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PROTOKOLL
Datum: 2020-09-04
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 62-71

Plats och tid:

Rum Flataklocken, Ånge kommunkontor, fredagen den
4 september 2020, kl 09.00-11.01.
Mötet ajournerades kl 09.51-10.12.

Beslutande:

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

Övr deltagare: Anders Berkestedt (S), ej tjänstgörande ersättare
Mats Nilsson (S), ej tjänstgörande ersättare
Tomas Jonsson, bygg- och miljöchef
Maria Tjärnström, byggnadsinspektör
Lena Selberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör, del av § 65
Yngve Hamberg, sekreterare
Justering:

2020-09-11

Utses justera:

Per-Anders Andersson (S)

Yngve Hamberg
Sekreterare

Farhat Ali
Ordförande

Per-Anders Andersson
Justerande

Anslagsbevis
Justeringen av Bygg- och miljönämndens protokoll 2020-09-04 har tillkännagivits
genom anslag på Bräcke kommuns och Ånge kommuns digitala anslagstavlor.
Anslagstid:
Från och med 2020-09-15 till och med 2020-10-06
Förvaringsplats:
Kommunkansliet, Bräcke.
……………………………………
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Datum: 2020-09-04
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 62-71

Bmn § 62 Upprop
Samtliga ordinarie ledamöter är närvarande.

Protokollet är justerat
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Datum: 2020-09-04
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 62-71

Bmn § 63 Fastställande av dagordningen
Bygg- och miljönämndens beslut
Den utsända dagordningen fastställs.

Protokollet är justerat
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Datum: 2020-09-04
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 62-71

Bmn § 64 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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Datum: 2020-09-04
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 62-71

Bmn § 65

Information

Rapport om trängseltillsyner
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lena Selberg informerar om de
trängseltillsyner som förvaltningen gör med anledning av
coronapandemin.
Folkhälsomyndigheten utfärdar föreskrifter om hur myndigheter ska
förhålla sig till spridningen av coronaviruset. Från 1 juli gäller en ny
lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Byggoch miljönämnden har därmed fått tillsynsansvar, samt sanktionsmöjligheter, gällande rutiner för att motverka smittspridning i
restauranger där många kunder vistas samtidigt och det kan vara
svårt att hålla avståndet.
Det har under sommaren gjorts 32 oanmälda inspektioner, ofta i
samband med de vanliga livsmedelsinspektionerna. Informationsmaterial har delats ut och kontroll har gjorts enligt särskilda
checklistor. Gleshet mellan bord och stolar, tillgång till handsprit
och kunskapsnivån tillhör de saker som kontrollerats.
Generellt kan konstateras att de små säsongsöppna serveringsställena har hittat kreativa och bra lösningar. Sju ställen har
föranlett uppföljande inspektioner, framförallt beroende på dålig
information till matgästerna. Alla uppmaningar har blivit åtgärdade.
Delegationsordningen har ändrats för att underlätta snabba beslut.
Rutin för klagomålshantering har upprättats. Endast ett klagomål
har hittills inkommit och det gällde trängsel i samband med en
skolavslutning.
Den tillfälliga lagstiftningen gäller t o m 31 december.
Tillsynsarbetet har fungerat bra, trots implementering av den nya
lagstiftningen, semestrar och mindre personal.

Protokollet är justerat
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Datum: 2020-09-04
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 62-71

