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PROTOKOLL
Datum : 2021-11-08
Näm nd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 88-103

Plats och tid:

Nämndrummet, förvaltningshuset i Bräcke, måndagen den
8 november 2021, kl 09.01-11.28.
Mötet ajournerades för paus kl 09.39-10.02.

Beslutande:

Farhat Ali (S), ordförande, ej § 92
Per-Anders Andersson (S), vice ordförande, ordförande § 92
Ingeborg Thorung (S)
Per-Erik Eriksson (C) §§ 89-103
Erik Thunefors (SD),
Anders Berkestedt (S) § 88

Övr deltagare:

Anders Berkestedt (S), ej tjänstgörande ersättare §§ 89-103
Tomas Jonsson, bygg- och miljöchef (videolänk)
Bengt Flykt, kommundirektör §§ 88-del av 91
Mikael Grelsson, byggnadsinspektör del av § 91 (videolänk)
Maria Tjärnström, byggnadsinspektör del av § 91 samt § 93 (videolänk)
Yngve Hamberg, sekreterare

Justering:

direkt efter sammanträdet

Utses justera:

Per-Anders Andersson (S)

Farhat Ali
ordförande §§ 88-91, 93-103

Per-Anders Andersson
ordförande § 92, justerare §§ 88-91, 93-103

Per-Erik Eriksson
justerare § 92

Yngve Hamberg
sekreterare

Anslagsbevis: Justeringen av Bygg- och miljönämndens protokoll 2021-11-08 har tillkännagivits genom anslag på Bräcke kommuns och Ånge kommuns digitala anslagstavlor.
Anslagstid: Från och med 2021-11-08 till och med 2021-11-29
Förvaringsplats: Kommunkansliet, Bräcke.
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§ 88

Upprop
Ordföranden hälsar välkommen till det här mötet som är det första som sker på plats sedan
coronapandemin medförde att sammanträdena behövde äga rum på distans.
Bräckes kommundirektör Bengt Flykt får närvara under mötet.
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§ 89

Fastställande av dagordningen
Bygg- och miljönämndens beslut
Det utsända förslaget till dagordning fastställs.
Ärendebeskrivning
Förslag till dagordning har skickats ut till deltagarna i samband med kallelsen och har även
publicerats i nämndens digitala verktyg i ärendehanteringssystemet samt på hemsidan.
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§ 90

Påminnelse om jäv/intressekonflikt
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden har tagit del av informationen.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen kap 6 §§ 28-32 får en förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en
nämnd inte delta eller närvara vid handläggningen av det ärendet. Med nämnd likställs
arbetet i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Med jäv menas att man påverkas av beslutet enligt något av följande:
 saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, barn
eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra
synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående
 han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för
någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång
 ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till
 han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken
 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 under mötets gång.
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§ 91

Information
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Verksamhetsinformation
Bygg- och miljöchef Tomas Jonsson (och kommundirektör Bengt Flykt) informerar.
Personalfokus:
Rekryteringsprocessen för en ny förvaltningschef är inledd. Planering inför kommande år för
att förbereda övergången: verksamhets- och kontrollplaner. Bräckes socialchef Peppe Liljefjäll
blir t f chef fram till dess att ny chef är på plats.
Skjutbanan i Dalhemsviken:
Genomgång av ärendeprocessen så här långt. Kompletterande bullermätningar behöver göras
trots att skjutriktningen har ändrats.
Ragunda:
Inget nytt har hänt gällande eventuellt samarbete.
Personalförändringar:
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lena Selberg går i pension och ny rekrytering pågår. Linn
Hedström började som miljöinspektör 1 nov. Sjukskrivningar pågår och nedgång i arbetstid.
Personalen är hårt belastad och utmattningstendenser finns.
Ekonomi:
Kommer att gå med överskott för året, oklart hur mycket beroende på årsfaktureringar.
Spångbro:
Byggnadsinspektör Mikael Grelsson informerar. Byggarbeten har inletts och lokalerna har
sannolikt tagits i bruk utan att tillstånd givits eller att detaljplanen ändrats. Kommunicering har
skett med fastighetsägaren. Det kan bli aktuellt med sanktionsavgift.
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Datum : 2021-11-08
Näm nd: Bygg- och miljönämnden
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§ 91 fortsättning

