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PROTOKOLL
Datum: 2019-11-15
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 85-98

Plats och tid:

Kommunhuset i Ånge, rum Flataklocken, fredagen den 15 november 2019,
kl 09.00-11.54. Mötet ajournerades kl 09.42-10.02.

Beslutande:

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

Övriga deltagare:

Anders Berkestedt (S), ej tjänstgörande ersättare
Tomas Jonsson, bygg- och miljöchef
Karina Mattiasson, byggnadsinspektör
Maria Tjärnström, praktikant
Mikael Grelsson, byggnadsinspektör
Yngve Hamberg, sekreterare

Justering:

Förvaltningshuset, Bräcke, 2019-11-20 kl 13.00

Utses att justera:

Per-Erik Eriksson (C)

Yngve Hamberg

Farhat Ali

Per-Erik Eriksson

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Anslagsbevis
Justeringen av Bygg- och miljönämndens protokoll 2019-10-15 har tillkännagivits genom anslag
på Bräcke kommuns och Ånge kommuns digitala anslagstavlor.
Anslagstid:
Från och med 2019-10-20 till och med 2019-12-11
Förvaringsplats:
Kommunkansliet, Bräcke.

……………………………………
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Datum: 2019-11-15
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 85-98

Ärendelista

Sidan
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2. Fastställande av dagordning
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Kommunplan 2020-2022
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Internbudget 2020
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Beslutsattestanter och ersättare 2020
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Bygglov förskola Ånge 58:9 m fl, Ånge kommun

12

10.

Förhandsbesked tvätthall xxxxxxxxx, Ånge kommun

16

11.

Förhandsbesked fritidshus xxxxxxxxx, Bräcke kommun

17

12.

Anmälan av delegationsbeslut

20

13.

Meddelanden

21

14.

Övriga frågor
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-

Bostadsanpassning
Sammanträdesplan 2020

Just.
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Datum: 2019-11-15
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 85-98

Bmn § 85 Upprop
Samtliga ordinarie ledamöter är närvarande samt en ej tjänstgörande
ersättare.

Just.
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Datum: 2019-11-15
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 85-98

Bmn § 86 Fastställande av dagordning
Ärende 9 ”Ändring av detaljplan Gällön 1:18” utgår då det ännu inte är
färdigberett.
Bygg- och miljönämndens beslut

Den korrigerade dagordningen fastställs.

Just.
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Datum: 2019-11-15
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 85-98

Bmn § 87 Påminnelse om jäv/intressekonflikt
Enligt kommunallagen kap 6 §§ 28-32 får en förtroendevald som är
jävig i ett ärende hos en nämnd inte delta eller närvara vid
handläggningen av det ärendet. Detta är särskilt viktigt gällande Byggoch miljönämnden eftersom den är en myndighetsnämnd.
Med jäv menas att man påverkas av beslutet enligt något av följande:
1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make,
sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller
om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för
den förtroendevalde själv eller någon närstående,
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som
saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada
av ärendets utgång,
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller
hon själv är knuten till,
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt
någon i saken, eller
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att
rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet.
Ordföranden informerar om att den som känner till något som kan antas
medföra att man blir jävig ska självmant ge det till känna. Den som
jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan bara om nämnden
annars inte är beslutsför och någon ersättare inte kan tillkallas utan
förseningar. Jäv kan anmälas i anslutning till denna informationspunkt
eller under mötets gång.
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden har tagit del av informationen.

Just.
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Datum: 2019-11-15
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 85-98

Bmn § 88

Information

Bygg- och miljöchefen Tomas Jonsson informerar om följande:
Verksamhetsinformation









Revision enligt såväl miljöbalken som plan- och bygglagen och
”vanlig” revision har genomförts
Ny revision enligt miljöbalken kommer att ske i december, nu
med den andra av våra två länsstyrelser
Arbete pågår med att vidta åtgärder med anledning av
livsmedelsrevisionen
”Ägarmöte” kommer att äga rum 26 november för uppföljning av
den gemensamma nämnden och förvaltningen
Förvaltningens lokal i Bräcke är drabbad av mögel. Personalen
arbetar nu från tillfälliga lokaler eller hemifrån i väntan på en
lösning
Ärenden som är på gång till nästa nämnd: delegationsordningen,
behovsutredning livsmedel, årlig uppräkning av taxor, kontrolloch verksamhetsplaner och kompetensförsörjningsplan
På personalsidan kommer en ny miljöinspektör att börja 2 dec och
en sjukskriven medarbetare är åter i tjänst på 25%. Inom kort sker
rekrytering av byggnadsinspektör
Ekonomiuppföljningen visar på oförändrat resultat jämfört med
delårsprognosen 31 augusti.

