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Bygg- och miljönämnden 

  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Hyllan 2011-04-18, kl. 13:00-16:00 

Beslutande Sune Lang (S), ordförande 
Stefan Sandberg (S), vice ordförande 
Ulf Henningsson (S) ersättare för Katarina Eriksson (S) 
 Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) 
Bo Norling (S) 
Per-Olof Uhrus (C) 
Per-Olov Olsson (C) 
Ralph Veltenaar (M)  
Markku Kalliokoski (V) 

Övriga deltagare Mikael Elmersjö, bygg- och miljöchef 
Lena Franksson, sekreterare 
Yvonne Wendelius (S) 
Ola Engström (MP) 
Bo Stenbeck (FP) 
Jonas Tholén (S) 
Jessica Lingvall §§ 34-35, 42 
Yekta Destlund §§ 34-35, 42 
Anna Hansson §§ 34-35, 42 
Maria Sundberg §§ 34-37, 42 
Trygve Åkesson §§ 34-38, 42 
Ragnar Darle §§ 36 och 42 
 

Utses att justera Per-Olov Olsson 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret 2011-04-18 kl. 16:00 

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

Paragrafer 34 - 42 

  Lena Franksson  ........................... 

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

  

  Sune Lang   

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

  Per-Olov Olsson 

   
ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bygg- och miljönämnden   

Sammanträdesdatum 2011-04-18    

Datum för 
anslagets uppsättande 

2011-04-20 Datum för 
anslagets nedtagande 

2011-05-12  

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunkontoret   

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

 Lena Franksson 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING, DATUM OCH PARAGRAFER 

§ 34 

Redovisning av meddelanden och kurser och konferenser 

 

§ 35 

Redovisning av delegeringsbeslut 

 

§ 36 

Gäveränge 1:15 mf.l.- Upphävande av del av befintlig detaljplan 

 

§ 37 

Murgården 1:49, bygglov i efterhand 

 

§ 38 

Handikapplatser vid torget 

 

§ 39 

Bygg- och miljönämndens delegeringsordning 

 

§ 40 

Års- och flerårsbudget 2012-2014 

 

 § 41 

Ekonomisk redovisning mars 2011 

 

§ 42 

Rapporter  – Övriga frågor 
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§ 34 

REDOVISNING AV MEDDELANDEN 

Bygg & Miljö 
Pågående ärenden 

Trafikverket 
Parkeringsanmärkning 
 
Kommunstyrelsen 
Energieffektiviseringsstrategi – nulägesanalys, mål och handlingsplan 

Kommunstyrelsen 
Internkontroll 2011 – nämnder 

Kommunstyrelsen 
Års- och flerårsbudget 2012-2014 

Domstolsverket 
Mark- och miljödomstolar bildas den 2 maj 2011 

 

 

 

 

KURSER OCH KONFERENSER 

 

                                     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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§ 35 

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT 

Ärende 
En förteckning  av delegeringsbeslut 2011-03-07 - 2011-04-03 finns tillgängliga 
för ledamöter och ersättare. Beslutsnummer 2011: 

Delegeringsbeslut bygg = 0142 - 0147 

Delegeringsbeslut miljö = 0191-0195, 0197-0204 

Delegeringsbeslut trafik = 0 

Delegeringsyttrande  bygg = 0 

Delegeringsyttrande miljö = 0067 

Delegeringsyttrande trafik = 0 

Debitering miljö = 117-127 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Redovisningen godkänns. 
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§ 36 

GÄVERÄNGE 1:15 MF.L.- UPPHÄVANDE AV DEL AV BEFINTLIG 
DETALJPLAN 

Ärende 
Bygg- och miljönämnden har tidigare beslutat uppdra åt bygg- och 
miljöförvaltningen att upphäva, del av, gällande detaljplan för Frankssons såg.  

Syftet är att upphäva gällande detaljplan som redovisar området för bostäder i två 
våningar samt möjlighet att komplettera med småindustri och hantverk. 

Skälet till upphävandet är dels förorenad mark som skall saneras till mindre 
känslig markanvändning, dels risken för översvämning samt kommunens önskan 
att området sedan skall ligga som ej detaljplanelagd naturmark. 

 

Beslutsunderlag 
Arkitekt Ragnar Darles tjänsteskrivelse 2011-04-04 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner planförslaget och uppdrar åt bygg- och 
miljöförvaltningen att genomföra samråd. Planen genomförs med enkelt 
planförfarande. 

 

Delges 
För kännedom: 
Bygg & Miljö, Ockelbo kommun 
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§ 37 

MURGÅRDEN 1:49, BYGGLOV I EFTERHAND 

Ärende 
Ansökan avser bygglov i efterhand för en tillbyggnad av bostadshus, altan om 72 
kvm varav 56 kvm är med tak. Bygglov krävs för åtgärderna enligt ansökan. När 
sökande blev varse om att bygglov krävdes kontaktades Bygg & Miljö. 

 

Beslutsunderlag 
Byggnadsinspektör Maria Sundbergs tjänsteskrivelse 2011-03-25 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygglov för tillbyggnad av bostadshus meddelas i efterhand med stöd av 8 kap. 
12 § plan- och bygglagen(PBL) på fastigheten Murgården 1:49, Ockelbo 
kommun.   

Byggnadsavgiften enligt 10 kap. 4 § bestäms till 8 320 kr.  

Tilläggsavgiften efterges. 