Bmn § 65 forts
Verksamhetsinformation
Förvaltningschef Tomas Jonsson informerar:
o Det har varit många inkommande byggärenden under
sommaren, bland annat gällande strandskydd.
o Fortsatta möten med länsstyrelser/smittskyddsläkare
o Krisledningsorganisationerna i båda kommunerna är nu
avvecklade eftersom samhällsspridningen är i avtagande.
o Den 17 september blir det ett uppföljningsmöte med kommunledningarna. Detaljplaner och ekonomi står på agendan.
o Inom kort påbörjas en testperiod för e-tjänster.
o Personalsituationen är återigen besvärlig. En medarbetare går
snart i pension och två slutar eftersom de har fått nytt jobb
närmare hemorten. Rekryteringar har påbörjats. Det har kommit
många ansökningar men få av de sökande är bosatta i vår del av
landet. Två rehabiliteringsärenden pågår.
o Det ekonomiska utfallet för det här året ser just nu ut att bli enligt
budget, med ett litet överskott på 60 000 kr – försiktigt räknat
med hänsyn till osäkerhetsfaktorerna. Intäkterna är något osäkra
beroende på pandemin.
Genomgång görs av texter och måluppfyllelse i den kommande
delårsprognosen per 31 augusti. Siffrorna är ännu inte helt klara.
Diskussion kring framtid och kvalitet.
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden tackar för informationen och lägger den till
handlingarna.

Protokollet är justerat
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Datum: 2020-09-04
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 62-71

Dnr BMN 2019-000297
Bmn § 66

Ovårdad tomt/byggnad, Stavre xxxxx, Bräcke
kommun

Fastigheten Stavre xxxxx ligger precis utanför detaljplanerat
område i Stavre. År xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx kvar blev fyra byggnader som tidigare tjänstgjort som
ekonomi- och komplementbyggnader.
Klagomål inkommer i juli 2019 gällande den verksamhet som pågår
på fastigheten. Ytterligare klagomål inkommer i februari 2020.
Verksamheten på fastigheten sågar, kapar och klyver ca 200 m3
fast ved/år. En del av detta används av fastighetsägaren själv och
en del är till försäljning. Veden lagras på fastigheten inom ett
område på ca 900 m2, i säck på pall eller i nätet från 1m3
plastcistern.
Till fastigheten fraktas timmer i timmerbil, vilket av fastighetsägaren
uppskattas till ca tre leveranser/år. Verksamhetens omfattning
varierar, under höst och början av vintern kan verksamheten hålla
på måndag- fredag kl 09.30-15.00. Vår och sommar är inte
verksamheten igång lika ofta. Klyvning sker under tak i plåtskjul.
På fastigheten finns även två containrar på ca 15 m2 vardera. Den
ena används som ett förråd för mopeddelar och dylikt och den
andra används som ett torkrum för ved. Där finns även en husvagn
på hjul som används som fikavagn.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-08-19
Fotografier
Kommunicering lovföreläggande, sanktionsavgift, 2020-05-25
Svar på kommunicering, 2020-06-09
Bemötande av svar på kommunicering, 2020-06-12

Protokollet är justerat
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Datum: 2020-09-04
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 62-71

Bmn § 66 forts
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden avskriver klagomålsärendet avseende
fastigheten Stavre xxxxx.
Beslutsmotivering
Rättelse, det vill säga att det olovligt utförda har tagits bort, innan
frågan om sanktioner eller ingripande har tagits till överläggning vid
sammanträde med bygg- och miljönämnden och därmed tas ingen
avgift ut och ärendet avskrivs enligt 11 kap 54 § PBL, plan- och
bygglagen.
Expediering med besvärshänvisning:
Fastighetsägaren

Protokollet är justerat
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Datum: 2020-09-04
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 62-71

