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PROTOKOLL
Datum: 2020-03-13
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 1-14

Plats och tid:

Förvaltningshuset i Bräcke, nämndrummet, fredagen den 13 mars 2020,
kl 09.03-12.08. Mötet ajournerades kl 09.50-10.11.

Beslutande:

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

Övriga deltagare:

Mats Nilsson (S), ej tjänstgörande ersättare
Tomas Jonsson, bygg- och miljöchef
Karina Mattiason, byggnadsinspektör, §§ 1-del av § 6
Anna Lindqvist, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 1-del av § 6
Yngve Hamberg, sekreterare

Justering:

Ånge kommunkontor, 2020-03-20 kl 12.00

Utses att justera:

Anders Berkestedt (S)

Yngve Hamberg

Per-Anders Andersson

Anders Berkestedt

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Anslagsbevis
Justeringen av Bygg- och miljönämndens protokoll 2020-03-13 har tillkännagivits genom anslag
på Bräcke kommuns och Ånge kommuns digitala anslagstavlor.
Anslagstid:
Från och med 2020-03-20 till och med 2020-04-10
Förvaringsplats:
Kommunkansliet, Bräcke.

……………………………………
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Bmn § 1

Upprop

Ordförande Farhat Ali (S) har anmält förhinder på grund av sjukdom.
Vice ordförande Per-Anders Andersson (S) inträder i hans ställe.
Anders Berkestedt (S) är tjänstgörande ersättare för Farhat Ali (S).
Mats Nilsson (S) deltar som ej tjänstgörande ersättare. Eftersom Mats är
nyvald blir det en presentationsrunda bland deltagarna.

Protokollet är justerat
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Bmn § 2

Fastställande av dagordningen

Bygg- och miljönämndens beslut

Den utsända dagordningen fastställs med tillägg av en informationspunkt
om internkontrollen december 2019.

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

Bygg- och miljönämnden har tagit del av informationen.

Protokollet är justerat
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Bmn § 4

Information

Torps-Byn 1:31
Byggnadsinspektör Karina Mattiason informerar om det pågående ärendet
på fastigheten Torps-Byn 1:31 (dnr BMN 2019-000372).
Ärendet återremitterades i november för utredning av vilken verksamhet
som bedrivs på fastigheten, behovet av bullerutredning och vilka tillstånd
som behövs.
En bra dialog har förts med fastighetsägaren/verksamhetsutövaren som
resulterat i ett antal bygglovsansökningar som ska skickas till berörda
grannar för synpunkter. Bullerberäkning har också inkommit.
Beslut kan tas senare i nämnden eller på delegation av ordföranden.
Livsmedels- och dricksvattenkontrollen
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Anna Lindqvist informerar om det arbete
som bedrivs av de tre personer som nu arbetar inom livsmedels- och
dricksvattenkontrollen. Två är placerade i Bräcke och en i Ånge, men de
arbetar alternerande över kommungränsen.
Vid senaste årsskiftet fanns det 211 registrerade livsmedelsanläggningar
inom Ånge och Bräcke kommuner. Anläggningarna är grupperade i olika
riskklasser som avgör hur ofta kontroller ska göras.
Ifjol gjordes det 159 kontroller, varav 117 var oanmälda. Helst bör
andelen oanmälda kontroller vara högre men med tanke på de avstånd som
råder i våra kommuner vill man gärna säkerställa att någon finns på plats
när kontrollanten kommer.
Drygt 100 kontroller var planerade, 18 var uppföljande kontroller och 39
var händelsestyrda beroende på larm, klagomål etc. Den behovsutredning
som gjorts visar på en ”kontrollskuld” som uppkom under en följd av år
då det var personalbrist. Den skulden kommer att arbetas in under de tre
närmaste åren. Hittills i år har det gjorts 55 kontroller.
Verksamhetsinformation
Förvaltningschef Tomas Jonsson informerar om att projekten gällande
planerad tillsyn av livsmedelsanläggningar, små avloppsanläggningar,
förorenad mark, B- och C-anläggningar samt hälsoskydd har satts igång.
Protokollet är justerat
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Nämnd: Bygg- och miljönämnden
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Bmn § 4 forts

