
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
 
2012-08-20 

Sida 1 (13) 

 

Bygg- och miljönämnden 
  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-15:30 

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) 
Per-Olov Olsson (C) 
Markku Kalliokoski (V) 
Ola Engström (MP), ersättare för Ralph Veltenaar (M) 
 

Övriga deltagare Charlotta Ryd, bygg- och miljöchef 
Yekta Destlund, miljöinspektör, f.d. t.f. bygg- och miljöchef 
Lena Franksson, sekreterare 
Anna Tengqvist, bygglovshandläggare 
Ewa Persson, ekonom 
Tobias Ryd, byggnadsinspektör §§ 49-52 (del av) 
Ragnar Darle, arkitekt §§ 49-52 (del av) 
Johanna Collin, miljöinspektör § 52 (del av) 
Anna Hansson, miljöinspektör § 52 (del av) 
Sanna Lindqvist, livsmedelsinspektör § 52 (del av) 
Bo Stenbeck (FP) 
 
 
 
 
 Utses att justera Per-Olov Olsson 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret 2012-08-20, 15:30 

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

Paragrafer 42 - 52 
  Lena Franksson  ........................... 

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

  Sune Lang   

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

  Per-Olov Olsson 
   

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

Organ Bygg- och miljönämnden   

Sammanträdesdatum 2012-08-20    

Datum för 
anslagets uppsättande 

2012-08-21 Datum för 
anslagets nedtagande 

2012-09-12  

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunkontoret   

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

 Lena Franksson 
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Bygg- och miljönämnden 
  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2012-08-20, §§ 42 - 52 

§ 42 
Redovisning av meddelanden 
§ 43 
Redovisning av delegeringsbeslut 
§ 44 
Bygg- och miljönämndens delårsbokslut 2012 
§ 45 
Ekonomisk redovisning juli 2012 
§ 46 
Uppföljning av internkontrollplan 2012 
§ 47 
Övergripande mätbart mål – relevant utbildning 
§ 48 
Beslut gällande anläggande av enskild avloppsanläggning 
§ 49 
Säbyggeby 7:85, byggsanktionsavgift 
§ 50 
Vallsbo 3:37, Begäran om ingripande 
§ 51 
Tomtnäs 1:9, Ändring av beslut om avgift 
§ 52 
Rapporter - övriga frågor 
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Bygg- och miljönämnden 
  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 42 

REDOVISNING AV MEDDELANDEN 

Bygg & Miljö 
Pågående ärenden 

Länsstyrelsen Gävleborg 
Revision av Ockelbo kommuns livsmedelskontroll 
Information inför uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn 
enligt miljöbalken 
Länsstyrelsen Gävleborgs tillsynsvägledningsplan 2012-2014 

Kommunfullmäktige 
Arvodesreglemente 2011-2014, komplettering och revidering 
Års- och flerårsbudget 2013-2015 – preliminära ramar 

Trafikverket 
Föreskrifter 

Kommunstyrelsen 
Yttrande gällande åtgärdsprogram för klimat- och energimål i Gävleborgs län 

Ockelbo kommun 
Årsbudget och flerårsbudget 2013-2015 – preliminära ramar 

 
 
 
 
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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Bygg- och miljönämnden 
  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 43 

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT 

Ärende 
En förteckning av delegeringsbeslut 2012-05-09 – 2012-08-02 fanns tillgängliga 
för ledamöter och ersättare.  
Beslutsnummer 2012: 
Delegeringsbeslut bygg (DEBEB) = 64-121 

Delegeringsbeslut miljö (DEBEM) = 63-142, 144-167 

Delegeringsbeslut trafik (DEBET)  = 23-30 

Delegeringsyttrande bygg (DEBYB) = 36-52 

Delegeringsyttrande miljö (DEBYM) = 14-31 

Delegeringsyttrande trafik = 0 

Debitering (DEB) = 44-54, 56-118 

Beslut från annan myndighet (BEMY) = de som inkommit till förvaltningen under 
tiden 2012-01-01 – 2012-08-02 

 

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

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 44 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS DELÅRSBOKSLUT 2012 

Ärende 
I samband med kommunens delårsbokslut för perioden 1:a januari till 30:e juni 
2012 ska respektive nämnd redovisa en verksamhetsberättelse, detta enligt de 
instruktioner vilket lämnades 2012-06-04.  

Efter beslut i bygg- och miljönämnden överlämnas verksamhetsberättelsen till 
Kommunstyrelsen för redovisning 2012-08-27. Vid kommunstyrelsens 
sammanträde 2012-09-26 behandlas sen kommunens kompletta delårsbokslut. 
Beslut tas sen i fullmäktige 2012-10-01. 
 

Beslutsunderlag 
T.f. bygg- och miljöchef Yekta Destlunds tjänsteskrivelse 2012-08-04 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Delårsbokslutet för 2012 godkänns 
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Bygg- och miljönämnden 
  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 45 

EKONOMISK REDOVISNING JULI 2012 

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

Beslutsunderlag 
Utfall juli 

 

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

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 46 

UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN 2012 

Ärende 
En reviderad internkontrollplan antogs av Bygg- och miljönämnden 2012-03-19. I 
samband med delårsbokslutet ska en uppföljning ske av internkontrollplanen. 
 

