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PROTOKOLL
Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Plats och tid:

Kommunhuset i Ånge, rum Flataklocken, fredagen den 3 maj 2019,
kl 9.00-10.41. Mötet ajournerades kl 09.52-10.02.

Beslutande:

Farhat Ali (S)
Per-Anders Andersson (S)
Ingeborg Torung (S)
Östen Wallström (C)
Erik Thunefors (SD)

Övriga deltagare:

Anders Berkestedt (S), närvarande ersättare
Stig Malmberg (SD), närvarande ersättare
Tomas Jonsson, bygg- och miljöchef
Yngve Hamberg, sekreterare

Justering:

Protokollet justeras torsdagen den 9 maj 2019 kl 09.00

Utses att justera:

Per-Anders Andersson, Ingeborg Torung § 31

Yngve Hamberg

Farhat Ali

Per-Anders Andersson

Sekreterare

Ordförande, ej § 31

Justerande, samt ordförande § 31

Ingeborg Torung
Justerande § 31

Anslag
Justeringen av Bygg- och miljönämndens protokoll 2019-05-03 har tillkännagivits genom anslag
på Bräcke kommuns och Ånge kommuns digitala anslagstavlor.
Anslagstid:
Från och med 2019-05-27 till och med 2019-06-18
Förvaringsplats:
Kommunkansliet, Bräcke.
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Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Bmn § 24 Upprop
Upprop verkställs.
Bygg- och miljönämndens beslut

Östen Wallström (C) tjänstgör istället för Per-Erik Eriksson (C) som är
förhindrad att delta.
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Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Bmn § 25 Fastställande av dagordning
Bygg- och miljönämndens beslut

Den utskickade dagordningen fastställs.
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Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Bmn § 26 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 göra
att man är 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 i under mötets gång.
Ordföranden meddelar att han kommer att anmäla jäv under punkt 8,
byggnadslov på Bräcke 4:73.
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden har tagit del av informationen.
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Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Bmn § 27 Information
Verksamhetsinformation (Tomas Jonsson)
De planerade tillsynerna fortlöper. Stort fokus ligger nu på de enskilda
avloppen i Bräcke och Ånge kommuner. Allmänheten informeras via olika
medier och nyhetsartiklar. Avsikten med detta är att fastighetsägarna
självmant ska vidta åtgärder så att nämnden slipper ta till tvångsåtgärder.
På personalsidan är nuläget så att Jacqueline är föräldraledig, Hanna har
börjat på halvtid och går upp till heltid när studierna är avklarade i juni. En
byggnadsinspektörstjänst är vakant. En praktikant finns på bygglovssidan i
sex veckor. Under andra halvåret får administrationen en förstärkning på
halvtid.
Ekonomiuppföljning (Tomas Jonsson)
En försiktig prognos pekar mot ett överskott totalt för nämndens verksamhet
på 85 000 kronor.
Livsmedelstillsyn (Tomas Jonsson)
Tillsynen är organiserad som delprojekt. Det första, gällande produktionskök, är slutfört. Tretton kök i de båda kommunerna har kontrollerats och
visat på goda resultat. Nästa projekt gäller småskalig tillverkning.
Livsmedelsrevision (Tomas Jonsson)
Den 9 och 10 maj gör länsstyrelserna i våra båda län en gemensam tillsyn i
vår verksamhet, den mest omfattande som gjorts hittills. Påpekanden är att
vänta då vi under lång tid inte har varit fullt bemannande. Revisionen
omfattar bl a granskning och bedömning av våra system. Skuggkontroll hos
livsmedelsföretag kommer att göras.
Såväl ordföranden som vice ordföranden behöver delta under de här dagarna.
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden har tagit del av informationen.

Protokollet är justerat

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

Sida 8 av 46

PROTOKOLL
Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Dnr MH-2019-366

Bmn § 28 Bokslutsprognos per 30 april 2019
Förslag till bokslutsprognos för 2019 per den 30 april 2019 gällande byggoch miljönämnden har upprättats.
Nämnden prognostiserar en positiv avvikelse på 85 tkr. Nämnden erhåller
fler intäkter än budgeterat, bl a beroende på tillfälliga vakanser.
Sammanställning av prognos för 2019 per den 30 april, tkr:
Politisk organisation

Kostnader
Intäkter

-

Nettokostnad

Bokslut

Budget

Prognos

Prognos

Avvikelse mot

2018

2019

feb-19

apr-19

budget

315

232

265

265

170

-

145

125

-

107

125

-

-

140

140

125

33
15

-

18

Bygg- och miljöförvaltning

Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

-

Bokslut

Budget

Prognos

Prognos

Avvikelse mot

2018

2019

feb-19

apr-19

budget

11 578

10 341

10 357

10 091

7 075
4 503

-

7 127
3 214

-

7 127
3 230

-

6 980

250
-

3 111

147
103

Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-05-02
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Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Bmn § 28 forts
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden tar del av och godkänner prognosen för 2019 per
den 30 april 2019 avseende nämndens verksamheter.
Expediering till
Bräcke kommunfullmäktige
Ånge kommunfullmäktige

Protokollet är justerat
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PROTOKOLL
Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Dnr MH-2019-145

Bmn § 29 Prioritering av arbetsuppgifter för byggnadsinspektörer
Bygg- och miljöförvaltningen har i samband med pensionsavgång av
byggnadsinspektör inte kunnat rekrytera ersättare. Detta innebär en nedgång
med 25 % i tillgänglig arbetskraft vilket får konsekvenser för lösandet av
arbetsuppgifterna. Risken är stor att stressrelaterade symtom och i värsta fall
långtidssjukskrivningar inträffar om inga åtgärder vidtas.
Ett nytt rekryteringsförsök kommer att genomföras under hösten, men fram
till dess att personalstyrkan är fulltalig bör begränsningar av arbetsuppgifter
ske.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-05-03
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar, intill dess att personalstyrkan är fulltalig,
följande inriktning för byggnadsinspektörer:







Inkommande ärenden såsom bygglov etc. och där bygg- och
miljönämnden är den enda instansen som kan fatta beslut har första
prioritet
Klagomålsärenden som rör plan- och bygglagen hanteras ej.
Tillsynsärenden enligt PBL hanteras från fall till fall med restriktivitet.
Bostadsanpassningsärenden ges lägre prioritet, varvid längre
handläggningstider accepteras
Hanteringen av detaljplaner återlämnas till kommunfullmäktige.
Handläggningstider må vid behov utsträckas. Dock skall lagkravet på 10
veckor innehållas.

