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Bygg- och miljönämnden 
  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Hyllan 2011-05-23, kl. 13:00-16:30 

Beslutande Sune Lang (S), ordförande 
Stefan Sandberg (S), vice ordförande 
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) 
Bo Norling (S) 
Yvonne Wendelius (S) 
Per-Olof Uhrus (C) 
Per-Olov Olsson (C) 
Markku Kalliokoski (V) 
Ola Engström (MP) 
 

 

Övriga deltagare Mikael Elmersjö, bygg- och miljöchef 
Lena Franksson, sekreterare 
Bo Stenbeck (FP) 
Jonas Tholén (S) §§ 44-55 
Yekta Destlund §§ 45-46 
Anna Hansson §§ 45-47 
Maria Sundberg §§ 48-52, 55 
Trygve Åkesson §§ 43 och 55 
Ragnar Darle §§ 45-46 
 

Utses att justera Per-Olov Olsson 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret 2011-05-23 kl. 16:00 

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

Paragrafer 43 - 55 
  Lena Franksson  ........................... 

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

  Sune Lang   

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

  Per-Olov Olsson 
   

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

Organ Bygg- och miljönämnden   

Sammanträdesdatum 2011-05-23    

Datum för 
anslagets uppsättande 

2011-05-24 Datum för 
anslagets nedtagande 

2011-06-15  

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunkontoret   

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

 Lena Franksson 
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   Utdragsbestyrkande 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

§ 43 

Redovisning av meddelanden och kurser och konferenser 

 

§ 44 

Redovisning av delegeringsbeslut 

 

§ 45 

Tors änge - ändring av, del av, gällande detaljplan 

 

§ 46 

Yttrande gällande vindkraftpark Lingbo 

 

§ 47 

Projektplan - lokala miljömål 

 

§ 48 

Säbyggeby 4:4, avvisning av överklagande 

 

§ 49 

Perslunda 6, tidsbegränsat bygglov för skolbyggnader 

 

§ 50 

Vi 1:54, tidsbegränsat bygglov för förskoleverksamhet, Mumin  

 

§ 51 

Vi 1:54, tidsbegränsat bygglov för förskoleverksamhet, Smultronet  

 

§ 52 

Åbyggeby 3:23, delegation av beslutsrätt 

 

§ 53 

Från samlad bebyggelse till sammanhållen bebyggelse 

 

 § 54 

Ekonomisk redovisning april 2011 

 

§ 55 

Rapporter  – Övriga frågor  
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§ 43 

REDOVISNING AV MEDDELANDEN 

Bygg & Miljö 
Pågående ärenden 

Trafikverket 
Parkeringsanmärkning 
 

Kommunfullmäktige 
Redovisning av delegeringsbeslut   
Årsredovisning 2010 – Ockelbo kommun  
Frågan om ansvarsfrihet 2010 – Ockelbo kommun samt revisionsberättelse 
Kommunövergripande mål och mätbara mål  
Nyplan- och bygglovstaxa 2011 
 Eolus vind AB, vindkraftspark, Storvrången (Lingbo) – tillstyrkande 
Inkallande av ersättare i styrelser och nämnder- revidering av fullmäktiges beslut 
§ 62/10 
Fyllnadsval – ersättare kommunstyrelsen och ledamot bygg- och miljönämnden 

FolkhälsaBRÅ 
Sammanträdesprotokoll 

Länsstyrelsen Gävleborg 
Tillsynsrapport 2010 för plan- och byggväsendet 

Boverket 
Nyheter i nya plan- och bygglagen 

 

 

 

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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§ 44 

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT 

Ärende 
En förteckning  av delegeringsbeslut 2011-04-04 - 2011-05-08 fanns tillgängliga 
för ledamöter och ersättare. Beslutsnummer 2011: 

Delegeringsbeslut bygg = 0150 - 0164 

Delegeringsbeslut miljö = 0205 -0210, 0212 -0229 

Delegeringsbeslut trafik = 0085 - 0087 

Delegeringsyttrande  bygg = 0 

Delegeringsyttrande miljö = 0068 - 0070 

Delegeringsyttrande trafik = 0 

Debitering miljö = 128 – 132, 134 -140, 142, 144 - 148 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Redovisningen godkänns. 
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§ 45 

TORS ÄNGE – ÄNDRING AV, DEL AV, GÄLLANDE DETALJPLAN FÖR 
FASTIGHETEN SÄBYGGEBY 7:85 

Ärende 
Bygg- och miljönämnden har fått in en begäran om ändring av, del av, gällande 
detaljplan för Tors Änge, etapp1. Ändringen avser fastigheten Säbyggeby 7:85 
och avser ändring av kvartersmark.  

