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Plats och tid:   Rum Flataklocken, Ånge kommunkontor, torsdagen den 7 maj 2020,  

kl 09.00-11.33. Mötet ajournerades kl 10.02-10.23.  
  
Beslutande:  Farhat Ali (S), ordförande 
 Per-Anders Andersson (S), ordförande 
 Ingeborg Torung (S) 
 Per-Erik Eriksson (C) 
 Anders Berkestedt (S) 
  
Övriga deltagare: Mats Nilsson (S), ej tjänstgörande ersättare 
 Tomas Jonsson, bygg- och miljöchef 
 Karina Mattiason, byggnadsinspektör, §§ 20-22, (videolänk) 
 Maria Tjärnström, byggnadsinspektör, §§ 20-23, 27 
 Lena Selberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 16 
 Yngve Hamberg, sekreterare 

 
Justering: Förvaltningshuset Bräcke, postrummet 2020-05-14 kl 13.00  

 
Utses att justera: Per-Anders Andersson (S) 
 
 

 

 

 
Yngve Hamberg                 Farhat Ali                         Per-Anders Andersson 
Sekreterare                                      Ordförande                 Justerande  

 

 

 
 
Anslagsbevis 
Justeringen av Bygg- och miljönämndens protokoll 2020-05-14 har tillkännagivits genom anslag  
på Bräcke kommuns och Ånge kommuns digitala anslagstavlor. 

 
Anslagstid: 
Från och med 2020-05-14 till och med 2020-06-04  
 
Förvaringsplats: 
Kommunkansliet, Bräcke. 
 
 
 
…………………………………… 
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Just. 
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Just. 

 

 
Bmn § 16 Upprop 
 
Anders Berkestedt (S) tjänstgör istället för Erik Thunefors (SD) som 

anmält förhinder. 
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Bmn § 17   Fastställande av dagordningen 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 

 
Den utsända dagordningen fastställs.  
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Just. 

 
 
Bmn § 18   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. 
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Bmn § 19   Information 
 
Livsmedelskontroller 

 
Lena Selberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör, informerar om det nu 

avslutade projektet med kontroll av mottagningskök och små 

produktionskök.  

 

I Bräcke har 10 anläggningar med totalt 18 kök inspekterats och i Ånge 13 

anläggningar med totalt 18 kök. Kontrollerna avser bl a temperatur-

övervakningar, hantering av allergi och specialkost, rengöring och 

tillagning.  

 

Resultatet har varit ”bättre och sämre”. Bäst rutiner, kunskaper och 

hanteringen finns vi de små produktionsköken, som är gruppbostäder och 

vid de mottagningskök där det finns särskild kökspersonal. Det fungerar 

sämre där personal med vårdande och pedagogiska arbetsuppgifter även 

ska ha hand om mathanteringen. 

 

Med anledning av coronapandemin behöver arbetsplanen för 2020 

revideras. Kontrollen av de stora produktionsköken senareläggs till hösten. 

Kontroll av sommarcaféer, vandrarhem och liknande blir inte så 

omfattande som planerat.  

 

Behovet av omvärldsbevakning har ökat med anledning av pandemin. 

Livsmedelsverket har många bra råd om hur livsmedelskontrollerna kan 

anpassas till det rådande läget. Det blir ökat behov av smittskydds-

kontroller. 

 

Verksamhetsinformation 

 

Förvaltningschef Tomas Jonsson informerar om att det skjuts på 

debiteringar till senare under året för att lindra företagens 

likviditetsproblem under pandemin. 

 

Det har blivit ett ökat tryck på bygglovsansökningarna nu när invånarna 

håller sig hemma i större utsträckning än före pandemins utbrott. 
 

Förslag till rutin för detaljplanehantering har överlämnats till 

kommunledningarna. Det kan bli nödvändig att anställa särskild 

kompetens. Detaljplanerna är nödvändiga verktyg för att underlätta 

etableringar. Det är kommunfullmäktige som ”äger” processen, men 

nämnden tolkar bestämmelserna.  
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Just. 

 
 
Bmn § 19 forts 
 

Rutin för planbesked arbetas fram i Ånge. 

 

Det är förhöjda nivåer av lågfrekvent buller i kontorslokalerna i Ånge. Det 

drabbar personalen på olika sätt – trötthet, koncentrationssvårigheter etc. I 

Bräcke disponeras fortfarande den temporära lokalen. Humöret är gott 

ändå! 

 

Två anställda har gått ner i arbetstid, varför det nu finns motsvarande en 

halvtid obemannad. En person är föräldraledig.  

 

På IT-fronten har nu installationen av e-tjänster påbörjats. E-legitimation 

har införskaffats för Bräcke kommuns räkning. 

 

Delårsprognosen pekar mot ett underskott för året på 20 tkr, (50 tkr totalt 

inräknat Ånge). Vakanser leder till minskade kostnader men nämnden har 

inte4 fått någon kompensation för löneöversynen i december. Budget-

ramen för nästa år behöver utökas med tanke på pensionsavgångar och 

nyrekryteringsbehov. Intäktssidan är i konstant översyn men inom 

byggverksamheten varierar det mycket och blir därför svåröverskådligt. 

 

Länsstyrelsen Jämtlands län har inkommit med en rapport, 2020-04-28, 

med uppföljning efter revision av livsmedelskontrollen. Den åtgärdsplan 

som nämnden har lämnat in redogör för hur korrigerande och 

förebyggande åtgärder vidtas, vilka Länsstyrelsen upplever som 

tillfredsställande. 

 
      Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden tackar för informationen och lägger den till 

handlingarna. 
 

  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ange.se/


 
 

   
 
 

 

Sida 9 av 65 PROTOKOLL 
 Datum: 2020-05-07 

Nämnd: Bygg- och miljönämnden 

Paragrafer: 16-44 

 

 

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

Just. 

 
 

  Dnr BMN 2020-000041  
  Dnr BMN 2020-000042 

 
Bmn § 20 Bygglov ändrad användning, Torps-Byn 1:31  
 
MD:s Grävtjänst, Marcus Dahlberg, ansöker om bygglov för ändrad 

användning för två byggnader, från ekonomibyggnader till industri- och 

lagerbyggnader på fastigheten Torps-Byn 1:31. Storleken på respektive 

byggnad är ca 15 m2 och ca 50 m2.  

 

Fastigheten Torps-Byn 1:31 ligger utanför detaljplanerat område. 

Byggnaderna har tidigare använts inom den sökandes skogsnäring men 

kommer nu att få ett utökat användningsområde som industri-och 

lagerbyggnader i den sökandes företag MD:s grävtjänst. 

 
Yttranden  
Medelpads Räddningstjänstförbund har inga speciella synpunkter så länge 

kraven i BBR 5:61 och 5:611 gällande brandspridning mellan byggnader 

uppfylls.  

 

Bygg- och miljöförvaltningen har inget att invända, men upplyser om att 

vid förvaring av kemikalier i byggnaderna bör absorptionsmedel finnas 

tillgängligt samt att om det finns golvbrunn i byggnaderna skall 

kemikalierna vallas in.  

 

Övriga berörda sakägare är hörda i ärendet och har inga synpunkter 

gällande den ansökta åtgärden. 
 
Underlag för beslut 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-02-20 
Ansökan 
Situationsplan 
Fotografier  
Bullerutredning.  
Yttrande Medelpads  Räddningstjänstförbund  
Yttrande Bygg och miljöförvaltningen  
Yttrande Trafikverket 
Bullerutredning 

      
Bygg- och miljönämndens beslut 

 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar med stöd av 9 kap 31 § Plan- och 

bygglagen (2010:900) bygglov för ändrad användning för två 

byggnader från ekonomibyggnader till industri- och lagerbyggnader på 

respektive ca 15 m2 och ca 50 m2 på fastigheten Torps-Byn 1:31 enligt 

ansökan.  
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Just. 

 
 
Bmn § 20 forts 

 

2. Kontrollansvarig behövs inte för projektet. 

 
Beslutsmotivering 

Fastigheten Torps-Byn 1:31, är taxerad som småhusenhet. Men då 

fastigheten Torps-Byn 1:31 tidigare använts som uppställningsplats för 

skrotade fordon samt genom att de byggnader som ansökts om för ändrad 

användning från ekonomibyggnader till industri- och lagerbyggnader 

också tidigare etablerats på fastigheten, görs bedömningen att 

markanvändningen i området redan tagits i anspråk för annan typ av 

verksamhet än boende.  

 

De befintliga in- och utfarterna på fastigheten Torps-Byn 6:2 

(grannfastighet till Torps-Byn 1:31) kommer att användas som in- och 

utfart till byggnaderna på fastigheten Torps-Byn 1:31. Vägen som löper 

över fastigheten Torps-Byn 6:2 har en last till närliggande fastigheter att 

de får nyttja vägen, d v s vägen kan inte stängas av för rättighets-

innehavare. Men för att undvika risk för olyckor kommer in- och utfarter 

att tydligt skyltas upp för att göra eventuellt passerande uppmärksamma på 

eventuella faror. Vid större arbeten på det aktuella området kommer 

sergeanter (röd-orangea rektangulära skyltar) sättas upp för att leda om 

eventuell trafik för att skapa säkerhet för alla parter.  

 

En bullerutredning för området för den planerade verksamheten (upplag 

och materialgård, samt tvätthall för större fordon) där byggnaderna är 

placerade, har utförts som visar att den klarar riktvärdena för industribuller 

enligt vägledningen om industri- och annat buller som Naturvårdsverket 

har tagit fram.  

 

Lokaliseringen uppfyller de krav som ställs i PBL 2 kap och 8 kap. 

 
Upplysningar 

De befintliga in- och utfarterna på fastigheten Torps-Byn 6:2 kommer att 

användas i etableringen av materialgården och upplaget. Som information 

skall nämnas att man inte har rätt att stänga av väg för rättighets-

innehavare. För att undersöka alla eventuella rättighetsinnehavare för väg 

krävs en utredning.  

 

Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från dagen för detta beslut.  

 

Startbesked skall utfärdas innan byggnationer får påbörjas.  
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Bmn § 20 forts 

 

Tekniskt samråd behövs inte i ärendet 
 

Bakgrund  
Den sökande, Marcus Dahlberg äger flera fastigheter däribland en fastighet 

som är taxerad som en bebyggd lantbruksenhet, Vissland 24:3, där 

skogsskiftet i fastigheten inte ligger i anslutning till själva bostaden. Den 

tidigare användningen av byggnaderna på fastigheten Torps-Byn 1:31 har 

varit som ekonomibyggnader i den sökandes skogsnäring. Anledningen till 

att lokaliseringen av ekonomibyggnaderna i den sökandes skogsverk-

samhet placerats på Torps-Byn 1:31, har varit behovet av att ha elektricitet 

tillgänglig vid underhåll av verktygen för näringen samt att det är närmare 

till området där skogsbruksverksamheten pågår. I samband med att den 

sökande även ansökt om en materialgård och ett upplag på samma 

fastighet har behovet om ett utökat användningsområde för byggnaderna 

uppstått.  

 

Den mark som berörs av etableringen har tidigare använts som 

uppställningsplats för skrotbilar. Då den nuvarande ägaren Marcus 

Dahlberg köpte fastigheten Torps-Byn 1:31 fraktades skrotbilarna bort och 

han ansökte om ett bygglov för en carport där han kunde förvara delar av 

de maskiner och tillbehör som används i hans verksamhet. Drygt ett år 

senare lämnades en anmälan för bearbetning och mellanlagring av avfall in 

där krossverksamhet ingår, krossningen omfattar 2 tillfällen per år under 

arbetstid 07–16.  

 

Nu har även en ansökan om bygglov för materialgård och upplag på 

fastigheterna Torps-Byn 1:31, Torps-Byn 6:2 och Torps-Byn 3:11 lämnats 

in och de byggnader som ansökts om ändrad användning Sida 3 av 4 från 

ekonomibyggnader till industri- och lagerbyggnader är placerade på de 

område som planeras att etableras som materialgård och upplag. Den 

sökande har även lämnat in en ansökan om förhandsbesked för en tvätthall 

för stora fordon på fastigheten Torps-Byn 1:31. 

 
Avgift 

5 017 kr. Kostnad för startbesked tillkommer med 2 554 kr. 

 

Faktura skickas separat. 