Beslutsmotivering

Bygg- och miljönämnden har att inom sitt ansvarsområde balansera uppgifter
och resurser genom att antingen öka resurser eller begränsa uppgifter. För
tillfället finns resurser ej att tillgå varvid uppgifter måste begränsas.
Expediering till
Kommunstyrelsen Bräcke
Kommunstyrelsen Ånge

Protokollet är justerat

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

Sida 11 av 46

PROTOKOLL
Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Dnr BMN 2019-000098

Bmn § 30 Bygglov för enbostadshus och komplementbyggnad, xxxxxx, Ånge kommun
xxxxxxxxx och xxxxxxxxx ansöker om bygglov för nybyggnad av
ett enbostadshus och förråd/carport på fastigheten xxxxx. Enligt
bygg- och miljönämndens bedömning ligger fastigheten utanför
sammanhållen bebyggelse.
Sökande har köpt fastigheten med tillträde fr. o m. 2019-06-01.
Enplansvillan som de planerar att bygga ska bli 154 m2.
Fasadbeklädnaden ska bestå av grå/vitmålat trä och
takbeläggningen av svart plåt. Ett fristående förråd med carport ska
också byggas i anslutning till bostadshuset.
Fjorton ägare till angränsande fastigheter inklusive lagfaren
fastighetsägare och Trafikverket har getts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Tolv av grannarna inklusive fastighetsägaren har inga
synpunkter på den föreslagna åtgärden.En granne har inte svarat
vilket bygg- och miljönämnden tolkar som att han inte har några
synpunkter.Trafikverket har lämnat synpunkt på att rådande
riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader ska klaras och att
ändring av anslutning till allmän väg kräver tillstånd.
Sökande har i ansökan samt i senare kommunikation uppgett att
befintliga väganslutningar till E14 ska användas utan ändringar.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-04-15
Ansökan, situationsplan, plan- och fasadritningar inkomna 2019-03-13.
Bygg- och miljönämndens beslut

1. Bygglov ges med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 31 § för
nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad på
fastigheten xxxxxxxxxxxx
2. Som kontrollansvarig godkänns xxxxxxxxxx.
Beslutsmotivering

Enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31 § ska bygglov ges för
en åtgärd utanför ett område med detaljplan om åtgärden:

Protokollet är justerat
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Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Bmn § 30 forts
- inte strider mot områdesbestämmelser,
- inte förutsätter planläggning enligt PBL 4 kap. 2 eller 3 §§, och
- uppfyller kraven i PBL 2 kap. och delar av PBL 8 kap.
I detta fall berörs inte fastigheten av några områdesbestämmelser.
Det har inte byggts nya bostadshus i området på mycket länge så
det är ingen stor efterfrågan att bygga i området. Den sökta
åtgärden bedöms därför inte vara sådan att markens lämplighet
behöver prövas med detaljplan.
Den sökta åtgärden är en enplansvilla i normalt utförande och
färgsättning. Vägar finns fram till platsen och befintliga
anslutningar till E14 ska användas utan ändringar. Brunn ska
borras för dricksvatten och enskilt avlopp ska anläggas, ansökan är
inlämnad till bygg- och miljöförvaltningen. Inga fornminnen finns
i närheten av den plats där bostadshuset är tänkt att byggas.
Åtgärden bedöms uppfylla tillämpliga bestämmelser i 2:a och 8:e
kap PBL.
Platsen ligger mer än 500 m från närmast större väg (E14) och mer
än 800 m från närmaste järnväg. En bullerberäkning bedöms därför
vara obehövlig med hänsyn till bullersituationen.
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.
Avgift

9 045 kr (Faktura skickas separat)
Expediering till
Sökanden, med besvärshänvisning
Grannar och övrigas sakägare enligt förteckning
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar
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PROTOKOLL
Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Dnr BMN 2019-000131

Bmn § 31

Bygglov för altan med tak, Shergrillen AB, Bräcke
6:22 och 6:23, Bräcke kommun

Shergrillen AB har ansökt om bygglov för altan med tak till restaurangen på
fastigheterna Bräcke 6:22, 6:23. Shergrillen vill ge gästerna möjlighet att sitta ute
under varma årstider. På fastigheten som sökande äger finns en yta i dess södra del
mot järnvägsstationen som kan nyttjas. Ansökan är fram till fastighetsgränsen.
På kartan ser byggnaden ut att ligga snett inom fastigheten men så är inte fallet.
Altanen byggs längs byggnadens södra kortsida rakt ut mot fastighetsgränsen.
Kommunen äger marken intill och har inga planer för denna som hindrar
utbyggnaden.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-04-17
Situationsplan och fasadritning
Bygg- och miljönämndens beslut

1. Bygg- och miljönämnden ger med stöd av 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen
(2010:900) bygglov för altan med tak enligt ansökan på fastigheten Bräcke 6:23.
2. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas
inom fem år från dagen för detta beslut.
3. Startbesked ska utfärdas innan åtgärden får påbörjas.
Beslutsmotivering

Ansökan är planenlig om sökande är inom den egna fastigheten. Altanen bedöms
inte störa omgivningen och kommunen som äger marken intill har inga andra planer
för området som störs.
Enligt PBL 9 kap 30 § ska bygglov beviljas om ansökan uppfyller detaljplanens
krav.
Upplysningar

