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Bygg- och miljönämnden 
  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-15 

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

Övriga deltagare Charlotta Ryd, bygg- och miljöchef 
Lena Franksson, sekreterare 
Ewa Persson, ekonom §§ 64-66 
Ragnar Darle, arkitekt § 69 
Lena Scharin, djurskyddsinspektör Länsstyrelsen, del av § 72 
 
 
 
 

Utses att justera Markku Kalliokoski 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret 2012-10-15 kl. 15:00 

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

Paragrafer 64 - 72 
  Lena Franksson  ........................... 

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

  Sune Lang   

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

  Markku Kalliokoski 
   

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

Organ Bygg- och miljönämnden   

Sammanträdesdatum 2012-10-15    

Datum för 
anslagets uppsättande 

2012-10-16 Datum för 
anslagets nedtagande 

2012-11-07  

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunkontoret   

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

 Lena Franksson 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2012-10-15, §§ 64-72 

§ 64 
Redovisning av meddelanden 
§ 65 
Redovisning av delegeringsbeslut 
§ 66 
Ekonomisk redovisning september 2012 
§ 67 
Nya taxor inom nämndens ansvarsområden 
Miljö- och hälsoskydd och Livsmedel 
§ 68 
Uppföljning av internkontrollplan 2012 
§ 69 
Raboområdet – ändring av, del av, gällande detaljplan 
för fastigheterna vi 1:54 och vi 1:55 
§ 70 
LTF Gäverängevägen 
§ 71 
LTF Stångjärnsvägen 
§ 72 
Rapporter - övriga frågor 
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§ 64 

REDOVISNING AV MEDDELANDEN 

Bygg & Miljö 
Pågående ärenden 

Ekonomiutskottet 
Kallelse till ekonomiutskottets överläggning med nämndföreträdare 

FolkhälsaBRÅ 
Protokoll 2012-09-06 

 
 
 
 
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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§ 65 

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT 

Ärende 
En förteckning av delegeringsbeslut 2012-09-03 – 2012-09-30 fanns tillgängliga 
för ledamöter och ersättare.  
Beslutsnummer 2012: 
Delegeringsbeslut bygg (DEBEB) = 137-160 

Delegeringsbeslut miljö (DEBEM) = 187, 189-207 

Delegeringsbeslut trafik (DEBET)  = 35-36 

Delegeringsyttrande bygg (DEBYB) = 64 

Delegeringsyttrande miljö (DEBYM) = 0 

Delegeringsyttrande trafik (DEBYT) = 0 

Debitering (DEB) = 138-157 

Beslut från annan myndighet (BEMY) = 185-189 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Redovisningen godkänns. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
 
2012-10-15 

Sida 5 (11) 

 

Bygg- och miljönämnden 
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§ 66 

EKONOMISK REDOVISNING SEPTEMBER 2012 

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

Beslutsunderlag 
Utfall september 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Redovisningen godkänns. 
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§ 67 

NYA TAXOR INOM BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDEN 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD OCH LIVSMEDEL 

Ärende 
Gällande taxor behöver uppdateras i sina lydelser, främst på grund av 
förändringar i de regelverk som styr verksamheterna. Förslag till nya taxor bygger 
på rekommendationer från SKL och Livsmedelsverket samt lokala förhållanden i 
Ockelbo. 
 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljöchef Charlotta Ryds tjänsteskrivelse 2012-10-0 

Inlägg i debatten 
Yvonne Wendelius (S), Stefan Sandberg (S) 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till nya 
taxor inom verksamhetsområdena livsmedel och miljö- och hälsoskydd. 

• Timtaxan för miljö- och hälsoskyddsärenden fastställs till 745 kr. 

• Timtaxan för livsmedelskontroll fastställs till 980 kr och för extrakontroll 
och registrering till 700 kr. 

De nya taxorna ska börja gälla från 2013-01-01 och ersätter tidigare beslutade 
taxor. 
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§ 68 

UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN OKTOBER 2012 

Ärende 
Nämnden har ansvar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. En 
kontroll har genomförts i enlighet med reviderad internkontrollplan som antogs av 
Bygg- och miljönämnden 2012-03-19. 
Totalt finns 665 pågående ärenden (förra uppföljningen 641), 435 av dessa är 
vilande. 577 ärenden är äldre än 4 veckor (tidigare 589) och 48 ärenden 
startades före 2010 (förra uppföljningen 56). Alla handläggare har fått en lista 
med pågående ärenden för att gå igenom vilka som kan avslutas eller läggas 
vilande.  

Alla ärenden var korrekt fakturerade. 
 
Ett klagomålsärende är inte utrett, vilket är återkopplat till handläggaren.  
 