Dnr BMN 2020-000204
Bmn § 67

Bygglov materialgård och upplag, Stavre xxxxxx,
Bräcke kommun

xxxxxxxxxxxxxx ansöker om bygglov för ett upplag och en
materialgård på fastigheten Stavre xxxxxxx. Storleken för den
planerade materialgården och upplaget är ca 400 m2.
Fastigheten gränsar till detaljplanerat område i Stavre. Fastigheten
har tidigare varit en gård med bostadshus och tillhörande ekonomioch komplementbyggnader. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx kvar blev endast de övriga byggnaderna.
Materialgården och upplaget skall användas till att såga kapa och
klyva ca 200 m3 fast ved per år för egen förbrukning och för
försäljning. Veden skall sedan lagras på fastigheten inom ett
område på ca 400 m2 i säck på pall eller i nätet från 1 m3
plastcistern. Dock kommer det inte att lagras mer än två pallar på
höjden.
Timret fraktas till fastigheten med timmerbil. Befintliga in- och
utfarter på fastigheten används som anslutning för timmerbilen.
Bedömningen från den sökande är att det kommer ca tre
leveranser med timmer/år.
Verksamhetens omfattning varierar, under höst- och vinterhalvår
kan verksamheten hålla på måndag till fredag mellan kl 09.30 och
15.00. Vår och sommar är verksamheten inte i gång lika ofta.
Sågning, kapning och klyvning görs i befintlig ekonomibyggnad på
fastigheten.
Yttranden
Yttranden med synpunkter har inkommit från Trafikverket,
Jämtlands Räddningstjänstförbund, Stiftelsen Stafgård, Bygg- och
miljöförvaltningen Bräcke och Ånge, Jamtli samt tre fastighetsägare. Övriga berörda sakägare är hörda i ärendet och har inga
synpunkter gällande den sökta åtgärden.
Protokollet är justerat
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Datum: 2020-09-04
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 62-71

Bmn § 67 forts
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-08-19
Bygg- och miljönämndens protokoll 2020-09-04, § 66
Ansökan, 2020-06-09
Yttranden
Situationsplan, 2020-06-16
Yrkande
Ingeborg Torung (S): Bygg- och miljönämnden beviljar ej bygglov,
enligt tjänstemannaförslagets alternativ 2.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslagets alternativ
1 (att bevilja bygglov) och alternativ 2 med yrkande på bifall av
Ingeborg Torung (att avslå ansökan om bygglov) och finner att
nämnden beslutar enligt alternativ 2.
Omröstningen sker med handuppräckning och röstsiffrorna 4-1.
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden nekar med stöd av 9 kap 31 § PBL, Planoch bygglagen (2010:900) bygglov för uppförande av materialgård
och upplag på ca 400 m2 på fastigheten Stavre xxxxxxx enligt
ansökan.
Beslutsmotivering
Enligt PBL 2:4 § vid planläggning och i ärenden om bygglov eller
förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att
bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för
ändamålet.

Protokollet är justerat
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Datum: 2020-09-04
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 62-71

Bmn § 67 forts
Enligt PBL 2:6 § punkt 1 ska vid planläggning och i ärenden om
bygglov, bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på
den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen
och intresset av en god helhetsverkan.
Den mark som berörs av etableringen är taxerad som
småhusenhet/tomtmark och har tidigare xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx. Något nytt bostadshus har sedan dess inte etablerats
på platsen. Kvar finns bland annat ett antal ekonomibyggnader av
äldre årtal och en komplementbyggnad i form av ett timrat hus som
bedöms vara en byggnad från tidigt 1800-tal och är således en av
de äldre byggnaderna i området.
Den timrade äldre byggnaden samt de övriga äldre
ekonomibyggnaderna anses därmed kulturhistoriskt värdefulla.
Dessa bildar tillsammans miljöskapande värden som präglar
området och är viktiga för den omgivande miljön.
Fastigheten Stavre xxxxxx ligger dessutom i nära anslutning till
Sundinsgården som finns omnämnd i Jämtlands läns museums
byggnadsinventering från 1979 som ”Länets bästa boningshus i sitt
slag”. Det kulturhistoriska värdet av denna omgivning bedöms
minska om rubricerad fastighet får karaktären av en industritomt.
Upplysningar
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.
Avgift
Avgift för avslag 3 660 kr. Faktura skickas separat.
Expediering:
Beslutet skickas med besvärshänvisning till Sökanden
Beslutet meddelas Sakägare
Protokollet är justerat
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Datum: 2020-09-04
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 62-71