Ändring av detaljplan Gällön 1:18
Ärendet har tagits bort från dagens ärendelista. Anledningen är att
Länsstyrelsen aviserat att det kan bli aktuellt med överprövning om det
inte blir en grundligare analys gällande buller, brandrisk m m. Ärendet är
skickat till teknik- och infrastrukturavdelningen för komplettering.
Extern bullerutredning är beställd.
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna informationen.

Just.
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Datum: 2019-11-15
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 85-98

Dnr MH 2019-870

Bmn § 89

Delårsprognos per 31 oktober

Med anledning av kommunens ekonomiska läge beslutade
kommunstyrelsen om en extra prognos för oktober månad.
Förslag till prognos för oktober har upprättats där ett överskott om 341tkr
prognostiseras på helårsbasis
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-11-10
Bygg- och miljönämndens beslut

1. Bygg- och miljönämnden tar del av och godkänner prognos för 2019
per den 31 oktober 2019 avseende nämndens verksamheter.
2. Bygg- och miljönämndens föreslår kommunfullmäktige att ta del av
och godkänna prognos för 2019 per den 31 oktober 2019 avseende
bygg- och miljönämndens verksamheter.

Expediering till:
Kommunstyrelsen, Bräcke Kommun

Just.
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PROTOKOLL
Datum: 2019-11-15
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 85-98

Dnr MH 2019-867

Bmn § 90

Kommunplan 2020-2022

Bräcke kommuns verksamhet inklusive budget för nästkommande år
fastställs via kommunplanen. I denna beskrivs verksamheterna, deras mål
och ambitioner samt budgeten för respektive verksamhet.
Föreligger förslag avseende Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnds
kommunplan 2020–2022.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-11-10
Förslag till kommunplan 2020-2022, Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden antar förslaget till kommunplan och
vidaresänder detta till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.
Expediering till:
Kommunstyrelsen, Bräcke Kommun

Just.
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PROTOKOLL
Datum: 2019-11-15
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 85-98

Dnr MH 2019-836

Bmn § 91

Internbudget 2020

Föreligger förslag avseende Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnds
internbudget för 2020.
Underlag för beslut
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-11-01
Förslag till internbudget 2020-2022, Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden antar förslaget till internbudget för 2020.

Expediering till:
Kommunstyrelsen, Bräcke Kommun
Förvaltningschef
Kontoansvariga

Just.
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PROTOKOLL
Datum: 2019-11-15
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 85-98

Dnr MH 2019-869

Bmn § 92

Beslutsattestanter och ersättare

Föreligger förslag avseende Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnds
beslutsattestanter och ersättare.
Underlag för beslut
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-11-06
Förslag till attestförteckning 2020, Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämndens beslut

Föreslagna beslutsattestanter och ersättare har attesträtt enligt
attestförteckningen intill dess att nytt beslut fattas.

Expediering till:
Kommunstyrelsen, Bräcke Kommun
Förvaltningschef
Kontoansvariga

Just.
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PROTOKOLL
Datum: 2019-11-15
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 85-98

Dnr BMN 2019-000355

Bmn § 93

Bygglov förskola Ånge 58:9 m fl

Ärendet avser om- och tillbyggnad av tre flerbostadshus till
förskolelokaler samt uppförande av komplementbyggnader och
anläggande av förskolegård på fastigheten Ånge 58:9. Anläggande av
parkering på fastigheterna Ånge 58:11 och Ånge 31:94. Flyttning av
byggnad för sophantering till ny plats inom fastigheten Ånge 31:94.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-10-28
Fasadritningar
Plan- och fasadritningar
Bygg- och miljönämndens beslut

1. Bygglov ges med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 30 § och
31 b §.
2. Som kontrollansvarig godkänns xxxxxxxxxxxxxxx som har
behörighetsnivå K.
Beslutsmotivering

Enligt PBL 9 kap. 30 § ska bygglov ges för en åtgärd inom detaljplan,
om - utgångsläget är planenligt
- åtgärden inte strider mot detaljplanen
- åtgärden måste inte avvakta att genomförandetiden för detaljplanen
börjar löpa
- uppfyller bestämmelser i 2:a och 8:e kap. PBL.
Enligt PBL 9 kap. 31 b § får bygglov ges för en åtgärd som avviker från
detaljplanen eller områdesbestämmelser om avvikelsen är förenlig med
detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
- avvikelsen är liten, eller
- åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska
kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
I detta fall ligger fastigheten inom detaljplanelagt område. Planens syfte
är att förhindra ett framtida nyttjande för bostadsändamål för de delar av
bebyggelsen som genom avtal med Statens Bostadskreditnämnd fått
rivnings- och omvandlingsbidrag. Dessa delar får bara användas för
kontor och handel.

