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Bygg- och miljönämnden 
  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-16:30 

Beslutande Sune Lang (S), ordförande 
Stefan Sandberg (S), vice ordförande 
Yvonne Wendelius (S) 
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) 
Jonas Tholén (S), ersättare för Bo Norling (S) 
Per-Olof Uhrus (C) 
Bo Stenbeck (FP) ersättare för 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 §§ 20-25, 27 (del av) 
Maria Sundberg, byggnadsinspektör §§ 22-23, 27 (del av) 
Ragnar Darle, arkitekt §§ 22-23, 27 (del av) 
Anna Hansson, kommunekolog/miljöinspektör § 24, 27 (del av) 
Johanna Collin, hälsoskyddsinspektör § 27 (del av) 
Sanna Lindqvist § 27 (del av) 
 
 
 
 

Utses att justera Markku Kalliokoski 

Justeringens 
plats och tid 

 

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

Paragrafer 20 - 27 
  Lena Franksson  ........................... 

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

  Sune Lang   

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

  Markku Kalliokoski 
   

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

Organ Bygg- och miljönämnden   

Sammanträdesdatum 2012-03-19    

Datum för 
anslagets uppsättande 

2012-03-20 Datum för 
anslagets nedtagande 

2012-04-11  

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunkontoret   

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

 Lena Franksson 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2012-03-19, § § 20-27 

§ 20 

Redovisning av meddelanden 

§ 21 

Redovisning av delegeringsbeslut 

§ 22 

Prästbordet 1:102, tidsbegränsat bygglov för matvagn 

§ 23 

Vi 1:156, delegation av beslutsrätt 

§ 24 

Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende bearbetningskoncession för 
torvbrytning på häbbergsmossen 

§ 25 

Rapporter - övriga frågor 

§ 26 

Internkontrollplan 

§ 27 

Rapporter - övriga frågor 
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   Utdragsbestyrkande 

 

§ 20 

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. 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
 
2012-03-19 

Sida 4 (10) 

 

Bygg- och miljönämnden 
  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 21 

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT 

Ärende 
En förteckning av delegeringsbeslut 2012-02-07 – 2012-03-05 finns tillgängliga 
för ledamöter och ersättare.  
Beslutsnummer 2012: 
Delegeringsbeslut bygg (DEBEB) = 0018-0020, 0022-0025, 0027-0039 

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

Delegeringsbeslut trafik (DEBET)  = 0005-0008 

Delegeringsyttrande bygg (DEBYB) = 0010 

Delegeringsyttrande miljö (DEBYM) = 0006-0012 

Delegeringsyttrande trafik = 0 

Debitering (DEB) = 012-021 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Redovisningen godkänns. 
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§ 22 

PRÄSTBORDET 1:102, TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV FÖR MATVAGN 

Ärende 
Matvagnen har måtten 5,10*2,50 meter, 7,00*2,50 meter inkl. dragkrok, och med 
en höjd om 2,35 meter. På taket av vagnen monteras en upplyst skylt med 
måtten ca 1,5*0,35 meter. Vagnen kommer att anslutas till el men ej vatten och 
avlopp. Livsmedelstillstånd prövas separat. Vagnen kommer att vara utrustad 
med gasol. Bygglov söks på ett år. Bygglov krävs. 

 

Beslutsunderlag 
Byggnadsinspektör Maria Sundbergs tjänsteskrivelse 2012-02-28 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Tidsbegränsat bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 33 § PBL (Plan- och 
bygglagen 2010:900) med tillhörande upplysningar.   

 

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- 
och bygglagen.  
 
Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att  

1. Kontrollplanen fastställs.  

2. Åtgärden får påbörjas. 

4. Innan markarbeten påbörjas skall åtgärderna redovisas för Bygg & Miljö     
med markplaneringsritning och sektionsritning.  

3. Följande handlingar ska lämnas in till Bygg & Miljö som underlag 
för slutbesked:  

Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden 
överensstämmer med beviljat bygglov. 

 

Avgiften för bygglovet är 3 564 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

 

Delges 
Beslutet delges sökande med delgivningskvitto och besvärshänvisning. 
Beslut om lov meddelas Tekniska enheten, Tryggve Åkesson. 
Beslut om lov kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
Beslut om lov kungörs på kommunens anslagstavla. 
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§ 23 

VI 1:156, DELEGATION AV BESLUTSRÄTT 

Ärende 
Ansökan om bygglov för enbostadshus, återuppbyggnad efter brand, på 
fastigheten Vi 1:156 inkom 2012-03-13. Bostadshuset är på ca 155 kvm fördelat 
på två plan och uppförs på samma plats som det tidigare bostadshuset.  
 