Syftet är att möjliggöra annan användning av byggnaderna på fastigheten 
Säbyggeby 7:85. I gällande detaljplan redovisas användningen av 
kvartersmarken som området för bostäder i två våningar, B II.  
Önskemål finns att bedriva annan verksamhet inom fastigheten. 
I det aktuella fallet avser STEFKAR AB att bedrivas förskola för barn mellan 1 
och 5 år. Gällande planbestämmelse för kvartersmarken medger inte förskola.  
För att förskoleverksamhet ska kunna bedrivas på fastigheten måste 
planbestämmelsen S, skola läggas till under användning av kvartersmark. 

Bygg- och miljöförvaltningen har för avsikt att genomföra planändringen med 
enkelt planförfarande. Bedömningen är att planändringen inte ska ge upphov till 
några invändningar från rågrannar. STEFKAR AB har fått samtliga berörda 
grannars medgivande till den föreslagna förändringen.  

Ändringen av planbestämmelsen till S, skola kan innebära krav på 
fastighetsägaren att iordningsställa fastigheten för de krav som gäller för 
förskoleverksamhet m.m.  
 

Beslutsunderlag 
Arkitekt Ragnar Darles tjänsteskrivelse 2011-05-04 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner ändringen av planbestämmelsen och 
uppdrar åt Bygg & Miljö att genomföra samråd. Planändringen genomförs med 
enkelt planförfarande. 
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§ 46 

YTTRANDE GÄLLANDE TILLSTÅND FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFT AV 
VINDKRAFTPARK LINGBO, OCKELBO KOMMUN 

 
Ärende 
2009-09-21 yttrade sig Ockelbo kommun till Länsstyrelsen Gävleborg gällande 
etablering av 23 vindkraftverk på och kring Vackerdalsberget nordväst om 
Lingbo. Vid det tillfället framfördes ett flertal synpunkter som vi önskade få 
förtydligade.  
Bygg & Miljö har tagit del av inkomna kompletteringar från Eolus Vind AB 
gällande tillstånd att etablera vindkraftspark i Lingbo, Ockelbo kommun. Ockelbo 
kommun har till 2011-06-30 på sig att yttra sig till Länsstyrelsen Gävleborg.  
 

Beslutsunderlag 
Ragnar Darle, Anna Hansson och Yekta Destlunds tjänsteskrivelse 2011-05-09 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner föreslaget yttrande, med ändringen att 
radarbaserat system skall användas, till Länsstyrelsen Gävleborg gällande 
ansökan om tillstånd till etablering av vindkraftspark i Lingbo och antar det som 
sitt eget. 
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§ 47 

PROJEKTPLAN – LOKALA MILJÖMÅL 

Ärende 
Sedan 1999 har Sverige haft 15 nationella miljökvalitetsmål, fastställda av 
riksdagen, för arbetet mot att nå en hållbar utveckling. Riksdagen reviderade 
2005 de nationella delmålen utifrån en fördjupad utvärdering och ett 
miljökvalitetsmål om biologisk mångfald tillfördes. Målnivåerna bibehölls i stort 
sett, men anpassades till ny kunskap. Sommaren 2006 beslutade riksdagen om 
ett nytt delmål för energihushållning. De 16 nationella miljökvalitetsmålen har 
2020 som målår, förutom begränsad klimatpåverkan som siktar på 2050. Under 
år 2010 antog regeringen en ny miljömålsproposition. I den förslås en del 
förändringar i miljömålssystemet. Nu arbetar en parlamentarisk beredning med 
att ta fram så kallade etappmål och strategier. Naturvårdsverket har en 
samordnande roll i det nya systemet, bland annat föreslår de preciseringar av 
miljökvalitetsmålen under 2011.  