Fränsta xxxxxxx:
Byggnadsinspektör Maria Tjärnström informerar om ärendet. En liten och avskild del av
jordbruksmarken, som är svår att bruka, tas i anspråk. Jämförelse görs med ett tidigare beslut.
Kommunplan 2022-2024:
Bygg- och miljöchef Tomas Jonsson informerar om ärendet. Nämnden diskuterar effekten av
samarbetet mellan kommunerna med minskad sårbarhet och tillgång till mer kompetens.
Införandet av nytt systemstöd har medfört stor skillnad på struktur, flöde och kontinuitet.
Internkontrollplan 2022:
Bygg- och miljöchef Tomas Jonsson gör en genomgång av förslaget. Ärenden med
takskyddsanordningar är personalkrävande och ger inga intäkter.
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§ 92

Dnr BMN 2021-000285

Bygglov för förråd, Bräcke 6:22
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
för uppförande av sopbod.
2. Sopboden ska placeras minst 1 meter från stängslet mot järnvägen enligt Trafikverkets
yttrande.
Beslutsmotivering
Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med
detaljplan om:
- utgångsläget är planenligt
- åtgärden inte strider mot detaljplanen
- åtgärden måste inte avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa
- åtgärden uppfyller krav i 2:a och 8:e kap. plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från
detaljplanen eller områdesbestämmelser om avvikelsen är förenlig med 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.
Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom en del av sopboden kommer att behöva placeras
på punktprickad mark som inte får bebyggas.
Planens syfte är att i området får handel bedrivas men mot järnvägen och mot den parkering
som ligger bredvid restaurangen så är det prickmark som inte får bebyggas. Prickmarken ska
skydda mot att byggnader uppförs nära järnvägen och ut mot parkeringen.
Sopboden är på cirka 10 m² och endast en del av boden kommer på prickmarken. Det är främst
mot järnvägen som boden står på prickmark. Boden går inte att flytta ut från prickmarken
eftersom den då kommer för nära restaurangen och det blir då problem med
säkerhetsavståndet för brand. Trafikverket har yttrat sig och har inget att erinra mot sopboden
Protok ollet är justerat
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§ 92 fortsättning

bara den placeras minst 1 meter från stängslet läng järnvägen. Detta för att det ska gå att gräsoch buskröja längs staketet.
Detaljplanens genomförandetid har börjat löpa 2008-07-08.
Åtgärden får anses vara en liten avvikelse vilken kan beviljas bygglov om det inte strider mot
planens intentioner. I detta fall kommer cirka 3-4 m² att placeras på prickmark och det medför
inte någon olägenhet för omgivningen. Trafikverket har godkänt placeringen.
Upplysningar
Startbesked krävs innan arbetet får påbörjas. Trots startbesked får beslut om bygglov
verkställas tidigast fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från den dag då beslutet vann laga kraft.
Om beslutet inte följs ska byggsanktionsavgift tas ut enligt 11 kap plan- och bygglagen.
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.
Beskrivning av ärendet
Ansökan avser uppförande av sopbod på cirka 10 m² vid restaurang Shergrillen i Bräcke.
Sopboden ska placeras på byggnadens norra sida bak mot det trådstängsel som går bakom
restaurangen till skydd för järnvägen. Verksamheten behöver boden för att förvara sopor.
Bodens placering medför att den delvis hamnar på punktprickad mark som inte får bebyggas.
På grund av brandrisk kan inte boden placeras närmare verksamhetens byggnad.
Yttranden
Berörda grannar är kommunen samt Trafikverket. Kommunen har inget att erinra och
Trafikverket vill att byggnaden ska placeras minst 1 meter från stängslet mot järnvägen för att
kunna gräs- och buskröja runt stängslet.
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§ 92 fortsättning

