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Bmn § 72 Upprop
Ingeborg Torung (S) har anmält förhinder och ersätts av Anders
Berkestedt (S). Övriga ordinarie ledamöter är närvarande.
Mats Nilsson (S) deltar som ej tjänstgörande.

Protokollet är justerat
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Datum: 2020-10-02
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 72-84

Bmn § 73 Fastställande av dagordningen
Bygg- och miljönämndens beslut
Det utsända förslaget till dagordning fastställs.

Protokollet är justerat
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Bmn § 74 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
Protokollet är justerat

Bygg- och miljönämnden har tagit del av informationen.
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Bmn § 75

Information

Avlopp och förorenad mark
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Elin Jönsson informerar om att det
i Bräcke och i Ånge finns cirka 3 000-3 500 små avlopp i vardera
kommun, totalt cirka 6000-7000. Årligen inkommer ett det cirka 100
nya anmälningar/ansökningar om enskilda avlopp. Många av våra
avlopp installerades för 40-70 år sedan.
I Bräcke gjordes år 2016 en omfattande inventering av ungefär 700
avlopp genom projektet Triple Lakes. Av dessa pågår en
uppföljning av ett 300-tal. I Ånge har sedan 2010 skett mindre
inventeringar årligen, där strandnära områden prioriterats. Cirka
100 ärenden i Ånge är för närvarande i behov av uppföljning.
Ägaren riskerar förbud mot användande av anläggningen om den
inte uppfyller de krav som finns.
Inventeringarna görs i syfte att minska utsläpp av otillräckligt renat
avloppsvatten i sjöar, vattendrag och grundvatten. Syftet är att
minska påverkan av övergödande ämnen som fosfor och kväve,
samt hälsofarliga bakterier och virus på vattendrag, dricksvattentäkter, badvatten och fiske. Uppskattningsvis saknar hälften av
landets 700 000 små avlopp tillräcklig rening. Åtgärdstakten
gällande inventeringarna behöver öka rejält om vi ska uppnå Hav
och Vattenmyndighetens mål på 6,3 % per år. Det motsvarar för
våra kommuners del tillsammans cirka 440 avlopp årligen.
Den lagstiftning som tillämpas är Miljöbalken och tillhörande
förordningar. Hav och Vattens vägledningar, nätverket VA-guiden
och databasen Infosoc Rättsdata är exempel på andra stöd för
verksamheten.
Det är fastighetsägarnas ansvar att avloppen fungerar som de ska.
Till sin hjälp får de en checklista från bygg- och miljöförvaltningen.
Egenkontrollen ser olika ut beroende på vilken anläggning man har.
Protokollet är justerat
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Bmn § 75 fortsättning
Anläggningskostnaden för WC och BDT är uppskattningsvis 50 000
-70 000 kronor. Slamtömning tillkommer med cirka 1 500 kronor
per år. Anslutningsavgiften till kommunalt VA är 50 000-60 000
kronor och har en årskostnad på 6 000-8 000 kronor inklusive
kommunalt dricksvatten.
__
Bygg- och miljöchef Tomas Jonsson informerar om följande:
Verksamhetsinformation
o Balansering av arbetsuppgifter beroende på resursbrist
o Fortsatt trängseltillsyn, smittskyddsmöten med länsstyrelserna
o Test av e-tjänster. Driftsättning om ett par veckor. Användandet
kräver tillgång till Bank-ID
o Utredning av lokalerna i Bräcke: luftprovtagning, mätning av fukt,
kemiska föreningar och biologiskt material. Svar inväntas
o För lokalerna i Ånge inväntas svar angående ljudvolymen
Uppföljningsmöte mellan kommunledningarna, ”ägarsamrådet”
o Ekonomin i stort och den ekonomiska fördelningen mellan
kommunerna
o Resursbehov för detaljplaneringen
o Nämndsuppdraget bör likställas mellan kommunerna
o Lokalmässigt uppdelad eller gemensam förvaltning?
o Önskemål från personalen om att få representation i dessa
möten. Bräcke kommun är anställningsmyndighet och har
därigenom informations- och personalansvar. Fackliga
synpunkter ska därför framföras till Bräckes kommunstyrelse
Personalläget
o Två nya miljöinspektörer och en livsmedelsinspektör är nu
rekryterade och börjar oktober-december.
o Omstart och grupputveckling, viktigt få bra arbetsmiljö