Handläggningen av detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt har återupptagits.
Ett möte med strandskyddsdelegationen har genomförts liksom en
uppföljning tillsammans med kommunledningarna av den gemensamma
nämnden och förvaltningen.
Personalen i Bräcke huserar fortfarande i tillfälliga lokaler. Uppföljning
görs i april.
När det gäller IT har det digitala arkivet installerats. En dokumenthanteringsplan är under utarbetande. Förändring av kommunens
arkivordning återstår. E-tjänster har beställts och installationen förväntas
inledas nästa vecka. Frågan om e-legitimation återstår att lösa –
upphandling behöver göras och synkronisering behöver ske med övriga
system i kommunen. Den digitala signeringen fungerar bra och möjliggör
digital kommunicering av beslut.
På personalsidan har vissa förändringar ägt rum, med nyanställning och
deltidssjukskrivning. Löneöversyn genomfördes i december med ett
positivt utfall som dock inte följts upp med justering av budgetutrymmet.
Det ekonomiska utfallet hittills under året följer planen.
Coronaviruset, covid-19, har ännu inte drabbat verksamheterna i våra
kommuner. I förebyggande syfte är krisledningsgrupperna aktiverade med
möten varannan dag i Bräcke och lite mer sällan i Ånge. Länsstyrelserna
deltar också. De åtgärder som vidtagits är restriktioner gällande möten
med många deltagare och besök inom skolor, barn- och äldreomsorgen.
Distansarbete uppmuntras. Karensdagen vid sjukdom är tillfälligt slopad.
Internkontroll per december 2019
Tomas Jonsson redovisar de kontrollmoment som genomförts gällande
ekonomi, arbetsmiljö och tillsyn.




Månatlig uppföljning av ekonomin har gjorts vid varje
nämndsammanträde
Arbetsplatsträffarna (10 st under året) har följts upp och avvikelser
har redovisats till nämnden
Uppföljning av ansvarsuppgifter contra resurser. Åtgärder och
prioriteringar har vidtagits.

Protokollet är justerat
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Bmn § 4 forts
Bygg- och miljönämndens beslut

1. Bygg- och miljönämnden tackar för informationen och lägger den till
handlingarna.
2. Bygg- och miljönämnden godkänner rapporten gällande intern kontroll
efter december 2019. Den interna kontrollen bedöms fungera bra.
3. Resultatet av den interna kontrollen rapporteras till kommunstyrelsen.
Expediering
Revisionen
Kommunstyrelsen Bräcke
Ånge kommun

Protokollet är justerat
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Dnr BMN 2020-000006

Bmn § 5

Bygglov om- och tillbyggnad, Vissland 2:12

Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA) ansöker om bygglov på fastigheten
Vissland 2:12 i Fränsta där Riksarkivets mediakonverteringscentrum har
sin verksamhet.
Ansökan avser om- och tillbyggnad av produktionsbyggnad och
kontorsbyggnad samt nybyggnad av förbindelsegång mellan dessa två
byggnader. Nybyggnad av carport och anläggande av parkeringsplatser
samt en ny in- och utfart från fastigheten ingår också i ansökan.
Fastigheten ligger inom detaljplan och åtgärden avviker från planen
eftersom utfart inte får anordnas norrut mot Centralvägen.
Ägarna till angränsande fastigheter, utbildningsförvaltningen,
vägföreningen och alla boende inom planområdet har getts tillfälle att
yttra sig över ansökan. Det har inte kommit in några negativa synpunkter
på de föreslagna åtgärderna.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-02-20
Ansökan
Situationsplan
Plan-, fasad- och sektionsritningar
Grannehöranden
Bygg- och miljönämndens beslut

1. Bygglov ges med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 30 § och
31 b §.
2. Som kontrollansvarig godkänns Sara Sundholm.
Beslutsmotivering