Om restaurangen ska ha alkoholtillstånd måste altanen utföras enligt tillståndets
regler med utgång direkt från restaurangen.
Avgift

Avgift för bygglov enligt kommunfullmäktiges antagna taxa: 1 423 kr. Avgiften
faktureras av kommunen.
Protokollet är justerat
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Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Bmn § 31 forts
Jäv

Farhat Ali (S) anmäler jäv och deltar inte i överläggning eller beslut.
Per-Anders Andersson (S) tjänstgör som ordförande vid beslutet.
Expediering
Shergrillen AB, med besvärshänvisning
Bräcke kommun, teknik- och infrastrukturavdelning

Protokollet är justerat
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PROTOKOLL
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Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Dnr BMN 2018-000619

Bmn § 32

Ändring av detaljplan f d elevhemmet, Bräcke 4:73,
Bräcke kommun

Fastighetsägaren Bräcke kommun önskar möjliggöra en annan användning
av gamla elevhemmet i Bräcke. Fastigheten Bräcke 4:73 är i gällande
detaljplan betecknad som skola och kontor. Kommunen har inte längre behov
av skolfastigheten och vill nu säkerställa att byggnaderna kan byggas om till
boende för äldre.
Planläggningen genomförs på begäran av kommunen. Samrådshandlingarna
för det nya planförslaget har varit utsända på samråd 190226-190320 till
berörda sakägare, Länsstyrelsen, övriga berörda statliga myndigheter,
kommunala nämnder, styrelser och övriga berörda.
Yttranden framgår av samrådsredogörelsen.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-04-11
Plankarta, planbeskrivning och samrådsredogörelse
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att planförslaget för Bräcke 4:73 kan
skickas ut på granskning.
Expediering
Enligt sändlista

Protokollet är justerat
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Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Dnr BMN 2018-000305

Bmn § 33

Förslag till ny detaljplan, f d postterminalen, Ånge
30:11, Ånge kommun

Fastighetsägaren Ånge kommun har för avsikt att hyra ut delar av den före
detta postterminalen till andra verksamheter än de som har anknytning till
järnvägen. I den plan (2260-P82/09301) som nu gäller för området får det
”användas endast för järnvägstrafik och därmed samhörigt ändamål”.
Kommunen vill samtidigt uppdatera planen så att den stämmer med de
verksamheter som finns idag.
Berörda grannar har informerats genom anslag på ytterdörrar. Ärendet har
även remitterats till Länsstyrelsen, Ånge kommun och Trafikverket.
Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen, Ånge kommun och Trafikverket.
Yttrandena framgår av granskningsutlåtandet.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-04-11
Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande, behovsbedömning och
riskbedömning
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden godkänner det nya förslaget till detaljplan som
omfattar fastigheterna Ånge 30:11, Ånge 70:8 samt smärre delar av Ånge
31:94.
Expediering
Med mottagningsbevis och besvärshänvisning till:
Lantmäterimyndigheten
Ånge kommun, tekniska förvaltningen
Trafikverket
Med mottagningsbevis, granskningsutlåtande och besvärshänvisning till:
Länsstyrelsen Västernorrland

Protokollet är justerat
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PROTOKOLL
Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

BMN 2018-000127

Bmn § 33 Föreläggande om eldningsförbud, xxxxxxx, Bräcke
kommun
JO Sotning utförde 2013-05-10 brandskyddskontroll på fastigheten.
Protokollet visar på brister beträffande tillträdes- och skyddsanordningarna på
taket: takstege saknas, glidskydd saknas och takstege saknas på utbyggnad.
2018-01-19 skickades ett brev till fastighetsägaren med information om lagar
och regler för takskyddsanordningar. Fastighetsägaren fick även möjlighet att
inom drygt tre månader åtgärda bristerna och meddela detta, eller meddela
när de kommer att åtgärdas. Ingen återkoppling har inkommit.
2019-03-07 skickades en kommunicering med förslag till beslut till nämnden
till fastighetsägaren xxxxxxxxxxxx där han gav möjlighet att yttra sig i
ärendet senast 2019-04-10. Inget yttrande har inkommit.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-04-12
Protokoll dnr 1222.500-1-1
Kommunicering angående föreläggande om eldningsförbud, 2019-03-07
Bygg- och miljönämndens beslut

1. Med stöd av PBL, Plan- och bygglagen 11 kap 19 § föreläggs
xxxxxxxxxxxxxxxxxx att åtgärda nedan nämnda brister och därefter
lämna in ett besiktningsprotokoll från sakkunnig som visar att bristerna är
åtgärdade. Bristerna ska vara åtgärdade innan 1 september 2019. Om inte
besiktning kunnat göras före 1 september 2019 ska tid för besiktning av
sakkunnig vara bokad före 1 september 2019.
Brister:
Takstege saknas
Glidskydd saknas
Takstege saknas på utbyggnad
2. Med stöd av PBL 11 kap 33 § p 1 förenas föreläggandet med
eldningsförbud fr o m 1 september 2019 och så länge bristerna inte är
åtgärdade.
3. Med stöd av PBL 11 kap 40 § skickas beslutet till Lantmäteriet för
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Protokollet är justerat
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Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Bmn § 33 forts
Beslutsmotivering

Enligt brandskyddsprotokollet 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 §.
Enligt PBL 11 kap 33 § p 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
xxxxxxxxxxx, med besvärshänvisning
Lantmäteriet, fastighetsinskrivningen

Protokollet är justerat
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PROTOKOLL
Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

