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PROTOKOLL
Datum: 2021-05-07
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 36-47

Plats och tid:

Nämndrummet, förvaltningshuset i Bräcke och på distans via
appen Teams fredagen den 7 maj 2021, kl 09.00-10.09.

Beslutande:

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

Övr deltagare: Mats Nilsson (S), ej tjänstgörande ersättare, (videolänk)
Peter Edbom (SD), ej tjänstgörande ersättare, (videolänk)
Tomas Jonsson, bygg- och miljöchef, (videolänk)
Yngve Hamberg, sekreterare
Justering:

direkt efter sammanträdet av ordföranden samt via utskick till justeraren.

Utses justera:

Per-Anders Andersson (S)

Yngve Hamberg
sekreterare

Farhat Ali
ordförande

Per-Anders Andersson
justerande

Anslagsbevis
Justeringen av Bygg- och miljönämndens protokoll 2021-05-07 har tillkännagivits
genom anslag på Bräcke kommuns och Ånge kommuns digitala anslagstavlor.
Anslagstid: Från och med 2021-05-12 till och med 2021-06-02
Förvaringsplats: Kommunkansliet, Bräcke.
……………………………………
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§ 36

Upprop
Mötet sker på distans via appen Teams med ordföranden på plats i
förvaltningshuset.
Ingeborg Torung (S) har anmält förhinder och ersätts av Anders Berkestedt (S).

Protokollet är justerat
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§ 37

Fastställande av dagordningen
Bygg- och miljönämndens beslut
Det utsända förslaget till dagordning fastställs.
Ärendebeskrivning
Förslag till dagordning har skickats ut till deltagarna i samband med kallelsen
och har även publicerats i nämndens digitala verktyg i ärendehanteringssystemet.

Protokollet är justerat
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§ 38

Påminnelse om jäv/intressekonflikt
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden har tagit del av informationen.
Ärendebeskrivning
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. Med nämnd likställs arbetet i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Med jäv menas att man påverkas av beslutet enligt något av följande:








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
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
ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon
själv är knuten till
han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i
saken, eller
att 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 göra att
man är jävig ska självmant ge det till känna. Den som jävet gäller får delta i
prövningen av jävsfrågan bara om utskottet annars inte är beslutsfört och någon
ersättare inte kan tillkallas utan förseningar.
Jäv kan anmälas i anslutning till denna informationspunkt eller under mötets
gång.
Protokollet är justerat
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§ 39

Information
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden har tagit del av informationen.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsinformation
Bygg- och miljöchef Tomas Jonsson informerar.
Covidanpassad tillsyn, d v s på distans. Tar lite längre tid att få tillgång till
handlingar etc. Fungerar under begränsad tid men så småningom krävs fysiska
besök.
”Pandemibyggandet” fortgår med fortsatt rusch på bygglovssidan.
Detaljplaner, generell diskussion förs om hur uppgiften ska lösas.
Takskyddsanordningar är en ofinansierad tillsyn från vår sida. Vi har ej resurser
att göra löpande tillsyn vilket sotarna önskar. Diskussion på ägarsamrådet med
räddningstjänsten.
Covid-19
Generellt hög smittspridning i våra regioner. Bräcke och Ånge har klarat sig
förhållandevis bra. Spridning sker allt längre ner i åldrarna. Fortsatta
restriktioner.
Vindkraft
Informationsmöte i Ånge inför beslut. Växande opinion emot etableringar. Det
har kommit ett frågebatteri från senaste fullmäktige, frågeställningar som
behöver besvaras.
Protokollet är justerat
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§ 39 fortsättning

Personal
En byggnadsinpektör är sjukskriven fram till hösten. En tidsbegränsad
anställning på 50 % har gjorts fram till oktober. Arbetsuppgifterna utförs på
distans.
En av miljöinspektörerna arbetar halvtid det kommande halvåret.
Delårsrapport per 30 april
Budgeten håller som det ser ut i dagsläget. Ett överskott med 212 tkr
prognostiseras. Inga särskilda åtgärder behöver därför vidtas just nu.
En bidragande orsak till budgetdifferensen är sjukskrivningar.