Protokollet är justerat
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Bmn § 75 fortsättning
Ekonomi
o Delårsrapporten pekar på ett resultat enligt budget. Viss
osäkerhet finns gällande intäkterna.
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden tackar för informationen och lägger den 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

Sida 10 av 28

PROTOKOLL
Datum: 2020-10-02
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 72-84

Dnr BMN 2020-000244
Bmn § 76

Bygglov för avloppsreningsverk i Fränsta,
Vissland 31:1, Ånge kommun

Ånge kommun ansöker om bygglov för nybyggnad av ett avloppsreningsverk på fastigheten Vissland 31:1. Det ska placeras strax
öster om det befintliga reningsverket på samma fastighet. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och sammanhållen
bebyggelse.
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västernorrland
har lämnat tillstånd för uppförande och drift av reningsverket.
Sökande har också gjort en miljökonsekvensbeskrivning.
Reningsverket ska ta emot avloppsvatten från Fränsta, Ljungaverk,
Östby och Komsta. Idag behandlas avloppsvattnet i fyra separata
anläggningar på dessa orter. I Fränsta och Ljungaverk finns
reningsverk, i Östby och Komsta finns biodammar. Dessa anläggningar kommer att tas ur drift när det nya reningsverket tagits i
bruk.
Byggnadsarean blir 550 m2 (ca 16,5 m x 33,3 m) och nockhöjden
11,3 m mätt från marknivån vid fasaden mot norr. Fasadbeklädnaden ska bestå av parocelement i kulörerna ljusgrå/blå och
takbeläggningen av svart papp.
Verket ska placeras inom riksintresseområde för kulturmiljövård,
Ljungans dalgång. Området sträcker sig från Ånge och österut över
kommungränsen. Riksintresset består i att bygden haft en kontinuerlig bosättning från tidig järnålder, samt dess betydelse som
jordbrukslandskap och industrimiljö med vattensågar, timmerhantering, järnbruk och kraftverk. En stor mängd fornlämningar
finns också inom området.
Inga fornminnen finns i närheten av den plats där reningsverket ska
byggas.
Protokollet är justerat
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Bmn § 76 fortsättning
Platsen där verket ska placeras, ca 50 m från Ljungans strand, är
inom strandskyddsområde. Den ligger också i ett område som
riskerar att översvämmas vid högsta möjliga flöde men ovanför
nivån för det flöde som beräknas återkomma vart 100.e år.
Fastigheten Vissand 31:1 består av två områden som avskiljs av
två samfälligheter utan delägare. På område 2 står det befintliga
reningsverket och på område 1 som tidigare använts som tipp för
trädgårdsavfall är det nya verket planerat att byggas. Mot detta
område gränsar ytterligare en samfällighet utan kända delägare
och en outredd fastighet. Mot området gränsar även fastigheten
Ålsta xxxx med en känd ägare som brevledes fått information om
bygglovsansökan med möjlighet att lämna synpunkter.
Med tanke på att uppförandet av reningsverket kan beröra fler än
de angränsande fastigheterna och samfälligheterna har en
kungörelse gjorts i Sundsvalls Tidning, den har även anslagits på
Ånge kommuns anslagstavla.
Det har inte kommit in några synpunkter på den föreslagna
åtgärden. Ägaren till fastigheten Ålsta xxxx har inte svarat vilket
bygg- och miljönämnden tolkar som att ägaren inte har några
synpunkter.
Underlag för beslut
Ansökan, situationsplan, plan- och fasad- och sektionsritningar,
2020-07-17
Tillstånd från Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, 2020-08-11
Miljökonsekvensbeskrivning, 2020-08-12
Riskbedömning avseende placering inom område för
översvämningsrisk, 2020-09-11

