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PROTOKOLL
Datum: 2019-03-01
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 12-23

Plats och tid:

Kommunhuset i Ånge, rum Flataklocken, fredagen den 1 mars 2019,
kl 9.00-11.10. Mötet ajournerades kl 10.02-10.23.

Beslutande:

Farhat Ali (S)
Per-Anders Andersson (S)
Ingeborg Torung (S)
Per-Erik Eriksson (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 onsdagen den 6 mars 2019 kl 08.45

Utses att justera:

Per-Anders Andersson

Yngve Hamberg

Farhat Ali

Per-Anders Andersson

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Anslag
Justeringen av Bygg- och miljönämndens protokoll 2019-03-01 har tillkännagivits genom anslag
på Bräcke kommuns och Ånge kommuns digitala anslagstavlor.
Anslagstid:
Från och med 2019-03-14 till och med 2019-04-04
Förvaringsplats:
Kommunkansliet, Bräcke.
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Datum: 2019-03-01
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 12-23

Bmn § 12 Fastställande av dagordning
Bygg- och miljönämndens beslut

Den utdelade dagordningen fastställs.
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Datum: 2019-03-01
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 12-23

Bmn § 13 Kontroll av 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.
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.
Ordföranden ställer frågan vid sammanträdets början om någon närvarande
anmäler jäv. Ingen ledamot anmäler jäv. Jäv kan även anmälas under mötets
gång.
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden har tagit del av informationen.
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Datum: 2019-03-01
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 12-23

Bmn § 14 Information
Verksamhetsinformation (Tomas Jonsson)
Kontoret i Bräcke har nu flyttat in i de nya lokalerna. Personalen verkar
trivas bra. Smärre åtgärder, som vissa tekniska installationer, återstår.
Den planerade tillsynen har startat upp i form av sex större projekt, bl a för
livsmedel och de ca 450 enskilda avloppen. Projekten inriktas på
förebyggande arbete och på att stimulera till åtgärder.
Den årliga rapporteringen till Livsmedelsverket har tagit mycket tid och kraft
även i år. Det beror bl a på att det nya ärendehanteringssystemet inte har
fungerat optimalt för uppgiften.
Lägesstatus kring detaljplaneändringen avseende fjärrvärmeverket i Gällö
lämnas.
Revision av livsmedelstillsynen genomförs 9-10 maj med deltagande från
länsstyrelserna i både Jämtlands och Västernorrlands län.
Personalen har fått en förstärkning med en halvtid som miljöinspektör för att
överbrygga kommande pensionsavgångar.
Rekryteringen av byggnadsinspektör har avbrutits eftersom man inte kom
överens om anställningsvillkoren. Det får konsekvenser att vi inte kan nå full
bemanning på byggsidan från 1 april. Arbetet med detaljplanering och
bostadsanpassning övervägs att prioriteras bort från nämndens verksamhet.
Ansvaret för energi- och klimatrådgivningen överförs till tillväxtavdelningen
i Bräcke. Det handlar om en halvtid som delas mellan kommunerna.
Resterande halvtid disponeras av Bräcke kommun inom miljösamordningen.
Ekonomiuppföljning (Tomas Jonsson)
Den senaste budgetuppföljningen per 28 februari visar inga större avvikelser.
Årsredovisningen för 2018 tas upp som särskilt ärende under dagen.
Internutbildning (Tomas Jonsson)
Onsdagen den 6 mars erbjuds samtliga förtroendevalda att delta i en webutbildning från SKL för miljönämndspolitiker. Den som inte kan närvara har
under en kort tid möjlighet att ta del av utbildningen i efterhand.
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Datum: 2019-03-01
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 12-23

Bmn § 14 forts
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden har tagit del av informationen.
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Dnr MH 2019-118

Bmn § 15 Uppföljning av internkontroll 2018
Enligt reglementen och riktlinjer för intern kontroll har bygg- och
miljönämnden skyldighet att styra och löpande följa upp det interna
kontrollsystemet inom verksamhetsområdena. Detta ska bland annat göras
genom att varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen.
Uppföljningen av internkontrollen visar att den genomförts enligt plan, att
avvikelser rapporterats och att åtgärder vidtagits där så har varit befogat.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-01-10
Internkontrollplan för 2018
Bygg- och miljönämndens beslut

1. Bygg- och miljönämnden godkänner uppföljningen av internkontrollen.
Den interna kontrollen bedöms fungera bra.
2. Resultatet av den interna kontrollen rapporteras till kommunstyrelsen
Expediering till
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen Bräcke
Kommunstyrelsen Ånge
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Datum: 2019-03-01
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
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Dnr MH 2019-130