BMN 2018-000499

Bmn § 34 Föreläggande om eldningsförbud, xxxxxxxxxxxx,
Bräcke kommun
J O Sotning inkom 2014-08-28 med brandskyddskontroll på fastigheten.
Protokollet visar på brister beträffande tillträdes- och skyddsanordningarna på
taket: takstege var bristfälligt fastsatt.
2018-01-19 skickades ett brev till fastighetsägaren med information om lagar
och regler för takskyddsanordningar. Fastighetsägaren fick även möjlighet att
inom drygt tre månader åtgärda bristerna och meddela detta, eller meddela
när de kommer att åtgärdas.
2018-02-01 återkopplade boende på fastigheten att bristen var åtgärdad.
Samma dag skickades ett brev till fastighetsägaren om att kontakta JO
Sotning för en sakkunnighetsbesiktning så att ett sakkunnighetsbevis skulle
kunna utfärdas. Ingen återkoppling eller protokoll som visar att bristen är
åtgärdad inkom.
2019-03-07 skickades en kommunicering med förslag till beslut till nämnden
till fastighetsägaren xxxxxxxxxxxx där han gavs möjlighet att yttra sig i
ärendet senast 2019-04-10. Inget yttrande har inkommit.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-04-12
Protokoll dnr 3142,0000-4407-1
Kommunicering angående föreläggande om eldningsförbud, 2019-03-07
Bygg- och miljönämndens beslut

1. Med stöd av PBL, Plan- och bygglagen 11 kap 19 § föreläggs
xxxxxxxxxxxxx att åtgärda nedan nämnda brister och därefter lämna in
ett besiktningsprotokoll från sakkunnig som visar att bristerna är
åtgärdade. Bristerna ska vara åtgärdade innan 1 september 2019. Om inte
besiktning kunnat göras före 1 september 2019 ska tid för besiktning av
sakkunnig vara bokad före 1 september 2019.
Brister:
Takstege bristfälligt fastsatt

Protokollet är justerat
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Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Bmn § 34 forts
2. Med stöd av PBL 11 kap 33 § p 1 förenas föreläggandet med
eldningsförbud fr o m 1 september 2019 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 brandskyddsprotokollet 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 §.
Enligt PBL 11 kap 33 § p 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.

Protokollet är justerat
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Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Bmn § 34 forts
Beslutet kan överklagas
Expediering
xxxxxxxxxxxx, med besvärshänvisning
Lantmäteriet, fastighetsinskrivningen

Protokollet är justerat
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PROTOKOLL
Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

BMN 2018-000137

Bmn § 35 Föreläggande om eldningsförbud, xxxxxxxx, Bräcke
kommun
J O Sotning inkom 2017-11-20 med protokoll från brandskyddskontroll på
fastigheten. Protokollet visar på brister beträffande tillträdes- och
skyddsanordningarna på taket: takstege var bristfälligt fastsatt.
2018-01-19 skickades ett brev till fastighetsägaren med information om lagar
och regler för takskyddsanordningar. Fastighetsägaren fick även möjlighet att
inom drygt tre månader åtgärda bristerna och meddela detta, eller meddela
när de kommer att åtgärdas.
2018-02-22 återkopplade fastighetsägaren och meddelade att bristen var
åtgärdad. Samma dag skickades ett brev till fastighetsägaren om att kontakta
JO Sotning för en sakkunnighetsbesiktning så att ett sakkunnighetsbevis
skulle kunna utfärdas. Ingen återkoppling eller protokoll som visar att bristen
är åtgärdad inkom.
2019-03-07 skickades en kommunicering med förslag till beslut till nämnden
till fastighetsägaren xxxxxxxxxxxxx där han gavs möjlighet att yttra sig i
ärendet senast 2019-04-10. Inget yttrande har inkommit.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-04-12
Protokoll dnr 3175,0000-4414-1
Kommunicering angående föreläggande om eldningsförbud, 2019-03-07
Bygg- och miljönämndens beslut

1. Med stöd av PBL, Plan- och bygglagen 11 kap 19 § föreläggs
xxxxxxxxxxxxxx att åtgärda nedan nämnda brister och därefter lämna in
ett besiktningsprotokoll från sakkunnig som visar att bristerna är
åtgärdade. Bristerna ska vara åtgärdade innan 1 september 2019. Om inte
besiktning kunnat göras före 1 september 2019 ska tid för besiktning av
sakkunnig vara bokad före 1 september 2019.
Brister:
Takstege bristfälligt fastsatt
2. Med stöd av PBL 11 kap 33 § p 1 förenas föreläggandet med
eldningsförbud fr o m 1 september 2019 och så länge bristerna inte är
åtgärdade.

Protokollet är justerat
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Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Bmn § 35 forts
3. Med stöd av PBL 11 kap 40 § skickas beslutet till Lantmäteriet för
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
Beslutsmotivering

Enligt brandskyddsprotokollet 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 §.
Enligt PBL 11 kap 33 § p 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
xxxxxxxxxxx, med besvärshänvisning
Lantmäteriet, fastighetsinskrivningen

Protokollet är justerat
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PROTOKOLL
Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

BMN 2018-000171

Bmn § 36 Föreläggande om eldningsförbud, xxxxxxxx Bräcke
kommun
J O Sotning inkom 2015-09-02 med protokoll från brandskyddskontroll på
fastigheten. Protokollet visar på brister beträffande tillträdes- och
skyddsanordningarna på taket: glidskydd saknas och takstege för nära tak.
2018-01-19 skickades ett brev till fastighetsägaren med information om lagar
och regler för takskyddsanordningar. Fastighetsägaren fick även möjlighet att
inom drygt tre månader åtgärda bristerna och meddela detta, eller meddela
när de kommer att åtgärdas. Ingen återkoppling har inkommit.
2019-03-07 skickades en kommunicering med förslag till beslut till nämnden
till fastighetsägaren xxxxxxxxxxxx där han gavs möjlighet att yttra sig i
ärendet senast 2019-04-10. Inget yttrande har inkommit.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-04-12
Protokoll dnr 1811,0000-5288-1
Kommunicering angående föreläggande om eldningsförbud, 2019-03-07
Bygg- och miljönämndens beslut