 
Bilagor 
1. Hur man överklagar beslutet. 
2. Underlag för beslutet. 
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Bmn § 20 forts 

 
  Expediering: 
 
  Beslutet med bilagor skickas till  
  Sökanden 

   

  Beslutet meddelas  
  Grannar och övriga sakägare enligt förteckning 
 

  Beslutet kungörs i   
  Post- och Inrikes tidningar 
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  Dnr BMN 2020-000043 

 
Bmn § 21    Bygglov materialgård och upplag, Torps-Byn 1:31, 

3:11 och 6:2 
 
MD:s Grävtjänst, Marcus Dahlberg ansöker om bygglov för ett upplag och 

en materialgård på fastigheterna Torps-Byn 1:31, Torps-Byn 6:2 och 

Torps-Byn 3:11. Storleken för den planerade materialgården och upplaget 

är ca 19 000 m2. 

 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Materialgården och 

upplaget skall användas till att förvara material d v s schaktmassor såsom 

uppgrävd asfalt från tomter och vägar i närområdet som sedan återanvänds 

i anläggningssyfte (vägarbeten). Samt uppställning för diverse 

väghållningstillbehör till traktorer och lastbilar för väghållning. Målet är 

att i närområdet ta hand om material för återanvändning och effektivisera 

logistiken för utrustning, maskiner och material. En anmälan om 

anläggning för bearbetning och mellanlagring av avfall där 

krossverksamhet ingår (krossningen omfattar 2 tillfällen per år under 

arbetstid 07–16) har tidigare gjorts till bygg- och miljöförvaltningen. 

 
Yttranden  
Medelpads Räddningstjänstförbund: Ägaren/nyttjanderättshavaren är 

ansvarig för att brandsäkerheten på upplaget har en skälig nivå. Den som 

nyttjar upplaget bör ha en plan för hur materialet ska förvaras och vad man 

har för avstånd mellan olika material så inte en eventuell brand får för stor 

spridning till hela upplaget.  

 

Bygg- och miljöförvaltningen: Inga invändningar, hänvisar till tidigare 

skyddsåtgärder som meddelats i tidigare beslut.  

 

Härjeåns: Har befintligt kabelnät i området som behöver tas hänsyn till. 

Byggnad eller annan anläggning som medför att reparation och underhåll 

försvåras får inte uppföras närmare än 2 meter från kabeln utan 

ledningsägarens medgivande. Marknivån som medför att reparation och 

underhåll försvåras eller medför att kabeldjup blir för grund får heller inte 

ändras utan ledningsägarens medgivande.  

 

Övriga berörda sakägare är hörda i ärendet och har inga synpunkter 

gällande den ansökta åtgärden. 
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Bmn § 21 forts 
 
Underlag för beslut 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-04-22 
Ansökan 
Situationsplan  
Bullerutredning  
Markplaneringsritning  
Komplettering MD:s Grävtjänst  
Yttrande Medelpads  Räddningstjänstförbund  
Yttrande Bygg och miljöförvaltningen  
Yttrande Trafikverket 
Yttrande Härjeåns 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 

 
1. Bygg- och miljönämnden beviljar med stöd av 9 kap 31 § Plan- och 

bygglagen (2010:900) bygglov för uppförande av materialgård och 

upplag på ca 19 000 m2 på fastigheterna Torps-Byn 1:31, Torps-Byn 

6:2 och Torps-Byn 3:11 enligt ansökan.  

 

2. Kontrollansvarig behövs inte för projektet. 

 
Beslutsmotivering  
Den mark som berörs av etableringen har tidigare använts som 

uppställningsplats för skrotbilar. Då den nuvarande ägaren Marcus 

Dahlberg köpte fastigheten Torps-Byn 1:31 fraktades skrotbilarna bort och 

i oktober 2018 ansökte han om ett bygglov för en carport där han kunde 

förvara delar av de maskiner och tillbehör som används i verksamheten. I 

juli 2019 lämnades en anmälan för bearbetning och mellanlagring av avfall 

in där krossverksamhet ingår, krossningen omfattar 2 tillfällen per år under 

arbetstid kl 07–16.  

 

En bullerutredning för den planerade verksamheten upplag och 

materialgård har utförts som visar att den klarar riktvärdena för 

industribuller enligt vägledningen om industri- och annat buller som 

Naturvårdverket tagit fram.  

 

Enligt markplaneringsritningen består jorden inom området av sandmorän, 

vilket skall utgöra en bra grund att bygga på. Berget ligger ca 20 meter 

under markytan vid närliggande fastigheter och grundvattenytan ca 10 

meter under markytan.  

 

Då den sökande har redovisat att inga förorenade massor kommer att 

handhavas och att eventuella utsläpp av hydraulolja kommer att tas om  
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Bmn § 21 forts 

 

hand görs bedömningen att risken för föroreningar och utsläpp är liten. 

Den sökande har även ansökt om ett förhandsbesked för en tvätthall för 

större fordon på samma område och om den anläggningen kommer att 

uppföras skall den utrustas med oljeavskiljare vilket förbygger eventuella 

föroreningar från exempelvis lakvatten från regn och tvätt av fordon. 

 

De befintliga in- och utfarterna på fastigheten Torps-Byn 6:2 kommer att 

användas i etableringen av materialgården och upplaget. Vägen som löper 

över fastigheten Torps-Byn 6:2 har en last till närliggande fastigheter att 

de får nyttja vägen, d.v.s. vägen kan inte stängas av för 

rättighetsinnehavare. Men för att undvika risk för olyckor kommer in- och 

utfarter att tydligt skyltas upp för att göra eventuellt passerande 

uppmärksamma på eventuella faror. Vid större arbeten på det aktuella 

området kommer sergeanter (röd-orangea rektangulära skyltar) sättas upp 

för att leda om eventuell trafik för att skapa säkerhet för alla parter.  

 

Alla tre fastigheterna Torps-Byn 1:31, Torps-Byn 6:2 och Torps-Byn 3:11 

är taxerade som småhusenheter. Men då delar av den mark som berörs av 

etableringen (Torps-Byn 1:31) tidigare använts som uppställningsplats för 

skrotade fordon, se ovan, görs bedömningen att markanvändningen i 

området redan tagits i anspråk för annan typ av verksamhet än boende. 

Lokaliseringen uppfyller de krav som ställs i PBL 2 kap och 8 kap.  

 
Upplysningar 

De befintliga in- och utfarterna på fastigheten Torps-Byn 6:2 kommer att 

användas i etableringen av materialgården och upplaget. Som information 

skall nämnas att man inte har rätt att stänga av väg för rättighetsinne-

havare. För att undersöka alla eventuella rättighetsinnehavare för väg krävs 

en utredning.  

 

Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från dagen för detta beslut.  

 

Startbesked skall utfärdas innan byggnationer får påbörjas.  

 

Tekniskt samråd behövs inte i ärendet. 

 
Bakgrund  
2019-09-19 ansöktes om bygglov för nybyggnation av en industribyggnad 

på ca 468 m2 innehållande tvätthall, kontor, personalutrymme och 

övernattningslägenhet på fastigheten Torps-Byn 1:31. Vid ett platsbesök 

av bygg- och miljöförvaltningen syns schaktmassor samt diverse  
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Bmn § 21 forts 

 

väghållningstillbehör till traktorer och lastbilar för väghållning, containrar 

och trekammarbrunnar på området som hör till fastigheten. Fastigheten 

ligger utanför detaljplanerat område. Bygg- och miljöförvaltningen har i en 

tidigare anmälan om anläggning för bearbetning och mellanlagring för 

avfall på Torps-Byn 6:2 gjort bedömningen att risken för störningar till 

omgivningen i den planerade verksamheten är ringa. Det närmaste 

bostadshuset ligger ca 70 meter från området. Ärendet återremitteras av 

nämnden till bygg- och miljöförvaltningen för att undersöka om den 

verksamhet som finns på platsen också kräver ett bygglov. Bedömningen 

gjordes att den verksamhet som pågår på fastigheterna Torps-Byn 1:31 och 

Torps-Byn 6:2 är ett upplag och en materialgård som kräver en ansökan 

om bygglov. Men då den sökande tidigare varit i kontakt med kommunen 

bland annat i samband med anmälan om anläggning för bearbetning och 

mellanlagring för avfall på Torps-Byn 6:2 och inte informerats om att den 

anmälda verksamheten kan kräva lov, gjordes bedömningen att upplaget 

och materialgården blev sanktionsbefriad.  

 

2020-01-23 skickades ett lovföreläggande ut där Marcus Dahlberg 

förelades senast 2020-02-28 inkomma med en ansökan om lov för 

uppförande av upplag och materialgård på fastigheterna TorpsByn 1:31 

och Torps-Byn 6:2 

 
Avgift  

5 655 kr. Kostnad för startbesked ingår i denna summa.  

 

Faktura skickas separat. 
 
Bilagor 

1. Hur man överklagar beslutet 
2. Underlag för beslutet.     

   
  Expediering:  
  Beslutet skickas till  
  Sökanden 

  Beslutet meddelas  
  Grannar och övriga sakägare enligt förteckning 

  Beslutet kungörs i   
  Post- och Inrikes tidningar 
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  Dnr BMN 2019-000372 

 
Bmn § 22    Förhandsbesked för tvätthall, Torps-Byn 1:31 
 
MD:s Grävtjänst, Marcus Dahlberg ansöker om förhandsbesked för 

nybyggnad av en industribyggnad på ca 468 m2 som skall innehålla 

tvätthall, kontor, personalutrymme och övernattningslägenhet på 

fastigheten Torps-Byn 1:31.  

 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område inom ett område med 

flera bostadshus och den närmaste byggnaden är placerad ca 70 meter från 

planerad industribyggnad. Del av byggnaden blir i två våningar där plan 1 

skall innefatta tvätthall och personalutrymmen och plan 2 en 

övernattningslägenhet. Tvätthallen är avsedd för större fordon som 

kommer att tvättas för hand och sedan spolas av med högtryckstvätt. Den 

sökande beräknar att det kommer att utföras ca 700 tvättar per år i 

tvätthallen. Övernattningslägenheten kommer att användas för tillfällig 

övernattning, alltså inte som permanent bostad. Kontoret kommer inte 

heller att vara en permanent arbetsplats. 

 
Yttranden  
Ånge tekniska förvaltning VA godkänner att vatten och avlopp för 

fastigheten Torps-Byn 1:31 får användas till industriell verksamhet.  

 

Medelpads Räddningstjänstförbund vill ta del av en brandskydds-

beskrivning vid byggnationsskedet för att kunna säkerställa att 

brandskyddskraven i BBR uppfylls.  

 

Trafikverket förutsätter att rådande riktvärden för trafikbuller i enlighet 

med förordningen (2015:2016) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 

klaras. Trafikverket förutsätter att befintlig anslutning till fastigheten 

används.  

 

Övriga berörda sakägare är hörda i ärendet och har inga synpunkter 

gällande den ansökta åtgärden. 

 
Underlag för beslut 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-04-21 
Ansökan 
Situationsplan  
Bullerutredning  
Markplaneringsritning  
Komplettering bygglov, materialgård och upplag  
Yttrande Medelpads  Räddningstjänstförbund  
Yttrande Ånge tekniska förvaltning VA  
Yttrande Trafikverket 
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Bmn § 22 forts 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 
Bygg- och miljönämnden ger ett positivt förhandsbesked med stöd av 9 

kap. 17 § Plan- och bygglagen (2010:900) för nybyggnation av 

industribyggnad på ca 468 m2 som skall innehålla tvätthall, kontor, 

personalutrymme och övernattningslägenhet på fastigheten Torps-Byn 

1:31 enligt ansökan. 

 
Beslutsmotivering  
Den mark som berörs av etableringen har tidigare använts som 

uppställningsplats för skrotbilar. Då den nuvarande ägaren Marcus 

Dahlberg köpte fastigheten Torps-Byn 1:31 fraktades skrotbilarna bort och 

i oktober 2018 ansökte han om ett bygglov för en carport där han kunde 

förvara delar av de maskiner och tillbehör som används i verksamheten. I 

juli 2019 lämnades en anmälan för bearbetning och mellanlagring av avfall 

in där krossverksamhet ingår, krossningen omfattar 2 tillfällen per år under 

arbetstid 07–16 på fastigheten Torps-Byn 6:2 (grannfastighet till Torps-

Byn 1:31). Bygg- och miljöförvaltningen har i beslutet från 2019-09-19 

bedömt risken för störningar i planerad verksamhet till omgivningen som 

ringa. I dag används området av den sökande i en entreprenad- och 

transportverksamhet d.v.s. de kör med lastbilar och entreprenadmaskiner 

dagligen på platsen.  