Protokollet är justerat
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§ 40

Dnr BMN 2021-000070

Bygglov för ställverk, Torps-Viken 3:54
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (SFS
2010:900).
2. För åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå K. Byggherrens
förslag till kontrollansvarig godkänns. Kontrollansvarig är xxxxxxxx, Karlstad,
cert nr SC2014-12.
3. Tekniskt samråd enligt plan- och bygglagen krävs.
Beslutsmotivering
Enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett
område med detaljplan, om åtgärden:
- inte strider mot områdesbestämmelser
- inte förutsätter planläggning
- uppfyller kraven i 2:a och delar av 8:e kap plan- och bygglagen.
I detta ärende omfattas inte fastigheten av några områdes-bestämmelser.
Åtgärden avser nybyggnation av stationsbyggnad och den bedöms inte få
någon betydande inverkan på omgivningen. Det är inte någon stor efterfrågan
att bygga i området och den sökta åtgärden bedöms därför inte vara sådan att
markens lämplighet behöver prövas med detaljplan.
Stationsbyggnaden ska lokaliseras, placeras, utformas, anordnas och utföras
på ett sätt som innebär att åtgärden bedöms uppfylla tillämpliga bestämmelser i
2:a och 8:e kap plan- och bygglagen.
Uppförande av ställverk med stationsbyggnad ska göras inom tillståndsområde
för vindkraftpark Klevberget beviljat av länsstyrelsen.
Protokollet är justerat
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§ 40 fortsättning

Ställverket ska transformera om ström från vindkraftparken. El för strömförsörjning kan anses utgöra ett angeläget allmänt och nationellt intresse.
Sträckning av luftledning är fastslagen i koncessionsbeslutet och ledningen har
sitt slut vid angiven plats. Sträckningen har gjorts i en tidigare använd, redan
befintlig, ledningsgata för att åtgärden ska minimera påverkan på omgivningen.
Detta gör att platsen bedöms lämplig för åtgärden, ställverket inte kan placeras
på annan plats än angiven.
Inkomna synpunkter angående byggnadens utförande kan, med hänvisning till
risk för brand, av säkerhetsskäl för anläggningen inte tillgodoses.
Upplysningar
Startbesked krävs innan arbetet får påbörjas. Trots startbesked får beslut om
bygglov verkställas tidigast fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och
Inrikes Tidningar.
För att utföra åtgärden ska du ha samtliga fastighetsägares och
nyttjanderättshavares tillstånd.
Tillstånd krävs för att ansluta eller ändra en enskild väg och för att ansluta eller
ändra en tomtutfart till en allmän väg. Överenskommelse ska göras med
väghållaren.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Om beslutet inte följs ska byggsanktionsavgift tas ut enligt 11 kap plan- och
bygglagen.
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen.

Protokollet är justerat
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§ 40 fortsättning
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-21
Ansökan inkommen 2021-03-08
Angivna koordinater inkomna 2021-03-08
Situationsplan upprättad 2021-03-17
Fasadritningar inkomna 2021-03-08
Planritning inkommen 2021-03-08
Anmälan om kontrollansvarig inkommen 2021-03-08
Tillstånd för vindkraftpark Klevberget 2021-03-23
Tillståndslayout vindkraftpark 2021-03-23
Länsstyrelsens yttrande inkommen 2021-03-19
Vattenfalls yttrande inkommen 2021-03-23
Yttrande från sakägare inkomna 2021-04-09 samt 2021-04-12
Svar på sakägares yttrande från Ellevio inkommen 2021-04-19

Ärendebeskrivning
Ellevio AB ansöker om bygglov för nybyggnad av kontrollbyggnad för ställverk
på fastigheten Torps-Viken 3:54. Ställverket ingår i projekterad vindkraftpark
Klevberget, Ånge kommun. Ställverket kommer att inhägnas och vid normal drift
kommer ingen personal att vistas i byggnaden, detta sker endast vid rond och
när eventuella fel uppkommer på anläggningen.
Byggnaden kommer att uppta en yta på 166 m² och ha en höjd på
4,7 m. Både fasad och tak kommer att kläs med plåt eller betong. Grunden
kommer att utgöras av betongplatta på marken. Inga fönster kommer att finnas.
Vatten och avlopp är inte aktuellt.
Fastigheten är en mindre skogsbruksfastighet som ägs av Jens Ove Persson.
Marken där byggnaden är tänkt att placeras ska styckas av från Torps-Viken
3:54 och köpas av den sökande, avtal angående åtgärden är upprättat mellan
berörda parter.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och utanför område för
riksintresse.