Utifrån de nationella miljökvalitetsmålen antog Länsstyrelsen regionala miljömål 
för Gävleborgs län 2002. Målen reviderades 2006 och 2007 tog Länsstyrelsen 
beslut om reviderade regionala miljömål och ett tillhörande åtgärdsprogram. 
Länsstyrelsen kommer att ta fram nya regionala miljömål och åtgärdsprogram 
och en genomgång planeras till år 2012.  

Ansvaret att ta fram lokala miljömål för Ockelbo kommun ligger hos 
Kommunstyrelsen. Frågan om lokala miljömål för Ockelbo kommun lyftes på 
Kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-30. Bygg- och miljönämnden fick 
uppdraget att utarbeta förslag till lokala miljömål för Ockelbo kommun.  
 

Beslutsunderlag 
Kommunekolog Anna Hansson tjänsteskrivelse 2011-05-10 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna Projektplanen – 
Lokala miljömål. 
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§ 48 

SÄBYGGEBY 4:4, AVVISNING AV ÖVERKLAGANDE 

 
Ärende 
Bygg- och miljönämndens beslut 2007-01-22 § 8 - Säbyggeby 4:4, bygglov för 
bostadshus m.m. - har överklagats av angränsade fastighetsägare.   

Besvär inkom 2011-03-25. 

Konstaterande:  
Besväret har inkommit efter det att överklagandetiden gått ut.  
Inget nytt har tillförts ärendet. 
Ser ingen anledning att ompröva beslutet. 

 
Beslutsunderlag 
Byggnadsinspektör Maria Sundbergs tjänsteskrivelse 2011-05-05 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Överklagandet avvisas med stöd av 24 § Förvaltningslagen då överklagandet 
inlämnades efter de att överklagandetiden gått ut.   

 

Delges 
Delges med delgivningskvitto och besvärshänvisning:  

Gunnar Tysk, Fågelsångsvägen 12, 131 50, Saltsjö-Duvnäs 
För kännedom: 

Anders Jonsson, Myrtenvägen 8 A, 194 66 Upplands-Väsby  

Bygg & Miljö, Ockelbo kommun  
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§ 49 

PERSLUNDA 6, TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV FÖR SKOLBYGGNADER 

Ärende 
Ansökan omfattar två tillfälliga skolbyggnader, undervisningslokaler, på skolans 
innergård. Bygglov krävs.  
Beslutsunderlag 
Byggnadsinspektör Maria Sundbergs tjänsteskrivelse  2011-05-03 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Tidsbegränsat bygglov till och med 2016-03-31 meddelas med stöd av 8 kap. 14 
§ plan- och bygglagen(PBL) för att i enlighet med ansökan och därtill bifogade 
handlingar förlänga lov för två tillfälliga skolbyggnader på fastigheten Perslunda 
6, Ockelbo kommun.  

 

Delges 
Delges med delgivningskvitto och besvärshänvisning: 
Ockelbo kommun, Pamela Warren 
För kännedom: 
UKN 
Bygg & Miljö, Ockelbo kommun 
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§ 50 

VI 1:54, TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET, 
MUMIN  

Ärende 
Ansökan omfattar ändrad användning från bostad till förskoleverksamhet. Sedan 
tidigare har tre stycken lägenheter i hyreshus omvandlats till förskola. 
Föreliggande ansökan avser tidsbegränsat bygglov fram till och med 2016-03-31. 
Bygglov krävs. 

 
Beslutsunderlag 
Byggnadsinpektör Maria Sundbergs tjänsteskrivelse  2011-05-03 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Tidsbegränsat bygglov i två år, från och med dagen för beslut, meddelas med 
stöd av 8 kap. 14 § plan- och bygglagen(PBL) för att i enlighet med ansökan och 
därtill bifogade handlingar bedriva förskoleverksamhet på fastigheten Vi 1:54, 
Ockelbo kommun.  

