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Bygg- och miljönämnden 
  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Mårtens klack, Vänortsrummet kl. 13-17 

Beslutande Sune Lang (S), ordförande 
Stefan Sandberg (S), vice ordförande 
Yvonne Wendelius (S) 
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) 
Bo Stenbeck  (FP), ersättare för Bo Norling (S) 
Per-Olof Uhrus (C) 
Per-Olov Olsson (C) 
Markku Kalliokoski (V) 
Ola Engström (MP), ersättare för Ralph Veltenaar (M) 
 

Övriga deltagare Yekta Destlund, tf bygg- och miljöchef 
Lena Franksson, sekreterare 
Eva Persson, ekonom §§ 28-33, 34 (del av) 
Maria Sundberg, byggnadsinspektör § 31, 34 (del av) 
Anna Hansson, kommunekolog/miljöinspektör § 32, 34 (del av) 
Eva Trolle Andersson, energi- och klimatrådgivare/energistrateg § 32, 34 (del av) 
 
 
 
 

Utses att justera Ola Engström 

Justeringens 
plats och tid 

 

Underskrifter Sekreterare 
................................................................................................................................................... 

Paragrafer 28 - 34 
  Lena Franksson  ........................... 

 Ordförande 
...................................................................................................................................................   

  Sune Lang   

 Justerande 
..................................................................................................................................................................................................................................... 

  Ola Engström 
   

ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bygg- och miljönämnden   

Sammanträdesdatum 2012-05-02    

Datum för 
anslagets uppsättande 

2012-05-03 Datum för 
anslagets nedtagande 

2012-05-25  

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunkontoret   

Underskrift 
...................................................................................................................................................   

 Lena Franksson 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2012-05-02, § § 28-34 

§ 28 
Redovisning av meddelanden 
§ 29 
Redovisning av delegeringsbeslut 
§ 30 
Ekonomisk redovisning mars 2012 
§ 31 
Tomtnäs 1:9, förhandsbesked; avstyckning för fritidshusändamål 
§ 32 
Yttrande gällande åtgärdsprogram för klimat- och energimål i 
Gävleborgs län 
§ 33 
Bygg- och miljönämndens års- och flerårsbudget 2013-2015 
§ 34 
Rapporter - övriga frågor 
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§ 28 

REDOVISNING AV MEDDELANDEN 

Bygg & Miljö 
Pågående ärenden 

 

 
 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Redovisningen av meddelanden godkänns. 

2. Ledamöter som är intresserade av kurser och konferenser anmäler sig till 
bygg- och miljökontoret samt ger en kort redogörelse vid nästa sammanträde. 
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§ 29 

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT 

Ärende 
En förteckning av delegeringsbeslut 2012-03-06 – 2012-04-16 fanns tillgängliga 
för ledamöter och ersättare.  
Beslutsnummer 2012: 
Delegeringsbeslut bygg (DEBEB) = 0040-0051 

Delegeringsbeslut miljö (DEBEM) = 0020-0026, 0029-0034, 0522, 0586 

Delegeringsbeslut trafik (DEBET)  = 0017-0019 

Delegeringsyttrande bygg (DEBYB) = 0012-0015, 0017-0028, 0032-0034 

Delegeringsyttrande miljö (DEBYM) = 0 

Delegeringsyttrande trafik = 0 

Debitering (DEB) = 012-021 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Redovisningen godkänns. 
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§ 30 

EKONOMISK REDOVISNING MARS 2012 

Ärende 
Nämnden ska vid varje sammanträde få information om det aktuella ekonomiska 
läget. 
 

Beslutsunderlag 
Utfall mars 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Redovisningen godkänns. 
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§ 31 

TOMTNÄS 1:9, FÖRHANDSBESKED; AVSTYCKNING FÖR 
FRITIDSHUSÄNDAMÅL 

Ärende 
Ansökan om förhandsbesked avser en avstyckning på omkring 1 200 kvm från 
fastigheten Tomtnäs 1:9 samt nybyggnation av fritishus. Ett fritidshus på omkring 
90 kvm inkl. tillhörande komplementbyggnad planeras på den nya fastigheten. 
Fritidshuset kommer att förses med egen avloppsanläggning och ansluts till 
gemensam brunn för vatten. 