 

En bullerutredning för den planerade verksamheten med tvätthall för större 

fordon samt upplag och materialgård på fastigheterna Torps-Byn 1:31, 

Torps-Byn 6:2 och Torps-Byn 3:11 har utförts som visar att den klarar 

riktvärdena för industribuller enligt vägledningen om industri- och annat 

buller som Naturvårdverket tagit fram.  

 

Enligt markplaneringsritningen består jorden inom området av sandmorän, 

vilket skall utgöra en bra grund att bygga på. Berget ligger ca 20 meter 

under markytan vid närliggande fastigheter och grundvattenytan ca 10 

meter under markytan.  

 

Den sökande har redovisat att anläggningen kommer att utrustas med 

oljeavskiljare för att förebygga eventuella föroreningar från exempelvis 

lakvatten, regn och tvätt av fordon. 

 

Ånge tekniska förvaltning VA har godkänt att vatten och avlopp för 

fastigheten Torps-Byn 1:31 får användas till industriell verksamhet.  
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Bmn § 22 forts 

 

I samtal med Ånge tekniska förvaltning har information givits att det finns 

möjligheter till kommunal soptömning.  

 

De befintliga in- och utfarterna på fastigheten Torps-Byn 6:2 kommer att 

användas i etableringen av materialgården och upplaget. Vägen som löper 

över fastigheten Torps-Byn 6:2 har en last till närliggande fastigheter att 

de får nyttja vägen, d v s. vägen kan inte stängas av för rättighetsinne-

havare. Men för att undvika risk för olyckor kommer in- och utfarter att 

tydligt skyltas upp för att göra eventuellt passerande uppmärksamma på 

eventuella faror. Vid större arbeten på det aktuella området kommer 

sergeanter (röd-orangea rektangulära skyltar) sättas upp för att leda om 

eventuell trafik för att skapa säkerhet för alla parter.  

 

Fastigheten Torps-Byn 1:31 är taxerad som småhusenhet. Men då delar av 

den tidigare använts som uppställningsplats för skrotade fordon, se ovan, 

görs bedömningen att markanvändningen i området redan tagits i anspråk 

för annan typ av verksamhet än boende. Lokaliseringen uppfyller de krav 

som ställs i PBL 2 kap.  

 

Åtgärden bedöms inte kräva planläggning. 

 
Upplysningar 

De befintliga in- och utfarterna på fastigheten Torps-Byn 6:2 kommer att 

användas i etableringen av materialgården och upplaget. Som information 

skall nämnas att man inte har rätt att stänga av väg för rättighetsinne-

havare. För att undersöka alla eventuella rättighetsinnehavare för väg krävs 

en utredning.  

 

Om anslutningen till fastigheten skall ändras krävs tillstånd enligt 39 § 

Väglagen.  

 

Tvätthallen kan bli en anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken, 

kontakt kan därför behöva tas med bygg- och miljöförvaltningen.  

 

Befintligt kabelnät finns på fastigheten Torps-Byn 1:31 varför kontakt med 

Härjeåns behöver tas för att utreda var kabelnätet går.  

 

Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av bygglov om ansökan om 

lov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 

Söks inte bygglov inom den angivna tiden upphör förhandsbeskedet att 

gälla.  
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Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

 
Bakgrund  
2019-09-19 ansöktes om bygglov för en nybyggnation av en 

industribyggnad på ca 468 m2 innehållande tvätthall, kontor, 

personalutrymme och övernattningslägenhet på fastigheten Torps-Byn 

1:31. Då de inlämnade ritningarna inte var skalenliga och den sökande 

ville avvakta med att uppgradera ritningarna tills han visste om en 

byggnation på plasten var möjlig att uppföra, gjordes bedömningen att 

ansökan om bygglov fick ändras till ansökan om förhandsbesked.  

 

2018-10-18 lämnades därför en ansökan om förhandsbesked för en 

industribyggnad på ca 468 m2 innehållande tvätthall, kontor, 

personalutrymme och övernattningslägenhet på fastigheten Torps-Byn 

1:31 in till bygg- och miljöförvaltningen.  

 

Vid ett platsbesök av bygg- och miljöförvaltningen syntes schaktmassor 

samt diverse väghållningstillbehör till traktorer och lastbilar för 

väghållning, containrar och trekammarbrunnar på området som hör till 

fastigheten. Ärendet återremitterades därför av nämnden till bygg- och 

miljöförvaltningen för att undersöka om den verksamhet som fanns på 

platsen också krävde ytterligare lov samt om en bullerutredning 

erfordrades innan ett beslut om förhandsbesked för tvätthall kunde tas.  

 

2020-01-23 skickades ett lovföreläggande ut där Marcus Dahlberg 

förelades senast 2020-02-28 inkomma med en ansökan om lov för 

uppförande av upplag och materialgård på fastigheterna TorpsByn 1:31 

och Torps-Byn 6:2.  

 

2020-02-13 inkom en ansökan om bygglov för upplag och materialgård på 

fastigheterna Torps-Byn 1:31, Torps-Byn 6:2 och Torps-Byn 3:11 och i 

samband med den ansökan om bygglov har en bullerutredning gjorts för 

all verksamhet på platsen. 

 
Avgift  

Förhandsbesked enligt kommunfullmäktiges antagna taxa: 6 840 kr.  

 

Faktura skickas separat. 
 
Bilagor 

1. Hur man överklagar beslutet 
2. Underlag för beslutet.     
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  Expediering:  
  Beslutet skickas till  
  Sökanden 

  Beslutet meddelas  
  Grannar och övriga sakägare enligt förteckning 

  Beslutet kungörs i   
  Post- och Inrikes tidningar 
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  Dnr BMN 2020-000027 

 
Bmn § 23   Bygglov ändring av byggnad, Mallberget 1:15 
 
Den sökande, Lelles Brunnsborrnng AB, äger fastigheten Mallberget 1:15 

där det idag finns en mindre kontorsbyggnad i ett plan samt en större 

lagerlokal på ca 700 kvm. Båda byggnaderna hyrs ut till NRC Group vilka 

i dagsläget har ca 25 anställda i Ånge med dessa lokaler som bas.  

 

Den mindre byggnaden inrymmer ett antal kontor för arbetsledning och 

planering samt kontor för avrapportering, personalutrymmen så som 

omklädningsrum, duschar, wc och ett litet fikautrymme med 6 platser. Av 

de anställda ingår 4 personer i arbets- och produktionsledningen vilka 

nyttjar de kontor som ligger i denna byggnad som sin huvudsakliga 

arbetsplats.  

 

Lagerbyggnaden inrymmer lager, utrymme för lagning och underhåll samt 

en tvätt- och smörjhall. På baksidan finns i anslutning till lagerbyggnaden 

en modul i markplan som inrymmer omklädningsrum, wc och 

matutrymme/kök med 16 platser.  

 

NRC Group bedriver på uppdrag av Trafikverket drift- och underhåll på 

Mittbanan och Ådalsbanan. Huvuddelen av de anställda jobbar som 

spårsvetsare, signaltekniker, maskinförare samt med underhåll av spår och 

perronger. Dessa arbetsuppgifter kräver full fysisk rörlighet.  

 

Ansökan om bygglov gäller en våning på 145 kvm längs med kortsidan 

inne i lagerbyggnaden. På våningsplanet är tänkt att finnas ett större 

matutrymme/kök med ca 30 platser, förråd, wc, vilrum och två kontor för 

avrapportering. Dessa kontor är tänkt att användas som tillfälliga 

arbetsplatser främst av de anställda som jobbar med spårarbete. 

Tillbyggnaden är ett steg i företagets expandering med tänkt rekrytering. 

De är i dagsläget trångbodda och behöver mer utrymme så som matplatser 

och kontor.  

 
Underlag för beslut 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-04-21 
Ansökan 

 Planritning 
 Teknisk beskrivning/ritning 

Foton 
 Platsbesök 
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Bmn § 23 forts 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 

 
Bygglov nekas med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 30 §. 

 
Beslutsmotivering  
Enligt PBL 8 kap 1 § punkt 3 ska ett byggnadsverk vara tillgänglig och 

användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  

 

Enligt PBL 8 kap 2 § punkt 3 ska kraven i PBL 8 kap. 1 § punkt 3 

uppfyllas vid ändring av en byggnad, vad gäller den del ändringen avser.  

 

Enligt PBL 8 kap 6 § gäller inte kravet på tillgänglighet i PBL 8 kap. 1 § 

punkt 3 när det är fråga om arbetslokal, om kraven är obefogade med 

hänsyn till arten av den verksamhet som lokalen är avsedd för. Vad gäller 

detta hänvisas till prop. 1985/86:1 sid. 495 som anger att i en och samma 

arbetslokal kan vissa delar av lokalerna behöva vara tillgängliga medan 

andra delar inte behöver vara det. Undantaget gäller den del av lokalen där 

full funktionsförmåga behövs för att kunna utföra arbetet. Undantaget kan 

vara motiverat för viss tung industri och för arbetsplatser med enbart 

servicepersonal. Men kontorslokaler i anslutning till sådana arbetslokaler 

ska alltid tillgänglighetsanpassas.  

 

Enligt PBF 3 kap 4 § ska det om det behövs för att en byggnad enligt PBL 

8 kap. 1 § punkt 3 ska vara tillgänglig och användbar för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, en byggnad vara försedd med en 

eller flera hissar eller andra lyftanordningar 

 

Enligt PBL 8 kap 7 § får kraven i PBL 8 kap. 1 § vid ändring av en 

byggnad anpassas och avsteg från kraven får göras med hänsyn till 

ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar. Avsteg från PBL 8 

kap. 1 § punkt 3 får dock göras endast om det med hänsyn till ändringens 

omfattning och byggnadens standard är uppenbart oskäligt att uppfylla 

kraven.  

 

Enligt PBF 3 kap 23 § ska det vara möjligt att göra avsteg från PBL 8 kap 

1 § punkt 3 vid ombyggnad. Hänsyn ska tas till byggnadens förutsättningar 

och om det är uppenbart oskäligt att uppfylla kraven. 

 

Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många som möjligt ska 

kunna delta i samhället på lika villkor. Inom det företag som nyttjar 

lokalerna finns både personal som jobbar på kontor och servicepersonal 

där full fysisk rörlighet krävs. De kontor som finns på fastigheten ligger i  
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Bmn § 23 forts 

 

en annan byggnad än där planerad byggnation skall göras vilket gör att 

man måste röra sig mellan olika byggnader för att tillgänglighet ska 

uppnås till samtliga typer av arbetsutrymmen, främst kontor och 

matutrymme/kök.  

 

Den tänkta åtgärden bedöms utgöra en omfattande ändring. Byggnaden 

som berörs av ändringen är rymlig och det finns med tanke på detta goda 

förutsättningar att uppfylla kraven på tillgänglighet och användbarhet till 

den nya våningen. Inga ombyggnationer eller anpassningar bedöms 

behöva göras i den befintliga byggnaden för att kunna uppfylla detta krav.  

 

Mot bakgrund av ovanstående görs bedömningen att den sökta ändringen 

med uppförande av ett våningsplan på 145 kvm, tänkt att inrymma 

arbetslokaler så som bl.a. kontor och matutrymme/kök är av den 

omfattningen och har den funktion att åtgärden måste uppfylla kraven på 

tillgänglighet och användbarhet då detta inte kan tillgodoses på annan plats 

i byggnaden. Befintlig byggnad har förutsättningar att uppfylla kraven. 

Bygg – och miljönämnden bedömer att åtgärden inte uppfyller tillämpliga 

bestämmelser och ger avslag för sökt åtgärd. 

 
Upplysningar 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, se bilaga. 

 
Avgift  

Avslag enligt kommunfullmäktiges antagna taxa: 915 kr.  

Avgiften faktureras av kommunen. 

 
Bilaga:  

Hur man överklagar beslutet  

 

  Expediering:  
  Beslutet skickas till  
  Sökanden 
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  Dnr BMN 2020-000080 

 
Bmn § 24   Förhandsbesked båthus, Lövsta xx 
 
X x har ansökt om förhandsbesked för uppförande av båthus på 

fastigheten Lövsta xx. Sökande ska avstycka mark och har avtal om köp 

av markägaren. 

 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område norr om Skorsta, Bräcke 

kommun. Platsen är inom ett utpekat LIS-område i kommunens tillägg till 

översiktsplanen. Strandskyddsdispens för båthuset har tidigare beviljats i 

separat beslut DB 2020-000152.  

 

Marken med båthus och ovan väg placerad fritidshus är tänkt att styckas 

av från den ursprungliga skogsfastigheten som ägs av Person Invest Skog 

AB. Marken utgörs till stor del av skogsmark.  