Just.
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Datum: 2019-11-15
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 85-98

Bmn § 93 forts
Förskolan ska byggas i område där kontor och handel är tillåten vilket
enligt planen även innefattar korttidsboende, fritids- och
förskoleverksamhet etc. Åtgärden bedöms därför inte strida mot planen
sett till användningen men avviker ändå från detaljplanen eftersom
största tillåtna byggnadsarea på fastigheten Ånge 58:9 överskrids med
228 m2 (ca 11%).
För den planerade användningen har byggnaderna idag inget lämpligt
utrymme för kök, matsal och varumottagning. Med tillbyggnaderna löser
man problemet samtidigt som tillgängligheten till och inom byggnaderna
blir bättre med större trapphus, hissar och möjlighet att transportera sig
inomhus mellan byggnaderna. Ur den synvinkeln kan avvikelsen
bedömas som liten i jämförelse med den nytta som den större
byggnadsarean ger. Avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte.
Parkeringen på fastigheten Ånge 58:11 ska placeras på kvartersmark
med användningsområdet kontor och handel. Parkeringen blir ett
komplement till förskoleverksamheten för att den ska fungera och strider
inte mot planen i det avseendet. Den ska dock placeras delvis på mark
som inte får bebyggas, så kallad prickmark, vilket är en avvikelse från
detaljplanen. Prickmarken sträcker sig ca 6 meter ut från lokalgatan
(Åsgatan) in på kvartersmarken. Eftersom parkeringen bara till liten del
berör marken som inte får bebyggas och åtgärden inte kan antas medföra
någon olägenhet för trafiken eller skötseln av gatan bedöms avvikelsen
som liten. Avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte.
Fyra parkeringsplatser ska anläggas inom gatumark på fastigheten Ånge
31:94, öster om förskolan. Parkeringar inom allmän plats gatumark kan
anordnas utan att det strider mot planen.
Byggnaden för sophantering på fastigheten Ånge 31:94 ska placeras vid
sidan av lokalgatan vilket är gatumark och därmed en allmän plats. Det
finns inget särskilt föreskrivet i planen som begränsar användningen av
den allmänna platsen mer än att den är för lokal trafik. I användningen
kan dock ingå även anläggningar och byggnader som behövs för platsens
skötsel och bruk. En mindre byggnad för sophantering bedöms inte som
ett onaturligt inslag på denna plats och kan inte anses strida mot planen.
Utgångsläget är planenligt, d.v.s. den fastighet och det byggnadsverk
som åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen.

Just.
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Datum: 2019-11-15
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 85-98

Bmn § 93 forts
Detaljplanens genomförandetid har löpt ut.
Åtgärderna bedöms uppfylla tillämpliga bestämmelser i 2:a och 8:e kap
PBL.
Upplysningar

Startbesked krävs innan arbetet får påbörjas. Startbesked lämnas tidigast
efter det tekniska samrådet. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte
har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då
beslutet vann laga kraft. Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen,
se bilaga.
Bakgrund

Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA) ansöker om bygglov för om- och
tillbyggnad av tre st. flerbostadshus till förskolelokaler. Fyra förråd, en
Sida 3 av 4 undercentral och en byggnad för sophantering ska också
byggas. Förskolegård och parkeringar för verksamheten ska också
anläggas.
De tre befintliga byggnaderna på fastigheten Ånge 58:9 ska byggas ihop.
En tillbyggnad mellan husen kommer att innehålla ett nytt kök, matsal
och lastintag. Två tillbyggnader för kapprum och trapphus ska byggas.
Den inhägnade förskolegården placeras inom fastigheten men är tänkt att
utökas på den angränsande parkmarken. Utökning av inhägnaden på
parkmark kräver planändring och sökande har ansökt om planbesked.
Fastigheten ligger inom detaljplan och åtgärden avviker från planen
eftersom den tillåtna byggnadsarean på fastigheten kommer att
överskridas med ca 11%. Den största sammanlagda byggnadsarean får
vara 2000 m2 men förslaget innebär att byggnadsarean blir 2228 m2 .
Parkeringen på fastigheten Ånge 58:11 avviker från detaljplanen
eftersom den ska placeras någon meter in på mark som inte får bebyggas.
Några enstaka parkeringsplatser ska anläggas inom gatumark på
fastigheten Ånge 31:94.
Ägaren till angränsande fastigheter som är Ånge Kommun har getts
tillfälle att yttra sig över ansökan. Fastighetsansvarige har inget att
erinra.
Just.
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Datum: 2019-11-15
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 85-98

