
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
 
2013-01-21 

Sida 1 (15) 

 

Bygg- och miljönämnden 
  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid ”Hyllan” kl 13.00 – 16.30 

Beslutande Sune Lang (S), ordförande 
Stefan Sandberg (S) 
Yvonne Wendelius (S) 
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) 
Jonas Tholén (S) 
Per-Olof Uhrus (C) 
Per-Olov Olsson (C) 
Kjell-Arne Persson (M) 
Markku Kalliokoski (V) 

Övriga deltagare Charlotta Ryd, bygg- och miljöchef 
Annica Månsson, kommunsekreterare 
David Hedman, teknisk chef, § 8-9 
Ragnar Darle, arkitekt, § 13 (del av) 
Yekta Destlund, miljöinspektör, § 13 (del av) 
Anna Tengqvist, bygglovshandläggare, § 10-11, 13 (del av) 
 
Närvarande ersättare 
Karin Vistmyr (S) 
Ola Engström (MP) 

Utses att justera Per-Olov Olsson 

Justeringens 
plats och tid 

 

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

Paragrafer 1-13 
  Annica Månsson  ........................... 

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

  Sune Lang   

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

  Per-Olov Olsson 
   

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

Organ Bygg- och miljönämnden   

Sammanträdesdatum 2013-01-21    

Datum för 
anslagets uppsättande 

 Datum för 
anslagets nedtagande 

  

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunkontoret   

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

 Annica Månsson 
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Bygg- och miljönämnden 
  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2013-01-21, § 1-13 
§ 1 

REDOVISNING AV MEDDELANDEN 

§ 2 

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT 

§ 3 

EKONOMISK REDOVISNING NOVEMBER 2012 

REDOVISNINGEN GODKÄNNS. 

§ 4 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS FÖRVALTNINGSBUDGET 2013 

§ 5 

FÖRÄNDRINGAR I TAXEBILAGA 1 OCH 2 

§ 6 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN 2013 

§ 7 

UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN 2012 

§ 8 

PARKERINGSFÖRBUD, TRÄDGÅRDSGATAN 

§ 9 

ENKELRIKTAD TRAFIK, TRÄDGÅRDSGATAN/GÄVERÄNGEVÄGEN 

§ 10 

BYGGSANKTIONSAVGIFT KUXAGRILLEN, SÄBYGGEBY 3:18 

§ 11 

BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS, MASKINHALL SAMT 
UTHUS/CARPORT PÅ FASTIGHETEN MO 2:23 

§ 12 

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG VISION 2020 

§ 13 

RAPPORTER – ÖVRIGA FRÅGOR - INFORMATION 
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Bygg- och miljönämnden 
  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 1 

REDOVISNING AV MEDDELANDEN 

Bygg & Miljö 
Pågående ärenden 
Miljöprogram för Ockelbo kommun 
Per Holmgren besöker Ockelbos politiker och tjänstmän 
(sista anmälningsdag är 20:e januari) 

Kommunfullmäktige 
Begäran om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken 
Kommunövergripande mål 
Ockelbo kommuns styrmodell 
Års- och flerårsbudget 2013-2015 

Länsstyrelsen Gävleborg 
Övertagande av tillsyn enligt Miljöbalken, Ockelbo kommun 

Boverket informerar 
Om nya regler om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga 
Om stöd till planeringsinsatser i strandnära områden 

Ockelbo kommun, Revisorerna 
Granskning av delegation av beslutanderätten 

 
 
 
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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§ 2 

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT 

Ärende 
En förteckning av delegeringsbeslut 2012-11-01—2012-12-31 finns tillgängliga 
för ledamöter och ersättare.  
Beslutsnummer 2012: 
Delegeringsbeslut bygg (DEBEB) = 186-234, 236-246 

Delegeringsbeslut miljö (DEBEM) = 235-275 

Delegeringsbeslut trafik (DEBET) = 39-44 

Delegeringsyttrande bygg (DEBYB) = 65-71 

Delegeringsyttrande miljö (DEBYM) = 41-42 

Delegeringsyttrande trafik (DEBYT) = 0 

Debitering (DEB) = 181-189, 191-215 

Beslut från annan myndighet (BEMY) = 196-217 

 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Redovisningen godkänns. 
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Bygg- och miljönämnden 
  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 3 

EKONOMISK REDOVISNING NOVEMBER 2012 

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

Beslutsunderlag 
Utfall november 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Redovisningen godkänns. 
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Bygg- och miljönämnden 
  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 4 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS FÖRVALTNINGSBUDGET 2013 

Ärende 
Kommunfullmäktige fastställde vid sammanträdet 2012-11-26 års- och 
flerårsbudgeten för 2013-2015, § 87. Bygg- och miljönämndens budgetram 
fastställdes till 3756 000 kr, ett tillägg med 395 000 kr fr.o.m. 2013.  