Nästkommande nämndsammanträde är först den 30 april och förhoppningen är 
att bygglov ska vara beviljat tidigare för att husbeställningen ska kunna gå iväg till 
tillverkaren. Byggstart planeras till augusti.  
 
Vid första genomgång av ansökningshandlingar konstateras att ansökan inte är 
komplett, bland annat saknas uppgifter om kontrollansvarig. 

 

Beslutsunderlag 
Byggnadsinspektör Maria Sundbergs tjänsteskrivelse 2012-03-14 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Beslutsrätten delegeras till byggnadsinspektör och bygg- och miljönämndens 
ordförande avseende bygglov för bostadshus på fastigheten Vi 1:156. 
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§ 24 

ÖVERKLAGANDE AV LÄNSSTYRELSENS BESLUT AVSEENDE 
BEARBETNINGSKONCESSION FÖR TORVBRYTNING PÅ 
HÄBBERGSMOSSEN 

Ärende 
Ärendet angående torvbrytning på Häbbergsmossen började år 2004 med tidigt 
samråd. I slutet av år 2007 kom remissen till kommunen från Länsstyrelsen i 
Gävleborg. I januari 2008 var yttrandet uppe i Bygg- och miljönämnden. 
Sammanfattningen av yttrandet var att Bygg- och miljönämnden ansåg att torv 
inte bör brytas på Häbbergsmossen.  

2007-12-17 beslutade Kommunfullmäktige i Ockelbo kommun att ”ingen brytning 
av torv bör tillåtas vid Orbimuren eller på andra platser inom Ockelbo kommun”. 

I september 2008 kom beslut från Länsstyrelsen, att de avslår Neovas ansökan 
om bearbetningskoncession för torvbrytning på Häbbergsmossen. Neova 
överklagade ända upp till regeringen som 2011-10-31 tog beslutet att upphäva 
överklagan och lämna ärendet åter till Länsstyrelsen för ny behandling. 

2012-01-27 beslutade Länsstyrelsen att ge Neova tillstånd till torvbrytning på 
Häbbergsmossen. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunekolog/Miljöinspektör Anna Hanssons tjänsteskrivelse 2012-03-02 

 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner överklagan av Länsstyrelsens beslut Dnr 
543-6306-11 avseende bearbetningskoncession för torvbrytning på 
Häbbergsmossen. 
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§ 25 

EKONOMISK REDOVISNING FEBRUARI 2012 

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

Beslutsunderlag 
Utfall februari 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Redovisningen godkänns.  
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§ 26 

BYGG & MILJÖNÄMNDENS INTERNKONTROLLPLAN 2012 SAMT 
UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN 2011 

Ärende 
Nämnden har ansvar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 
Nämnden ska se till att det finns en organisation för den interna kontrollen och att 
regler och anvisningar antas. 

Enligt gällande internkontrollreglemente ska internkontrollplan antas för 
innevarande år under februari månad och redovisa till kommunstyrelsen i mars. 
Kommunstyrelsen har en uppsiktsroll och ska utvärdera kommunens samlade 
system för internkontroll. 

 

Beslutsunderlag 
T.f. bygg- och miljöchef Yekta Destlunds tjänsteskrivelse 2012-03-06 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Uppföljning av bygg- och miljönämndens internkontrollplan för 2011 

godkänns. 

2. Bygg- och miljönämndens internkontrollplan för 2012 fastställs. 
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§ 27 

RAPPORTER – ÖVRIGA FRÅGOR 

 
• Information av Anna Hansson – kalkning m.m. 

• Information Trygve Åkesson – trafikinformation och torgplatser 

• Information av Sanna Lindqvist – receptfria läkemedel 

• Information av Johanna Collin och Sanna Lindqvist – Tillsyn skolor och förskolor 

• Information av Yekta Detlund – Miljösamverkan Gävleborg 

• Information av Maria Sundberg – Lilla Jag och kontrollansvariga 

• Personalfrågor 

• Förorenad mark, kanalen Wijdammen 

 

 


	ANSLAG/BEVIS

