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Kommunkontoret

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Datum

2020-11-12
Bygg- och miljönämnden

Ärenden
§ 93. Delegationsbeslut. Bilaga 1.
§ 94. Information.
§ 95. Mål 2021 för Bygg- och miljönämnden. Bilaga 2.
§ 96. Beslutsattestanter för 2021 års budget. Bilaga 3.
§ 97. Behovsutredning 2021-2023. Bilaga 4.
§ 98. Verksamhetsplaner 2021-2023. Bilaga 5.
§ 99. Internkontroll för Bygg- och miljönämnden 2020. Bilaga 6.
§ 100. Årlig indexuppräkning för 2021 av Bygg- och miljönämndens taxor.
Bilaga 7.
§ 101. Yttrande över undersökningssamråd inför ansökan om nätkoncession för
planerad markkabel från Hammarsforsens kraftverk till ny
transformatorstation söder om Hammarstrands tätort. Bilaga 8.
§ 102. Bygglovsansökan för 42 meters fackverksmast med tillhörande teknikbod.
Västeråsen 1:130. Bilaga 9.
§ 103. Åtgärdsföreläggande av ovårdad tomt. Bilaga 10.
§ 104. Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Ragunda kommun.
§ 105. Åtgärdsföreläggande. Stugubyn 5:180. Bilaga 11.
§ 106. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Bilaga 12.
§ 107. Åtgärdsföreläggande. Fors Prästbord 1:22. Bilaga 13.
§ 108. Ansökan om planbesked för upprättande av detaljplan för
Döda fallet. Västerede 4:15. Bilaga 14.
§ 109. Yttrande till Mark- och miljödomstolen över överklagande
avseeende ovårdat tomt. Bilaga 15.
§ 110. Begäran om avslutning av täkt. Överammer 1:144. Bilaga 16.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Datum

2020-11-12
Bygg- och miljönämnden

BMN § 93

DELEGATIONSBESLUT OCH MEDDELANDE
BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar notera ärendena som delgivna.
Bilaga 1

Justerande

Utdragsbestyrkande

3

Protokoll
Datum

2020-11-12
Bygg- och miljönämnden

BMN § 94

INFORMATION
Bygg- och miljöchef Göran Hansson

1.

Ekonomisk redovisning för 1 januari – 12 november 2020.

2.

Information om vindkraften i kommunen – läget.

3.

Verksamhetsinformation.

4.

Information om översiktsplanarbetet.

5.

Information - Corona.

6. Information om Döda fallet – geopark.
7. Information om leasing av bil (laddhybrid).
Byggnadsingenjör Lovisa Bertilsson

8. Information om OVK.
Miljö- och hälsoskyddsinpektör Patrik Larsson

9. Information om Vattendirektivet.
Bygg- och miljönämnden tackar för informationen.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Datum

2020-11-12
Bygg- och miljönämnden

BMN § 95

Dnr BOM-2020.113

MÅL 2021 FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.
FÖRSLAG TILL BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att ej revidera
Bygg- och miljönämndens mål med tillhörande indikatorer, för perioden 20202023.
Ärendebeskrivning

Bygg- och miljönämnden har nu nya mål antagna av Kommunfullmäktige 202009-24 § 63. Nämndens mål omfattar verksamheterna Bygg- och plan/MBK,
Miljö-och hälsoskydd/Livsmedel samt Bostadsanpassning/Trafik,
Alkoholhandläggning, tillsyn tobakslagstiftning samt receptfria läkemedel. För
respektive mål finns indikatorer som ska visa måluppfyllelsen, se bilaga.
Bilaga 2

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Datum

2020-11-12
Bygg- och miljönämnden

BMN § 96

Dnr BOM-2020.323

BESLUTSATTESTANTER FÖR 2021 ÅRS BUDGET
BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.
FÖRSLAG TILL BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar att utse beslutsattestanter och ersättare för
2021-års budget enligt förslag.
Ärendebeskrivning

Enligt kommunens utanordningsreglemente ska Bygg- och miljönämnden inför
varje budgetår utse beslutsattestanter och ersättare inom sina verksamheter, se
bilaga.
Bilaga 3

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

7

Datum

2020-11-12
Bygg- och miljönämnden

BMN § 97

Dnr BOM-2020.797

BEHOVSUTREDNING 2021-2023
BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.
Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar godkänna behovsutredningen för Bygg- och
miljönämndens samtliga verksamheter 2021-2023.
Ärendebeskrivning