 

Ärendet har skickats ut till berörda sakägare. Inga invändningar har 

inkommit.  

 

Den samlade bedömningen är att den mark som tas i anspråk är lämplig 

för ändamålet. Fråga om avstyckning är en Lantmäterifråga. 

Lokaliseringen uppfyller de krav som ställs i PBL 2 kap samt i 

kommunens översiktsplan. Ävenså bedöms Miljöbalken 3 kap om 

hushållning med mark och vatten som uppfyllda.  

 
Underlag för beslut 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-04-23 
Situationsplan 

     
Bygg- och miljönämndens beslut 

 
1. Bygg- och miljönämnden beviljar med stöd av 9 kap. 17 § Plan- och 

bygglagen (2010:900) positivt förhandsbesked för uppförande av 

båthus på fastigheten Lövsta xx enligt ansökan.  

 

2. Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av bygglov om ansökan 

om lov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga 

kraft. Söks inte bygglov inom den angivna tiden upphör 

förhandsbeskedet att gälla. Förhandsbeskedet medför inte rätt att 

påbörja den sökta åtgärden. 
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Just. 

 
 
Bmn § 24 forts 
 
 
Avgift  

Förhandsbesked enligt kommunfullmäktiges antagna taxa: 4 730 kr.  

Avgiften faktureras av kommunen. 

  

  Expediering:  
  Kopia med besvärshänvisning  
  Sökanden 

  Beslutet meddelas  
  Person Invest Skog AB  

Box 380  
831 25 Östersund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ange.se/


 
 

   
 
 

 

Sida 27 av 65 PROTOKOLL 
 Datum: 2020-05-07 

Nämnd: Bygg- och miljönämnden 

Paragrafer: 16-44 

 

 

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

Just. 

 
   
  Dnr BMN 2020-000070 

 
Bmn § 25 Förhandsbesked tvätthall, Gällön 2:35  
 
Thomas Johanssons Hydraulservice AB har ansökt om förhandsbesked för 

uppförande av tvätthall för lastbilar och andra större fordon på fastigheten 

Gällön 2:35. 

 

Fastigheten ligger inom detaljplanerat område i Gällö samhälle. På 

fastigheten bedriver sökande service av lastbilar och maskiner. Nu vill 

sökande komplettera verksamheten med möjlighet till tvätt av lastbilar och 

andra större fordon. Tvätt behövs även för rengöring av fordon inför 

service men huvudsakligen blir det extern tvätt. Tvätthallen kommer att 

vara utrustad med slang för handtvätt. Ingen maskinell tvätt ska 

förekomma.  

 

Detaljplanen medger en byggnadshöjd på 6 meter men enligt ansökan 

krävs 7,2 meter. Anledningen är att det ska gå att köra in stora fordon i 

tvätthallen och då behövs takhöjden.  

 

Befintlig byggnad på fastigheten har samma höjd som den planerade 

tvätthallen.  

 

Ärendet har skickats ut till berörda sakägare: 

 

x: Redan idag många fordon på Sågvägen och nu risk för ytterligare 

buller. Delar av sjöutsikt försvinner. Många barn och familjer som rör sig 

längs Sågvägen. 

 

x: Oroar sig för mer buller på Sågvägen. Får utsikten skymd ut mot sjön. 

 
Samlad bedömning  

Ansökan gäller en industribyggnad som innehåller tvätthall. Detaljplanen 

medger att denna typ av byggnad får uppföras men för en byggnadshöjd 

på 6 meter. Här sker en avvikelse mot planen men den har accepterats 

tidigare då befintlig huvudbyggnad är högre än 6 meter.  

 

Framför den planerade tvätthallen finns två förrådsbyggnader som 

skymmer sikten från närliggande bostadshus. Den planerade tvätthallen 

kommer att synas främst från villor som ligger längs Kronvägen som 

ligger högre än de närmste villorna längs Sågvägen. Men skillnaden mot 

idag blir inte så stor med tanke på befintliga byggnader. Där tvätthallen 

ska byggas finns idag en förrådsbyggnad som ska monteras ner.  
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Just. 

 
 
Bmn § 25 forts 

 

Delar av utsikt kan bli något skymd men den skyms redan av träd som 

finns bakom tvätthallen. Träden är idag högre än den planerade hallen. 

Vintertid skyms utsikten mer då det inte finns löv i träden. Utsikten 

bedöms inte skymmas så mycket att det är en betydande olägenhet för 

omgivningen.  

 

Tvätthallen i sig bedöms inte medverka till buller eftersom den är isolerad 

och det är ingen maskinell tvättning. Trafik kan öka på Sågvägen men det 

kundunderlag som finns kommer troligen att bli lastbilar som åker till och 

från Gällö såg och som åker in för tvätt på samma gång. Andra fordon kan 

förekomma men huvudgruppen kör ändå på gatan.  

 

Längs Sågvägen finns en bred trottoar som utgör gång- och cykelbana. 

Lastbilar har begränsad hastighet till 30 km/tim och övriga fordon  

50 km/tim.  

 

Den samlade bedömningen ger att den nya tvätthallen inte bedöms 

påverka omgivningen så mycket att positivt förhandsbesked inte kan 

beviljas.  

 
Underlag för beslut 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-04-16 
Situationsplan 
Foton 
Yttrande H 
Yttrande xx 

      
Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Med stöd av 9 kap 17 § Plan- och bygglagen (2010:900) beviljar bygg- 

och miljönämnden positivt förhandsbesked för uppförande av tvätthall på 

fastigheten Gällön 2:35, enligt ansökan. 

 
Upplysningar  
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år och 

avslutats inom fem år från dagen för detta beslut.  

 

Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas innan bygglov 

och startbesked beviljats. 
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Just. 

 
 
Bmn § 25 forts 
 
Avgift  

Bygglov enligt kommunfullmäktiges antagna taxa: 6 170 kr.  
Avgiften faktureras av kommunen. 

  Expediering:  
  Kopia med besvärshänvisning  
  Sökanden 

  Beslutet meddelas  
  Sakägare enligt förteckning 
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  Dnr BMN 2020-000063 

 
Bmn § 26 Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus, 

Binnäset x  
 
xx har ansökt om bygglov för ombyggnad och ändrad användning av 

ekonomibyggnad till Bed & Breakfast på fastigheten Binnäset x.  

 

Fastigheten ligger utom detaljplanerat område i Binnäset, Bräcke 

kommun. Sökande och ytterligare en familj har för avsikt att flytta till 

fastigheten och etablera en B & B-verksamhet. De ska bosätta sig i de 

bostadshus som finns på fastigheten och sedan bygga om ladugårds-

byggnaden till B&B.  

 

Den byggnad som ska tas i anspråk för Bed & Breakfast är en 

ladugårdsbyggnad som ska byggas om till boende för 12 personer i 6 

sovrum med tillhörande enskilda badrum samt kök/restaurangdel.  

 

Berörda sakägare är hörda och det har inkommit synpunkter från två 

fastighetsägare. En fastighetsägare vill uppmärksamma på att det finns 

djurhållning i närheten och vill inte få klagomål på detta. En 

fastighetsägare är rädd för störning från verksamheten och tycker även att 

det är synd att ändra på det kulturella arvet som ladugården utgör idag. 
 
Samlad bedömning  

Sökande har köpt gården där verksamheten ska startas och tänker renovera 

upp båda bostadshusen för att de ska flytta dit och bo permanent. I 

samband med detta ska de även bygga om den aktuella 

ladugårdsbyggnaden och starta upp turistverksamheten.   

 

Den sökta åtgärden gäller ändrad användning och ombyggnad av 

ekonomibyggnad till ett Bed & Breakfast. Verksamheten kommer att 

medföra att folk uppehåller sig i området och att trafik till och från platsen 

ökar. I boendet får 12 personer plats. 

 

Från det planerade B & B till fastighetsgräns på Binnäset x är det cirka 57 

meter och till fritidshuset cirka 114 meter. Verksamheten kommer att 

märkas till fritidshuset i form av människor som rör sig på vägen och runt 

den planerade B & B. Avståndet på över 100 meter gör dock att 

bedömningen blir att det inte blir en betydande olägenhet för grann-

fastigheten även om det normalt är väldigt lugnt i området. Sökande har i 

bemötandet av inkomna synpunkter sagt att de kan minska på de 

fönsterytor som vänds mot Binnäset x. 
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Just. 

 
Bmn § 26 forts  
 

Den djurhållning som finns på Binnäset x accepteras av sökande. Inga 

krav kommer att ställas på att djur ska flyttas. De tycker att djur i området 

är en tillgång. 

 

Viss förändring av byggnaden kommer att ske främst med upptagning av 

nya fönster och sedan byggs även en utrymningsväg från övervåningen på 

östra gaveln för att klara gällande brandskyddskrav. Framtill byggs en 

liten tillbyggnad ovanför entrén som mest är för ljusinsläpp och för en 

snyggare entré. 

 

Byggnaden är en väl bevarad ladugårdsbyggnad som idag inte används. 

Byggnad och mark får anses vara lämplig för den användning som 

sökande vill ha. Olägenheten till omgivningen bedöms inte bli så stor att 

bygglov inte ska kunna beviljas. 

 

Den samlade bedömningen ger att nämnden föreslås att bevilja bygglov 

för ändrad användning av ekonomibyggnad till turistverksamhet i form av 

Bed & Breakfast. 

 
Underlag för beslut 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-04-17 
Situationsplan 
Fasadritningar 
Grannehöranden 
Kommunicering 

      
Bygg- och miljönämndens beslut 
 

1. Med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen (2010:900) beviljar bygg- 

och miljönämnden bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad 

till Bed & Breakfast (B&B) på fastigheten Binnäset x, enligt ansökan. 

2. Som kontrollansvarig för projektet fastställs xx, Gällö. 

 
Upplysningar  
Bygglovet upphör att gälla om startbesked inte söks inom två år från 

dagen för detta beslut. 

Bygglovet innebär inte att åtgärden får påbörjas innan startbesked 

beviljats. 
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Just. 

 
Bmn § 26 forts 
 
Avgift  

Bygglov enligt kommunfullmäktiges antagna taxa: 9 575 kr.  
Avgiften faktureras av kommunen.  

Avgift för startbesked tillkommer när detta utfärdats. 
 

Expediering:  
Kopia med besvärshänvisning  

  Sökanden 

  Beslutet meddelas  
  Sakägare enligt förteckning 
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Dnr BMN 2020-000100 

 
Bmn § 27 Förhandsbesked garage, Östernäset x  
 
xx söker förhandsbesked för uppförande av garage på 140-180 kvm på 

fastigheten Östernäset x. Fastigheten ligger utanför detaljplan samt utanför 

sammanhållen bebyggelse i Harprå, Ånge kommun.  

 

Östernäset x, bebyggd lantbruksenhet, är uppdelad i tre delar som ligger 

utspridda utan att beröra varandra. Del 3 som berörs av den tänkta 

åtgärden är ett litet skogsskifte på ca 5300 kvm som ligger i anslutning till 

byns flygfält.  

 

Den sökande har köpt fastighetens del 3, och vill uppföra ett garage på 

140-180 kvm. Denne är aktiv i flygklubben och tänker använda garaget 

för reparationer av de flygplan som nyttjar flygfältet. Marken består idag 

av skog och ett förhandsbesked för byggnation krävs för att avstyckning 

från den ursprungliga lantbruksfastigheten Östernäset x ska kunna göras 

och den sökande ska kunna avsluta köpet av del 3. Del 3 är en för liten 

skogsfastighet för att kunna säljas till någon som inte tidigare är 

skogsägare.  

 

Berörda sakägare är tillfrågade och har inget att erinra. 

 
Underlag för beslut 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-04-20 
Ansökan 
Situationsplan 
Foton 
Platsbesök 
Grannehöranden 

      
Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden ger ett positivt förhandsbesked med stöd av 9 

kap. 17 § Plan- och bygglagen (2010:900) för uppförande av garage på 

fastigheten Östernäset x enligt ansökan. 

 
Beslutsmotivering  
 

Lokaliseringen bedöms uppfylla de krav som ställs i PBL 2 kap.  
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Just. 

 
 
Bmn § 26 forts 
 

Kommunen gör bedömningen att uppförande av garage kan ske. Marken 

som är tänkt att bebyggas består enbart av skog men används inte för 

skogsbruk, den är åtskild från resten av fastigheten och relativt liten.  