Protokollet är justerat
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Bmn § 76 fortsättning
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 31 § för
nybyggnad av avloppsreningsverk på fastigheten Vissland 31:1.
2. Som kontrollansvarig godkänns Björn Storgärd som har
behörighetsnivå K.
Beslutsmotivering
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 § ska bygglov ges för en
åtgärd utanför ett område med detaljplan om åtgärden:
- 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.
Fastigheten berörs inte av några områdesbestämmelser.
Den sökta åtgärden bedöms inte vara sådan att markens
lämplighet behöver prövas med detaljplan eftersom det redan finns
ett reningsverk i omedelbar närhet och det nya reningsverket och
dess användning bedöms inte påverka omgivningen nämnvärt mer
än det gamla verket.
Reningsverket ska placeras inom ett område som riskerar att
översvämmas vid ett dammbrott men inte inom riskområde för
skred. Vid prövning av bygglov ska byggnadsverk lokaliseras till
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bl.a. risken för
översvämning och erosion. Kommunens översiktsplan anger att
hänsyn ska tas till risken för skred och översvämning i en
bygglovsprövning. Varje enskilt objekt ska granskas och bedömas
mot översvämningskartor och lokala erfarenheter. Restriktivitet ska
gälla inom osäkra områden.

Protokollet är justerat
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Bmn § 76 fortsättning
Länsstyrelsen i Västernorrland har en liknande information i sin
vägledning. Andra länsstyrelser har rekommendationer att
samhällsfunktioner av betydande vikt, bl.a. kommunalteknisk
försörjning, ska placeras ovanför nivån för beräknat högsta möjliga
flöde. Avsteg kan dock göras men ska motiveras genom t.ex.
riskbedömningar för att påvisa att placeringen är ändamålsenlig
med hänsyn till risken för översvämning och att exploateringen inte
tar skada.
Sökande har gjort en riskbedömning som visar att byggnaden inte
kommer att ta allvarlig skada vid en översvämning. I riskbedömningen hänvisar de till lokaliseringsutredningar som sammanställts i
miljökonsekvensbeskrivningen. I den påvisas att fördelarna med
placeringen överstiger nackdelarna tekniskt, ekonomiskt och
miljömässigt. Bygg- och miljönämnden delar den uppfattningen.
Placeringen av verket bedöms därför inte strida mot kravet i PBL 2
kap 5 § eller stå i konflikt med kommunens översiktsplan.
Placeringen inom strandskyddsområde är prövat av Länsstyrelsens
miljöprövningsdelegation. Strandskyddsdispens krävs inte när
tillstånd givits av Länsstyrelsen.
Övriga krav enligt PBL 2:a kap än ovan motiverade avseende
lokalisering, placering, utformning, omgivningspåverkan och
miljökvalitetsnormer bedöms uppfyllas. Dessa krav har till stor del
också prövats av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation som gett
tillstånd till verksamheten. Prövning ska samordnas, Bygg- och
miljönämnden gör ingen annan bedömning än Länsstyrelsen.
Åtgärden bedöms uppfylla tillämpliga krav enligt 8:e kap PBL som
bland annat innebär att byggnaden ska vara lämplig för sitt
ändamål samt ha en god form-, färg- och materialverkan.

Protokollet är justerat
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Bmn § 76 fortsättning
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
53 870 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Expediering
Beslutet skickas till:
Sökanden
Beslutet meddelas:
Grannar och övriga sakägare enligt förteckning.
Beslutet kungörs i:
Post- och Inrikes tidningar
Sundsvalls Tidning
Beslutet anslås på:
Ånge kommuns anslagstavla

Protokollet är justerat
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Dnr BMN 2020-000247
Bmn § 77

Förhandsbesked enbostadshus/fritidshus samt
komplementbyggnad, Grundsjön xxxxxxxxx, Ånge
kommun