Bmn § 93 forts
Hyresgästerna på fastigheterna Ånge 58:1, 58:2 och 58:9 har fått
informationsblad om åtgärden utdelade i brevlådan.
Kungörelse med information om åtgärden har publicerats i Sundsvalls
Tidning. Informationen har även kungjorts på kommunens anslagstavla.
Det har inte kommit in några synpunkter på de föreslagna åtgärderna.
Avgift

179 697 kr (Faktura skickas separat)
Bilagor vid expedieringen

Bilaga 1. Hur man överklagar beslutet.
Bilaga 2. Ritningar som ingår i beslutet.
Expediering
Beslutet skickas till:
Sökanden
Beslutet meddelas:
Grannar och övriga sakägare enligt förteckning.
Beslutet kungörs i:
Post- och Inrikes tidningar
Sundsvalls Tidning

Just.
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PROTOKOLL
Datum: 2019-11-15
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 85-98

Dnr BMN 2019-000372

Bmn § 94

Förhandsbesked tvätthall m m, xxxxxxxx

xxxxxxxxx har ansökt om förhandsbesked för uppförande av tvätthall,
kontor, personalutrymme och övernattningslägenhet på fastigheten
xxxxxxxxxxxx.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-11-04
Anmälan enligt miljöbalken
Fasadritningar
Kartutdrag
Situationsplan
Planritningar
Yttranden från Trafikverket, Räddningstjänsten, Tekniska förvaltningen Ånge
Bygg- och miljöförvaltningens delegationsbeslut 2019-645 och 646, 2019-09-19
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet för utredning av vilken
verksamhet som bedrivs på fastigheten, om särskild ansökan för den
verksamheten behövs och om bullerutredning erfordras innan beslut tas
om bygglov för tvätthall m m.

Expediering
Sökanden

Just.
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PROTOKOLL
Datum: 2019-11-15
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 85-98

Dnr BMN 2019-000358

Bmn § 95

Förhandsbesked fritidshus, xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx har ansökt om förhandsbesked för uppförande av
fritidshus på fastigheten xxxxxxxxxxxxx.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-10-24
Ansökan
Situationsplan
Fotografier
Bygg- och miljönämndens beslut

1. Bygg- och miljönämnden beviljar med stöd av 9 kap 17 § Plan-och
bygglagen (2010:900) förhandsbesked för uppförande av fritidshus
på fastigheten xxxxxxxxxx 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.
3. 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.
4. Avgift för förhandsbesked enligt kommunfullmäktiges antagna taxa:
6 474 kr. Avgiften faktureras av kommunen. Avgiften för
förhandsbesked dras av från kostnaden för bygglovet.
Bakgrund

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område i Öratjärndalen, Bräcke
kommun. Mark är tänkt att styckas av från den ursprungliga
lantbruksfastigheten. På den del av fastigheten som är tänkt att avstyckas
finns idag en byggnad, belägen ca 6 m från förbipasserande väg. Marken
på platsen utgörs av vildvuxen mark med gräs, några buskar och enstaka
träd. Nuvarande byggnad är tänkt att flyttas in ytterligare ca 5 m från
vägen samt vridas en kvarts varv, detta för att flytta entren från den sida
som angränsar mot vägen till det som blir innergård. Byggnaden kommer
i samband med detta byggas om från ekonomibyggnad till fritidshus.