 

Då byggnaden och den verksamhet som kommer att vara verksam i 

byggnaden kommer att utgöra ett komplement till det närliggande 

flygfältet med sin verksamhet bedöms marken vara lämplig för den tänkta 

åtgärden. De båda verksamheterna bedöms inte vara störande för varandra 

med avseende på buller och extra trafik. Ingen annan bebyggelse finns i 

närheten av fastigheten.  

 

Det finns förutsättningar att ansluta fastigheten till den väg som löper till 

flygfältet med dess byggnader. VA kommer inte att anslutas till 

fastigheten. Åtgärden bedöms inte kräva planläggning.  

 

Markägare och berörda sakägare är hörda i ärendet och har inte några 

synpunkter angående åtgärden 

 
Upplysningar  
Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av bygglov om ansökan om 

lov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 

Söks inte bygglov inom den angivna tiden upphör förhandsbeskedet att 

gälla. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden 

innan bygglov har beviljats och startbesked getts. 

 

Bygglov ska sökas i god tid innan planerad byggstart. Enligt 9 kap 27 § 

PBL ska beslut om bygglov fattas inom 10 veckor från det att ansökan är 

komplett.  

 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, se bilaga. 
 
Avgift  

Förhandsbesked enligt kommunfullmäktiges antagna taxa: 6 584 kr.  
Avgiften faktureras av kommunen. 

  Expediering:  
  Kopia med besvärshänvisning  
  Sökanden 

  Beslutet meddelas  
  Sakägare enligt förteckning 

  Beslutet kungörs i   
  Post- och Inrikes tidningar 
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Dnr BMN 2020-000109 

 
Bmn § 27   Ändrad hastighet inom Bräcke tätort 
 
Förslaget innebär ändring av hastigheter inom Bräcke tätort från 50 

km/tim till 40 km/tim alternativt 60 km/tim. 30 km/tim behålls bara vid 

skola. 

 

Många önskemål om förändring av hastigheten inom och genom Bräcke 

samhälle har inkommit. Hastigheten upplevs ofta som hög på fordon som 

kör genom samhället. Det gäller även inom samhället på kommunala 

gatunätet.  

 

Nu finns flera gator i samhället som har 30 km/tim vilket är en hastighet 

som endast ska användas i undantagsfall i områden där barn rör sig på 

egen hand som utanför skolgårdar. Runt Bräcke skola kommer 30 km/tim 

att finnas kvar men i övrigt tas den hastigheten bort. Eventuella 

hastighetsproblem får på övriga gator lösas på annat sätt.  

 

Samtal har förts med Trafikverket om hastigheten på deras vägar. Detta 

förslag är en blandning mellan kommunens grundförslag och 

Trafikverkets synpunkter. Avvikelse finns på väg 323 där Trafikverket 

tycker att det ska vara 60 km/tim en längre sträcka.  

 

Inom den markerade områdeslinjen på bifogad karta kommer 40 km/tim 

att införas. Undantag görs för gatorna runt Bräcke skola som får 30 

km/tim samt för del av E14 som i den norra delen får 60 km/tim fram till 

polisstationen. Även länsväg 323 får 60 km/tim fram till innan 

övergångsstället vid Björkhaga idrottsplats. 

 
Samlad bedömning 

 
E14  

E14 genom Bräcke har troligen det högsta antal bilar per dygn i hela 

Bräcke kommun. Under vissa perioder upplevs trafiken som trång och det 

finns butiker på båda sidor om vägen. Många går över vägen och det finns 

bara ett bevakat övergångsställe. 40 km/tim är en mer lämplig hastighet 

med hänsyn till hur många fordon och gående som uppehåller sig längs 

vägen. I dag finns ingen gång- och cykelbana som sträcker sig genom hela 

samhället. 40 km/tim föreslås inom det område med butiksverksamhet på 

båda sidor av vägen och där flest fotgängare finns. I den norra delen 

förlängs 60 km/tim till polisstationen eftersom trafiksituationen där är 

bättre än i de mer centrala delarna.  
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Just. 

 
 
Bmn § 27 forts 

 

Länsväg 323  

På länsväg 323 införs 60 km/tim fån nuvarande 50-gräns till innan 

övergångsstället vid Björkhaga idrottsplats. Därifrån blir det 40 km/tim 

fram till E14. En anledning är att det rör sig många gående och cyklande 

över väg 323 till och från den återvinningsstation som finns vid 

korsningen väg 323 och Tjärnvägen. På Tjärnvägen finns även en 

tankstation för långtradare och dessa kör in eller ut via väg 323 och 

påverkar gående eftersom ingen gångoch cykelbana finns. Längs väg 323 

finns en lekpark med många besökare. Där finns utrustning för barn i olika 

åldrar så många går dit själv utan föräldrars följe. Många går över till 

hotell Jämtkrogen för att fika eller äta, särskilt om det kommer grupper 

utifrån som åker hit på dagsutflykter. Trafikverket tycker att det bör vara 

60 km/tim hela väg 323 förutom vid övergångsstället vid Björkhaga där 

det ska vara 40 km/tim.  

 

Länsväg 711  

För länsväg 711 införs 40 km/tim från nuvarande gräns för 50 km/tim 

ovanför kyrkogården ner till E14. Vid infart mot samhället från Albacken 

så kommer Bräcke kyrkogård direkt där många parkerar och går längs 

vägen som är smal och bitvis inte har vägrenar. Många går även med barn 

och barnvagnar upp till kommunens förskola som ligger på 

Furuhagsområdet omedelbart efter 40-skylten. Många går även över väg 

711 och in på en gångbana som går över kyrkogården och ner mot 

samhället via Furulundsvägen. Väg 711 har en smal passage mellan 

kyrkan och kyrkogården och här går ofta människor som besökt kyrkan 

eller kyrkogården. Även församlingshemmet ligger på motsatt sida vägen 

gentemot kyrkan. Gående passerar över vägen efter gudstjänster, 

begravningar mm.  

 

Kommunala gator  

Inom det kommunala gatunätet i samhället införs generellt 40 km/tim 

förutom runt skolan där 30 km/tim behålls. Några sträckor med 30 km/tim 

tas bort då denna hastighet ska användas mycket restriktivt för att få 

efterlevnad av hastigheten. Om ytterligare åtgärder krävs ska det ordnas 

via farthinder eller annan lämplig åtgärd som avgörs från fall till fall.  

 

Den samlade bedömningen är att det nya förslaget ska ge en logisk och 

relevant hastighet inom Bräcke samhälle. Hastighetsförändringar bör ske i 

steg av 20 km/tim för att få effekt. I hela landet övergår vi mer till att 

använda jämna hastighetstal 40, 60, 80 och 100 km/tim och undantagsvis 

30 och övriga udda tal. 
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Just. 

 
 
Bmn § 27 forts 
 
 
Underlag för beslut 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-04-23 
Karta 

      
Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket  

14 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) att  

 

1. På gator och vägar inom Bräcke samhälle, förutom rödmarkerade gator 

enligt bifogad karta får fordon inte föras med högre hastighet än 40 

km/tim.  

 

2. Samtidigt upphör nämndens tidigare beslut 2305 2009:0072 samt  

2305 2011:0014 att gälla.  

 

3. Beslutet gäller från och med 15 juni 2020. 

 

 Expediering:  
 Trafikverket 
 Polisen 
 Teknik- och infrastrukturavdelning, Bräcke kommun 
 

  Införes i RDT som STFS 
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Just. 

 
Dnr BMN 2020-000117 

 
Bmn § 28   Ändrad hastighet väg 323 
 
Förslaget innebär ändring av hastighet på länsväg 323 från 50 km/tim till 

60 km/tim. 

 

Bräcke kommun har gjort en översyn av hastighetsbegränsningar inom 

Bräcke samhälle. I samband med att hastigheten generellt har sänkts inom 

samhället så finns sträckor där 40 km/tim inte är befogat med hänsyn till 

trafik och fotgängare. 

 

På väg 323 finns en sträcka från där nuvarande 50-skylten till 

övergångsstället vid Björkhaga idrottsplats där det inte är motiverat med 

40 km/tim. Då 50 km/tim tas bort i samhället så föreslås en höjning till 60 

km/tim istället. Förslaget har samråtts med Trafikverket innan beslut.   

 
Samlad bedömning 
Den aktuella sträckan är en raksträcka med god sikt. Gångväg finns från 

övergångsstället vid Björkhaga och vidare till bostadsområdena bortom 

ishallen. Från där 60 km/tim tar slut innan övergångsstället och till E14 

föreslås en ändring från 50 km/tim till 40 km/tim i separat ärende.  
 
Underlag för beslut 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-04-21 
Karta 

      
Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket  

14 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) att  

 

1. På länsväg 323 från östra gränsen för tätbebyggt område till 360 meter 

från korsning med E14 får fordon inte föras med högre hastighet än 60 

km/tim.  

 

2. Beslutet gäller från och med 15 juni 2020. 

 

 Expediering:  
 Trafikverket  
 Polisen   
 Teknik- och infrastrukturavdelning Bräcke kommun 
 

  Införes i RDT som STFS 
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Just. 

 

 
Dnr BMN 2020-000118 

 
Bmn § 29   Ändrad hastighet på Europaväg 14 
 
Förslaget innebär ändring av hastighet på E 14 från 50 km/tim till 60 

km/tim. 

 

Bräcke kommun har gjort en översyn av hastighetsbegränsningar inom 

Bräcke samhälle. I samband med att hastigheten generellt har sänkts inom 

samhället så finns sträckor där 40 km/tim inte är befogat med hänsyn till 

trafik och fotgängare. 

 

På E 14 finns en sträcka från gränsen för tätbebyggt område till 125 meter 

söder om korsning med väg 323 där det inte är motiverat med 40 km/tim. 

Då 50 km/tim tas bort i samhället så föreslås en höjning till 60 km/tim 

istället. Förslaget har samråtts med Trafikverket innan beslut.   

 
Samlad bedömning 
Den aktuella sträckan är en raksträcka med god sikt. Gångväg finns från 

övergångsstället vid Björkhaga och vidare till bostadsområdena bortom 

ishallen. Från där 60 km/tim tar slut vid övergångsstället och till E14 

föreslås en ändring från 50 km/tim till 40 km/tim i separat ärende.  
 
Underlag för beslut 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-04-21 
Karta 

      
Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket  

14 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) att  

 

1. På Europaväg 14 från norra gränsen för tätbebyggt område till 125 

meter söder om korsning med länväg 323 får fordon inte föras med högre 

hastighet än 60 km/tim.  

 

2. Beslutet gäller från och med 15 juni 2020. 

 

 Expediering:  
 Trafikverket  
 Polisen   
 Teknik- och infrastrukturavdelning Bräcke kommun 
 

  Införes i RDT som STFS 
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Just. 

 

 
Dnr BMN 2020-000119 

 
Bmn § 30   Ändrad hastighet på Stensmyrvägen 

 

Förslaget innebär ändring av hastighet Stensmyrsvägen från 70 km/tim till 

60 km/tim. 

 

Stensmyrsvägen är en smal grusväg med både permanentboende och 

fritidshus där det idag råder 70 km/tim. Vägen använd i stor utsträckning 

för promenader och av ridande då det finns gårdar med hästhållning i 

området. Vägen är bitvis kurvig och har besvärliga backkrön med dålig 

sikt. Önskemål finns främst från gående och ridande om en sänkning av 

hastigheten.  

 

Samlad bedömning 
Stensmyrsvägen är relativt smal och i den norra delen både kurvig och 

med backkrön. Med tanke på antalet gående samt ridande så är det 

motiverat med en sänkning av hastigheten till 60 km/tim. Nämnden 

föreslås besluta att införa 60 km/tim på den aktuella vägsträckan. 
 
Underlag för beslut 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-04-22 
Karta 

      
Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket  

14 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) att  

 

1.På Stensmyrsvägen från gräns för tätbebyggt område mot Västra 

Kungsvägen till E 14 får fordon inte föras med högre hastighet än 60 

km/tim. 

 

2. Beslutet gäller från och med 15 juni 2020. 

 

 Expediering:  
 Teknik- och infrastrukturavdelning Bräcke kommun 
 

  Införes i RDT som STFS 
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Just. 

 

 
Dnr BMN 2018-000223 

 
Bmn § 31   Föreläggande om eldningsförbud, Börjesjö x 

 

2018-02-06 inkom protokoll till bygg- och miljöförvaltningen från den 

brandskyddskontroll som JO-sotning utfört på fastigheten. Protokollet 

visar på brister beträffande tillträdes- och skyddsanordningarna på taket.  
 