Xxxxxxxxxxx ansöker om förhandsbesked för uppförande av ett
enbostadshus/fritidshus samt en komplementbyggnad på
fastigheten xxxxxxxxxxxxxxx. Ansökan avser ett enplanshus med
loft med en byggnadsrea på 70 m2 och en komplementbyggnad på
30 m2.
Fastigheten, som är en stor skogsfastighet, är belägen utanför
detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse och
ägs av SCA. xxxxxxxx äger ½ fastigheten xxxxxxxxxxxx som ligger
precis intill xxxxxxxx.
På xxxxxxxxxxxxxxxxx står idag två mindre fritidshus, ett båthus
samt ett utedass. xxxxxxxxxxxx har för avsikt att stycka av
xxxxxxxxx, mellan de befintliga fritidshusen. Ett fritidshus och
befintliga komplementbyggnader blir kvar på xxxxxxxxxxxx i
nuvarande ägares, den sökandes släkts, ägo. Den mark där det
andra fritidshuset är placerat kommer att bilda en ny fastighet.
Den sökande avser även köpa mark från xxxxxxxx och tillföra
denna till den avstyckade delen av xxxxxxxxxxx, den nya
fastigheten. Överenskommelse finns med SCA vilka kräver att
dispens och förhandsbesked är beviljade innan affären avslutas.
På den del som är tänkt att styckas av/köpas från xxxxxxxx ska
sedan de nya byggnaderna placeras, i direkt närhet till befintligt
fritidshus från xxxxxxxxxxxxx, vilket kommer att behållas.
Fastigheten är belägen inom 100 meter från närmsta strand och
kräver därmed strandskyddsdispens. Dispens är beviljad (BMN
2020-000246, § DB 2020-000471). Länsstyrelsen har beslutat att
inte överpröva detta.

Protokollet är justerat
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Bmn § 77 fortsättning
Underlag för beslut
Ansökan, 2020-07-20
Situationsplan, 2020-07-20
Platsbesök, 2020-07
Foton, 2020-07-20
Tidigare bygglov för xxxxxxxx, 1977-01-14
Öppnat ärende hos SCA, med avtal om fastighetsöverlåtelse,
2020-07-20
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden ställer sig positiv till förhandsbeskedet
och delegerar till nämndens ordförande att fatta formellt beslut i
ärendet när yttrandetiden har gått ut..
Beslutsmotivering
Ett förhandsbesked avser frågan om markens lämplighet för
bebyggelse. 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.
I detta fall är fastigheten belägen utanför planlagt område och ingår
inte i sammanhållen bebyggelse. Fritidshuset och
komplementbyggnaden är tänkt att placeras ca 10 meter från
närmsta strand vilket innebär att önskad placering ligger inom
Protokollet är justerat
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Datum: 2020-10-02
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 72-84

Bmn § 77 fortsättning
strandskyddat område och kräver dispens. Strandskyddsdispens är
sökt och beviljad, (BMN 2020-000246, § DB 2020- 000471). I
avvaktan på beslut från länsstyrelsen gällande dispens har
handläggning av ansökan om förhandsbesked avvaktats och svar
från hörda sakägare har inte hunnit inkomma innan nämnden
sammanträder. Förslaget är därför att bygg och miljönämndens
ordförande ges uppdraget att underteckna beslut om
förhandsbesked, förutsatt att hörda sakägare inte har något att
erinra angående åtgärden.
Fastigheten omfattas ej av riksintresse och åtgärden bedöms inte
utgöra någon negativ inverkan på platsen då det handlar om en
enstaka byggnader.
På den aktuella platsen finns inga kända naturvärden eller
fornminnen.
Risk för höga vattenflöden finns ej.
Enskild anläggning för vatten och avlopp bedöms gå att anordna på
fastigheten. Avfallshanteringen går att lösa. Väg finns redan till
platsen.
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 i Plan- och bygglagen.
Expediering:
Beslutet skickas till: Sökanden
Beslutet meddelas: Sakägare
Protokollet är justerat
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Datum: 2020-10-02
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 72-84