1. Med stöd av PBL, Plan- och bygglagen 11 kap 19 § föreläggs
xxxxxxxxxxxxxxxxx att åtgärda nedan nämnda brister och därefter lämna
in ett besiktningsprotokoll från sakkunnig som visar att bristerna är
åtgärdade. Bristerna ska vara åtgärdade innan 1 september 2019. Om inte
besiktning kunnat göras före 1 september 2019 ska tid för besiktning av
sakkunnig vara bokad före 1 september 2019.
Brister:
Glidskydd saknas
Takstege för nära tak
2. Med stöd av PBL 11 kap 33 § p 1 förenas föreläggandet med
eldningsförbud fr o m 1 september 2019 och så länge bristerna inte är
åtgärdade.
3. Med stöd av PBL 11 kap 40 § skickas beslutet till Lantmäteriet för
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Protokollet är justerat
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Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Bmn § 36
forts
Beslutsmotivering

Enligt brandskyddsprotokollet 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 §.
Enligt PBL 11 kap 33 § p 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
xxxxxxxxxx med besvärshänvisning
Lantmäteriet, fastighetsinskrivningen

Protokollet är justerat
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PROTOKOLL
Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

BMN 2018-000151

Bmn § 37 Föreläggande om eldningsförbud, xxxxxxxxx, Bräcke
kommun
J O Sotning inkom 2016-05-04 med protokoll från brandskyddskontroll på
fastigheten. Protokollet visar på brister beträffande tillträdes- och
skyddsanordningarna på taket: takstege till skorsten saknas, glidskydd saknas
och takstege bristfälligt fastsatt.
2018-02-05 skickades ett brev till fastighetsägaren med information om lagar
och regler för takskyddsanordningar. Fastighetsägaren fick även möjlighet att
inom drygt tre månader åtgärda bristerna och meddela detta, eller meddela
när de kommer att åtgärdas. Ingen återkoppling har inkommit.
2019-03-07 skickades en kommunicering med förslag till beslut till nämnden
till fastighetsägaren xxxxxxxxxxxx där hon gavs möjlighet att yttra sig i
ärendet senast 2019-04-10. Inget yttrande har inkommit.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-04-12
Protokoll dnr 3803-86699-1
Kommunicering angående föreläggande om eldningsförbud, 2019-03-07
Bygg- och miljönämndens beslut

1. Med stöd av PBL, Plan- och bygglagen 11 kap 19 § föreläggs
xxxxxxxxxxxxxxxxx att åtgärda nedan nämnda brister och därefter lämna
in ett besiktningsprotokoll från sakkunnig som visar att bristerna är
åtgärdade. Bristerna ska vara åtgärdade innan 1 september 2019. Om inte
besiktning kunnat göras före 1 september 2019 ska tid för besiktning av
sakkunnig vara bokad före 1 september 2019.
Brister:
Takstege till skorsten saknas
Glidskydd saknas
Takstege bristfälligt fastsatt
2. Med stöd av PBL 11 kap 33 § p 1 förenas föreläggandet med
eldningsförbud fr o m 1 september 2019 och så länge bristerna inte är
åtgärdade.
3. Med stöd av PBL 11 kap 40 § skickas beslutet till Lantmäteriet för
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Protokollet är justerat
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Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Bmn § 37 forts
Beslutsmotivering

Enligt brandskyddsprotokollet 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 §.
Enligt PBL 11 kap 33 § p 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
xxxxxxxxxxxxxx, med besvärshänvisning
Lantmäteriet, fastighetsinskrivningen

Protokollet är justerat
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PROTOKOLL
Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

BMN 2018-000144

Bmn § 38 Föreläggande om eldningsförbud, xxxxxxxxxxxx,
Bräcke kommun
J O Sotning inkom 2014-08-08 med protokoll från brandskyddskontroll på
fastigheten. Protokollet visar på brister beträffande tillträdes- och
skyddsanordningarna på taket: skorstensstege saknas, glidskydd saknas och
takstege bristfälligt fastsatt.
2018-01-19 skickades ett brev till fastighetsägaren med information om lagar
och regler för takskyddsanordningar. Fastighetsägaren fick även möjlighet att
inom drygt tre månader åtgärda bristerna och meddela detta, eller meddela
när de kommer att åtgärdas. Ingen återkoppling har inkommit.
2019-03-07 skickades en kommunicering med förslag till beslut till nämnden
till fastighetsägaren xxxxxxxxxxxx där han gavs möjlighet att yttra sig i
ärendet senast 2019-04-10. Inget yttrande har inkommit.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-04-12
Protokoll dnr 3221,000-4432-1
Kommunicering angående föreläggande om eldningsförbud, 2019-03-07
Bygg- och miljönämndens beslut

1. Med stöd av PBL, Plan- och bygglagen 11 kap 19 § föreläggs
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx att åtgärda nedan nämnda brister och därefter
lämna in ett besiktningsprotokoll från sakkunnig som visar att bristerna är
åtgärdade. Bristerna ska vara åtgärdade innan 1 september 2019. Om inte
besiktning kunnat göras före 1 september 2019 ska tid för besiktning av
sakkunnig vara bokad före 1 september 2019.
Brister:
Skorstensstege saknas saknas
Glidskydd saknas
Takstege bristfälligt fastsatt
2. Med stöd av PBL 11 kap 33 § p 1 förenas föreläggandet med
eldningsförbud fr o m 1 september 2019 och så länge bristerna inte är
åtgärdade.
3. Med stöd av PBL 11 kap 40 § skickas beslutet till Lantmäteriet för
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Protokollet är justerat

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

PROTOKOLL
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Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Bmn § 38 forts
Beslutsmotivering

Enligt brandskyddsprotokollet 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 §.
Enligt PBL 11 kap 33 § p 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
xxxxxxxxxxxxxxx, med besvärshänvisning
Lantmäteriet, fastighetsinskrivningen

Protokollet är justerat

Bräcke kommun Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke | Tel. 0693-161 00 växel | bracke@bracke.se | www.bracke.se
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PROTOKOLL
Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