Underlag för beslut 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-04-16 
Protokoll dnr 161-334067-1 
Kommunicering med fastighetsägaren och JO-sotning 

      
Bygg- och miljönämndens beslut 

 

1. Med stöd av Plan- och bygglagen 11 kap 19 § föreläggs xx att åtgärda 

nedan nämnda brister och därefter lämna in ett besiktningsprotokoll 

från sakkunnig som visar att bristerna är åtgärdade. Bristerna skall 

vara åtgärdade innan 1 september 2020. Om inte besiktning kunnat 

göras före 1 september 2020, skall tid för besiktning av sakkunnig 

vara bokad före 1 september 2020.  

 

Brister:  

Takstege saknas  

Glidskydd saknas  

 

2. Med stöd av PBL 11 kap 33 § punkt 1 förenas föreläggandet med 

eldningsförbud fr o m 1 september 2020 och så länge bristerna inte är 

åtgärdade.  

 

3. Med stöd av PBL 11 kap 40 § skickas beslutet till Lantmäteriet för 

anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

 
Beslutsmotivering  

Enligt brandskyddprotokollet uppfylls inte föreskrifterna i Boverkets 

Byggregler (BBR) BFS 2011:6 avsnitt 8:24.  

 

Om någon underlåter att utföra ett arbete eller vidta någon annan åtgärd 

som åligger denne enligt denna lag eller enligt någon föreskrift eller något 

beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 

förelägga denne att inom viss tid vidta åtgärder, PBL 11 kap 19 §.  
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Just. 

 
Bmn § 31 forts 
 

Enligt PBL 11 kap 33 § punkt 1 får byggnadsnämnden förbjuda den som 

äger eller har nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller 

delar av byggnadsverket om byggnadsverket har brister som kan äventyra 

säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av 

byggnadsverket.  

 

Enligt lagen om skydd mot olyckor, (LSO) 2 kap 2 § ska ägaren till en 

byggnad vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att 

hindra eller begränsa skador till följd av brand.  

 

I detta fall så underlåter fastighetsägaren att åtgärda de brister som finns 

på takskyddsanordningarna. Sotning och brandskyddskontroll kan då inte 

utföras på ett säkert sätt. Fastighetsägaren har då inte vidtagit de åtgärder 

som behövs för att förebygga brand. Fortsatt eldning när inte sotning och 

brandskyddskontroll kan utföras skulle innebära en förhöjd risk för brand 

och därmed en fara för människors liv och hälsa.  

 

Den myndighet som beslutar om ett föreläggande enligt PBL 11 kap  

19 § ska genast skicka sitt beslut till inskrivningsmyndigheten, PBL  

11 kap 40 §. 

 
Upplysningar  

Om rättelse sker innan nämndens möte, upphävs föreläggandet om 

eldningsförbud. Beslutet kan överklagas. 

 

 Expediering, med besvärshänvisning:  
 x 

  Beslutet meddelas  
  Lantmäteriet, fastighetsinskrivningen 
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Just. 

 
Dnr BMN 2018-000130 

 
Bmn § 32   Föreläggande om eldningsförbud, Stugusjön x 

 

2017-12-05 inkom protokoll till bygg- och miljöförvaltningen från den 

brandskyddskontroll som JO-sotning utfört på fastigheten. Protokollet 

visar på brister beträffande tillträdes- och skyddsanordningarna på taket.  
 
Underlag för beslut 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-04-08 
Protokoll dnr 1228-236330-1 
Kommunicering med fastighetsägaren  

      
Bygg- och miljönämndens beslut 

 

1. Med stöd av Plan- och bygglagen 11 kap 19 § föreläggs xx att åtgärda 

nedan nämnda brister och därefter lämna in ett besiktningsprotokoll 

från sakkunnig som visar att bristerna är åtgärdade. Bristerna skall 

vara åtgärdade innan 1 september 2020. Om inte besiktning kunnat 

göras före 1 september 2020, skall tid för besiktning av sakkunnig vara 

bokad före 1 september 2020.  

 

Brister:  

Glidskydd saknas  

Takskydd bristfälligt (stege mellan utbyggnad och husets tak är en 

anpassad)  

Takstege saknas (på utbyggnad)  

Bristfälligt monterad takstege 

 

2. Med stöd av PBL 11 kap 33 § punkt 1 förenas föreläggandet med 

eldningsförbud fr o m 1 september 2020 och så länge bristerna inte är 

åtgärdade.  

 

3. Med stöd av PBL 11 kap 40 § skickas beslutet till Lantmäteriet för 

anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

 
Beslutsmotivering  

Enligt brandskyddprotokollet uppfylls inte föreskrifterna i Boverkets 

Byggregler (BBR) BFS 2011:6 avsnitt 8:24.  

 

Om någon underlåter att utföra ett arbete eller vidta någon annan åtgärd 

som åligger denne enligt denna lag eller enligt någon föreskrift eller något 

beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 

förelägga denne att inom viss tid vidta åtgärder, PBL 11 kap 19 §.  
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Just. 

 
Bmn § 32 forts 
 

Enligt PBL 11 kap 33 § punkt 1 får byggnadsnämnden förbjuda den som 

äger eller har nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller 

delar av byggnadsverket om byggnadsverket har brister som kan äventyra 

säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av 

byggnadsverket.  

 

Enligt lagen om skydd mot olyckor, (LSO) 2 kap 2 § ska ägaren till en 

byggnad vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att 

hindra eller begränsa skador till följd av brand.  

 

I detta fall så underlåter fastighetsägaren att åtgärda de brister som finns 

på takskyddsanordningarna. Sotning och brandskyddskontroll kan då inte 

utföras på ett säkert sätt. Fastighetsägaren har då inte vidtagit de åtgärder 

som behövs för att förebygga brand. Fortsatt eldning när inte sotning och 

brandskyddskontroll kan utföras skulle innebära en förhöjd risk för brand 

och därmed en fara för människors liv och hälsa.  

 

Den myndighet som beslutar om ett föreläggande enligt PBL 11 kap  

19 § ska genast skicka sitt beslut till inskrivningsmyndigheten, PBL  

11 kap 40 §. 

 
Upplysningar  

Om rättelse sker innan nämndens möte, upphävs föreläggandet om 

eldningsförbud. Beslutet kan överklagas. 

 

 Expediering, med besvärshänvisning:  
 x 

  Beslutet meddelas  
  Lantmäteriet, fastighetsinskrivningen 
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Just. 

Dnr BMN 2018-000075 

 
Bmn § 33   Föreläggande om eldningsförbud, Flatnor x 

 

2017-12-05 inkom protokoll till bygg- och miljöförvaltningen från den 

brandskyddskontroll som JO-sotning utfört på fastigheten. Protokollet 

visar på brister beträffande tillträdes- och skyddsanordningarna på taket.  
 
Underlag för beslut 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-04-08 
Protokoll dnr 820-307189-1 
Kommunicering med fastighetsägaren  

      
Bygg- och miljönämndens beslut 

 

1. Med stöd av Plan- och bygglagen 11 kap 19 § föreläggs xx att åtgärda 

nedan nämnda brister och därefter lämna in ett besiktningsprotokoll 

från sakkunnig som visar att bristerna är åtgärdade. Bristerna skall 

vara åtgärdade innan 1 september 2020. Om inte besiktning kunnat 

göras före 1 september 2020, skall tid för besiktning av sakkunnig vara 

bokad före 1 september 2020.  

 

Brister:  

Glidskydd saknas  

Takskydd felplacerad (takstege på utbyggnad är för nära taket) 

 

2. Med stöd av PBL 11 kap 33 § punkt 1 förenas föreläggandet med 

eldningsförbud fr o m 1 september 2020 och så länge bristerna inte är 

åtgärdade.  

 

3. Med stöd av PBL 11 kap 40 § skickas beslutet till Lantmäteriet för 

anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

 
Beslutsmotivering  

Enligt brandskyddprotokollet uppfylls inte föreskrifterna i Boverkets 

Byggregler (BBR) BFS 2011:6 avsnitt 8:24.  

 

Om någon underlåter att utföra ett arbete eller vidta någon annan åtgärd 

som åligger denne enligt denna lag eller enligt någon föreskrift eller något 

beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 

förelägga denne att inom viss tid vidta åtgärder, PBL 11 kap 19 §.  
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Just. 

 
Bmn § 33 forts 
 

Enligt PBL 11 kap 33 § punkt 1 får byggnadsnämnden förbjuda den som 

äger eller har nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller 

delar av byggnadsverket om byggnadsverket har brister som kan äventyra 

säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av 

byggnadsverket.  

 

Enligt lagen om skydd mot olyckor, (LSO) 2 kap 2 § ska ägaren till en 

byggnad vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att 

hindra eller begränsa skador till följd av brand.  

 

I detta fall så underlåter fastighetsägaren att åtgärda de brister som finns 

på takskyddsanordningarna. Sotning och brandskyddskontroll kan då inte 

utföras på ett säkert sätt. Fastighetsägaren har då inte vidtagit de åtgärder 

som behövs för att förebygga brand. Fortsatt eldning när inte sotning och 

brandskyddskontroll kan utföras skulle innebära en förhöjd risk för brand 

och därmed en fara för människors liv och hälsa.  

 

Den myndighet som beslutar om ett föreläggande enligt PBL 11 kap  

19 § ska genast skicka sitt beslut till inskrivningsmyndigheten, PBL  

11 kap 40 §. 

 
Upplysningar  

Om rättelse sker innan nämndens möte, upphävs föreläggandet om 

eldningsförbud. Beslutet kan överklagas. 

 

 Expediering, med besvärshänvisning:  
 x 

  Beslutet meddelas  
  Lantmäteriet, fastighetsinskrivningen 
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Just. 

Dnr BMN 2018-000136 

 
Bmn § 34   Föreläggande om eldningsförbud, Sösjö x 

 

2017-12-05 inkom protokoll till bygg- och miljöförvaltningen från den 

brandskyddskontroll som JO-sotning utfört på fastigheten. Protokollet 

visar på brister beträffande tillträdes- och skyddsanordningarna på taket.  
 
Underlag för beslut 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-04-09 
Protokoll dnr 3184-255013-1 
Kommunicering med fastighetsägaren  

      
Bygg- och miljönämndens beslut 

 

1. Med stöd av Plan- och bygglagen 11 kap 19 § föreläggs xx att åtgärda 

nedan nämnda brister och därefter lämna in ett besiktningsprotokoll 

från sakkunnig som visar att bristerna är åtgärdade. Bristerna skall 

vara åtgärdade innan 1 september 2020. Om inte besiktning kunnat 

göras före 1 september 2020, skall tid för besiktning av sakkunnig vara 

bokad före 1 september 2020.  

 

Brister:  

Glidskydd saknas (till hustak) 

Takbrygga bristfällig (takbrygga bristfälligt fastsatt)  

Bristfälligt monterad takstege 

 

2. Med stöd av PBL 11 kap 33 § punkt 1 förenas föreläggandet med 

eldningsförbud fr o m 1 september 2020 och så länge bristerna inte är 

åtgärdade.  

 

3. Med stöd av PBL 11 kap 40 § skickas beslutet till Lantmäteriet för 

anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

 
Beslutsmotivering  

Enligt brandskyddprotokollet uppfylls inte föreskrifterna i Boverkets 

Byggregler (BBR) BFS 2011:6 avsnitt 8:24.  

 

Om någon underlåter att utföra ett arbete eller vidta någon annan åtgärd 

som åligger denne enligt denna lag eller enligt någon föreskrift eller något 

beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 

förelägga denne att inom viss tid vidta åtgärder, PBL 11 kap 19 §.  
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Just. 

 
 
Bmn § 34 forts 
 

Enligt PBL 11 kap 33 § punkt 1 får byggnadsnämnden förbjuda den som 

äger eller har nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller 

delar av byggnadsverket om byggnadsverket har brister som kan äventyra 

säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av 

byggnadsverket.  

 

Enligt lagen om skydd mot olyckor, (LSO) 2 kap 2 § ska ägaren till en 

byggnad vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att 

hindra eller begränsa skador till följd av brand.  

 

I detta fall så underlåter fastighetsägaren att åtgärda de brister som finns 

på takskyddsanordningarna. Sotning och brandskyddskontroll kan då inte 

utföras på ett säkert sätt. Fastighetsägaren har då inte vidtagit de åtgärder 

som behövs för att förebygga brand. Fortsatt eldning när inte sotning och 

brandskyddskontroll kan utföras skulle innebära en förhöjd risk för brand 

och därmed en fara för människors liv och hälsa.  