 

Delges 
Delges med delgivningskvitto och besvärshänvisning: 
Murgården 1:49 

För kännedom: 
Bygg & Miljö, Ockelbo kommun 
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§ 38 

HANDIKAPPLATSER VID TORGET 

Ärende 
Kommunala pensionärs- och handikapprådet, KPHR, har i brev 2011-03-14 till 
Bygg & Miljönämnden uttryckt önskemål om en dialog med nämnden om 
placering av handikapplatser vid torget. 

KPHR skrev även brev till nämnden 2011-01-05 där besvikelse uttrycktes för att 
en handikapplats tagits bort samtidigt som platsen flyttats till annat läge. Det 
senare upplevs som en tillgänglighetsförsämring. 

Som handläggare av ärendet uppfattade jag brevet 2011-01-05 främst som ett 
önskemål om ytterligare en handikapplats och svarade brevskrivaren, Palle 
Danielsson via mail att tekniska enheten kommer att utöka befintlig plats med 
ytterligare en plats till våren. 

Genom ytterligare ett brev 2011-03-14 önskar KPHR även ifrågasätta platsen och 
att frågan lyfts till nämnden. 

Beslutsunderlag 
Trafikingenjör Trygve Åkessons tjänsteskrivelse 2011-04-04 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden föreslår tekniska enheten att utöka befintlig 
handikapplats på torget med ytterligare en plats. 

Bygg & miljönämnden beslutar att följande lokala trafikföreskrift införes i liggaren 

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

 1 §  På två särskilt markerade parkeringsplatser på torget, Södra Åsgatan, får 
endast sådant fordon parkeras som används för transport av rörelsehindrad med 
parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 § trafikförordningen (1998:1276) eller 
utländska parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera. Uppställning får 
ske under högst 3 timmar i följd. 

2 §   Tidsbegränsningen gäller vardagar mellan klockan 09 och 18.  

3 §   Beslut 2101 2009:49 upphör att gälla från och med 01 07 2011 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 01 07 2011 

 

Delges 
Socialnämnden 
Bygg & Miljö 
Tekniska 
KPHR 
RDT 
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§ 39 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING 

Ärende 
Med anledning av ikraftträdandet av nya plan- och bygglagen, PBL, måste 
delegeringsordningen revideras. I samband med det görs även den årliga 
översynen. I huvudsak revideras alltså kapitlet C. Plan- och bygglagen. Punkten 
W. Offentlighets- och sekretesslagen… samt stycket ”Gemensamma 
bestämmelser för delegeringen PBL” under rubriken A, läggs till. 

 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljöchef Mikael Elmersjös tjänsteskrivelse 2011-04-03 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Med stöd av 6 kap 33 och 34 §§ kommunallagen samt 12 kap 6 § plan- och 
bygglagen (PBL) beslutar bygg- och miljönämnden att enligt bifogad 
delegationsordning, daterad 2011-04-03, i redovisade ärenden/ärendegrupper 
uppdra beslutanderätten till där angivna delegater. 

Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska anmälas vid 
nästkommande nämndsammanträde. 

 

Delges 
För kännedom: 
Bygg & Miljö, Ockelbo kommun 
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§ 40 

ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2012-2014 

Ärende 
Sammanfattningsvis äskar bygg- och miljönämnden utökade budgetramar för 
2012-2014 med medel för motsvarande 1,75 tjänst, 750 kkr/år. 

Vid föregående års budgetberedningar till års- och flerårsbudget 2011-2013 
redovisades det uppskattade behovet av det utökade resursbehovet till följd av 
den nya plan- och bygglagen, PBL, som träder i kraft 2 maj 2011. Då bedömdes 
det behovet motsvara ca en halvtidstjänst. I nuläget bedöms resursbehovet som 
uppkommer p.g.a. nya PBL, sammantaget (bygg, plan och administration) 
motsvara 1,0 tjänst. 

Vid halvårsskiftet 2011 mister förvaltningen de personella resurserna inom dels 
trafik, motsvarande ca 0,15 tjänst, och dels inom administrationen motsvarande 
0,75 tjänst. Detta bortfall behöver kompenseras med medel motsvarande 0,75 
tjänst.   

Bedömningen av det ökade resursbehovet grundar sig på behovet av 
kompensering för bortfallet av personella resurser och utökade 
myndighetsuppgifter som de ökade lagkraven kommunen får på sig p.g.a. nya 
PBL, medför.  

Konsekvenser om inte äskade medel erhålls blir att myndighetsutövningen inom 
ansvarsområdet för förvaltningen inte går att upprätthålla på en lagstadgad nivå 
och att servicegraden inte kan upprätthållas. 

 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljöchef Mikael Elmersjös tjänsteskrivelse 2011-04-04 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden äskar medel till utökade budgetramar för 2012-2014 
med 750 kkr/år 
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§ 41 

EKONOMISK REDOVISNING MARS 2011 

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

Beslutsunderlag 
Utfall mars 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Redovisningen godkänns 
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§ 42 

RAPPORTER – ÖVRIGA FRÅGOR 

 Information från Gästrike Vatten, anslutningsmöjligheter – Lena Blad 

 Information om 130 kV kraftledning och hinderbelysning – Ragnar 
Darle 

 Information om delegationsordningen – Mikael Elmersjö 

 Kolonilotter på Wij Trädgårdar mellan Pålsgården och campingen. 

 PBL – Mikael Elmersjö 