Dnr BMN 2020-000209
Bmn § 68

Olovligt byggande, förråd, Storåsen xxxxxxx,
Bräcke kommun

Byggnation av servicebyggnad på fastigheten Storåsen xxxxx har
påbörjats utan startbesked.
2019-06-03 inkom en ansökan om bygglov för en servicebyggnad
på fastigheten Storåsen xxxx.
2020-05-14 fattades beslut om bygglov. I beslutet informeras den
sökande om att byggnationer inte får påbörjas innan kommunen
utfärdat startbesked.
2020-06-11 får bygg- och miljönämnden kännedom om att
byggnationer av servicebyggnad på fastigheten Storåsen xxxxx
påbörjats utan startbesked.
2020-06-12 skickas en kommunicering om byggsanktionsavgift till
xxxxxxxxxxx.
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 tagit upp
till överläggning enligt PBL vid ett sammanträde med
tillsynsmyndigheten som i detta fall är bygg- och miljönämnden
(PBL 11 kap 54 §).
Enligt PBF (plan- och byggförordningen) 9 kap 6 § p 2 ska en
byggsanktionsavgift tas ut enligt följande beräkningsformel:
((0,25*prisbasbelopp)+0,005*prisbasbelopp*sanktionsarea))/2 =
7 686 kronor.
Byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet (PBL 11 kap. 53 §).

Protokollet är justerat
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Datum: 2020-09-04
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 62-71

Bmn § 68 forts
Bygg- och miljönämnden kan i enskilt fall sätta ned byggsanktionsavgiften (PBL 11 kap 53a §) om avgiften inte står i rimlig
proportion till överträdelsen som begåtts.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-08-19
Fotografi, 2020-06-11
Kommunicering, 2020-06-12
Byggsanktionsavgift, 2020-06-12
Meddelande från byalaget, 2020-08-19
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslagets alternativ
1 (full sanktionsavgift), alternativ 2 (halv sanktionsavgift) och
alternativ 3 (1/4 sanktionsavgift).
Efter omröstning med handuppräckning finner ordföranden att
nämnden enhälligt beslutar enligt alternativ 3.
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift
på 1 922 kronor enligt PBL 11 kap 51, 57, 53 a §§.
Beslutsmotivering
Byggsanktionsavgiften kan inte anses stå i rimlig proportion till
överträdelsen, varför bygg- och miljönämnden väljer att endast ta ut
en fjärdedel av byggsanktionsavgiften. Åtgärden berör endast
grunden i form av plintar och syll och därmed kan inte
överträdelsen anses som allvarlig. Överträdelsen har inte skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Expediering med besvärshänvisning:
Sökande
Protokollet är justerat
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Datum: 2020-09-04
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 62-71

Bmn § 69

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, 2020-05-30--2020-08-30
Miljö- och hälsoskyddsärenden, 2020-05-30--2020-08-30
Övriga ärenden, 2020-05-30--2020-08-30

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

Protokollet är justerat
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Datum: 2020-09-04
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 62-71

Bmn § 70 Meddelanden
Ånge kommunfullmäktige
Revidering av reglemente för bygg- och miljönämnden
Bräcke kommunfullmäktige
Revidering av reglemente för bygg- och miljönämnden
Länsstyrelsen Västernorrland
Flobergets naturreservat, tillstånd för att genomföra vetenskapliga
undersökningar och dispens från förbud för provborrning (SLU
Artdatabanken)
Folkhälsomyndigheten
Föreskrift (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen

Protokollet är justerat
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PROTOKOLL
Datum: 2020-09-04
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 62-71

Bmn § 71


Övriga frågor

Anders Berkestedt (S) frågar vad som hänt i ärendet om
reviderad detaljplan för Gällön 1:18 för att möjliggöra
uppförande av en panncentral.
Tomas Jonsson, bygg- och miljöchef, svarar att Bräcke
kommunfullmäktige visserligen antog planen den 17 juni men
uppdrog samtidigt till kommunstyrelsen att utreda alternativa
placeringar av panncentralen.



Per-Anders Andersson (S) frågar vad som hänt kring
vindkraftsetableringarna under sommaren.
Tomas Jonsson, bygg- och miljöchef, svarar att han inte känner
till något nytt som hänt.
.

Protokollet är justerat
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