 

Den myndighet som beslutar om ett föreläggande enligt PBL 11 kap  

19 § ska genast skicka sitt beslut till inskrivningsmyndigheten, PBL  

11 kap 40 §. 

 
Upplysningar  

Om rättelse sker innan nämndens möte, upphävs föreläggandet om 

eldningsförbud. Beslutet kan överklagas. 

 

 Expediering, med besvärshänvisning:  
 x 

  Beslutet meddelas  
  Lantmäteriet, fastighetsinskrivningen 
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Just. 

 
Dnr BMN 2018-000147 

 
Bmn § 35   Föreläggande om eldningsförbud, Tavnäs x 

 

2017-12-05 inkom protokoll till bygg- och miljöförvaltningen från den 

brandskyddskontroll som JO-sotning utfört på fastigheten. Protokollet 

visar på brister beträffande tillträdes- och skyddsanordningarna på taket.  
 
Underlag för beslut 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-04-09 
Protokoll dnr 248-364854-1 
Kommunicering med fastighetsägaren och JO-sotning 

      
Bygg- och miljönämndens beslut 

 

1. Med stöd av Plan- och bygglagen 11 kap 19 § föreläggs xx att åtgärda 

nedan nämnda brister och därefter lämna in ett besiktningsprotokoll 

från sakkunnig som visar att bristerna är åtgärdade. Bristerna skall 

vara åtgärdade innan 1 september 2020. Om inte besiktning kunnat 

göras före 1 september 2020, skall tid för besiktning av sakkunnig vara 

bokad före 1 september 2020.  

 

Brister:  

Bristfälligt monterad takstege 

 

2. Med stöd av PBL 11 kap 33 § punkt 1 förenas föreläggandet med 

eldningsförbud fr o m 1 september 2020 och så länge bristerna inte är 

åtgärdade.  

 

3. Med stöd av PBL 11 kap 40 § skickas beslutet till Lantmäteriet för 

anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

 
Beslutsmotivering  

Enligt brandskyddprotokollet uppfylls inte föreskrifterna i Boverkets 

Byggregler (BBR) BFS 2011:6 avsnitt 8:24.  

 

Om någon underlåter att utföra ett arbete eller vidta någon annan åtgärd 

som åligger denne enligt denna lag eller enligt någon föreskrift eller något 

beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 

förelägga denne att inom viss tid vidta åtgärder, PBL 11 kap 19 §.  
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Just. 

 
Bmn § 35 forts 
 

Enligt PBL 11 kap 33 § punkt 1 får byggnadsnämnden förbjuda den som 

äger eller har nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller 

delar av byggnadsverket om byggnadsverket har brister som kan äventyra 

säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av 

byggnadsverket.  

 

Enligt lagen om skydd mot olyckor, (LSO) 2 kap 2 § ska ägaren till en 

byggnad vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att 

hindra eller begränsa skador till följd av brand.  

 

I detta fall så underlåter fastighetsägaren att åtgärda de brister som finns 

på takskyddsanordningarna. Sotning och brandskyddskontroll kan då inte 

utföras på ett säkert sätt. Fastighetsägaren har då inte vidtagit de åtgärder 

som behövs för att förebygga brand. Fortsatt eldning när inte sotning och 

brandskyddskontroll kan utföras skulle innebära en förhöjd risk för brand 

och därmed en fara för människors liv och hälsa.  

 

Den myndighet som beslutar om ett föreläggande enligt PBL 11 kap  

19 § ska genast skicka sitt beslut till inskrivningsmyndigheten, PBL  

11 kap 40 §. 

 
Upplysningar  

Om rättelse sker innan nämndens möte, upphävs föreläggandet om 

eldningsförbud. Beslutet kan överklagas. 

 

 Expediering, med besvärshänvisning:  
 x 

  Beslutet meddelas  
  Lantmäteriet, fastighetsinskrivningen 
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Just. 

 
Dnr BMN 2018-000152 

 
Bmn § 36   Föreläggande om eldningsförbud, Ubyn x 

 

2017-12-05 inkom protokoll till bygg- och miljöförvaltningen från den 

brandskyddskontroll som JO-sotning utfört på fastigheten. Protokollet 

visar på brister beträffande tillträdes- och skyddsanordningarna på taket.  
 
Underlag för beslut 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-04-08 
Protokoll dnr 4015-274222-1 
Kommunicering med fastighetsägaren  

      
Bygg- och miljönämndens beslut 

 

1. Med stöd av Plan- och bygglagen 11 kap 19 § föreläggs xx att åtgärda 

nedan nämnda brister och därefter lämna in ett besiktnings-protokoll 

från sakkunnig som visar att bristerna är åtgärdade. Bristerna skall 

vara åtgärdade innan 1 september 2020. Om inte besiktning kunnat 

göras före 1 september 2020, skall tid för besiktning av sakkunnig vara 

bokad före 1 september 2020.  

 

Brister:  

Stege saknas (skorstensstege saknas)  

Arbetsplan saknas (arbetsplattform saknas) 

 

2. Med stöd av PBL 11 kap 33 § punkt 1 förenas föreläggandet med 

eldningsförbud fr o m 1 september 2020 och så länge bristerna inte är 

åtgärdade.  

 

3. Med stöd av PBL 11 kap 40 § skickas beslutet till Lantmäteriet för 

anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

 
Beslutsmotivering  

Enligt brandskyddprotokollet uppfylls inte föreskrifterna i Boverkets 

Byggregler (BBR) BFS 2011:6 avsnitt 8:24.  

 

Om någon underlåter att utföra ett arbete eller vidta någon annan åtgärd 

som åligger denne enligt denna lag eller enligt någon föreskrift eller något 

beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 

förelägga denne att inom viss tid vidta åtgärder, PBL 11 kap 19 §.  
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Just. 

 
Bmn § 36 forts 
 

Enligt PBL 11 kap 33 § punkt 1 får byggnadsnämnden förbjuda den som 

äger eller har nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller 

delar av byggnadsverket om byggnadsverket har brister som kan äventyra 

säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av 

byggnadsverket.  

 

Enligt lagen om skydd mot olyckor, (LSO) 2 kap 2 § ska ägaren till en 

byggnad vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att 

hindra eller begränsa skador till följd av brand.  

 

I detta fall så underlåter fastighetsägaren att åtgärda de brister som finns 

på takskyddsanordningarna. Sotning och brandskyddskontroll kan då inte 

utföras på ett säkert sätt. Fastighetsägaren har då inte vidtagit de åtgärder 

som behövs för att förebygga brand. Fortsatt eldning när inte sotning och 

brandskyddskontroll kan utföras skulle innebära en förhöjd risk för brand 

och därmed en fara för människors liv och hälsa.  

 

Den myndighet som beslutar om ett föreläggande enligt PBL 11 kap  

19 § ska genast skicka sitt beslut till inskrivningsmyndigheten, PBL  

11 kap 40 §. 

 
Upplysningar  

Om rättelse sker innan nämndens möte, upphävs föreläggandet om 

eldningsförbud. Beslutet kan överklagas. 

 

 Expediering, med besvärshänvisning:  
 x 

  Beslutet meddelas  
  Lantmäteriet, fastighetsinskrivningen 
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Just. 

Dnr BMN 2018-000160 

 
Bmn § 37   Föreläggande om eldningsförbud, Västanede x 

 

2017-12-05 inkom protokoll till bygg- och miljöförvaltningen från den 

brandskyddskontroll som JO-sotning utfört på fastigheten. Protokollet 

visar på brister beträffande tillträdes- och skyddsanordningarna på taket.  
 
Underlag för beslut 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-04-14 
Protokoll dnr 1906-382670-1 
Kommunicering med fastighetsägaren  

      
Bygg- och miljönämndens beslut 

 

1. Med stöd av Plan- och bygglagen 11 kap 19 § föreläggs xx att åtgärda 

nedan nämnda brister och därefter lämna in ett besiktningsprotokoll 

från sakkunnig som visar att bristerna är åtgärdade. Bristerna skall 

vara åtgärdade innan 1 september 2020. Om inte besiktning kunnat 

göras före 1 september 2020, skall tid för besiktning av sakkunnig vara 

bokad före 1 september 2020.  

 

Brister:  

Bristfälligt monterad takstege 

 

2. Med stöd av PBL 11 kap 33 § punkt 1 förenas föreläggandet med 

eldningsförbud fr o m 1 september 2020 och så länge bristerna inte är 

åtgärdade.  

 

3. Med stöd av PBL 11 kap 40 § skickas beslutet till Lantmäteriet för 

anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

 
Beslutsmotivering  

Enligt brandskyddprotokollet uppfylls inte föreskrifterna i Boverkets 

Byggregler (BBR) BFS 2011:6 avsnitt 8:24.  

 

Om någon underlåter att utföra ett arbete eller vidta någon annan åtgärd 

som åligger denne enligt denna lag eller enligt någon föreskrift eller något 

beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 

förelägga denne att inom viss tid vidta åtgärder, PBL 11 kap 19 §.  
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Just. 

 
Bmn § 37 forts 
 

Enligt PBL 11 kap 33 § punkt 1 får byggnadsnämnden förbjuda den som 

äger eller har nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller 

delar av byggnadsverket om byggnadsverket har brister som kan äventyra 

säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av 

byggnadsverket.  

 

Enligt lagen om skydd mot olyckor, (LSO) 2 kap 2 § ska ägaren till en 

byggnad vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att 

hindra eller begränsa skador till följd av brand.  

 

I detta fall så underlåter fastighetsägaren att åtgärda de brister som finns 

på takskyddsanordningarna. Sotning och brandskyddskontroll kan då inte 

utföras på ett säkert sätt. Fastighetsägaren har då inte vidtagit de åtgärder 

som behövs för att förebygga brand. Fortsatt eldning när inte sotning och 

brandskyddskontroll kan utföras skulle innebära en förhöjd risk för brand 

och därmed en fara för människors liv och hälsa.  

 

Den myndighet som beslutar om ett föreläggande enligt PBL 11 kap  

19 § ska genast skicka sitt beslut till inskrivningsmyndigheten, PBL  

11 kap 40 §. 

 
Upplysningar  

Om rättelse sker innan nämndens möte, upphävs föreläggandet om 

eldningsförbud. Beslutet kan överklagas. 

 

 Expediering, med besvärshänvisning:  
 x 

  Beslutet meddelas  
  Lantmäteriet, fastighetsinskrivningen 
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Just. 

Dnr BMN 2018-000161 

 
Bmn § 38   Föreläggande om eldningsförbud, Västanede x  

 

2017-12-05 inkom protokoll till bygg- och miljöförvaltningen från den 

brandskyddskontroll som JO-sotning utfört på fastigheten. Protokollet 

visar på brister beträffande tillträdes- och skyddsanordningarna på taket.  
 
Underlag för beslut 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-04-14 
Protokoll dnr 1807-387080-1 
Kommunicering med fastighetsägaren  

      
Bygg- och miljönämndens beslut 

 

1. Med stöd av Plan- och bygglagen 11 kap 19 § föreläggs xx att åtgärda 

nedan nämnda brister och därefter lämna in ett besiktningsprotokoll 

från sakkunnig som visar att bristerna är åtgärdade. Bristerna skall 

vara åtgärdade innan 1 september 2020. Om inte besiktning kunnat 

göras före 1 september 2020, skall tid för besiktning av sakkunnig vara 

bokad före 1 september 2020.  

 

Brister:  

Bristfälligt monterad takstege 

 

2. Med stöd av PBL 11 kap 33 § punkt 1 förenas föreläggandet med 

eldningsförbud fr o m 1 september 2020 och så länge bristerna inte är 

åtgärdade.  

 

3. Med stöd av PBL 11 kap 40 § skickas beslutet till Lantmäteriet för 

anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

 
Beslutsmotivering  

Enligt brandskyddprotokollet uppfylls inte föreskrifterna i Boverkets 

Byggregler (BBR) BFS 2011:6 avsnitt 8:24.  

 

Om någon underlåter att utföra ett arbete eller vidta någon annan åtgärd 

som åligger denne enligt denna lag eller enligt någon föreskrift eller något 

beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 

förelägga denne att inom viss tid vidta åtgärder, PBL 11 kap 19 §.  
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Just. 

 
Bmn § 38 forts 
 

Enligt PBL 11 kap 33 § punkt 1 får byggnadsnämnden förbjuda den som 

äger eller har nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller 

delar av byggnadsverket om byggnadsverket har brister som kan äventyra 

säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av 

byggnadsverket.  