Enligt PBL 9 kap. 30 § ska bygglov ges för en åtgärd inom detaljplan, om
- utgångsläget är planenligt
- åtgärden inte strider mot detaljplanen
- åtgärden måste inte avvakta att genomförandetiden för detaljplanen
börjar löpa
- uppfyller bestämmelser i 2:a och 8:e kap PBL.
Enligt PBL 9 kap 31 b § får bygglov ges för en åtgärd som avviker från
detaljplanen eller områdesbestämmelser om avvikelsen är förenlig med
Protokollet är justerat
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Bmn § 5 forts

detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
- avvikelsen är liten, eller
- åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska
kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
I detta fall ligger fastigheten inom detaljplan där användningsbestämmelsen är ”Industriverksamhet som inte får vara störande för
omgivningen”. Planens syfte är att uppdatera befintlig byggnadsplan för de
delar av planen som tagits i anspråk för industriverksamhet samt att
upphäva planen för de delar som inte förväntas bli aktuella för fortsatt
utbyggnad.
Det som ska byggas på fastigheten strider inte mot detaljplanen men
förslaget avviker från detaljplanen eftersom en in- och utfart planeras
norrut mot Centralvägen där utfart inte får anordnas.
Den nya förbindelsegången mellan produktions- och kontorsbyggnaderna
kommer i hög grad att försvåra för trafiken inom fastigheten då all trafik
annars skulle behöva ledas runt produktionsbyggnaden. Med en ny in- och
utfart löser man problemet samtidigt som trafikflödet bedöms minska
något på Industrigatan där nuvarande in- och utfarter ligger. Vid
Industrigatan ligger förskolan Skattkistan och utbildningsförvaltningen ser
gärna ett minskat trafikflöde vid förskolan. De grannar och sakägare som
hörts i ärendet har inget emot förslaget eller har inte svarat vilket nämnden
tolkar som att de inte har något att erinra. Sökande har efter att
grannehörandet gjorts kommit in med en ändring avseende breddning av
väg inom området. Den ska dras en bit in på mark betecknad som
industripark, ingen ändring avseende utfartens placering. Industriparken är
kvartersmark och inte allmän plats och mindre väg på området bedöms
som planenligt och inget nytt grannehörande bedöms behöva göras.
Avvikelsen bedöms som liten i jämförelse med den nytta som den nya inoch utfarten ger. Avvikelsen bedöms också vara förenlig med
detaljplanens syfte.
Utgångsläget är planenligt, d v s den fastighet och det byggnadsverk som
åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen.
Detaljplanens genomförandetid har löpt ut.
Åtgärderna bedöms uppfylla tillämpliga bestämmelser i 2:a och 8:e kap
PBL.
Protokollet är justerat
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Bmn § 5 forts
Upplysningar

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

61 329 kr.
Faktura skickas separat.
Bilagor
Bilaga 1. Hur man överklagar beslutet.
Bilaga 2. Ritningar som ingår i beslutet.

Expediering:
Beslutet skickas till
Sökanden

Beslutet meddelas
Grannar och övriga sakägare enligt förteckning

Beslutet kungörs i
Post- och Inrikes tidningar

Protokollet är justerat
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Dnr BMN 2020-000025

Bmn § 6

Bygglov ändrad användning, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx ansöker om bygglov på fastigheten xxxxxxx.
Ansökan avser ändrad användning av en lokal tidigare använd som bostad
i en byggnad som idag inrymmer ytterligare verksamhet. De sökande har
tänkt öppna tatuerarstudio i lokalen.
Fastigheten ligger inom detaljplan och tänkt åtgärd avviker från
detaljplanen då denna anger industri som användning och tänkt åtgärd
utgör handel. De sökande har dock vid ett tidigare tillfälle beviljats
bygglov för samma verksamhet inom samma detaljplan. I en annan lokal i
byggnaden för tänkt åtgärd finns i dagsläget ett tryckeri med tillhörande
butikslokal för handel. Dessutom finns inom aktuell detaljplan flera
verksamheter med handel.
Den sökta åtgärden utgör en avvikelse från detaljplanens syfte men mot
ovanstående bakgrund anses åtgärden överensstämma med områdets
övriga användning.
Sakägare samt ägare till angränsande fastigheter har getts tillfälle att yttra
sig i ärendet. Det har inte inkommit några synpunkter angående den tänkta
åtgärden.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-01-12
Ansökan
Situationsplan
Planritning
Grannehöranden
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygglov ges med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 30 § och
31 c §.
Beslutsmotivering

Enligt PBL 9 kap 30 § ska bygglov ges för en åtgärd inom detaljplan, om
- utgångsläget är planenligt
- åtgärden inte strider mot detaljplanen
- åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen
börjar löpa
- uppfyller bestämmelser i 2:a och 8:e kap PBL.
Protokollet är justerat
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Bmn § 6 forts