Protokollet är justerat
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§ 40 fortsättning

Fornlämningskontroll har utförts och visar att en äldre mindre byggnad utpekad
som kulturhistorisk lämning ligger 10-15 m från tänkt inhägnad, ca 40 meter från
tänkt byggnad. Länsstyrelsen har yttrat sig i ärendet och har inget att erinra.
Inga övriga fornlämningar finns på platsen.
I tillståndet för vindkraftparken anges hur hänsyn ska tas till natur- och
kulturvärden. I tillståndslayouten för densamma finns platser markerade som
stoppområde, hänsynsområde samt naturvärdesobjekt. Placering av planerad
stationsbyggnad ligger utanför dessa områden.
Markens beskaffenhet är inte utredd men ska redovisas innan startbesked. En
mindre väg finns till platsen.
Byggnaden kommer att placeras utanför område för strandskyddsdispens. Men
området för ställverket där byggnaden ingår ligger delvis inom 100 meter från
vatten och strandskyddsdispens har beviljats för åtgärden, BMN 2021-000070,
§ DB 2021-000148.
Yttranden
Fastighetsägaren xxxxxxxxxxxx är hörd och har inget att erinra.
Ägarna till angränsande fastigheter har getts möjlighet att lämna synpunkter
över ansökan, totalt 7 stycken. 6 av 7 har lämnat svar på förfrågan. En har inte
yttrat sig vilket nämnden tolkar som att denne inte har några synpunkter.
Inga negativa synpunkter har inkommit från de berörda angående placering av
byggnaden. Däremot har synpunkter lämnats av 3 av de tillfrågade angående
byggnadens utseende utifrån närhet till fornminne. Synpunkterna har
kommunicerats till den sökande Ellevio vilka svarar att de tyvärr inte kan
tillmötesgå synpunkterna gällande val av material men gällande färgsättning.
De som lämnat synpunkter har kommunicerats Ellevios svar.
Remiss har skickats till länsstyrelsen angående kulturhistorisk lämning.
Länsstyrelsen har lämnat ett yttrande och gör bedömningen att så länge det
Protokollet är justerat
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§ 40 fortsättning

förslag till utformning av vindkraftparken som presenterats inför etableringen
följs, med en angivelse på 10 meter mellan grundläggning och kulturhistorisk
lämning, har de inget att erinra.
Remiss har skickats till Vattenfall i egenskap av tillståndsägare för
vindkraftsetableringen Klevberget. Vattenfall har lämnat yttrande och har inget
att erinra.
Avgift
Avgiften för bygglovet är 8 240 kr i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2021-03-08 och beslut fattades 2021-05-07, vilket
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har
inte reducerats med stöd av 12 kap 8 a § plan- och bygglagen.
Faktura skickas separat.
Avgift för startbeskedet tillkommer som beräknas bli 9 596 kr.
Expediering
Beslut med besvärshänvisning delges:
Sökanden
Beslutet meddelas:
Sakägare enligt förteckning.
Beslutet kungörs i:
Post- och Inrikes Tidningar.

Protokollet är justerat
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§ 41

Dnr BMN 2021-000088

Bygglov för nybyggnad av fritidshus, By xxxxxxx
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (SFS
2010:900).
2. Kontrollansvarig krävs inte för detta ärende utan byggherren ansvarar själv
för kontrollen.
3. Tekniskt samråd enligt plan- och bygglagen krävs inte.