Avgift
Avgiften för bygglovet är 2 034 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2021-08-20 och beslut fattades 2021-11-08 vilket innebär att
lagstadgade tidsfrister för handläggningen inte har hållits. Avgiften har reducerats med 2/5
med stöd av 12 kap 8 a § plan- och bygglagen. Hur avgiften är fastställd framgår av särskild
handling.
Jäv
Farhat Ali (S) anmäler jäv och deltar inte i överläggning eller beslut.
Beslutsunderlag
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-15
Situationsplan
Detaljplan
Fotomontage
Ansökan
Expediering
Beslutet med tillhörande handlingar, överklagandehänvisning och avgiftsberäkning delges:
Sökanden
Beslutet meddelas:
Bräcke kommun
Trafikverket
Beslutet kungörs i:
Post- och Inrikes Tidningar.
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§ 93

Dnr BMN 2021-000311

Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus, Fränsta xxxxxxx
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygg- och miljönämnden ger ett positivt förhandsbesked med stöd av plan- och bygglagen
(PBL) 9 kap 17 § för nybyggnation av enbostadshus för permanentboende på fastigheten
Fränsta xxxxxxx.
2. Villkor för att förhandsbeskedet ska kunna nyttjas är att platsen även bedöms lämplig med
hänsyn till 7 kap 18 d § miljöbalken och att strandskyddsdispens för åtgärden därmed kan
beviljas.
Beslutsmotivering
Ett förhandsbesked avser frågan om markens lämplighet för bebyggelse. Ett positivt
förhandsbesked ska ge den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd en säkerhet om att
det som är prövat inom ramen för förhandsbeskedet kommer att tillåtas på den avsedda
platsen. Prövning görs mot kraven i 2:a kapitlet i Plan- och bygglagen samt från riktlinjer i
översiktsplanen.
Mark får tas i anspråk för att bebyggas endast om den från allmän synpunkt är lämplig för
ändamålet samt att bebyggelse 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.
För att ett positivt förhandsbesked ska kunna ges måste grundläggande förutsättningar för en
byggnation på platsen åtminstone vara översiktligt klarlagda. Det måste gå att göra en väg
fram till byggnaden och det måste också gå att ordna med vatten och avlopp.
Detta ärende gäller nybyggnad av ett enbostadshus för permanent boende på fastighet
belägen utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse. Platsen ligger inte
inom område för riksintresse eller på annat sätt skyddat område. Inga fasta fornlämningar finns
i närhet till föreslagen placering.
Marken som berörs utgörs av jordbruksmark och därmed gäller kommunala restriktioner vid
nyetablering. Den del av jordbruksmarken som är tänkt att bebyggas ligger i utkanten av
jordbruksmarken och den är obrukad men hålls öppen. Den utgör en smal ”tunga” omgiven av
Protok ollet är justerat
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§ 93 fortsättning

skog i tre väderstreck med ”öar” av buskage, stenar och diken utplacerade över ytan. Detta
gör att marken inte är så attraktiv. Gissjövägen delar av jordbruksmarken i en större del i norr,
varav endast en mindre del tillhör fastigheten, och denna mindre del i söder. Jordbruksmark
på intilliggande fastighet brukas norr om vägen. Det intrång byggnationen gör på
jordbruksmarken är mycket begränsat, påverkar inte markanvändningen och bedöms utifrån
det och med hänsyn till den omgivande terrängen vara lämplig mark för byggnation.
Väg finns men måste förlängas. Enskild anläggning för vatten och avlopp bedöms gå att
anordna på fastigheten. Avfallshanteringen i området sköts av kommunen.
En bullerutredning bedöms obehövlig eftersom platsen är belägen långt ifrån större vägar och
järnväg.
Bygg- och miljönämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga krav i 2:a kapitlet
plan- och bygglagen, kommunens översiktsplan samt 3 kap miljöbalken med avseende på
hushållning med mark och vatten.
Strandskyddsdispens måste sökas för åtgärden och ett beviljande är en förutsättning för att
förhandsbeskedet ska kunna nyttjas. Marken för sökt åtgärd ligger enligt kommunens tillägg
till översiktsplanen inom LIS- område och därmed finns skäl för dispens.
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov söks för åtgärden inom två år efter det att beslutet
om förhandsbesked vann laga kraft.
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Bygglov ska först ha beviljats och du
ska ha fått ett startbesked.
Beviljad strandskyddsdispens krävs för att förhandsbeskedet ska kunna nyttjas.
Avstyckning av fastigheten hanteras av Lantmäteriet.
Beskrivning av ärendet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ansöker om förhandsbesked
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§ 93 fortsättning