Enligt PBL 9 kap 31 c § får bygglov ges för en åtgärd som avviker från
detaljplanen om
- åtgärden innebär en sådan användning som utgör ett lämpligt
komplement till den användning som bestämts i detaljplanen.
I förarbetena till PBL 9 kap 31 c § anges att service och mindre
verksamheter som inte är störande kan godtas.
I detta fall ligger fastigheten inom detaljplanerat område där
användningsbestämmelsen anger industri samt bostäder för drift av denna.
Byggnaden på den aktuella fastigheten är ingen industribyggnad utan
inrymmer andra lokaler, bla en lägenhet. Åtgärden skulle i detta fall
innebära att lägenheten ändrar användning till handel med tjänster. Detta
kan ses som ett bättre komplement till området än användningen som
bostad. Användningen som tatuerarstudio är en mindre verksamhet och
skulle innebära mycket liten störning för omgivningen.
Upplysningar

Startbesked krävs innan åtgärden får vidtas.
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, se bilaga.
Avgift

Avgift för bygglov enligt kommunfullmäktiges antagna taxa: 3 749 kr.
Avgiften faktureras av kommunen.
(Startbesked tillkommer med 2 554 kr.)
Bilagor
Bilaga 1. Ansökan
Bilaga 2. Situationsplan
Bilaga 3. Planritning
Bilaga 4. Hur man överklagar beslutet

Expediering:
Beslutet skickas till
Sökanden

Beslutet meddelas
Grannar och övriga sakägare enligt förteckning

Beslutet kungörs i
Post- och Inrikes tidningar
Protokollet är justerat

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

Sida 15 av 24

PROTOKOLL
Datum: 2020-03-13
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 1-14

Dnr BMN 2019-000466

Bmn § 17

Bygglov ändring av skylt, Vissland 4:27

Fränsta Bensin & Livs AB ansöker om bygglov för ändring av skylt på
fastigheten Vissland 4:27 där drivmedelsstationen Gulf ligger. På
fastigheten står en skyltpelare som visar stationens logga, drivmedelspriser, öppettider och annan information om den service som stationen
erbjuder. Den del av skylten som visar drivmedelspriser ska ändras till en
LED-skylt som är lätt att uppdatera och som även kan visa bilder. Den del
som ska ändras är 2,25 m2 (1,5 x 1,5 m) vilket är ca en tredjedel av hela
skyltpelaren.
Ansökan avsåg från början en skylt med bildväxling en gång per minut.
Trafikverket hördes och de inkom med ett yttrande där de avstyrkte
bygglov med hänvisning till att bildväxlande skyltar kan skapa en
trafiksäkerhetsrisk.
Med anledning av Trafikverkets yttrande inkom sökande med en
reviderad ansökan där funktionen med bildväxling togs bort. Skylten
ändras när budskapet blir inaktuellt. Ändring bedöms behöva ske
varannan vecka och ska göras nattetid för att minska risken för störning.
Trafikverket hördes och de inkom med ett yttrande där de avstyrkte
bygglov med hänvisning till att en skylt med fast budskap också kan skapa
en trafiksäkerhetsrisk om trafiksituationen är komplex, vilket den bedöms
vara i detta fall.
Med anledning av Trafikverkets yttrande inkom sökande med en skrivelse
med motivering till att skylten inte ska anses vara en trafiksäkerhetsrisk.
Fastigheten ligger inom detaljplan antagen 2002 med en genomförandetid
på tio år. Användningsbestämmelsen är ”Bilservice med handel riktad till
bilister”.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-02-21
Ansökan
Platsbesök
Trafikverkets yttranden, 2019-12-16 och 2020-01-21
Sökandens skrivelse, 2020-02-21
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Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 1-14

Bmn § 7 forts
Bygg- och miljönämndens beslut

1. Bygglov ges med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 30 §.
2. Kontrollansvarig krävs inte i detta ärende utan sökande ansvarar själv
för kontrollen.
Beslutsmotivering

Åtgärden strider inte mot detaljplanen och den bedöms uppfylla
tillämpliga bestämmelser i 2:a och 8:e kap PBL.
Enligt 2:a kap 9 § PBL ska bl.a. skyltar utformas så att de inte innebär en
fara för människors hälsa och säkerhet. Delen av skyltpelaren som visar
drivmedelspriser ska ändras till en skylt som även kan visa statiska bilder.
Åtgärden bedöms inte medföra en ökad trafiksäkerhetsrisk eftersom
ändringen är av begränsad omfattning och det är fråga om en ändring från
ett statiskt budskap till ett annat.
Upplysningar