Beslutsmotivering
Enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett
område med detaljplan, om åtgärden:
- inte strider mot områdesbestämmelser
- inte förutsätter planläggning
- uppfyller kraven i 2:a och delar av 8:e kap plan- och bygglagen.
I detta ärende omfattas inte fastigheten av några områdesbestämmelser.
Åtgärden avser nybyggnad av ett mindre fritidshus och den bedöms inte få
någon betydande inverkan på omgivningen. Det är inte någon stor efterfrågan
att bygga i området och den sökta åtgärden bedöms därför inte vara sådan att
markens lämplighet behöver prövas med detaljplan.
Fritidshuset ska byggas i ett område som ligger inom beräknat högsta flöde och
100-årsflöde och det finns därmed en risk för översvämning. Byggnader ska
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat
risken för översvämning. Enstaka byggnader av lägre värde kan placeras inom
nivån för högsta flöde men ska placeras ovanför nivån för 100-årsflöde.
Byggnaden bedöms vara av förhållandevis lågt värde då det är ett
monteringsfärdigt modulhus som har en byggnadsarea på endast 37 m².
Protokollet är justerat
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§ 41 fortsättning

Fastigheten ligger i utkanten av nivån för 100-årsflödet. Byggnaden ska
placeras på fastighetens högsta punkt och på plintar. Sammantaget bedöms
detta innebära att byggnadens läge hamnar ovanför nivån för 100-årsflödet.
I övrigt ska åtgärden utformas, anordnas och utföras på ett sätt som innebär att
den bedöms uppfylla tillämpliga bestämmelser i 2:a och 8:e kap plan- och
bygglagen.
På grund av platsens läge bedöms en bullerberäkning vara obehövlig. Platsen
ligger avsides, långt ifrån källor för omgivningsbuller som flygplatser, industriell
verksamhet, spårtrafik och vägar.
Upplysningar
Startbesked krävs innan arbetet får påbörjas. Trots startbesked får beslut om
bygglov verkställas tidigast fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och
Inrikes Tidningar.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Om avloppsanläggning ska anläggas på fastigheten krävs en anmälan eller ett
tillstånd som söks hos bygg- och miljönämndens miljöenhet.
Om jord-, ytvatten- eller bergvärmeanläggning ska anläggas krävs ett tillstånd
som söks hos bygg- och miljönämndens miljöenhet.
Om beslutet inte följs ska byggsanktionsavgift tas ut enligt 11 kap plan- och
bygglagen.
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen.

Protokollet är justerat
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§ 41 fortsättning
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-22
Ansökan med tillhörande handlingar
Karta, fastighetens läge
Platsbesök
Yttranden

Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov avser nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten By xxxxx
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och är belägen vid stranden
till Långtjärn som ligger norr om Bysjön vid Byberget. Det är en avstyckad
fastighet för fritidsboende. Strandskyddsdispens har beviljats för åtgärden.
Byggnaden ska byggas i ett plan och ska vara ca 9,6 x 3,85 m med totalhöjden
3,6 m exklusive grundläggning med plintar. Inget avlopp ska anläggas.
Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövård ”Haverö” som bl.a. hyser
många stenåldersboplatser. På den aktuella platsen finns inga kända
naturvärden eller fornminnen. Etableringen bedöms inte påverka riksintresset.
Yttranden
Ägaren till den angränsande fastigheten och det närliggande fritidshuset har
getts möjlighet att lämna synpunkter över ansökan.
Ägaren till det närliggande fritidshuset har inga synpunkter på etableringen och
ägaren till den angränsande fastigheten har inte yttrat sig vilket nämnden tolkar
som att denne inte har några synpunkter.
Inga remisser har skickats ut i detta ärende.
Avgift
Avgiften för bygglovet är 4 401 kr i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
Protokollet är justerat

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

PROTOKOLL

Sida 17 av 26

Datum: 2021-05-07
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 36-47

§ 41 fortsättning

Tidsfristen började löpa 2021-03-29 och beslut fattades 2021-05-07, vilket
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har
inte reducerats med stöd av 12 kap 8 a § plan- och bygglagen.
Faktura skickas separat.
Avgift för startbeskedet tillkommer som beräknas bli 2 570 kr.