Dnr BMN 2020-000300
Bmn § 78

Förhandsbesked för fritidshus, Björsjö xxxxx
Bräcke kommun

Xxxxxxxx har ansökt om förhandsbesked för uppförande av
fritidshus med tillhörande garage på obebyggd del av fastigheten
Björsjö xxxxx på östra sidan av Björsjön.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område i närheten av
Björsjö, Bräcke kommun. Byggnaderna som ska uppföras utgörs av
fritidshus på cirka 60 m2 i två plan samt ett garage/förråd på cirka
56 m2.
Den mark som tas i anspråk utgörs av skogsmark och får anses
som lämplig för bebyggelse. Tillfartsväg och avloppsanläggning
bedöms kunna anläggas på platsen.
Byggnaden ska uppföras mer än 100 meter från stranden av
Björsjön och kräver därför ingen dispens från strandskyddet. Väg
finns längs sjön och anslutning till fritidshuset bedöms kunna
utföras.
Underlag för beslut
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-09-17
Situationsplan, 2020-07-20
Ritningar, 2020-07-20
Bygg- och miljönämndens beslut
Med stöd av 9 kap 17 § Plan- och bygglagen (2010:900) beviljas
positivt förhandsbesked för uppförande av fritidshus och garage på
fastigheten Björsjö xxxxxxxxxxx, enligt ansökan.
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Datum: 2020-10-02
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 72-84

Bmn § 78 fortsättning
Upplysningar
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två
år och avslutats inom fem år från dagen för detta beslut.
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas innan
bygglov och startbesked beviljats.
Avgift
Avgift för bygglov enligt kommunfullmäktiges antagna taxa:
6 172 kronor. Avgiften faktureras av kommunen.
Expediering
Beslut med besvärshänvisning skickas till:
Sökanden
Beslutet meddelas:
Grannar och övriga sakägare enligt förteckning.
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Datum: 2020-10-02
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 72-84

Dnr BMN 2020-000279
Bmn § 79

Strandskyddsdispens för enbostadshus, Berge
xxxxxx, Ånge kommun

Fastigheten Berge xxxxx är belägen utanför detaljplanelagt område
och sammanhållen bebyggelse och angränsar till Gissjön.
Fastigheten ägs av familjen xxxxxxxxxxx. Hans änka xxxxxxxxxx
ansöker om strandskyddsdispens för uppförande av ett
enbostadshus i ett plan på 145 m2 på fastigheten. Bostadshuset
ska uppföras av xxxxxxxxxx, son till den sökande, vilken tänkt
bosätta sig permanent i huset.
Platsen för åtgärden ligger inom 100 meter från närmsta strand och
därför krävs dispens. På tänkt plats, cirka 12 meter från
strandlinjen, finns idag en mindre byggnad, tidigare använd som
förråd och badstuga (ägares benämning). Tanken är att denna ska
rivas och ersättas med det nya enbostadshuset. I och med
byggnationerna är det tänkt att ansluta till kommunalt vatten,
anlägga eget avlopp samt att anlägga väg till byggnaden. Även
dessa åtgärder kräver dispens inom 100 meter från strandlinjen.
xxxxxxxxxxxxx, även han son till den sökande, bedriver aktivt
jordbruk på fastighetens mark bland annat för vall och bete till
köttdjur. Den del av fastigheten där enbostadshuset är tänkt att
placeras ligger på den jordbruksmark som används för vall och
bete och på den plats där djuren har tillgång till vatten.
xxxxxxxxxxxxxxxx har gjort en stor investering i nybyggnad av
lösdriftshall för att få plats för alla sina djur. Denna investering
kräver ett stort djurinnehav, och med detta stor markareal för att få
ett lönande jordbruk. Jordbruksverksamheten har bedömts vara av
den storleken att all markareal behövs för ändamålet.
Jordbrukaren uppbär EU-stöd i form av gårdsstöd, kompensationsstöd samt förgröningsstöd för brukandet av marken. Han är Ecocertifierad och har även rätt till Eco-stöd. xxxxxxxxxxx har för
Protokollet är justerat
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Datum: 2020-10-02
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 72-84