Startbesked krävs innan åtgärden får vidtas.
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, se bilaga.
Avgift

4 005 kr. Faktura skickas separat.
Bilagor:
Bilaga 1. Hur man överklagar beslutet
Bilaga 2. Trafikverkets yttrande 2019-12-16
Bilaga 3. Trafikverkets yttrande 2020-01-21
Bilaga 4. Sökandes skrivelse

Expediering:
Beslutet skickas till
Sökanden

Beslutet delges
Trafikverket

Beslutet meddelas
Grannar och övriga sakägare enligt förteckning

Beslutet kungörs i
Post- och Inrikes tidningar
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Dnr BMN 2020-000039

Bmn § 8

Bygglov uteveranda, Hermelinen 6 Bräcke

Bräcke Folkets Hus har ansökt om bygglov för uppförande av uteveranda
på fastigheten Hermelinen 6. Uteverandan ska uppföras längs byggnadens
västra sida mellan ingång till högstadiet och sceningången vid
huvudentrén.
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område i Bräcke samhälle. I
detaljplanen är det så kallad punktprickad mark som inte får bebyggas på
den aktuella platsen. Åtgärden strider dock inte mot planens syften utan är
en utvidgning av pågående verksamhet. Planen säger att det är
kvartersmark för centrumbebyggelse.
Den planerade verandan ska utgöra ett komplement till pågående
verksamhet i Folkets hus. Alkoholtillstånd kommer att sökas efter att
bygglovsärendet har beslutats. Verandan får därför inte ha ingång utifrån
utan måste beträdas inifrån lokalen.
Ärendet har skickats ut till berörda sakägare. Ingen invändning har
inkommit.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-02-20
Situationsplan
Fotografi
Bygg- och miljönämndens beslut

1. Bygg- och miljönämnden beviljar med stöd av 9 kap 31 b § Plan- och
bygglagen (2010:900) bygglov för uppförande av uteveranda på
fastigheten Hermelinen 6 enligt ansökan.
2. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen för detta beslut.
3. Kontrollansvarig behövs inte i ärendet.
Samlad bedömning

I Bräcke Folkets hus finns sedan länge verksamhet med restaurang och
andra allmänna och slutna tillställningar där det serveras mat. Verandan är

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 18 av 24

Datum: 2020-03-13
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 1-14

Bmn § 8 forts

en utveckling av pågående verksamhet och den plats som ska tas i anspråk
får anses vara lämplig för ändamålet.
Åtgärden utförs på prickmark men eftersom den inte strider mot planens
syfte så kan bygglov beviljas som en liten avvikelse. Lokaliseringen
uppfyller de krav som ställs i PBL 2 kap samt i kommunens detaljplan.
Berörda sakägare är hörda i ärendet och har inte lämnat några
invändningar.
Upplysningar

Om alkohol ska säljas ska särskild ansökan för detta sökas hos
kommunen. Alkoholtillstånd kan kräva utförande av veranda som inte
regleras i Plan- och bygglagen varför tillståndet bör sökas innan
byggnation påbörjas.
Startbesked ska utfärdas innan byggnationen får påbörjas.
Avgift

Avgift för bygglov enligt kommunfullmäktiges antagna taxa: 4 927 kr.
Avgiften faktureras av kommunen.
Bilagor:
Bilaga 1. Hur man överklagar beslutet
Bilaga 2. Ansökan
Bilaga 3. Situationsplan
Bilaga 4. Foto

Expediering:
Kopia med besvärshänvisning
Sökanden

Beslutet meddelas
ICA Supermarket, bräcke
Coop Bräcke
Apoteket Bräcke

Systembolaget Bräcke
Bräcke kommun
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Dnr MH 2020-55