 

Delges 
Delges med delgivningskvitto och besvärshänvisning: 
Ockelbogårdar AB, Pamela Warren 
För kännedom: 
UKN 
Bygg & Miljö, Ockelbo kommun 
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§ 51 

VI 1:54, TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET, 
SMULTRONET  

Ärende 
Ansökan omfattar ändrad användning från bostad till förskoleverksamhet. Sedan 
tidigare har tre stycken lägenheter i hyreshus omvandlats till förskola. Det har 
även bedrivits dagcenterverksamhet i lokalen. Föreliggande ansökan avser 
tidsbegränsat bygglov fram till och med 2016-03-31. Bygglov krävs.  
 
Beslutsunderlag 
Byggnadsinspektör Maria Sundbergs tjänsteskrivelse 2011-05-03 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Tidsbegränsat bygglov i två år, från och med dagen för beslut, meddelas med 
stöd av 8 kap. 14 § plan- och bygglagen(PBL) för att i enlighet med ansökan och 
därtill bifogade handlingar bedriva förskoleverksamhet på fastigheten Vi 1:54, 
Ockelbo kommun.  

 

Delges 
Delges med delgivningskvitto och besvärshänvisning: 
Ockelbogårdar AB, Pamela Warren 
För kännedom: 
UKN 
Bygg & Miljö, Ockelbo kommun 
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§ 52 

ÅBYGGEBY 3:23, DELEGATION AV BESLUTSRÄTT 

Ärende 
Per Larsson, Ockelbo, ansöker om bygglov för att uppföra nytt bostadshus och 
garage-/förrådsbyggnad på rubricerad fastighet. Ansökan inkom 2011-04-29 och 
hinner inte handläggas till nämndens sista sammanträde innan 
sommaruppehållet. Ärendet handläggs enligt gamla plan- och bygglagen då den 
inkom före 2 maj. Ärendet synes vara av enkel art. Total byggnadsarea om ca 
240 kvm.  
 

Beslutsunderlag 
Byggnadsinspektör Maria Sundbergs  tjänsteskrivelse 2011-05-05 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Delegation av beslutsrätten gällande fastigheten Åbyggeby 3:23, nybyggnation 
av bostadshus och garage-/förrådsbyggnad, till byggnadsinspektör och bygg- och 
miljönämndens ordförande eller vice ordförande.  
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§ 53 

ÖVERGÅNG FRÅN SAMLAD BEBYGGELSE TILL SAMMANHÅLLEN 
BEBYGGELSE 

Ärende 
Med anledning av ikraftträdandet av nya plan- och bygglagen, PBL, behöver ett 
antal beslut och rutiner ses över. I nya PBL har begreppet ”samlad bebyggelse” 
försvunnit och ersatts av begreppet ”Sammanhållen” bebyggelse. För att få 
bygglovprövningen smidig i övergången föreslås bygg- och miljönämnden besluta 
enligt nedan.  

 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljöchef Mikael Elmersjös tjänsteskrivelse 2011-05-10 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Tidigare beslut för ”samlad bebyggelse”, och därtill kopplade beslut, övergår till 
”sammanhållen” bebyggelse. 

Bygg- och miljönämnden uppdrar till bygg- och miljökontoret se över de områden 
som ska utpekas som sammanhållen bebyggelse. 
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§ 54 

EKONOMISK REDOVISNING APRIL 2011 

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

Beslutsunderlag 
Utfall april 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Redovisningen godkänns 
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§ 55 

RAPPORTER – ÖVRIGA FRÅGOR 

• Information av Maria Sundberg – kontrollansvarig i nya PBL 

• Information av Mikael Elmersjö – avlopp 

• Trygve Åkesson informerar om spårbildning på Åmotsvägen, väg 546, 
tjälskador på Jädraåsvägen och siktröjning på väg 546/272. 

• Personalinformation 

• Fastighetsreglering – Bergvik skog 

• Hälsans dag den 27/8 (energirådgivare med? – bygg- och miljöchef 
tar med sig frågan) 

• Beställa Plan- och bygglag från Förlagshuset  och kommunallagen 
från SKL till ledamöter och förste ersättare. 


	ANSLAG/BEVIS