Beslutsunderlag 
T.f. bygg- och miljöchef Yekta Destlunds tjänsteskrivelse 2012-08-06 

Inlägg i debatten 
Markku Kalliokoski (V) och Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Uppföljningen av internkontrollplanen för 2012 godkänns 
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Bygg- och miljönämnden 
  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 47 

ÖVERGRIPANDE MÄTBART MÅL – RELEVANT UTBILDNING 

Ärende 
Fullmäktige fastställde kommunens övergripande mål och mätbara mål i maj 
2011. Ett av de mätbara målen rör kommunanställdas utbildning och är 
formulerat på följande sätt:  

All personal i kommunen har relevant utbildning för sitt arbete år 2014 

Bygg- och miljönämnden har därmed fått i uppdrag av kommunstyrelsen att 
behandla det övergripande målet: All personal ska ha relevant utbildning (år 
2014) med nämndens tolkning och med tillhörande konsekvensbeskrivning. 
 

Beslutsunderlag 
T.f. bygg- och miljöchef Yekta Destlunds tjänsteskrivelse 2012-08-04 

 

Inlägg i debatten 
Sune Lang (S) 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Tolkningen och konsekvensbeskrivningen av det övergripande målet relevant 
utbildning godkänns 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
 
2012-08-20 

Sida 9 (13) 
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   Utdragsbestyrkande 

 

§ 48 

BESLUT GÄLLANDE ANLÄGGANDE AV ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 

Ärende 
På fastighet Ulvsta 6:11 finns en avloppsanläggning som kan påverka 
närbelägen vattentäkt på samma fastighet. Denna vattentäkt fanns ej med i 
ansökan om nytt avlopp. För att säkerställa att avloppet inte påverkar 
vattenkvaliteten på vattentäkten så bör en ny efterföljande rening utföras. 
 

Beslutsunderlag 
T.f. bygg- och miljöchef Yekta Destlunds tjänsteskrivelse 2012-08-07 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Kostnaden för anläggandet av en ny efterföljande rening för enskilt avlopp, 
nyttjad av Ulvsta 8:21, med placering på fastighet Ulvsta 6:11, bekostas av bygg- 
och miljönämnden. 
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Bygg- och miljönämnden 
  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 49 

SÄBYGGEBY 7:85, BYGGSANKTIONSAVGIFT 

Ärende 
På fastigheten Säbyggeby 7:85 har det vidtagits åtgärder i strid mot plan- och 
bygglagen(2010:900). De åtgärder som har vidtagits är: 

Tillbyggnad, om ca 30m2 bruttoarea(BTA), har uppförts och tagits i bruk trots 
avsaknad av bygglov, startbesked och slutbesked.  

Byggnadens yttre har förändrats genom att garageportar har bytts ut till 
glaspartier trots avsaknad av bygglov, startbesked och slutbesked 

Vid tidpunkten för överträdelsen var xxx lagfaren ägare av den aktuella 
fastigheten, köp 2011-05-31, inskrivning 2011-06-03 enligt uppgifter i 
fastighetsregistret.  

Ansökan om bygglov för ovanstående åtgärder har lämnats in i 
efterhand(behandlas separat, se dnr 2012/0587). 
 

Beslutsunderlag 
Byggnadsinspektör Tobias Ryds tjänsteskrivelse 2012-07-20 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Med stöd av 11 kap. 51 § Plan- och bygglagen (PBL) påförs ägaren av 
fastigheten Säbyggeby 7:85 den totala byggsanktionsavgiften om 148 500 
kronor. Avgiften ska betalas till Ockelbo kommun inom två månader efter det att 
beslutet har delgetts fastighetsägaren. En faktura kommer att skickas ut separat. 
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§ 50 

VALLSBO 3:37, BEGÄRAN OM INGRIPANDE 

Ärende 
Genom ett delegationsbeslut 2010-07-14 har det beviljats bygglov för att uppföra 
en garagebyggnad på fastigheten Vallsbo 3:37 i Ockelbo kommun. Av beslutet 
och tillhörande handlingar så framgår att garaget avsågs att placeras drygt 2 
meter får fastighetsgräns mellan Vallsbo 3:37 och Vallsbo 3:35. Innan beslut om 
bygglov meddelades hade berörd ägare till fastigheten Vallsbo 3.35 gett sitt 
medgivande till sökt åtgärd. 
 

Beslutsunderlag 
Byggnadsinspektör Tobias Ryds tjänsteskrivelse 2012-08-08 

Inlägg i debatten 
Per-Olov Olsson (C), Stefan Sandberg (S), Bo Stenbeck (FP), Ola Engström (MP), Per-Olof Uhrus 
(C) 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Ett ingripande(rättelseföreläggande) är inte motiverat eller skäligt då avvikelsen 
från givet bygglov under aktuella förhållanden och omständigheter anses ringa. 
Ärendet avlutas utan vidare handläggning. 
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§ 51 

TOMTNÄS 1:9, ÄNDRING AV BESLUT OM AVGIFT 

Ärende 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2012-05-02, § 31 om att meddela ett positivt 
förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus på fastigheten Tomtnäs 1:9. I 
samband med förhandsbeskedet beslutades även om uttag av avgift för 
prövningen. Avgiftens storlek bestämdes till 8 870 kr(4 400 + 4 470). 
 

Beslutsunderlag 
Byggnadsinspektör Tobias Ryds tjänsteskrivelse 2012-08-07 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Avgiften i samband med meddelat förhandsbesked(bygg- och miljönämnden 
2012-05-02, § 31) ändras till 6054 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. Tidigare beslut ska 
förövrigt gälla oförändrat. 
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§ 52 

RAPPORTER – ÖVRIGA FRÅGOR 

 
• Viten och juridik, Avloppsvatten – information av Johanna Collin och Anna 

Hansson 

• Vindkraft – Vackerdalsberget och Storvrången, information från 
tjänstemännen 

• Markutredning Gäveränge 

• Lokala hälsoskyddsföreskrifter 

• Rapport om livsmedel – information av Sanna Lindqvist, Yekta Destlund 
och Sune Lang 

•  
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