Bmn § 79 fortsättning
avsikt att fortsätta att bedriva ett aktivt jordbruk på marken för att
senare lämna över verksamheten till sin son.
Underlag för beslut
Ansökan, 2020-08-20
Situationsplan, 2020-08-24
Situationsplan, 2020-09-14
Platsbesök, 2020-09-10
Fotodokumentation från platsbesök
Brev samt intyg från Länsstyrelsen, 2020-09-18
Bygg- och miljönämndens beslut
Med stöd av 3 kap 4 § Miljöbalken (MB) samt 7 kap 18 c och d §§
MB nekar bygg- och miljönämnden strandskyddsdispens för uppförande av ett enbostadshus på 147 m2 på fastigheten Berge
xxxxxx.
Beslutsmotivering
3 kap 4 § Miljöbalken (MB) anger att jord- och skogsbruk är av
nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk
för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom
att annan mark tas i anspråk.
Med jordbruksmark avses åkermark och betesmark som ingår i en
fastighet som är taxerad som lantbruksenhet, 12 kap 7 § MB.
Sådan mark är brukningsvärd om den med hänsyn till läge,
beskaffenhet och övriga förutsättningar är väl lämpad för
jordbruksproduktion (prop 1985/86:3).
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Datum: 2020-10-02
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 72-84

Bmn § 79 fortsättning
Fastigheten för sökt åtgärd är taxerad som lantbruksfastighet och
består av skogsmark samt jordbruksmark. Jordbruksmarken som
tillsammans med flera närliggande fastigheter utgör ett stort
sammanhängande bete, har under många år brukats och gör så än
idag. Berge xxxxxxx är 1 av 4 sammanhängande fastigheter som
brukas av en och samma jordbrukare. Marken är klassad som
åkermark med permanent gräsmark och EU-stöd betalas ut i form
av gårdsstöd, kompensationsstöd samt förgröningsstöd för
brukandet av marken.
Platsen för den tänkta åtgärden ligger i utkanten av fastigheten,
men likväl på jordbruksmark som brukas. Den öppna
jordbruksmarken som används för vall och bete sträcker sig längs
hela fastigheten ända ner till strandlinjen där djuren har tillgång till
vatten. Den byggnad som finns på fastigheten, med förråd och
badstuga (ägares benämning), i närheten av strandlinjen används
inte idag och tar inte mer av marken i anspråk än dess yta på
marken och djuren kan röra sig fritt i dess direkta närhet.
Byggnadens användning gör att platsen inte kan anses vara tagen i
anspråk varför detta inte kan anses som särskilt skäl för beviljad
dispens för den sökta åtgärden. Inte heller något av de övriga
särskilda skäl som anges i 7 kap18 c § MB uppfylls och därmed
finns inte skäl för att strandskyddsdispens ska kunna beviljas.
I översiktsplanen utpekas området som LIS-område. Platsen
uppfyller dock inte det särskilda skäl för att bevilja strandskyddsdispens som anges i 7 kap 18 d § MB, vilket innebär att för att
byggnation ska tillåtas inom ett LIS-område måste det finns ett
befintligt bostadshus inom 200 meter.
Ansökan om strandskyddsdispens avser uppförande av ett
enbostadshus vilket i detta fall inte bedöms tillgodose ett väsentligt
samhällsintresse, annan mark kan tas i anspråk för åtgärden.
Protokollet är justerat
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Datum: 2020-10-02
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 72-84

Bmn § 79 fortsättning
Sökt strandskyddsdispens på fastigheten strider således mot 3 kap
4 § MB.
Upplysningar
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.
Avgift
Avgift för nekad dispens enligt kommunfullmäktiges antagna taxa:
3 660 kronor. Avgiften faktureras av kommunen.
Expediering
Beslutet med besvärshänvisning och situationsplan skickas till:
Sökanden

Protokollet är justerat
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PROTOKOLL
Datum: 2020-10-02
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 72-84

Dnr MH-2020-568
Bmn § 80

Delårsrapport per 31 augusti med prognos för hela
2020

Förslag till prognos per den 31 augusti 2020 för bygg- och
miljönämndens verksamhet har upprättats. Nämnden
prognostiserar ett plusresultat med 39 tusen kronor för året.
Sammanställning av delårsbokslut med prognos för 2020 per den
31 augusti, belopp i tusen kronor:
Bokslut Utfall Budget Prognos Budget2019 200831 2020
2020 avvikelse
Verksamhetsadmin
Miljö- o hälsoskydd
Planer o bygglov
Gator o vägar
Bostadsanpassning
Totalt