BMN 2018-000128

Bmn § 39 Föreläggande om eldningsförbud, xxxxxxxxxxxx,
Bräcke kommun
J O Sotning inkom 2014-10-03 med protokoll från brandskyddskontroll på
fastigheten. Protokollet visar på brister beträffande tillträdes- och
skyddsanordningarna på taket: takbrygga saknas.
2018-02-05 skickades ett brev till fastighetsägaren med information om lagar
och regler för takskyddsanordningar. Fastighetsägaren fick även möjlighet att
inom drygt tre månader åtgärda bristerna och meddela detta, eller meddela
när de kommer att åtgärdas. Ingen återkoppling har inkommit.
2019-03-07 skickades en kommunicering med förslag till beslut till nämnden
till fastighetsägaren xxxxxxxxxxxxxx där han gavs möjlighet att yttra sig i
ärendet senast 2019-04-10. Inget yttrande har inkommit.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-04-12
Protokoll dnr 4148,000-4505-1
Kommunicering angående föreläggande om eldningsförbud, 2019-03-07
Bygg- och miljönämndens beslut

1. Med stöd av PBL, Plan- och bygglagen 11 kap 19 § föreläggs
xxxxxxxxxxxxxxxxxx att åtgärda nedan nämnda brister och därefter
lämna in ett besiktningsprotokoll från sakkunnig som visar att bristerna är
åtgärdade. Bristerna ska vara åtgärdade innan 1 september 2019. Om inte
besiktning kunnat göras före 1 september 2019 ska tid för besiktning av
sakkunnig vara bokad före 1 september 2019.
Brister:
Takbrygga saknas
2. Med stöd av PBL 11 kap 33 § p 1 förenas föreläggandet med
eldningsförbud fr o m 1 september 2019 och så länge bristerna inte är
åtgärdade.
3. Med stöd av PBL 11 kap 40 § skickas beslutet till Lantmäteriet för
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Protokollet är justerat

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

PROTOKOLL
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Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Bmn § 39
forts
Beslutsmotivering

Enligt brandskyddsprotokollet 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 §.
Enligt PBL 11 kap 33 § p 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
xxxxxxxxxxxx, med besvärshänvisning
Lantmäteriet, fastighetsinskrivningen

Protokollet är justerat

Bräcke kommun Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke | Tel. 0693-161 00 växel | bracke@bracke.se | www.bracke.se
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PROTOKOLL
Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

BMN 2018-000126

Bmn § 40 Föreläggande om eldningsförbud, xxxxxxxxxxx,
Bräcke kommun
J O Sotning inkom 2015-05-13 med protokoll från brandskyddskontroll på
fastigheten. Protokollet visar på brister beträffande tillträdes- och
skyddsanordningarna på taket: takstege bristfälligt fastsatt.
2018-01-18 skickades ett brev till fastighetsägaren med information om lagar
och regler för takskyddsanordningar. Fastighetsägaren fick även möjlighet att
inom drygt tre månader åtgärda bristerna och meddela detta, eller meddela
när de kommer att åtgärdas. Ingen återkoppling har inkommit.
2019-03-07 skickades en kommunicering med förslag till beslut till nämnden
till fastighetsägaren xxxxxxxxxxxxx där han gavs möjlighet att yttra sig i
ärendet senast 2019-04-10. Inget yttrande har inkommit.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-04-12
Protokoll dnr 1117,000-5030-1
Kommunicering angående föreläggande om eldningsförbud, 2019-03-07
Bygg- och miljönämndens beslut

4. Med stöd av PBL, Plan- och bygglagen 11 kap 19 § föreläggs
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx att åtgärda nedan nämnda brister och
därefter lämna in ett besiktningsprotokoll från sakkunnig som visar att
bristerna är åtgärdade. Bristerna ska vara åtgärdade innan 1 september
2019. Om inte besiktning kunnat göras före 1 september 2019 ska tid för
besiktning av sakkunnig vara bokad före 1 september 2019.
Brister:
Takstege bristfälligt fastsatt.
5. Med stöd av PBL 11 kap 33 § p 1 förenas föreläggandet med
eldningsförbud fr o m 1 september 2019 och så länge bristerna inte är
åtgärdade.
6. Med stöd av PBL 11 kap 40 § skickas beslutet till Lantmäteriet för
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Protokollet är justerat

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

PROTOKOLL
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Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Bmn § 40 forts
Beslutsmotivering

Enligt brandskyddsprotokollet 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 §.
Enligt PBL 11 kap 33 § p 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
xxxxxxxxxxxxx, med besvärshänvisning
Lantmäteriet, fastighetsinskrivningen

Protokollet är justerat

Bräcke kommun Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke | Tel. 0693-161 00 växel | bracke@bracke.se | www.bracke.se
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PROTOKOLL
Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

BMN 2018-000125

Bmn § 41 Föreläggande om eldningsförbud, xxxxxxxxxxx,
Bräcke kommun
J O Sotning inkom 2017-12-05 med protokoll från brandskyddskontroll på
fastigheten. Protokollet visar på brister beträffande tillträdes- och
skyddsanordningarna på taket: takstege bristfälligt fastsatt.
2018-02-02 skickades ett brev till fastighetsägaren med information om lagar
och regler för takskyddsanordningar. Fastighetsägaren fick även möjlighet att
inom drygt tre månader åtgärda bristerna och meddela detta, eller meddela
när de kommer att åtgärdas. Ingen återkoppling har inkommit.
2019-03-07 skickades en kommunicering med förslag till beslut till nämnden
till fastighetsägaren xxxxxxxxxxxxxx där han gavs möjlighet att yttra sig i
ärendet senast 2019-04-10. Inget yttrande har inkommit.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-04-12
Protokoll dnr 3609,000-5580-1
Kommunicering angående föreläggande om eldningsförbud, 2019-03-07
Bygg- och miljönämndens beslut

