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Bygg- och miljönämnden 
  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 

Beslutande Sune Lang (S), ordförande 
Stefan Sandberg (S), vice ordförande 
Yvonne Wendelius (S) 
Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) 
Jonas Tholén (S) 
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 
Anna Tengqvist, bygglovshandläggare §§ 73-78, 84 (del av) 
Anna Hansson §§ 80-83, 84 (del av) 
Bo Stenbeck (FP) ersättare 
Karin Vistmyr (S) ersättare 
David Hedman § 84 (del av) 
Eva Trolle Andersson § 84 (del av) 
Daniel Persson § 84 (del av) 
Yekta Destlund § 84 (del av) 
 
 
 
 
 

Utses att justera Per-Olov Olsson 

Justeringens 
plats och tid 

 

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

Paragrafer 73 - 84 
  Lena Franksson  ........................... 

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

  Sune Lang   

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

  Per-Olov Olsson 
   

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

Organ Bygg- och miljönämnden   

Sammanträdesdatum 2012-11-19    

Datum för 
anslagets uppsättande 

2012-11-23 Datum för 
anslagets nedtagande 

2012-12-15  

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunkontoret   

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

 Lena Franksson 
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Bygg- och miljönämnden 
  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2012-11-19, §§ 73-84 

§ 73 

Redovisning av meddelanden 

§ 74 

Redovisning av delegeringsbeslut 

§ 75 

Ekonomisk redovisning oktober 2012 

§ 76 

Bygg- och miljönämndens sammanträdesdagar 2013 

§ 77 

Vi 36:2, bygglov garage/förråd 

§ 78 

Beslut om ny taxa inom PBL 

§ 79 

Uppföljning av internkontrollplan 2012 

§ 80 

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten förenat med vite på fastighet 

§ 81 

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten förenat med vite på fastighet 

§ 82 

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten förenat med vite på fastighet 

§ 83 

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten förenat med vite på fastighet 

§ 84 

Rapporter - övriga frågor 
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   Utdragsbestyrkande 

 

§ 73 

REDOVISNING AV MEDDELANDEN 

Bygg & Miljö 
Pågående ärenden 

Parkeringsanmärkningssystemet 
Avstämningsblad 

Bygg & Miljö 
Trafikantveckan 2012 

Bygg & Miljö 
Earth Hour 2012 i Ockelbo 

 
 
 
 
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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§ 74 

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT 

Ärende 
En förteckning av delegeringsbeslut 2012-10-01 – 2012-10-31 fanns tillgängliga 
för ledamöter och ersättare.  
Beslutsnummer 2012: 
Delegeringsbeslut bygg (DEBEB) = 161-185 

Delegeringsbeslut miljö (DEBEM) = 208-234 

Delegeringsbeslut trafik (DEBET)  = 37-38 

Delegeringsyttrande bygg (DEBYB) = 0 

Delegeringsyttrande miljö (DEBYM) = 35-40 

Delegeringsyttrande trafik (DEBYT) = 0 

Debitering (DEB) = 158-180 

Beslut från annan myndighet (BEMY) = 190-195 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Redovisningen godkänns. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
 
2012-11-19 

Sida 5 (14) 
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§ 75 

EKONOMISK REDOVISNING OKTOBER 2012 

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

Beslutsunderlag 
Utfall oktober 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Redovisningen godkänns. 
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§ 76 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS SAMMANTRÄDESDAGAR 2013 

Ärende 
Nämnderna har fått i uppdrag att fastställa sina sammanträdesdagar för 2013.  
Som underlag har nämnderna delgivits förslag på sammanträdesdagar för KS 
och KF för år 2013. 
 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljöchef Charlotta Ryds tjänsteskrivelse 2012-10-02 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden fastställer dagar för beredning och 
nämndssammanträden för 2013. 
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§ 77 

VI 36:2, BYGGLOV GARAGE/FÖRRÅD 

Ärende 
Ansökan om bygglov avser om- och tillbyggnad av garage/förråd för bostad om 
byggnadsarea om totalt 78 m2, varav nytillkommen bruttoarea om 24 m2.  

Den nya byggnaden kommer att bli både högre och bredare än befintlig byggnad. 
Befintlig byggnad är sammanbyggd med grannes uthus och delar således 
mellanvägg med grannens uthus.  

Avstånd från byggnaden till den närliggande järnvägens spårmitt är 9,5 meter. 
 

Beslutsunderlag 
Bygglovshandläggare Anna Tengqvists tjänsteskrivelse 2012-11-05 

Inlägg i debatten 
Ulf Henningsson (S), Per-Olof Uhrus (C), Stefan Sandberg (S) och Yvonne 
Wendelius (S). 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Ansökan om bygglov avslås med stöd av 2 kap. 5-6 §§ samt 9 kap. 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 

Avgiften i samband med beslutet är 4 365 kronor (i enlighet med taxa fastställd 
av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 
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§ 78 

BESLUT OM NY TAXA INOM PBL 

Ärende 
Gällande taxa behöver uppdateras i sin lydelse, främst på grund av förändringar i 
det regelverk som styr verksamheterna. Bilagan behöver uppdateras utifrån 
lokala förhållanden i Ockelbo. Förslag till nya taxor bygger i stort sett på 
rekommendationer från SKL. 

 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljöchef Charlotta Ryds tjänsteskrivelse 2012-11-05 

Inlägg i debatten 
Per-Olof Uhrus (C), Stefan Sandberg (S), Markku Kalliokoski (V), Karin Vistmyr 
(S), Per-Olov Olsson (C), Ola Engström (MP) och Yvonne Wendelius (S). 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till ny 
taxa inom verksamhetsområdet för plan och bygg. 

• Avgifter för ärenden inom Plan- och bygglagen beräknas enligt gällande 
prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. N-faktorn i 
Ockelbo kommun sätts till 0,8. 

• I ärenden där timtaxa debiteras fastställs timtaxan till 800 kr.  

Den nya taxan ska börja gälla från 2013-01-01 och ersätter tidigare beslutad 
taxa. 
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§ 79 

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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§ 84 

RAPPORTER – ÖVRIGA FRÅGOR 

• Utbildning av NTF Gävleborg 
• Dom från Nacka Tingsrätt – information av Yekta Destlund 

• OKQ8 – information av Anna Tengqvist 

• Takkupa – information av Anna Tengqvist 

• Uppföljning av målen – information av Charlotta Ryd 

• Lokala naturvårdsmedel – information av Anna Hansson 

• Miljösamverkan Gävleborg – information av Charlotta Ryd 

• Energieffektiviseringsstrategi m.m. – information av Eva Trolle Andersson 
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