Just.
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Datum: 2019-11-15
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 85-98

Bmn § 95 forts
Fastigheten arrenderas ut idag och den del som ligger nordväst om
byggnaden är inhägnad och används som betesmark. Den sydvästra
delen är inte inhägnad. Ägare av marken har tillfrågats och menar att
uppförande av fritidshus inte kommer att påverka markens nuvarande
användning.
Arrendator är hörd i ärendet, inte heller denne har något att invända mot
den tänkta åtgärden. Fritidshuset är tänkt att uppföras utanför den
markyta som är inhägnad och skulle därför inte inverka negativt på
användningen av marken som betesmark.
Vi gör samma bedömning då byggnaden kommer att uppföras sydväst
om nuvarande läge, strax intill nuvarande placering, på mark som inte
används som betesmark. På motstående sida vägen finns ett antal
bostadshus placerade vilket gör att det nya fritidshuset skulle ligga inom
sammanhållen bebyggelse.
Övriga berörda sakägare är tillfrågade och har inget att erinra.
Samlad bedömning

Den mark som berörs av etableringen är redan bebyggd. Kommunen ska
vara restriktiv med nyetablering på jordbruksmark. Dock finns inget
behov av just den markbit som är aktuell i detta fall. Den används inte i
dagsläget, varken för odling eller som betesmark.
Den sakägare som arrenderar fastigheten för bete tycker inte att den bit
mark där fritidshuset är tänkt att uppföras har någon betydelse för hans
verksamhet.
Kommunen gör den bedömningen att uppförande av fritidshus kan ske.
Den inskränkning på mark som görs stör inte pågående användning.
Lokaliseringen uppfyller de krav som ställs i PBL 2 kap samt i
kommunens översiktsplan. Även bedöms Miljöbalken 3 kap. om
hushållning med mark och vatten som uppfyllda.
Den samlade bedömningen är att den mark som tas i anspråk inte
påverkar markanvändningen på fastigheten så mycket att det finns skäl
till avslag. Byggnation på jordbruksmark ska hanteras restriktivt men i
detta enskilda fall påverkas inte verksamheten för arrendatorn negativt.
Just.
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Datum: 2019-11-15
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 85-98

Bmn § 95 forts
Den som nyttjar marken tycker inte att etableringen är ett hinder och
därför kan förhandsbesked beviljas.
Markägare, arrendator samt övriga berörda sakägare är hörda i ärendet
och har inte några synpunkter angående åtgärden.

Expediering
Kopia med besvärshänvisning, samt foto och situationsplan, till:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Meddelande om beslut till:
Sändlista

Just.
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Datum: 2019-11-15
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 85-98

Bmn § 96

Anmälan av delegationsbeslut

Bygg- och miljönämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande
och tjänstemän enligt den av nämnden antagna delegationsordningen.
Dessa beslut redovisas till nämnden.
- Plan- och byggärenden, 2019-09-24--2019-10-31
- Miljö- och hälsoskyddsärenden, 2019-09-19--2019-10-31
- Övriga ärenden, ordförandebeslut 2019-10-24
Bygg- och miljönämndens beslut

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

Just.
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Datum: 2019-11-15
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 85-98

Bmn § 97 Meddelanden
Bygg- och miljönämnden:
Bygg- och miljöchefen Tomas Jonsson informerar om att någon per brev
utgett sig att vara representant för nämnden. Tilltaget är polisanmält.
Förslag till ny livsmedelstaxa, ordförandebeslut
(MH-2019-806)
Länsstyrelsen Jämtland:
Föreläggande gällande kabeldragning Landsom 2:2 och SundsjöSörviken 1:30
(MH-2019-781)
Samråd husbehovstäkt Räggen 1:2, Bräcke kommun
(MH-2019-742)
Länsstyrelsen Västernorrland:
Beslut om dammsäkerhetsklass Roggsjödammen,i Roggån
(MH 2019-763)
Tillstånd täktverksamhet Haverö-Viken 2:14
(MH 2019-782)
Undantag från förbud mot terrängkörning Lillmörtsjön 1:76
(MH 2019-779)
Bygg- och miljönämndens beslut

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

Just.
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Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 85-98

Bmn § 98

Övriga frågor

Bostadsanpassning
Byggnadsinspektör Mikael Grelsson, som även handlägger
bostadsanpassningsärenden, informerar om vad han gör och varför med
anledning av den nya lagstiftningen och tillhörande regelverk. Han ger
även exempel på olika åtgärder.
Sammanträdesplan 2020
Sekreteraren delar ut förslag till sammanträdesplan för nästa år.
Nämnden tar beslut i ärendet på decembersammanträdet då det finns
möjlighet att så gott det går synkronisera mötena med kommunstyrelse
och kommunfullmäktige i bräcke och Ånge.
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden har tagit del av informationen.

Just.
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