 

Beslutsunderlag 
Byggnadsinspektör Maria Sundbergs tjänsteskrivelse 2012-04-13 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) 
meddelas att bygglov för den föreslagna nybyggnationen kan påräknas med 
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.  
Avgiften i samband med beslutet är 8 870 kronor, i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura för avgiften skickas separat. 

 

Delges 
Beslutet delges sökande med delgivningskvitto och besvärshänvisning. 

Beslut om förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 

Beslut om förhandsbesked meddelas ägare till Mo 23:1, Tomtnäs 1:40, Tomtnäs 
1:9, Tomtnäs 1:41, Tomtnäs 1:42, Mo 7:3, Mo 7:23, Mo 7:29, Mo 7:24 och Mo 
7:27. 
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§ 32 

YTTRANDE GÄLLANDE ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR KLIMAT- OCH 
ENERGIMÅL I GÄVLEBORGS LÄN 

Ärende 
De sexton miljökvalitetsmålen och generationsmålet ligger till grund för 
miljöarbetet i Sverige. Miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar och 
etappmål styr arbetet för att uppnå generationsmålet.  

Under 2008 arbetades en samlad klimat- och energistrategi fram för länet. 
Strategin var en nulägesanalys där behovet av nya klimat- och energimål 
fastställdes. Nya mål beslutades i april 2011.   

Det framtagna förslaget till åtgärdsprogram för klimat- och energimål beskriver 
hur arbetet i Gävleborgs län bör bedrivas för att vi ska kunna bidra till att nå målet 
Begränsad klimatpåverkan. 

 

Beslutsunderlag 
Miljöinspektör/kommunekolog Anna Hanssons och energi- och 
klimatrådgivare/energistrateg  Eva Trolle Anderssons tjänsteskrivelse 2012-04-13 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner yttrandet gällande åtgärdsprogram för 
klimat- och energimål i Gävleborgs län och förelår kommunstyrelsen att anta 
yttrandet. 
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§ 33 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2013-2015 

Ärende 
Det kommande arbetet med års- och flerårsbudget 2013-2015 diskuterades vid 
ekonomiutskottets sammanträde den 15 mar 2012 och har därefter behandlats 
av Kommunstyrelsen. 

Ekonomiutskottets överläggning är planerad till den 10-11 maj. Under dessa 
dagar kommer överläggningar ske med nämndsföreträdare och konsekvenserna 
av flerårsbudgetens ramar samt Kommunstyrelsens uppdrag att diskuteras. 
Därefter ska underlag bearbetas för fastställande av preliminära ramar för 
kommunen under maj och juni 2012.  

Bygg- och miljönämnden har fått i uppdrag inför budgetarbetet med års- och 
flerårsbudget att redovisa följande: 

• Redovisa konsekvenser utifrån fastställda ramar i flerårsbudget 2013-
2014 

• De redovisade budgetförslag ska vara i enlighet med fastställd ram. 

 

Beslutsunderlag 
T.f. bygg- och miljöchef Yekta Destlunds tjänsteskrivelse 2012-04-28 

 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner och fastställer föreslaget budgetförslag för 
års- och flerårsbudget 2013-2015 med ändringar tagna av nämnden 2012-05-02. 
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§ 34 

RAPPORTER – ÖVRIGA FRÅGOR 

 
• Mårtens klack studiebesök 

• Ärendet med byte av fönster på fastighet Gäveränge 2:9 är överklagat 

• Återkoppling på insända handlingar 

• Information om webbkonferens 

• Rovdjursannons, Yekta Destlund ställer en fråga till kommunstyrelsen om 
vem som är rovdjursansvarig i kommunen 

 


	ANSLAG/BEVIS