Bmn § 9

Behovsutredning livsmedels- och dricksvattenkontroll 2020-2022

Enligt livsmedelslagen (LIVSFS 2016:12) med stöd av artikel 5 EUförordning 2017/625 ska kontrollmyndigheten utreda och redovisa
tillsynsbehovet inom hela sitt ansvarsområde. Utredningen ska avse en
period om tre år och utredningen ska ses över vid behov, dock minst en
gång per år. Kontrollmyndigheten ska regelbundet följa upp och utvärdera
genomförd kontroll. Kontrollmyndigheten ska även följa bestämmelser
om kompetensförsörjning och kontrollmyndigheters beredskapsplaner.
Behovsutredningen 2020-2022 ligger till grund för 2020-2022 års
kontrollplan samt arbetsplan 2020 men omfattar delen livsmedels- och
dricksvattenkontroll. Kontrollplanerna behandlar den tillsyn och kontroll
som bygg- och miljönämnden har ansvar för enligt gällande lagstiftning
och kommunens reglemente.
Tillsynsbehovet är bedömt utifrån gällande risk- och erfarenhetsklassning
av registrerade verksamheter och anläggningar inom båda kommunerna,
den nationella kontrollplanen, de operativa målen för livsmedelskontrollen 2020-2022 samt en beräkning av kontrollskulden från åren
2017, 2018 och 2019.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag med behovsutredning,
2020-02-28
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna behovsutredningen 20202022.
Beslutsmotivering

Bygg- och miljönämnden godkänner behovsutredning 2020-2022 och att
prioritera livsmedels- och dricksvattenkontrollen genom att avdela tre
heltidstjänster för detta uppdrag under samma period. Resurserna bedöms
då täcka behoven för både den planerade och händelsestyrda tillsynen
kommande år samt även för upparbetning av kontrollskuld från åren
2017, 2018 och 2019 inom lagstiftningsområdet.
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Dnr MH 2020-47

Bmn § 10

Kontrollplan för livsmedel och dricksvatten 20202022

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.
Kontrollplanen beskriver hur bygg-och miljönämnden uppfyller de krav
för offentlig kontroll som ställs på myndigheten som ansvar för livsmedels
och dricksvattenkontroll. Arbetsplanen för 2020 beskriver i detalj vad som
ska kontrolleras och när kontrollen ska ske.
Lagrum
Förordningen (EG) nr 2017/625 om offentlig kontroll
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av
livsmedel
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-03-02
Kontrollplan 2020-2022 för livsmedel och dricksvatten
Arbetsplan för 2020, livsmedel och dricksvatten
Bygg- och miljönämndens beslut

Kontrollplan 2020-2022 för livsmedel och dricksvatten med bilaga
arbetsplan för 2020 antas.
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Dnr MH 2020-98

Bmn § 11

Årsredovisning för 2019

Respektive nämnd i kommunen ska i en verksamhetsberättelse översiktligt
redogöra för utvecklingen av verksamheten och resultatet för 2019. Totalt
redovisas ett överskott jämfört med budget på 559 tkr.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-03-03
Förslag till årsredovisning 2019, 2020-03-03

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg och miljönämnden antar förslaget till verksamhetsberättelse och
årsredovisning för år 2019 avseende Bräcke och Ånge Bygg- och miljönämnd.

Expediering till:
Kommunstyrelsen Bräcke
Kommunstyrelsen Ånge
Ekonomienheten Bräcke
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Bmn § 12

Anmälan av delegationsbeslut

Bygg- och miljönämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande
och tjänstemän enligt den av nämnden antagna delegationsordningen.
Dessa beslut redovisas till nämnden.
- Plan- och byggärenden, 2019-11-28--2020-02-20
- Miljö- och hälsoskyddsärenden, 2019-11-28--2020-02-20
- Övriga ärenden, 2019-11-28--2020-02-20
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden har tagit del av delegeringsbesluten och lägger
dem till handlingarna.
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Bmn § 13 Meddelanden
Inga meddelanden finns att redovisa
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Bmn § 14

Övriga frågor

Sekreteraren framför en fråga från Farhat Ali (S) om hur nämnden ställer
sig till ett förslag om att nybyggnationer där solenergi installeras ska
kunna få bygglovsavgiften efterskänkt. Förvaltningschefen svarar att han
ska kolla upp saken men att han ser problem med gränsdragningen och
legalitetsperspektivet.
Ledamoten Per- Erik Eriksson (C) frågar vilka gränser som gäller vid
spridning av urin som gödsel nära vatten. Förvaltningschefen kollar upp
saken och lämnar svar via mejl.
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