1. Med stöd av PBL, Plan- och bygglagen 11 kap 19 § föreläggs
xxxxxxxxxxxxxxxx att åtgärda nedan nämnda brister och därefter lämna
in ett besiktningsprotokoll från sakkunnig som visar att bristerna är
åtgärdade. Bristerna ska vara åtgärdade innan 1 september 2019. Om inte
besiktning kunnat göras före 1 september 2019 ska tid för besiktning av
sakkunnig vara bokad före 1 september 2019.
Brister:
Takstege bristfälligt fastsatt.
2. Med stöd av PBL 11 kap 33 § p 1 förenas föreläggandet med
eldningsförbud fr o m 1 september 2019 och så länge bristerna inte är
åtgärdade.
3. Med stöd av PBL 11 kap 40 § skickas beslutet till Lantmäteriet för
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Protokollet är justerat

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

PROTOKOLL
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Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Bmn § 41 forts
Beslutsmotivering

Enligt brandskyddsprotokollet 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 §.
Enligt PBL 11 kap 33 § p 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
xxxxxxxxxxxx, med besvärshänvisning
Lantmäteriet, fastighetsinskrivningen

Protokollet är justerat

Bräcke kommun Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke | Tel. 0693-161 00 växel | bracke@bracke.se | www.bracke.se
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PROTOKOLL
Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

BMN 2018-000116

Bmn § 42 Föreläggande om eldningsförbud, xxxxxxxx, Bräcke
kommun
J O Sotning inkom 2014-10-03 med protokoll från brandskyddskontroll på
fastigheten. Protokollet visar på brister beträffande tillträdes- och
skyddsanordningarna på taket: glidskydd saknas.
2018-01-18 skickades ett brev till fastighetsägaren med information om lagar
och regler för takskyddsanordningar. Fastighetsägaren fick även möjlighet att
inom drygt tre månader åtgärda bristerna och meddela detta, eller meddela
när de kommer att åtgärdas. Ingen återkoppling har inkommit.
2019-03-07 skickades en kommunicering med förslag till beslut till nämnden
till fastighetsägaren xxxxxxxxxxxxxx där hon gavs möjlighet att yttra sig i
ärendet senast 2019-04-10. Inget yttrande har inkommit.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-04-12
Protokoll dnr 4344,000-4544-1
Kommunicering angående föreläggande om eldningsförbud, 2019-03-07
Bygg- och miljönämndens beslut

1. Med stöd av PBL, Plan- och bygglagen 11 kap 19 § föreläggs
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx att åtgärda nedan nämnda brister och därefter
lämna in ett besiktningsprotokoll från sakkunnig som visar att bristerna är
åtgärdade. Bristerna ska vara åtgärdade innan 1 september 2019. Om inte
besiktning kunnat göras före 1 september 2019 ska tid för besiktning av
sakkunnig vara bokad före 1 september 2019.
Brister:
Glidskydd saknas.
2. Med stöd av PBL 11 kap 33 § p 1 förenas föreläggandet med
eldningsförbud fr o m 1 september 2019 och så länge bristerna inte är
åtgärdade.
3. Med stöd av PBL 11 kap 40 § skickas beslutet till Lantmäteriet för
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

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 37 av 46

Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Bmn § 41
forts
Beslutsmotivering

Enligt brandskyddsprotokollet 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 §.
Enligt PBL 11 kap 33 § p 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
xxxxxxxxxxxxxx, med besvärshänvisning
Lantmäteriet, fastighetsinskrivningen

Protokollet är justerat

Bräcke kommun Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke | Tel. 0693-161 00 växel | bracke@bracke.se | www.bracke.se
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PROTOKOLL
Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

BMN 2018-000114

Bmn § 43 Föreläggande om eldningsförbud, xxxxxxxxx, Bräcke
kommun
J O Sotning inkom 2014-06-02 med protokoll från brandskyddskontroll på
fastigheten. Protokollet visar på brister beträffande tillträdes- och
skyddsanordningarna på taket: glidskydd saknas, skorstensstege saknas,
takbrygga saknas samt takstege bristfälligt fastsatt och sitter för nära taket.
2018-01-18 skickades ett brev till fastighetsägaren med information om lagar
och regler för takskyddsanordningar. Fastighetsägaren fick även möjlighet att
inom drygt tre månader åtgärda bristerna och meddela detta, eller meddela
när de kommer att åtgärdas. Ingen återkoppling har inkommit.
2019-03-07 skickades en kommunicering med förslag till beslut till nämnden
till fastighetsägaren xxxxxxxxxxxxxxxx där hon gavs möjlighet att yttra sig i
ärendet senast 2019-04-10. Inget yttrande har inkommit.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-04-12
Protokoll dnr 2946,000-4243-1
Kommunicering angående föreläggande om eldningsförbud, 2019-03-07
Bygg- och miljönämndens beslut

1. Med stöd av PBL, Plan- och bygglagen 11 kap 19 § föreläggs
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx att åtgärda nedan nämnda brister och därefter
lämna in ett besiktningsprotokoll från sakkunnig som visar att bristerna är
åtgärdade. Bristerna ska vara åtgärdade innan 1 september 2019. Om inte
besiktning kunnat göras före 1 september 2019 ska tid för besiktning av
sakkunnig vara bokad före 1 september 2019.
Brister:
Glidskydd saknas
Skorstensstege saknas
Takbrygga saknas
Takstege bristfälligt fastsatt och sitter för nära taket.
2. Med stöd av PBL 11 kap 33 § p 1 förenas föreläggandet med
eldningsförbud fr o m 1 september 2019 och så länge bristerna inte är
åtgärdade.
3. Med stöd av PBL 11 kap 40 § skickas beslutet till Lantmäteriet för
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
Protokollet är justerat

Bräcke kommun Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke | Tel. 0693-161 00 växel | bracke@bracke.se | www.bracke.se
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Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Bmn § 43 forts
Beslutsmotivering