Alla ärenden är korrekt diarieförda. 

Bygg- och miljönämndens beslut gällande revidering av gällande taxor för miljö- 
och hälsoskydd samt livsmedel har tagits fram. Förslag på beslut till ny taxa för 
PBL-ärenden kommer att tas fram till nästa nämnd, då denna kräver mer 
omfattande genomgång. 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljöchef Charlotta Ryds tjänsteskrivelse 2012-10-03 

Inlägg i debatten 
Ola Engström (MP) 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Uppföljningen enligt bygg- och miljönämndens internkontrollplan godkänns. Vid 
en genomgång av internkontrollplanen bör vi titta igenom måluppfyllelsen. 
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§ 69 

RABOOMRÅDET – ÄNDRING AV, DEL AV, GÄLLANDE DETALJPLAN FÖR 
FASTIGHETERNA VI 1:54 OCH VI 1:55 

Ärende 
Bygg- och miljönämnden har fått in en begäran om ändring av, del av, gällande 
detaljplan för Raboområdet. Ändringen avser, del av, fastigheterna Vi 1:54 och Vi 
1:55.  

Planändringen syftar till att möjliggöra en annan användning för en del av 
byggnaderna på fastigheterna Vi 1.54 och Vi 1:55. I gällande detaljplan redovisas 
användningen av kvartersmarken som området för bostäder i två våningar, B II.  
Önskemål finns att bedriva annan verksamhet inom delar av fastigheterna. 
 

Beslutsunderlag 
Arkitekt Ragnar Darles tjänsteskrivelse 2012-10-01 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner ändringen av planbestämmelsen och 
uppdrar åt bygg- och miljöförvaltningen att genomföra samråd. Planändringen 
genomförs med enkelt planförfarande. 
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§ 70 

LTF GÄVERÄNGEVÄGEN  

Ärende 
Ockelbo Vägförening, OVF, har 2012-09-05 inkommit med en muntlig begäran 
om att Bygg- & Miljönämndens tidigare beslut om parkeringsförbudszon på 
Gäverängevägen och Norrmursvägen under vinterperioden skrivs om för att även 
gälla anslutningsvägar som är återvändsgator. Beslutet har tidigare skrivits om 
för att omfatta en zon i stället för sträcka. 
 

Beslutsunderlag 
Trygve Åkessons skrivelse 2012-09-19 

Inlägg i debatten 
Yvonne Wendelius (S) 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Följande lokala trafikföreskrifter införs i kommunens liggare samt i 
Riksdatabasen, RDT. 

1 § 
Ockelbo kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276). 

Inom ett område på Gäverängevägen, med anslutande återvändsgator, samt 
Norrmursvägen som begränsas av nedanstående punkter får fordon inte 
parkeras under tiden 1 november – 30 april. 

Höjdvägen – Gäverängevägen 
Björkvägen – norra korsningen med Gäverängevägen 
Spetsbäcken - Gäverängevägen 

2 § 
Ockelbo kommuns lokal trafikföreskrift 2101 2012:1 skall upphöra att gälla. 

3 § 

Besluten träder ikraft 2012-11-01 
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§ 71 

LTF STÅNGJÄRNSVÄGEN 

Ärende 
Ockelbo Vägförening, OVF, har 2012-09-05 inkommit med en muntlig begäran 
om att Bygg- & Miljönämndens tidigare beslut om parkeringsförbud under 
vinterhalvåret på Stångjärnsvägen, Slaggvägen och Spikvägen skrivs om till ett 
zonförbud i stället för ett förbud att omfatta sträckor. 
 

Beslutsunderlag 
Trygve Åkessons skrivelse 2012-09-19 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Följande lokala trafikföreskrifter införs i kommunens liggare samt i 
Riksdatabasen, RDT. 

1 § 
Ockelbo kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276). 

Inom ett område på Stångjärnsvägen, Slaggvägen och Spikvägen som ligger 
väster om korsningen Stångjärnsvägen - Vigatan får fordon inte parkeras under 
tiden 1 november – 30 april. 

2 § 
Ockelbo kommuns lokal trafikföreskrifter 2101 2009:25, 2009:27 och 2009:32  
skall upphöra att gälla. 

3 § 

Besluten träder ikraft 2012-11-01 
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§ 72 

RAPPORTER – ÖVRIGA FRÅGOR 

• Information från Länsstyrelsen om djurskyddet – Lena Scharin 
• Mjältbrandsgravar 

• Dom från mark- och miljödomstolen om Storvrången/Lingbo 

• Dom från Nacka tingsrätt om Svartnäsområdet 

• Miljösamverkan Gävleborg 

•  

 

 

 


	ANSLAG/BEVIS

