelsen har
fått möjlighet att yttra sig men inte hunnit inkomma med synpunkter,
dessa avvaktas och är av betydelse för att förhandsbesked ska kunna ges.
Byggnaden ska placeras inom nivån för 100-årsflöde och högsta
beräknade flöde med tanke på översvämningsrisken. Ju viktigare
bebyggelse är ur ett allmänt samhällsperspektiv, desto större hänsyn bör
tas till denna risk. Detta fritidshus kommer att byggas på plintar ca 60-70
cm över marken. Vatten och avlopp kommer inte att anläggas, istället är
utedass och upptagande av vatten ur den brunn som idag finns på platsen
aktuellt.
Byggnaden bedöms inte vara av något större samhällsintresse, den är av
enklare karaktär och kommer att placeras och utformas så att skador kan
begränsas. Omkringliggande fritidshus ligger på samma avstånd, eller
närmare strandlinjen. Den sökande uppger att när det är högt vatten ligger
vattnet som högst uppe vid den väg som löper förbi platsen för tänkt
placering av byggnaden. Platsen anses mot därför trots höga vattenflöden
vara lämplig.
Protokollet är justerat
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Paragrafer: 45-61

Bmn § 55 forts

Enskild anläggning för vatten och avlopp bedöms gå att anordna på
fastigheten. Avfallshanteringen går att lösa.
En bullerutredning bedöms obehövlig eftersom platsen är belägen långt
ifrån större vägar och järnväg.
Fastighetsägaren har inga invändningar mot ansökan. 14 av de 19 grannar
som hörts har inte några invändningar mot ansökan. Övriga har ej svarat
och bedöms därför inte ha några invändningar.
Bygg- och miljönämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller
tillämpliga krav i 2:a kapitlet i Plan- och bygglagen.

Expediering:
Beslutet skickas till
Sökande

Protokollet är justerat
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Datum: 2020-06-12
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 45-61

Dnr BMN 2020-124

Bmn § 56

Förhandsbesked fritidshus, Mellanleringen xxxx

xxxxxxx ansöker om förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus på
fastigheten Mellanleringen xxxx. Fastigheten är belägen vid sjön
Leringens västra strand vilket är utanför detaljplanelagt område och
sammanhållen bebyggelse.
Fritidshuset ska bli 70 m2 och är tänkt att byggas i nära anslutning till
sökandes egna befintliga fritidshus på fastigheten Mellanleringen xxxxxx.
Anledningen till detta är enligt sökande att det befintliga fritidshuset är
byggt på en vattenådra och sjunker sakta nedåt. Huset har genom åren
höjts så mycket som det går men nu behöver det ersätta med ett nytt.
Fastigheten där huset står är mycket liten och då måste det placeras
utanför fastighetsgränsen för att komma bort ifrån vattenådran.
Sökande har fått en del av fastigheten Mellanleringen xxxxx i gåva och
har ansökt om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Huset är tänkt att
byggas ca 60 meter från stranden och strandskyddsdispens har beviljats.
Fastighetsägaren och grannar har getts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-05-28
Ansökan
Situationsplan
Kartmaterial
Översiktsplan
Platsbesök
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden ger ett positivt förhandsbesked med stöd av
plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 17 § för uppförande av ett fritidshus på
fastigheten Mellanleringen xxxxx.
Beslutsmotivering

Ett förhandsbesked avser frågan om markens lämplighet för bebyggelse.
Ett positivt förhandsbesked ska ge den som avser att vidta en
bygglovspliktig åtgärd en säkerhet om att det som är prövat inom ramen
för förhandsbeskedet kommer att tillåtas på den avsedda platsen. Prövning
görs mot kraven i 2:a kapitlet i Plan- och bygglagen samt från riktlinjer i
översiktsplanen.
Protokollet är justerat
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Datum: 2020-06-12
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 45-61