Enligt brandskyddsprotokollet 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 §.
Enligt PBL 11 kap 33 § p 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
xxxxxxxxxxxxxx, med besvärshänvisning
Lantmäteriet, fastighetsinskrivningen

Protokollet är justerat

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

Sida 40 av 46

PROTOKOLL
Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

BMN 2018-000073

Bmn § 44 Föreläggande om eldningsförbud, xxxxxxxxxxxx,
Bräcke kommun
J O Sotning inkom 2014-09-09 med protokoll från brandskyddskontroll på
fastigheten. Protokollet visar på brister beträffande tillträdes- och
skyddsanordningarna på taket: takstege bristfälligt fastsatt.
2018-01-17 skickades ett brev till fastighetsägaren med information om lagar
och regler för takskyddsanordningar. Fastighetsägaren fick även möjlighet att
inom drygt tre månader åtgärda bristerna och meddela detta, eller meddela
när de kommer att åtgärdas. Ingen återkoppling har inkommit.
2019-03-07 skickades en kommunicering med förslag till beslut till nämnden
till fastighetsägaren xxxxxxxxxxxxxx där han gavs möjlighet att yttra sig i
ärendet senast 2019-04-10. Inget yttrande har inkommit.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-04-12
Protokoll dnr 3290,000-4440-1
Kommunicering angående föreläggande om eldningsförbud, 2019-03-07
Bygg- och miljönämndens beslut

1. Med stöd av PBL, Plan- och bygglagen 11 kap 19 § föreläggs
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx att åtgärda nedan nämnda brister och därefter
lämna in ett besiktningsprotokoll från sakkunnig som visar att bristerna är
åtgärdade. Bristerna ska vara åtgärdade innan 1 september 2019. Om inte
besiktning kunnat göras före 1 september 2019 ska tid för besiktning av
sakkunnig vara bokad före 1 september 2019.
Brister:
Takstege bristfälligt fastsatt.
2. Med stöd av PBL 11 kap 33 § p 1 förenas föreläggandet med
eldningsförbud fr o m 1 september 2019 och så länge bristerna inte är
åtgärdade.
3. Med stöd av PBL 11 kap 40 § skickas beslutet till Lantmäteriet för
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Protokollet är justerat

Bräcke kommun Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke | Tel. 0693-161 00 växel | bracke@bracke.se | www.bracke.se
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Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Bmn § 44 forts
Beslutsmotivering

Enligt brandskyddsprotokollet 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 §.
Enligt PBL 11 kap 33 § p 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, med besvärshänvisning
Lantmäteriet, fastighetsinskrivningen

Protokollet är justerat

Bräcke kommun Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke | Tel. 0693-161 00 växel | bracke@bracke.se | www.bracke.se
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PROTOKOLL
Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

BMN 2018-000072

Bmn § 45 Föreläggande om eldningsförbud, xxxxxxxxxxxxxxx,
Bräcke kommun

J O Sotning inkom 2014-09-08 med protokoll från brandskyddskontroll på
fastigheten. Protokollet visar på brister beträffande tillträdes- och
skyddsanordningarna på taket: takstege bristfälligt fastsatt.
2018-01-17 skickades ett brev till fastighetsägaren med information om lagar
och regler för takskyddsanordningar. Fastighetsägaren fick även möjlighet att
inom drygt tre månader åtgärda bristerna och meddela detta, eller meddela
när de kommer att åtgärdas. Ingen återkoppling har inkommit.
2019-03-07 skickades en kommunicering med förslag till beslut till nämnden
till fastighetsägaren xxxxxxxxxxxxxxx där han gavs möjlighet att yttra sig i
ärendet senast 2019-04-10. Inget yttrande har inkommit.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-04-12
Protokoll dnr 3280,000-4437-1
Kommunicering angående föreläggande om eldningsförbud, 2019-03-07
Bygg- och miljönämndens beslut

1. Med stöd av PBL, Plan- och bygglagen 11 kap 19 § föreläggs
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx att åtgärda nedan nämnda brister och därefter
lämna in ett besiktningsprotokoll från sakkunnig som visar att bristerna är
åtgärdade. Bristerna ska vara åtgärdade innan 1 september 2019. Om inte
besiktning kunnat göras före 1 september 2019 ska tid för besiktning av
sakkunnig vara bokad före 1 september 2019.
Brister:
Takstege bristfälligt fastsatt.
2. Med stöd av PBL 11 kap 33 § p 1 förenas föreläggandet med
eldningsförbud fr o m 1 september 2019 och så länge bristerna inte är
åtgärdade.
3. Med stöd av PBL 11 kap 40 § skickas beslutet till Lantmäteriet för
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Protokollet är justerat

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

PROTOKOLL
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Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Bmn § 45 forts
Beslutsmotivering

Enligt brandskyddsprotokollet 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 §.
Enligt PBL 11 kap 33 § p 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, med besvärshänvisning
Lantmäteriet, fastighetsinskrivningen

Protokollet är justerat

Bräcke kommun Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke | Tel. 0693-161 00 växel | bracke@bracke.se | www.bracke.se
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Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Bmn § 46 Anmälan av delegeringsbeslut
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, 2019-02-14--2019-04-17
- Miljö- och hälsoskyddsärenden, 2019-02-14--2019-04-17
- Övriga ärenden, 2019-02-14--2019-04-17
Bygg- och miljönämndens beslut

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

Protokollet är justerat

Bräcke kommun Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke | Tel. 0693-161 00 växel | bracke@bracke.se | www.bracke.se
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Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Bmn § 47 Meddelanden
Bräcke kommun:
Renhållning 2019
Bygg- och miljönämndens beslut

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

Protokollet är justerat
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Datum: 2019-05-03
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 24-48

Bmn § 48 Övriga frågor
Östen Wallström (C) får svar på en fråga gällande ett tidigare beslut om
byggsanktionsavgift på fastigheten xxxxxxxxxxxxxx.

Protokollet är justerat
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