Bmn § 16 Årsredovisning för 2018, Bräcke kommun
Respektive nämnd i kommunen ska i en verksamhetsberättelse översiktligt
redogöra för utvecklingen av verksamheten och resultatet för 2018. Bräcke
och Ånge kommuner bildade gemensam bygg- och miljönämnd 1 januari
2018 med Bräcke som värdkommun. Totalt redovisas ett överskott jämfört
med budget på 132 tkr.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-02-27
Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd, förslag till årsredovisning 2018,
2019-02-27
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg och miljönämnden antar förslaget till årsredovisning för år 2018
avseende Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd.
Expediering till
Kommunstyrelsen Bräcke
Kommunstyrelsen Ånge
Ekonomienheten Bräcke
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Dnr MH 2019-95

Bmn § 17 Kontrollplan för livsmedels- och dricksvattenkontroll
2019 samt verksamhetsplan 2019
Kontrollplanen beskriver hur bygg-och miljönämnden uppfyller de krav för
offentlig kontroll som ställs på myndigheten som ansvar för livsmedels- och
dricksvattenkontroll. Den reviderade kontrollplanen för 2019 har som
grunddokument kontrollplan 2018-2019, som beslutades i bygg-och
miljönämnden vid sammanträde i april 2018.
Bilagan ”Verksamhetsplanering för 2019 – Livsmedel och dricksvattenkontroll” beskriver mer i detalj vad som ska kontrolleras och när kontrollen
ska ske.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-02-15
Förslag till kontrollplan för livsmedel och dricksvattenkontroll 2019
”Verksamhetsplanering för 2019 – Livsmedel och dricksvattenkontrollen”
Bygg- och miljönämndens beslut

1. Bygg- och miljönämnden antar kontrollplan för livsmedel och
dricksvattenkontrollen 2019.
2. Bygg- och miljönämnden antar bilagan ”Verksamhetsplanering för 2019
– Livsmedel och dricksvattenkontroll”.
Lagrum
Förordningen (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll Livsmedelsverkets föreskrifter
(LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel
Beslutsmotivering
Kontrollmyndigheten, bygg-och miljönämnden, har i sin verksamhetsstyrning av den
offentliga kontrollen en skyldighet att upprätta kontrollplan och verksamhetsplan, för
att visa att kraven som ställs på myndigheten uppfylls.
Expediering till
Bygg- och miljöförvaltningen
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Nämnd: Bygg- och miljönämnden
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Dnr BMN 2019-000046

Bmn § 18

Byggsanktionsavgift eldstad köksspis, Ånge xxxx i
Ånge kommun

Bygg- och miljöförvaltningen har uppmärksammats på att en köksspis har
installerats på fastigheten Ånge xxxxx under 2018 utan att någon anmälan för
installation hade gjorts. Anmälan inkom till nämnden 2019-02-13.
Byggherren har haft möjlighet att komma in med yttrande senast 2019-02-22.
Inget yttrande har kommit in.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-02-14
Besiktningsprotokoll från sotningsväsendet, JO Sotning, 2018-06-14
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift på
4 550 kr enligt PBF (plan- och byggförordningen) 9 kap 13 § 2 p av xxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx
Beslutsmotivering
Bygg- och miljönämnden ska som tillsynsmyndighet ta ut byggsanktionsavgift för
överträdelser som sker enligt plan- och bygglagen (PBL) 11 kap 51 §. En
sanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller
ingripande har tagits upp till överläggning enligt PBL vid ett sammanträde med
tillsynsmyndigheten som i detta fall är bygg- och miljönämnden PBL 11 kap. 54
§). I detta fall innebär det att om en anmälan inte har gjorts, ska en
byggsanktionsavgift tas ut.
Enligt PBF (plan- och byggförordningen) 9 kap 13 § 2 pkt ska en sanktionsavgift tas
ut som är 0,1 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet är 45 500 kronor år 2018.
Det innebär att i detta fall blir byggsanktionsavgiften 0,1 x 45 500 = 4 550 kr.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 11 kap 57 § 2, 3 p ska en byggsanktionsavgift tas
ut av den som begått överträdelsen eller den som fått fördel av överträdelsen.
Upplysningar
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västernorrland.
Expediering
Med mottagningsbevis och besvärshänvisning till xxxxxxxx
Meddelas fastighetsägarna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
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Datum: 2019-03-01
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 12-23