-972
2 183
1 105
2
337
2 655

-1 085
2 112
573
1
224
1 825

-1 949
3 401
1 382
0
446
3 280

-1 904
3 430
1 285
0
430
3 241

-45
-29
97
0
16
39

Underlag för beslut
Förslag till delårsbokslut 31 augusti 2020, bokslutsprognos 2020
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden godkänner förslaget till delårsbokslut per
31 augusti samt bokslutsprognos för 2020 avseende nämndens
verksamheter.

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

Sida 25 av 28

PROTOKOLL
Datum: 2020-10-02
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 72-84

Dnr MH-2020Bmn § 81

Uppföljning av internkontroll per september

Enligt reglemente för intern kontroll ska nämnderna rapportera
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen två gånger
per år.
Uppföljning har gjorts enligt bygg- och miljönämndens internkontrollplan för 2020. Planen omfattar kontrollmomenten Ekonomi,
Personal och Verksamhet.
Bygg- och miljöchef Tomas Jonsson redovisar uppföljning och
åtgärder gällande följande delmoment:
o budget (kontinuerlig uppföljning på nämndens sammanträden)
o arbetsmiljö (uppföljning vid arbetsplatsträffar och redovisning till
nämnden vid behov)
o tillsyn (kontinuerlig uppföljning, rapportering av avvikelser till
nämnden)
o livsmedelskontrollens effekt (uppföljning av projekt, rapportering
av avvikelser till nämnden)
Bedömningen utifrån den avstämning som gjorts är att den interna
kontrollen fungerar bra.
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygg- och miljönämnden godkänner rapporten gällande intern
kontroll per september 2020. Den interna kontrollen bedöms
fungera bra.
2. Resultatet av den interna kontrollen rapporteras till
kommunfullmäktige.

Expediering: Revisionen, kommunstyrelserna Bräcke och Ånge
Protokollet är justerat
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Datum: 2020-10-02
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 72-84

Bmn § 82

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, 2020-08-21--2020-09-17
Miljö- och hälsoskyddsärenden, 2020-08-21--2020-09-17

Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden har tagit del av delegeringsbesluten och lägger
dem till handlingarna.
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Datum: 2020-10-02
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 72-84

Bmn § 83 Meddelanden
Trafikverket
Markmiljöteknisk undersökning: Bangården i Alby, Ånge kommun
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden har tagit del av meddelandet och lägger det
till handlingarna.
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PROTOKOLL
Datum: 2020-10-02
Nämnd: Bygg- och miljönämnden
Paragrafer: 72-84

Bmn § 84

Övriga frågor

o Tomas Jonsson, bygg- och miljöchef, informerar om att lokalavdelningarna inom LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, gärna vill
träffa nämndens presidium. De kan få träffa hela nämnden i
anslutning till sammanträdet i november.
o Per-Anders Andersson (S) frågar vad som kan göras åt en
nedbrunnen byggnad i Ånge där fastigheten inte har sanerats.
Tomas Jonsson svarar att kommunen inte kan göra något.
Ägaren är troligtvis känd men ej lokaliserad, finns förmodligen
utomlands. Försäkringsläget är oklart. Fjärrvärmeledningar finns
i marken.
o Per-Anders Andersson (S) har också frågor angående markförhållandena vid ett sågverk. Tomas Jonsson svarar att
markundersökning pågår.
o Per Erik Eriksson (C) frågar vad som ytterligare kan göras åt alla
skrotbilar som finns runt om i kommunerna. Tomas Jonsson
svarar att ärendet inte är högprioriterat bland nämndens arbetsuppgifter. Det blir en avsevärd kostnad per fordon som kan
samlas in. Det är ägarens ansvar, inte skattebetalarnas. Ånge
kommun har gjort en satsning men kommer tyvärr inte åt dem
som är värst.

.
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