Den nu föreslagna förvaltningsbudgeten för bygg- och miljönämndens 
verksamhet 2013 är en reviderad version utifrån presenterad års- och 
flerårsbudget. Ändringen avser den förändring i ramtilldelningen som beslutades i 
Kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljöchef Charlotta Ryds tjänsteskrivelse 2013-01-08 

 

Inlägg i debatten 
Kjell-Arne Persson (M) 

 

 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämndens förvaltningsbudget 2013 antas. 
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§ 5 

FÖRÄNDRINGAR I TAXEBILAGA 1 OCH 2 

Ärende 
Enligt beslut från länsstyrelsen daterat 2012-12-14 har tillsynen gällande följande 
verksamhetstyper övergått till Ockelbo kommun, 10.20, 25.25, 40.90, 40.95, 
90.10 och 90.50. Taxebilaga 2 till taxan för miljö- och hälsoskydd behöver därför 
revideras utifrån de nytillkomna verksamheterna. 

I samband med justeringar i taxebilagan föreslås även vissa förändringar 
gällande timtiden för handläggning av avloppshandläggningar, samt tillägg med 
klassningskoder för verksamheter textiltvätterier. 

 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljöchef Charlotta Ryds tjänsteskrivelse 2013-01-08 

 

Inlägg i debatten 
Per-Olof Uhrus (C), Markku Kalliokoski (V) 

 

Bygg- och miljönämndens förslag till kommunstyrelsen/fullmäktige 
Förslaget till förändringar i taxebilaga 1 och 2 till taxan för miljö- och hälsoskydd 
fastställs. 
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Bygg- och miljönämnden 
  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 6 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN 2013 

Ärende 
Alla nämnder har enligt beslut i kommunfullmäktige 2012-11-26, § 85 fått i 
uppdrag utarbeta mätbara mål utifrån de kommunövergripande målen. 
Nämnderna har också fått i uppdrag att utarbeta nämndens mätbara mål för 
begreppet relevant utbildning, Kommunfullmäktige 2012-12-03, § 103. 
Nämndernas förslag till mätbara mål 2013 ska behandlas av kommunstyrelsen i 
februari och fullmäktige i mars 2013.  

Bygg- och miljönämnden ansvarar för att genomföra de uppgifter som enligt 
reglementet tilldelats nämnden. För att tydliggöra hur uppgifterna ska utföras och 
prioriteras under 2013 har bygg- och miljöförvaltningen tagit fram förslag på 
tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsområdet, projektplan för energi samt en 
verksamhetsplan för övriga områden inom bygg- och miljönämndens 
ansvarsområden.  

I verksamhetsplanen redovisas de olika ämnesområdenas mål och aktiviteter för 
2013. I verksamhetsplanen redovisas även bygg- och miljönämndens mätbara 
mål utifrån de kommunövergripande målen. 

Vid sammanträdet föreslår Per-Olov Olsson (C) att nämndens mätbara mål under 
”Vi växer”, sista meningen får följande lydelse: ”Personalen på förvaltningen ska 
hålla sig uppdaterade inom sitt område genom kontinuerlig kompetensutveckling, 
i genomsnitt två utbildningstillfällen/anställd och år”. Förslaget bifalls enhälligt av 
bygg- och miljönämnden. 

 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljöchef Charlotta Ryds tjänsteskrivelse 2013-01-09 

 

Inlägg i debatten 
Markku Kalliokoski (V), Kjell-Arne Persson (M), Karin Vistmyr (S), Yvonne 
Wendelius (S), Stefan Sandberg (S), Ola Engström (MP), Ann-Christin Persson 
Georgsdotter (S), Per-Olov Olsson (C) 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg- och miljönämndens mätbara mål under ”Vi växer”, sista meningen får 

följande lydelse: ”Personalen på förvaltningen ska hålla sig uppdaterade inom 
sitt område genom kontinuerlig kompetensutveckling, i genomsnitt två 
utbildningstillfällen/anställd och år”. 

2. Bygg- och miljönämndens förslag till verksamhetsplan, tillsynsplan för miljö- 
och hälsoskydd, projektplan för energi samt kontrollplan för livsmedel antas. 