Dnr BMN 2019-000045

Bmn § 19

Byggsanktionsavgift eldstad öppenspis, Ånge xxxxxx
i Ånge kommun

Bygg- och miljöförvaltningen har uppmärksammats på att en öppenspis har
installerats på fastigheten Ånge xxxx under 2018 utan att någon anmälan för
installation hade gjorts. Anmälan inkom till nämnden 2019-02-13.
Byggherren har haft möjlighet att komma in med yttrande senast 2019-02-22.
Inget yttrande har kommit in.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-02-14
Besiktningsprotokoll från sotningsväsendet, JO Sotning, 2018-06-14
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift på
4 550 kr enligt PBF (plan- och byggförordningen) 9 kap 13 § 2 p av xxxxx
xxxxxxxxxxx
Beslutsmotivering
Bygg- och miljönämnden ska som tillsynsmyndighet ta ut byggsanktionsavgift för
överträdelser som sker enligt plan- och bygglagen (PBL) 11 kap 51 §. En
sanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller
ingripande har tagits upp till överläggning enligt PBL vid ett sammanträde med
tillsynsmyndigheten som i detta fall är bygg- och miljönämnden PBL 11 kap. 54
§). I detta fall innebär det att om en anmälan inte har gjorts, ska en
byggsanktionsavgift tas ut.
Enligt PBF (plan- och byggförordningen) 9 kap 13 § 2 pkt ska en sanktionsavgift tas
ut som är 0,1 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet är 45 500 kronor år 2018.
Det innebär att i detta fall blir byggsanktionsavgiften 0,1 x 45 500 = 4 550 kr.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 11 kap 57 § 2, 3 p ska en byggsanktionsavgift tas
ut av den som begått överträdelsen eller den som fått fördel av överträdelsen.
Upplysningar
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västernorrland.
Expediering
Med mottagningsbevis och besvärshänvisning till xxxxxxxx
Meddelas fastighetsägarna xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Dnr BMN 2019-000027

Bmn § 20

Bygglov transformatorkiosk, Ovansjö xxxxxxxx
i Ånge kommun

Härjeåns Nät AB ansöker om bygglov för transformatorkiosk på fastigheten
Ovansjö xxxxxxxxxxx vid Idrottsvägen. En äldre alltför liten transformator
står redan på platsen.
Åtgärden är en del av planeringen att göra elnätet säkrare i Alby genom att
byta luftledningar mot jordkablar mellan Alby och väg 83.
Grannar som bedöms bli berörda har haft möjlighet att yttra sig i ärendet. En
erinran från en fastighetsägare har kommit in till nämnden.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2019-02-20
Ansökan registrerad 2019-01-17
Situationsplan
Fasad- och planritning
Bilder på plats
Erinran från rågranne
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för transformatorkiosk på fastigheten Ovansjö xxxxx vid Idrottsvägen enligt plan- och bygglagen, PBL 9 kap
31 §.
Avgift
6 731 kr (Faktura skickas separat)
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked har erhållits.
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.
Beslutsmotivering
Åtgärden anses vara förenlig med aktuella krav i 2 och 8 kap, PBL. En befintlig
transformatorkiosk finns redan på platsen. Den nya är tänkt att ställas längre ut
mot vägen. Den äldre måste vara kvar till dess man kopplat över alla ledningar till
den nya.
Den som klagat över placeringen bedöms inte ha mycket besvär av den eftersom
den kommer att stå framför en redan befintlig transformator. En väg och ett
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Bmn § 20 forts
mindre grönområde skiljer den klagandes fastighet från den tänkta placeringen
av den nya transformatorn.

Expediering
Med mottagningsbevis och besvärshänvisning till
Xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Bmn § 21 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, 2019-01-10--2019-02-13
- Miljö- och hälsoskyddsärenden, 2019-01-10--2019-02-13
- Övriga ärenden, 2019-01-10--2019-02-13
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden har tagit del av delegeringsbesluten och lägger
dem till handlingarna.
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Bmn § 22 Meddelanden
Länsstyrelsen Västernorrland:
Information om nya kap 6 miljöbalken
Beslut om valaffischering inför EP-valet
Länsstyrelsen Jämtland:
Aktuellt läge grundvattennivåer Jämtlands län
Reviderade bevarandeplaner för Natura 2000-områden Z län
Sundsvalls tingsrätt:
Dom i miljöbrottsmål, Ensillre
Bergs kommun och Härjedalens kommun:
Bildande av gemensam miljö- och byggavdelning
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden har tagit del av meddelandena och lägger
dem till handlingarna.
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Bmn § 23 Övriga frågor
Fråga ställs gällande det överklagade beslutet om bygglov för vindkraftverk
på Bleckberget, Bräcke kommun. Efter att en ny rovfågelsinventering har
gjorts kommer troligtvis en utökad ansökan om bygglov att göras.
Fråga ställs om det går att ändra datum på ärendeberedningen i april, vilket
ska undersökas.
Fråga ställs angående ett täkttillstånd som beviljats i Bensjö och som det
rapporterats om i media. Det är länsstyrelsen som fattat beslutet med
anledning av ärendets omfattning.
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