Bmn § 56 forts

Mark får tas i anspråk för att bebyggas endast om den från allmän
synpunkt är lämplig för ändamålet samt att bebyggelse utformas och
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn
till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan.
För att ett positivt förhandsbesked ska kunna ges måste grundläggande
förutsättningar för en byggnation på platsen åtminstone vara översiktligt
klarlagda. Det måste gå att göra en väg fram till byggnaden och det måste
också gå att ordna med vatten och avlopp.
I detta fall är fastigheten belägen utanför detaljplanelagt område och
sammanhållen bebyggelse. Platsen ligger inom ett område som i
kommunens översiktsplan är utpekat som ett landsbygdsutvecklingsområde i strandnära läge. Byggnaden ska placeras ca 60 meter från
stranden och strandskyddsdispens har beviljats. Fritidshuset är tänkt att
byggas på en fastighet som sökande inte äger. Markområdet där huset ska
placeras har sökande fått i gåva av fastighetsägaren men ingen
fastighetsreglering har skett. En ansökan är inlämnad till Lantmäteriet.
Fritidshuset ska byggas i ett plan med loft och ha en byggnadsarea på 70
m2. Fastigheten ligger inte inom något skyddat område. Inga fasta
fornlämningar finns i närhet till föreslagen placering. Väg till platsen finns
redan. Enskild anläggning för vatten och avlopp bedöms också gå att
anordna på fastigheten. Avfallshanteringen sköts av kommunen.
En bullerutredning bedöms obehövlig eftersom platsen är belägen långt
ifrån större vägar och järnväg.
De grannar som hörts har inte några invändningar mot ansökan.
Fastighetsägaren har hörts men inte svarat vilket Bygg- och miljönämnden
tolkar sam att han inte har några invändningar. Ett bevittnat gåvobrev med
ägarens underskrift är dessutom bifogat i ansökan.
Bygg- och miljönämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller
tillämpliga krav i 2:a kapitlet Plan- och bygglagen.
Upplysningar

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov söks för åtgärden inom två år
efter det att beslutet om förhandsbesked vann laga kraft.
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Datum: 2020-06-12
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 45-61

Bmn § 56 forts

Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Bygglov ska först
ha beviljats och du ska ha fått ett startbesked.
Fastighetsregleringen hanteras av Lantmäteriet.
Avgift
6 431 kr (Faktura skickas separat)

Expediering:
Bilagor
Hur man överklagar beslutet

Beslutet skickas till
Sökanden

Beslutet meddelas
Grannar och sakägare enligt förteckning

Beslutet kungörs i
Post- och Inrikes tidningar

Protokollet är justerat
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Datum: 2020-06-12
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 45-61

Dnr BMN 2019-000466

Bmn § 57

Yttrande, överklagat bygglov för skylt Vissland
4:27, Ånge kommun

Bygg- och miljönämnden beslutade den 13 mars 2020 att bevilja Fränsta
Bensin & Livs AB bygglov för ändring av skylt på fastigheten Vissland
4:27 där drivmedelsstationen Gulf ligger.
Trafikverket har överklagat beslutet till Länsstyrelsen eftersom de
bedömer att aktuell plats inte är lämplig för placering av reklamskyltar.
Länsstyrelsen har gett nämnden möjlighet att yttra sig över Trafikverkets
bedömning.
Underlag för beslut
Bygg- och miljönämndens protokoll § 17, 2020-03-13
Skrivelse från Länsstyrelsen Västernorrland, 2020-06-09
Trafikverkets bemötande, 2020-06-05
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden anser att inget framkommit som föranleder en
ändring av tidigare beslut i ärendet.
Expediering till:
Länsstyrelsen Västernorrland, ärendenr 3819-2020
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Datum: 2020-06-12
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 45-61

Dnr MH-2020-398

Bmn § 58

Tillfällig delegationsordning gällande smittskydd

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen planeras
träda i kraft den 1 juli 2020 och gälla året ut. Denna lag syftar till att den
kommunala nämnden för miljö- och hälsoskydd skall utöva tillsyn
avseende trängsel och smittskydd med det mandat som nu innehas av
smittskyddsläkaren.
För att detta skall kunna effektueras måste en ny delegationsordning antas
efter att lagen trätt i kraft 1 juli 2020. Med anledning av att nämnden inte
sammanträder förrän till hösten föreslås ordförande få delegation att anta
den nya delegationsordningen.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-06-11
Bilaga delegationsordning (SKR:s förslag), 2020-06-06
Bygg- och miljönämndens beslut

För det fall riksdagen beslutar anta förslaget till en ny lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen i prop 2019/20:172 ges
ordföranden, eller vid dennes förfall, vice ordföranden, rätt att fatta beslut
om att bilagd delegationsordning ska börja gälla, dock tidigast vid tiden
för lagens ikraftträdande.
Lagrum
6 kap kommunallagen (KL)

Expediering till:
Kommunstyrelsen Bräcke Kommun
Kommunstyrelsen Ånge Kommun
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Datum: 2020-06-12
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 45-61

Bmn § 59

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, 2020-04-21--2020-05-29
- Miljö- och hälsoskyddsärenden, 2020-04-21--2020-05-29
- Övriga ärenden, 2020-04-21--2020-05-29
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden har tagit del av delegeringsbesluten och lägger
dem till handlingarna.
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Datum: 2020-06-12
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 45-61

Bmn § 60 Meddelanden
Ånge kommun
Bullermätning kontor, rapport Efterklang
Länsstyrelsen Jämtland
Beslut, bifall överklagande byggsanktionsavgift Anviken 1:61
(BMN 2018-000392)
Sveriges Kommuner och Regioner
PM 2020-05-28: Underlag för delegering av ärenden enligt lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen
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Datum: 2020-06-12
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 45-61

Bmn § 61

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.
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