 

Enligt lagen om skydd mot olyckor, (LSO) 2 kap 2 § ska ägaren till en 

byggnad vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att 

hindra eller begränsa skador till följd av brand.  

 

I detta fall så underlåter fastighetsägaren att åtgärda de brister som finns 

på takskyddsanordningarna. Sotning och brandskyddskontroll kan då inte 

utföras på ett säkert sätt. Fastighetsägaren har då inte vidtagit de åtgärder 

som behövs för att förebygga brand. Fortsatt eldning när inte sotning och 

brandskyddskontroll kan utföras skulle innebära en förhöjd risk för brand 

och därmed en fara för människors liv och hälsa.  

 

Den myndighet som beslutar om ett föreläggande enligt PBL 11 kap  

19 § ska genast skicka sitt beslut till inskrivningsmyndigheten, PBL  

11 kap 40 §. 

 
Upplysningar  

Om rättelse sker innan nämndens möte, upphävs föreläggandet om 

eldningsförbud. Beslutet kan överklagas. 

 

 Expediering, med besvärshänvisning:  
 x 

 Beslutet meddelas  
  Lantmäteriet, fastighetsinskrivningen 
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Just. 

Dnr BMN 2018-000163 

 
Bmn § 39   Föreläggande om eldningsförbud, Västanede x 

 

2017-12-05 inkom protokoll till bygg- och miljöförvaltningen från den 

brandskyddskontroll som JO-sotning utfört på fastigheten. Protokollet 

visar på brister beträffande tillträdes- och skyddsanordningarna på taket.  
 
Underlag för beslut 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-04-14 
Protokoll dnr 1826-387445-1 
Kommunicering med fastighetsägaren  

      
Bygg- och miljönämndens beslut 

 

1. Med stöd av Plan- och bygglagen 11 kap 19 § föreläggs xx att åtgärda 

nedan nämnda brister och därefter lämna in ett besiktningsprotokoll 

från sakkunnig som visar att bristerna är åtgärdade. Bristerna skall 

vara åtgärdade innan 1 september 2020. Om inte besiktning kunnat 

göras före 1 september 2020, skall tid för besiktning av sakkunnig vara 

bokad före 1 september 2020.  

 

Brister:  

Glidskydd saknas  

 

2. Med stöd av PBL 11 kap 33 § punkt 1 förenas föreläggandet med 

eldningsförbud fr o m 1 september 2020 och så länge bristerna inte är 

åtgärdade.  

 

3. Med stöd av PBL 11 kap 40 § skickas beslutet till Lantmäteriet för 

anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

 
Beslutsmotivering  

Enligt brandskyddprotokollet uppfylls inte föreskrifterna i Boverkets 

Byggregler (BBR) BFS 2011:6 avsnitt 8:24.  

 

Om någon underlåter att utföra ett arbete eller vidta någon annan åtgärd 

som åligger denne enligt denna lag eller enligt någon föreskrift eller något 

beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 

förelägga denne att inom viss tid vidta åtgärder, PBL 11 kap 19 §.  
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Just. 

 
Bmn § 39 forts 
 

Enligt PBL 11 kap 33 § punkt 1 får byggnadsnämnden förbjuda den som 

äger eller har nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller 

delar av byggnadsverket om byggnadsverket har brister som kan äventyra 

säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av 

byggnadsverket.  

 

Enligt lagen om skydd mot olyckor, (LSO) 2 kap 2 § ska ägaren till en 

byggnad vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att 

hindra eller begränsa skador till följd av brand.  

 

I detta fall så underlåter fastighetsägaren att åtgärda de brister som finns 

på takskyddsanordningarna. Sotning och brandskyddskontroll kan då inte 

utföras på ett säkert sätt. Fastighetsägaren har då inte vidtagit de åtgärder 

som behövs för att förebygga brand. Fortsatt eldning när inte sotning och 

brandskyddskontroll kan utföras skulle innebära en förhöjd risk för brand 

och därmed en fara för människors liv och hälsa.  

 

Den myndighet som beslutar om ett föreläggande enligt PBL 11 kap  

19 § ska genast skicka sitt beslut till inskrivningsmyndigheten, PBL  

11 kap 40 §. 

 
Upplysningar  

Om rättelse sker innan nämndens möte, upphävs föreläggandet om 

eldningsförbud. Beslutet kan överklagas. 

 

 Expediering, med besvärshänvisning:  
 x 

  Beslutet meddelas  
  Lantmäteriet, fastighetsinskrivningen 
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Just. 

Dnr BMN 2018-000176 

 
Bmn § 40   Föreläggande om eldningsförbud, Västanede x 
 
2017-12-05 inkom protokoll till bygg- och miljöförvaltningen från den 

brandskyddskontroll som JO-sotning utfört på fastigheten. Protokollet 

visar på brister beträffande tillträdes- och skyddsanordningarna på taket.  
 
Underlag för beslut 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-04-15 
Protokoll dnr 1932-382771-1 
Kommunicering med fastighetsägaren  

      
Bygg- och miljönämndens beslut 

 

1. Med stöd av Plan- och bygglagen 11 kap 19 § föreläggs xx att åtgärda 

nedan nämnda brister och därefter lämna in ett besiktningsprotokoll 

från sakkunnig som visar att bristerna är åtgärdade. Bristerna skall 

vara åtgärdade innan 1 september 2020. Om inte besiktning kunnat 

göras före 1 september 2020, skall tid för besiktning av sakkunnig vara 

bokad före 1 september 2020.  

 

Brister:  

Glidskydd bristfälligt  

Bristfälligt monterad takstege 

 

2. Med stöd av PBL 11 kap 33 § punkt 1 förenas föreläggandet med 

eldningsförbud fr o m 1 september 2020 och så länge bristerna inte är 

åtgärdade.  

 

3. Med stöd av PBL 11 kap 40 § skickas beslutet till Lantmäteriet för 

anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

 
Beslutsmotivering  

Enligt brandskyddprotokollet uppfylls inte föreskrifterna i Boverkets 

Byggregler (BBR) BFS 2011:6 avsnitt 8:24.  

 

Om någon underlåter att utföra ett arbete eller vidta någon annan åtgärd 

som åligger denne enligt denna lag eller enligt någon föreskrift eller något 

beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 

förelägga denne att inom viss tid vidta åtgärder, PBL 11 kap 19 §.  
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Just. 

 
Bmn § 40 forts 
 

Enligt PBL 11 kap 33 § punkt 1 får byggnadsnämnden förbjuda den som 

äger eller har nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller 

delar av byggnadsverket om byggnadsverket har brister som kan äventyra 

säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av 

byggnadsverket.  

 

Enligt lagen om skydd mot olyckor, (LSO) 2 kap 2 § ska ägaren till en 

byggnad vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att 

hindra eller begränsa skador till följd av brand.  

 

I detta fall så underlåter fastighetsägaren att åtgärda de brister som finns 

på takskyddsanordningarna. Sotning och brandskyddskontroll kan då inte 

utföras på ett säkert sätt. Fastighetsägaren har då inte vidtagit de åtgärder 

som behövs för att förebygga brand. Fortsatt eldning när inte sotning och 

brandskyddskontroll kan utföras skulle innebära en förhöjd risk för brand 

och därmed en fara för människors liv och hälsa.  

 

Den myndighet som beslutar om ett föreläggande enligt PBL 11 kap  

19 § ska genast skicka sitt beslut till inskrivningsmyndigheten, PBL  

11 kap 40 §. 

 
Upplysningar  

Om rättelse sker innan nämndens möte, upphävs föreläggandet om 

eldningsförbud. Beslutet kan överklagas. 

 

 Expediering, med besvärshänvisning:  
 x 

  Beslutet meddelas  
  Lantmäteriet, fastighetsinskrivningen 
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Just. 

 
 
Dnr BMN 2018-000177 

 
Bmn § 41   Föreläggande om eldningsförbud, Västanede x 
 
2017-12-05 inkom protokoll till bygg- och miljöförvaltningen från den 

brandskyddskontroll som JO-sotning utfört på fastigheten. Protokollet 

visar på brister beträffande tillträdes- och skyddsanordningarna på taket.  
 
Underlag för beslut 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-04-15 
Protokoll dnr 1930-382770-1 
Kommunicering med fastighetsägaren  

      
Bygg- och miljönämndens beslut 

 

1. Med stöd av Plan- och bygglagen 11 kap 19 § föreläggs xx att åtgärda 

nedan nämnda brister och därefter lämna in ett besiktningsprotokoll 

från sakkunnig som visar att bristerna är åtgärdade. Bristerna skall 

vara åtgärdade innan 1 september 2020. Om inte besiktning kunnat 

göras före 1 september 2020, skall tid för besiktning av sakkunnig vara 

bokad före 1 september 2020.  

 

Brister:  

Bristfälligt monterad takstege 

Takstege bristfällig (takstege bristfälligt ihopsatt) 

 

2. Med stöd av PBL 11 kap 33 § punkt 1 förenas föreläggandet med 

eldningsförbud fr o m 1 september 2020 och så länge bristerna inte är 

åtgärdade.  

 

3. Med stöd av PBL 11 kap 40 § skickas beslutet till Lantmäteriet för 

anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

 
Beslutsmotivering  

Enligt brandskyddprotokollet uppfylls inte föreskrifterna i Boverkets 

Byggregler (BBR) BFS 2011:6 avsnitt 8:24.  

 

Om någon underlåter att utföra ett arbete eller vidta någon annan åtgärd 

som åligger denne enligt denna lag eller enligt någon föreskrift eller något 

beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 

förelägga denne att inom viss tid vidta åtgärder, PBL 11 kap 19 §.  

 
 
 
 
 

https://www.ange.se/


 
 

   
 
 

 

Sida 62 av 65 PROTOKOLL 
 Datum: 2020-05-07 

Nämnd: Bygg- och miljönämnden 

Paragrafer: 16-44 

 

 

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

Just. 

 
Bmn § 41 forts 
 

Enligt PBL 11 kap 33 § punkt 1 får byggnadsnämnden förbjuda den som 

äger eller har nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller 

delar av byggnadsverket om byggnadsverket har brister som kan äventyra 

säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av 

byggnadsverket.  

 

Enligt lagen om skydd mot olyckor, (LSO) 2 kap 2 § ska ägaren till en 

byggnad vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att 

hindra eller begränsa skador till följd av brand.  

 

I detta fall så underlåter fastighetsägaren att åtgärda de brister som finns 

på takskyddsanordningarna. Sotning och brandskyddskontroll kan då inte 

utföras på ett säkert sätt. Fastighetsägaren har då inte vidtagit de åtgärder 

som behövs för att förebygga brand. Fortsatt eldning när inte sotning och 

brandskyddskontroll kan utföras skulle innebära en förhöjd risk för brand 

och därmed en fara för människors liv och hälsa.  

 

Den myndighet som beslutar om ett föreläggande enligt PBL 11 kap  

19 § ska genast skicka sitt beslut till inskrivningsmyndigheten, PBL  

11 kap 40 §. 

 
Upplysningar  

Om rättelse sker innan nämndens möte, upphävs föreläggandet om 

eldningsförbud. Beslutet kan överklagas. 

 

 Expediering, med besvärshänvisning:  
 x 

  Beslutet meddelas  
  Lantmäteriet, fastighetsinskrivningen 
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Just. 

 

Bmn § 42   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, 2020-02-21--2020-04-20 

- Miljö- och hälsoskyddsärenden, 2020-02-21--2020-04-20 

- Övriga ärenden, 2020-02-21--2020-04-20 

 
  Bygg- och miljönämndens beslut 

 
Bygg- och miljönämnden har tagit del av delegeringsbesluten och lägger  

dem till handlingarna. 
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Just. 

 
Bmn § 43 Meddelanden 
 
Kammarrätten i Jönköping 

 

Två domar angående begränsad rätt att ta del av allmän handling med anledning 

av risk för smittspridning. Mål 817-20 och 844-20. 
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Just. 

 
Bmn § 44   Övriga frågor  Dnr BMN 2019-000466 

 
Förvaltningschef Tomas Jonsson informerar om att nämndens beslut 2020-

03-13, § 17, bygglov för ändring av skylt, har överklagats av Trafikverket.  

 

Nämnden diskuterar ärendet och anser att inget har framkommit som 

föranleder någon ändring av beslutet.  

 
  Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Ordföranden får i uppdrag av bygg- och miljönämnden att yttra sig till 

Länsstyrelsen enligt nämndens ståndpunkt, utifrån gällande delegations-

ordning. 
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