 

Bygg- och miljönämndens förslag till kommunstyrelsen/fullmäktige 
Bygg- och miljönämndens mätbara mål antas. 
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§ 7 

UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN 2012 

Ärende 
Nämnden har ansvar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. En 
reviderad internkontrollplan antogs av Bygg- och miljönämnden 2012-03-19. Vid 
varje nämndssammanträde ska tre punkter rapporteras: 

• Debitering av avgifter byggärenden genom stickprovskontroll. 

• Debitering av diverse tillsyn enligt miljöbalk och livsmedelslagen/timavgift 
eller tillfälle genom stickprovskontroll. 

• Bevaka/följa upp pågående ärenden äldre än 4 veckor. 

Kvartalsvis ska ytterligare tre punkter kontrolleras och rapporteras: 

• Att taxekatalogen är uppdaterad. 

• Att delegationsordningen är uppdaterad. 

• Nya lagar och regler inom verksamheten uppmärksammas. 

 
Beslutsunderlag 
Bygg- och miljöchef Charlotta Ryds tjänsteskrivelse 2012-11-06 

 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Uppföljningen enligt bygg- och miljönämndens internkontrollplan godkänns. 
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§ 8 

PARKERINGSFÖRBUD, TRÄDGÅRDSGATAN 

Ärende 
Ombyggnad av gångpassagen väg 272/Gäverängevägen innebär att 
fordonstrafik från Gäveränge/Östby kör ut på väg 272 via Trädgårdsgatan. Ca 10 
st parkeringsplatser på Trädgårdsgatans norra sida, vid 3anslutningen till väg 
272, bör tas bort för att möjliggöra, för i första hand tunga fordon, att utan hinder 
svänga ut på väg 272. 

Synpunkter under sammanträdet: Gångpassagen på väg 272 saknar 
upphöjning (vägbula). En grind bör sättas upp vid nedfarten från Perslundaskolan 
till väg 272 (vid parkeringen mittemot Lindvalls skor) som förhindrar för höga 
hastigheter hos cyklister. Ordföranden föreslår att en utvärdering av 
gångpassagen ska ske före sommaren 2013. 

Beslutsunderlag 
Trygve Åkessons skrivelse 2013-01-07 

 

Inlägg i debatten 
Kjell-Arne Persson (M), Markku Kalliokoski (V), Ann-Christin Persson 
Georgsdotter (S), Per-Olov Olsson (C), Yvonne Wendelius (S), Stefan Sandberg 
(S) 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. En utvärdering av gångpassagen, i samråd med Trafikverket, ska ske före 

sommaren 2013. 

2. Följande lokala trafikföreskrift införs i liggaren: 
 
Ockelbo kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 
16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276). 
 
På Trädgårdsgatans norra sida, mellan väg 272 och en punkt 35 m öster om 
väg 272, får fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där det är 
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276). 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2013. 
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§ 9 

ENKELRIKTAD TRAFIK, TRÄDGÅRDSGATAN/GÄVERÄNGEVÄGEN 

Ärende 
Ombyggnad av gångpassagen väg 272/Gäverängevägen innebär att 
fordonstrafik från Gäveränge/Östby kör ut på väg 272 via Trädgårdsgatan. Det 
innebär att det krävs enkelriktad trafik på en del av Trädgårdsgatan för att 
lastning/lossning vid Postens östra gavel skall kunna fungera tillfredsställande. 

Gäverängevägen, sträckan från väg 272 till Postens östra gavel, är för smal för 
att kunna klara dubbelriktad tung trafik. Enkelriktad trafik krävs utmed sträckan. 

 

Beslutsunderlag 
Trygve Åkessons skrivelse 2013-01-07 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Följande lokala trafikföreskrift införs i liggaren 

Ockelbo kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 10 
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276). 

§1  
På Trädgårdsgatan, från Gäverängevägen och till en punkt 95 m norr därom, får 
fordon föras endast i nordlig färdriktning. 
§2 
På Gäverängevägen, från väg 272 och till en punkt 55 m öster om väg 272, får 
fordon föras endast i östlig färdriktning.  

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2013. 
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§ 10 

BYGGSANKTIONSAVGIFT KUXAGRILLEN, SÄBYGGEBY 3:18 

Ärende 
På fastigheten Säbyggeby 3:18 har det vidtagits åtgärder i strid mot plan- och 
bygglagen. De åtgärder som har vidtagits är: 

• Tillbyggnad om ca 18 m2 har byggts trots avsaknad av bygglov och 
startbesked. 