för byggnation av enbostadshus för permanentboende på fastigheten Fränsta xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Fastigheten är relativt stor, men den del som är tänkt att bebyggas utgör en begränsad del
belägen mellan Gissjövägen och Gissjön. Väg till fastigheten finns och används för att nå
befintligt fritidshus vid sjön.
Anslutning till denna väg måste göras för att nå den del av fastigheten där bostadshuset ska
placeras. Bostadshuset ska vara i ett plan med en byggnadsyta på ca 180 m2. Vatten och
avlopp ska anläggas.
En dialog gällande avstyckning pågår mellan fastighetsägaren och de sökande.
Strandskyddsdispens är sökt men önskan om att avvakta handläggning gällande denna har
inkommit från den sökande. Förslag till tomtplatsavgränsning avvaktas.
Yttranden
Fastighetsägare och ägarna till angränsande fastigheter har getts möjlighet att lämna
synpunkter över ansökan, totalt 11 stycken. Inga negativa synpunkter har inkommit.
Inga remisser har skickats ut i detta ärende.
Avgift
Avgiften för förhandsbeskedet är 6 879 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2021-09-20 och beslut fattades 2021-11-08, vilket innebär att
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd
av 12 kap 8 a § plan- och bygglagen.
Faktura skickas separat.
Beslutsunderlag
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-13
Situationsplan
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§ 93 fortsättning

Översiktskarta
Fasadritningar
Foton från platsbesök
Ansökan
Expediering
Beslutet med tillhörande handlingar, överklagandehänvisning och avgiftsberäkning delges:
Sökanden
Fastighetsägaren
Beslutet meddelas:
Sakägare enligt förteckning.
Beslutet kungörs i:
Post- och Inrikes Tidningar.
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Datum : 2021-11-08
Näm nd: Bygg- och miljönämnden
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§ 94

Dnr BMN 2021-000207

Detaljplan Stavre 1:92 och 1:93, ändring
Bygg- och miljönämndens beslut
Med stöd av Plan- och bygglagen PBL (2010:900) kap 5 § 27 antas ny detaljplan för fastigheterna Stavre 1:92 och Stavre 1:93 enligt förslaget till beslut.
Beslutsmotivering
Förslaget till ny detaljplan för Stavre 1:92 m fl har varit ute på samråd och granskning. Inga
synpunkter som har medfört några större förändringar har inkommit. Planen behöver breddas
med handel (H) och kontor (K) för att ny verksamhet ska kunna bedrivas i lokalerna. Främst
ska lokalerna nyttjas som veterinärklinik men även viss handel kan bedrivas på fastigheterna.
Den planerade verksamheten bedöms inte medföra betydande olägenhet mot omgivningen.
Beskrivning av ärendet
Grimnäs Veterinärklinik AB har ansökt om och fått planbesked av kommunstyrelsen för att
upprätta en ny detaljplan för fastigheterna Stavre 1:92 och Stavre 1:93 i Stavre. Sökande har
för avsikt att köpa fastigheten och flytta sin veterinärverksamhet dit.
Lokaler kan även komma att hyras ut till mindre affärsrörelser och eventuellt även till boende.
Planen breddas i vilka verksamheter som får bedrivas med handel (H) och kontor (K).
Gällande detaljplan tillåter endast boende. Ett planförslag har upprättats som varit ut på
samråd och sedan granskning. Inga betydande invändningar mot planförslaget har inkommit.
Yttranden
Planen har varit ute på samråd och granskning.
Yttranden framgår av granskningsutlåtandet.
Beslutsunderlag
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-20
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§ 94 fortsättning

Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Expediering
Beslutet med tillhörande handlingar delges:
Sökanden
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Lantmäteriet plan@lm.se
Bräcke kommun, kommunstyrelsen
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§ 95

Dnr BMN 2021-000329

Samråd gällande fastigheterna Ånge 97:5 och Ånge 97:6
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden yttrar sig enligt följande:
”Bygg- och miljönämnden lämnar medgivande till undantag från byggnadsstadgan (1959:612)
39 § gällande minsta avstånd mellan byggnad och fastighetsgräns.
Sökt förrättning skulle innebära att fastigheterna Ånge 97:5 och Ånge 97:6 blir planstridiga.
Detta utgör dock inget hinder för eventuell framtida byggnation av planenlig åtgärd då
fastighetsreglering utgör orsak till planstridighet som medför att undantag får göras.
Det skulle dock kunna innebära en begränsning vad gäller möjlighet till framtida tillbyggnation
på befintlig huvudbyggnads, Ånge 97:6, östra sida. Denna åtgärd strider efter fastighets reglering mot gällande detaljplan med tanke på avstånd mellan byggnad och fastighetsgräns.
Beroende på åtgärdens omfattning skulle en tillbyggnad eventuellt kunna motiveras som en
liten avvikelse och därmed accepteras.”
Beskrivning av ärendet
Lantmäteriet har inkommit med begäran om samråd gällande sökt fastighetsreglering för
fastigheterna Ånge 97:5 och Ånge 97:6, Ånge. Samrådet gäller huruvida byggnadsnämnden
kan lämna medgivande till undantag från bestämmelse i byggnadsstadgan (1959:612) 39 §
med avseende på avstånd mellan byggnad och fastighetsgräns.
Fastigheterna ingår i stadsplan 22-ÅNG-64 som antogs 1962-07-18 och vann laga kraft 196403-06. Denna stadsplan gäller som detaljplan. I stadsplanen finns ingen angivelse angående
byggnads avstånd till fastighetsgräns vilket istället regleras av byggnadsstadgan 39 §. Denna
anger att vid avsaknad av bestämmelse om en byggnads placering i förhållande till gräns mot
granne ska minsta avstånd vara 4,5 meter.
Befintlig byggnad på fastigheten Ånge 97:5 är placerad precis intill fastighetsgräns. Befintlig
byggnad på fastigheten Ånge 97:6 är placerad på ett avstånd av minst 4,5 m till
fastighetsgräns. En överföring av mark från Ånge 97:6 till Ånge 97:5 skulle innebära att
förhållandet blir det motsatta. Dock skulle ytan på den byggnadsdel som ligger placerad precis

Protok ollet är justerat

Bräcke kom m un Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke | Tel. 0693-161 00 växel | bracke@bracke.se | w ww.bracke.se

PROTOKOLL

Sida 19 av 27

Datum : 2021-11-08
Näm nd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 88-103

§ 95 fortsättning

intill fastighetsgräns vara mycket mindre då den endast utgörs av en entrétillbyggnad av begränsad storlek.
Gräns för tänkt fastighetsbildning sammanfaller med en mur som i delar av mellan an väg och
en nerfart till godsmottagning och utgör en lämplig gränsdragning.
Beslutsunderlag
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-15
Situationsplan
Foto från platsbesök
Begäran om samråd från Lantmäteriet, 2021-10-04
Expediering
Yttrande delges:
Lantmäteriet ellen.andersson@lm.se
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§ 96

Dnr MH-2021-736

Yttrande, revisionsrapport ”Granskning av personalförsörjning”
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd instämmer i revisionsrapportens rekommendationer och slutsatser
2. Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd avser att med rapporten som underlag fastställa
en vidareutvecklad kompetensförsörjningsplan senast under kvartal 3, 2022.
Beskrivning av ärendet
KPMG har av Ånge och Bräcke kommuns revisorer fått i uppdrag att granska arbetet kring
personalförsörjning vid den gemensamma nämnden för bygg- och miljöfrågor. Uppdraget ingår
i revisionsplanen för år 2021.
Tillgång till personal i tillräcklig omfattning och med rätt kompetens är av stor betydelse för god
kvalitet i verksamheten. Utan en kvalitetssäkrad tillgång till personal finns en risk att kvaliteten
i verksamheten försämras. Revisorerna har därför bedömt att det är angeläget att granska
styrning och uppföljning av personalförsörjningen.
Revisorerna begär ett yttrande från nämnden.
Beslutsunderlag
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-19
Revisionsrapport ”Granskning av personalförsörjning Bygg- och miljönämnden”, 2021-09-13
Expediering
KPMG
Kommunstyrelsen Ånge
Kommunstyrelsen Bräcke
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§ 97