Expediering
Beslut med besvärshänvisning delges:
Sökanden
Beslutet meddelas:
Grannar och övriga sakägare enligt förteckning.
Beslutet kungörs i:
Post- och Inrikes Tidningar.
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Datum: 2021-05-07
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 36-47

§ 42

Dnr BMN 2021-000092

Förhandsbesked för bostadshus, Sidsjö xxxxxx
Bygg- och miljönämndens beslut
Förhandsbesked beviljas enligt ansökan med stöd av 9 kap 17 § plan- och
bygglagen (SFS 2010:900).
Beslutsmotivering
Enligt plan- och bygglagen 9 kap § 17 ska byggnadsnämnden ge ett
förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Åtgärden avser nybyggnation av enbostadshus och etableringen bedöms inte få
någon betydande påverkan på omgivningen. Åtgärden bedöms inte heller
medföra något krav på detaljplanering då området är glest bebyggt och endast
med fritidshus. Bostadshuset ska placeras på en plats som bedöms uppfylla
tillämpliga bestämmelser i 2:a och 8:e kap plan- och bygglagen.
Marken får anses lämplig för såväl byggande som för att kunna anlägga
avloppsanläggning. Inga kända kultur- eller miljövärden finns på platsen.
På platsen bedöms inga bullerproblem finnas. Den väg som passerar är enskild
och har en låg trafikmängd.
Det bedöms inte kunna uppstå risk för högt vattenstånd från Sidsjön då
höjdskillnaden är tillräcklig.
Berörda sakägare är hörda och inga invändningar mot etablering av bostad har
inkommit. Däremot finns det synpunkter på vilket område som ska ingå i
fastigheten men detta regleras av Lantmäteriet i en kommande förrättning och
ingår inte i nämndens prövning av byggnad.
Upplysningar
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år och
avslutas inom fem år från dagen för detta beslut.
Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas innan bygglov och
startbesked beviljas.
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Datum: 2021-05-07
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 36-47

§ 42 fortsättning

Infart till fastigheten måste överenskommas med väghållaren till den enskilda
vägen mellan Sidsjö och Löningsberg.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-21
Ansökan
Situationsplan

Ärendebeskrivning
Ansökan gäller ett förhandsbesked för uppförande av bostadshus på Sidsjö
xxxxx. Marken avses att avstyckas och säljas för egen fastighetsbildning.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och det finns inte heller några
områdesbestämmelser.
Bostadshuset ska uppföras mer än 100 meter från stranden av Sidsjön och har
en bruttoarea av cirka 175 m2 och avser bostadshus för permanent boende.
Marken för den tänkta fastigheten består av skogsmark som delvis är avverkad
och delvis av skog under uppväxt. Marken utgörs av morän och får anses
lämplig för bebyggelse. Avloppsanläggning bedöms kunna anläggas på
fastigheten.
Infart går att anordna från enskild väg.
Yttranden
Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig. Synpunkter har inkommit på
den fastighetsgräns som har ritats in i ansökan. Fastighetsgränsen är en fråga
för Lantmäteriet och berörs inte av nämnden prövning av förhandsbeskedet för
bostadshuset. För övrigt har inga invändningar inkommit.
Avgift
Avgift för förhandsbeskedet i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige: 7 007 kr.
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Datum: 2021-05-07
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 36-47

§ 42 fortsättning

Tidsfristen började löpa 2021-04-06 och beslut fattades 2021-05-07 vilket
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har
inte reducerats med stöd av 12 kap 8a § plan- och bygglagen.
Faktura skickas separat.

Expediering
Beslut med besvärshänvisning delges:
Sökanden
Beslutet meddelas:
Berörda sakägare enligt förteckning.
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Datum: 2021-05-07
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 36-47

§ 43

Dnr MH-2021-177

Val av nytt dataskyddsombud
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygg- och miljönämnden avslutar xxxxxxxxxx uppdrag som
dataskyddsombud från och med den 30 april 2021.
2. Bygg- och miljönämnden utser xxxxxxxxxxxxx till dataskyddsombud för
bygg- och miljönämnden från och med 1 maj 2021.

Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-31

Ärendebeskrivning
Europeiska unionen (EU) har beslutat om en förordning, dataskyddsförordningen, som innehåller regler för hur personuppgifter får behandlas.
Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte
personuppgiftslagen. Varje självständig nämnd i kommunen är en myndighet
som enligt dataskyddsförordningen måste utse ett dataskyddsombud.
Dataskyddsombudets roll är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Ombudet ska också vara en kontaktperson för tillsynsmyndigheten Datainspektionen, kontaktperson gentemot de registrerade samt
personalen inom organisationen.
Nuvarande dataskyddsombud har slutat sin tjänst i Bräcke kommun och därför
behöver ett nytt dataskyddsombud utses i dennas ställe.

Expediering till
Datainspektionen
Dataskyddsombudet
Staben
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PROTOKOLL
Datum: 2021-05-07
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 36-47

§ 44

Dnr MH-2021-301

Delårsrapport per 30 april med prognos för hela 2021
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden har tagit del av förvaltningschefens redogörelse av det
ekonomiska läget per 30 april med prognos för helåret 2021 och godkänner
rapporten.
Underlag för beslut
Muntlig redovisning från förvaltningschefen, 2021-05-07
”BoM prognos 2021 och prel KP 2022-24”, 2021-05-06

Ärendebeskrivning
Förslag till bokslutsprognos för 2021 per den 30 april 2021 gällande bygg- och
miljönämnden har upprättats. Nämnden prognostiserar en positiv avvikelse på
212 tkr.
Nämnden tar även del av förslaget till kommunplan 2022-2024.
Politisk organisation

Kostnader

Budget

Prognos

2021

Apr

396

Intäkter

-

Nettokostnad

214

-

182

Avvikelse

396

-

214

-

182

-

Bygg- och miljöförvaltning

Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

-

Budget

Prognos

2021

Apr

11 987

11 526

8 124
3 863

-

7 875
3 651

Avvikelse
461
-

249
212
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Datum: 2021-05-07
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 36-47

§ 44 fortsättning
Expediering till
Bräcke kommunfullmäktige
Ånge kommunfullmäktige
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Datum: 2021-05-07
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 36-47

§ 45

Anmälan av delegationsbeslut
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden har tagit del av delegeringsbesluten och lägger dem
till handlingarna.
Ärendebeskrivning
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, 2021-03-12--04-22
Miljö- och hälsoskyddsärenden, 2021-03-12--04-22
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Datum: 2021-05-07
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 36-47

§ 34

Meddelanden
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden har tagit del av meddelandena och lägger dem till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande meddelanden har inkommit till nämndens kännedom:
Länsstyrelsen Jämtlands län
”Samlad tillsynsrapport, Bräcke kommun 2019”
Avser miljöskydd, livsmedelskontroll, samhällsplanering/boende/strandskydd,
krisberedskap och alkohol- och tobakslagen.
Länsstyrelsen Västernorrland
”Farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor”
Länsstyrelsen beslutar att Flogas Sverige AB bedriver farlig verksamhet vid sin
anläggning på fastigheten Ånge 30:1 i Ånge kommun, vilket bl a innebär att
särskilda krav ställs på beredskap för räddningsinsatser.
SGU, Sveriges Geologiska Undersökning
”Flygningar på låg höjd”
Information från SGU om geofysiska flygmätningar i delar av Gävleborgs,
Dalarnas, Västernorrlands och Jämtlands län samt begäran om information om
eventuella känsliga områden ur djursynpunkt.
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Datum: 2021-05-07
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 36-47

§ 35

Övriga frågor
Mats Nilsson (S) frågar om hanteringen och avgiftsfinansieringen när en
avloppsanläggning av äldre modell uppgraderas till en av nyare standard.
Informationen kan förbättras.
Bygg- och miljöchef Tomas Jonsson förklarar vilka rutiner och bestämmelser
som gäller. Nämnden kan få internutbildning i ämnet på nästa möte.
*
Peter Edbom (SD) frågar om inventeringen av enskilda avlopp och om det på
något sätt går att nedbringa den enskildes kostnader för kostsamma åtgärder.
Bygg- och miljöchef Tomas Jonsson förklarar att nämnden inte har det
uppdraget. I mycket särskilda fall kan dispens beviljas för äldre personer, men
det är inte vanligt.
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