• Ombyggnad av taket har skett trots avsaknad av bygglov och startbesked. 
Takets area är 206,7 m2. 

• Ansökan om bygglov för ovanstående åtgärder har lämnats in och 
beviljats i efterhand. 

Beslutsunderlag 
Bygglovshandläggare Anna Tengqvists tjänsteskrivelse 2012-12-19 

 

Inlägg i debatten 
Yvonne Wendelius (S) 

 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen påförs ägaren av fastigheten 

Säbyggeby 3:18, Dino Grill Handelsbolag, org.nr 9697358209, 
byggsanktionsavgift för att ha trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen 
påbörjat en åtgärd innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. 

2. Byggsanktionsavgiften är 44 000 kr och ska betalas till Ockelbo kommun 
inom två månader efter det att beslutet har delgetts fastighetsägaren. Faktura 
skickas separat. 
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§ 11 

BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS, MASKINHALL SAMT 
UTHUS/CARPORT PÅ FASTIGHETEN MO 2:23 

Ärende 
Ansökan om bygglov avser nybyggnad av enbostadshus, maskinhall samt 
uthus/carport.  

Bostadshuset är ett enplanshus med en byggnadsarea om ca 215 m2 med 
träfasad och plåttak. Byggnadshöjden är 2,6 meter och takvinkeln är 27 grader.  

Maskinhallen kommer att ha en byggnadsarea om ca 181 m2 med träfasad och 
plåttak. Maskinhallens byggnadshöjd är 4,2 meter och takvinkeln är 19 grader. 

 

Beslutsunderlag 
Bygglovshandläggare Anna Tengqvists tjänsteskrivelse 2012-12-18 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen för att i 

enlighet med ansökan och därtill bifogade handlingar uppföra ett 
enbostadshus, maskinhall samt uthus/carport på fastigheten Mo 2:23 i 
Ockelbo kommun. 

2. Som kontrollansvarig godtas Rolf Stjärnström. Den kontrollansvarige är 
certifierad i enlighet med 10 kap 9 § plan- och bygglagen. 

3. Avgiften i samband med beslutet är 14 590 kronor (i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 
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§ 12 

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG VISION 2020 

Ärende 
Enligt lagaskifteskartan från år 1894 har det funnits en gärdesgård längs 
betesmarken vid cykelbanan mot Stenvägen. De gamla gärdesgårdarna är 
viktiga för förståelsen av ekonomi, försörjning och levnadsförhållanden i forna 
tider och är viktiga att bevara. Tyvärr är många av dessa nu borta i Gävleborgs 
län. Ockelbo kommun, Bygg & Miljö, ansökte för några år sedan till Länsstyrelsen 
om bidrag för återuppbyggnad av den nämnda trägärdesgården. Länsstyrelsen 
beviljade ersättning för återuppbyggnad av denna med ett bidrag på högst 99 900 
kr för en längd av 370 meter. Detta innebär bidrag med 270 kr per meter, vilket 
inte ger full kostnadstäckning då uppbyggnad av en trägärdesgård kostar ca 400 
kr per meter. För att möjliggöra genomförandet av detta projekt behövs därför en 
delfinansiering på ca 50 000 kr. 

 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljöchef Charlotta Ryds tjänsteskrivelse 2013-01-09 

 

Inlägg i debatten 
Markku Kalliokoski (V) 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden ansöker till kommunstyrelsen om utvecklingsbidrag, 
Vision 2020, på 50 000 kr till stöd för återuppbyggnad av trägärdesgård norr om 
Ockelbo längs betesmarken och cykelbanan mot Stenvägen under 2013. 
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§ 13 

RAPPORTER – ÖVRIGA FRÅGOR - INFORMATION 

• Personalförändringar – information av Charlotta Ryd 

• Insikt 2013 – marknadsundersökning – information Charlotta Ryd 

• Miljöprogram för Ockelbo kommun – information av Charlotta Ryd 
Punkt 19 ska ha följande lydelse: 
”Kommunen ska verka för en lokal och objektiv kunskapsspridning om 
rovdjur och förvaltning” 
Punkt 31 får följande tillägg: ”Kalkningen ska omfatta alla sjöar där 
behov finns” 
Efter korrigering skickas miljöprogrammet på remiss till samtliga nämnder 

• Vindbruk – riksintresse – information av Ragnar Darle 

• Remiss vindkraft- tillståndsansökan från Eolus Vind – Klubbäcken – 
information av Yekta Destlund 

• OKQ8 – information av Anna Tengqvist 


	ANSLAG/BEVIS