Dnr MH-2021-886

Kommunplan 2022-2024
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden antar förslaget till kommunplan för nämndens verksamheter och
vidarebefordrar det till kommunstyrelsen för vidare handläggning inför kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Bräcke kommuns verksamhet inklusive budget för nästkommande år fastställs via
kommunplanen. I denna beskrivs verksamheterna, deras mål och ambitioner samt budgeten
för respektive verksamhet.
Föreligger förslag till Kommunplan åren 2022-2024 för bygg- och miljönämnden.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-04
Förslag till ”Kommunplan 2022-2024”, 2020-11-04

Expediering
Kommunstyrelsen, Bräcke
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§ 98

Dnr MH-2021-874

Beslutsattestanter och ersättare
Bygg- och miljönämndens beslut
Föreslagna beslutsattestanter och ersättare har attesträtt enligt attestförteckningen intill dess
att nytt beslut fattas.
Beskrivning av ärendet
Föreligger förslag avseende Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnds beslutsattestanter och
ersättare.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2021-10-29
Förslag till attestförteckning 2022, 2021-10-26
Expediering
Kontoansvariga
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§ 99

Dnr MH-2021-866

Internkontrollplan 2022
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden antar förslaget till internkontrollplan enligt bilaga och vidarebefordra
detta till kommunstyrelsen för vidare handläggning inför fullmäktige
Beskrivning av ärendet
Bygg- och miljönämnden har enligt kommunens riktlinjer 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. Resultatet
av den interna kontrollen ska rapporteras till kommunstyrelsen.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-27
Förslag till internkontrollplan 2022, 2021-10-27
Expediering
Kommunstyrelsen, Bräcke
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§ 100

Dnr MH-2021-873

Sammanträdesplan 2022
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden planerar följande sammanträdesdagar år 2022:
Fredagen
Måndagen
Fredagen
Fredagen
Fredagen
Fredagen
Måndagen
Fredagen

11 februari
14 mars
6 maj
17 juni
26 augusti
23 september
7 november
2 december

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesplanen har anpassats efter Bräcke kommunstyrelses sammanträdesdagar
och ledningsgruppens möten. Åtta tillfällen är inplanerade, samma antal som i föregående
års plan.
Mötena kommer att äga rum växelvis i Ånge och Bräcke. Tidplanen kan justeras efter hand
om behov uppstår.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-29
Förslag till sammanträdesplan 2022, 2021-10-29
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§ 101

Anmälan av delegationsbeslut
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden har tagit del av delegeringsbesluten och lägger dem till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Bygg- och miljönämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt
den av nämnden antagna delegationsordningen. Dessa beslut redovisas till nämnden.
 Plan- och byggärenden, 2021-09-11--10-21
 Miljö- och hälsoskyddsärenden, 2021-09-11--10-21
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§ 102

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

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden har inkommit till nämndens kännedom:
Länsstyrelsen Västernorrland
Beslut om förlängd igångsättningstid för vindkraftparken Klevberget, Ånge kommun
Beslut rörande anmäld förändring av layout vid anläggande av kabel vid vindkraftverk T47,
Björnbergets vindkraftpark, Ånge kommun
Östersunds tingsrätt
Dom, överklagat beslut gällande Dalhemsvikens Jaktskytteklubb. Återförvisning till nämnden
för ytterligare utredning.
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§ 103

Övriga frågor
Ledamöterna ställer olika detaljfrågor och får svar.
Nästa möte lämnas information om regelverket och arbetsgången kring grustäkter och
förorenad mark.
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