Bygg- och miljönämndens arbete med miljöbalken regleras i
miljötillsynsförordningen (2011:13). Förordningen säger att det hos
tillsynsmyndigheten ska finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens
hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska vara treårig och
utredningen ska ses över vid behov eller minst en gång per år. Bygg- och
miljökontoret ser över och reviderar behovsutredningen inför budgetstarten för
nästkommande år samt inför beslut om verksamhetsplanen när budgeten är känd.
För livsmedelskontrollen ska Bygg-och miljönämnden som är kontrollmyndighet,
upprätta en treårig kontrollplan som inför varje nytt verksamhetsår ska revideras.
Planen beskriver hur kontrollarbetet ska bedrivas, vilka kontrollobjekt som finns
samt vad som särskilt ska kontrolleras under aktuellt verksamhetsår. Det ska även
finnas en beskrivning av hur planen följs upp och hur verksamheten utvärderas.
Kraven på detta finns bland annat i förordning EU 2017/625. (EU) 2017/625.
Det finns inget särskilt utpekat om behovsutredning enligt plan och bygglagen,
men i 8 kap 2 § plan och byggförordningen preciseras nämndens tillsynsansvar
och de regler som nämnden ska bevaka att de följs. Bygg- och miljönämnden har
dock valt att i likhet med miljöbalk och livsmedelslagstiftning göra
behovsutredning och treårig tillsynsplan med en översyn varje år för samtliga
ansvarsområden. Dessa är hela eller delar av miljöbalken, livsmedelslagen, planoch bygglagen, alkohollagen, tobakslagen, förordningen om receptfria läkemedel,
trafiklagstiftning, lagen om bostadsanpassningsbidrag samt smittskyddslagen.
Bilaga 4

Behovsutredning 2021-2023.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll

8

Datum

2020-11-12
Bygg- och miljönämnden

BMN § 98

Dnr BOM-2020.798

VERKSAMHETSPLANER 2021-2023
BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.
FÖRSLAG TILL BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar godkänna de upprättade verksamhetsplanerna
för perioden 2021-2023.
Ärendebeskrivning

Verksamhetsplaner för Bygg- och miljönämndens alla verksamheter har nu
upprättats. Planerna som är treåriga, har tagits fram med stöd av den
behovsutredning som arbetats fram vid planeringsdagen den 4 november i år. Viss
osäkerhet finns då budget för 2021 ännu inte antagits av Kommunfullmäktige.
Bygg- och miljökontoret har därför utgått från preliminär ram 5 516,3 tkr för
2021.
Bilaga 5

Förslag till verksamhetsplan 2021-2023.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-11-12
Bygg- och miljönämnden

BMN § 99

Dnr BOM-2020.799

INTERNKONTROLL FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2021
BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.
FÖRSLAG TILL BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta föreslagen internkontrollplan för 2021.
BAKGRUND

Kommunfullmäktige har i beslut 2014-06-25 fastställt reglemente för
internkontroll. Syftet är att upprätthålla en tillfredställande internkontroll av att
nämnder och kommunstyrelsens verksamhet är ändamålsenliga, kostnadseffektiva,
har en tillförlitlig finansiell rapportering och information om sina verksamheter
samt att efterlevnaden av lagar, föreskrifter, riktlinjer mm sker på ett riktigt sätt.
Ny internkontrollplan ska antas varje år. Framtagandet ska föregås av en
riskvärdering. Bygg-och miljönämnden har nu inhämtat synpunkter på
internkontrollen från de revisioner som utförts av nämndens verksamhet under
2018 samt via frågor från revisonen 2020. Med anledning av detta ingår nu även
nämndens hantering av frågor som berör offentlighet, sekretess, arkivering och
information.
Förslag till internkontrollplan för 2021 föreligger nu för Bygg- och
miljönämndens verksamhet, se bilaga.
Bilaga 6

Förslag till internkontroll bygg- och miljönämnden 2021.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll

10

Datum

2020-11-12
Bygg- och miljönämnden

BMN § 100

Dnr BOM-2020.800

ÅRLIG INDEXUPPRÄKNING FÖR 2021 AV BYGG- OCH
MILJÖNÄMNDENS TAXOR
BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.
FÖRSLAG TILL BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar att timavgifterna inom nämndens
ansvarsområde tillsyn från och med 2021-01-01 ändras enligt följande:
Miljöbalken

Timavgift 825 kronor/timme
Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel, tobakslagen, samt lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Timavgift: 848 kronor/timme
Ärendebeskrivning

Bygg- och miljönämnden kan för varje kalenderår/avgiftsår besluta att
höja de av kommunfullmäktige fastställda timavgifterna för tillsyn enligt
miljöbalken med en procentsats som motsvarar de 12 senaste månadernas
förändring i index.
För miljöbalkstaxan används konsumentprisindex KPI (totalindex) räknat fram till
1 oktober året före avgiftsåret som då är 2020. Detta innebär att miljöbalkstaxan
ska räknas upp med 0,4 % för 2021.
Även avgifterna för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel, tobakslagen, samt lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, får räknas upp och då används
prisindex för kommunal verksamhet (PKV), vilket för 2020 är 2,1 %.
Bilaga 7

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-11-12
Bygg- och miljönämnden

BMN § 101

Dnr BOM-2018.530

YTTRANDE ÖVER UNDERSÖKNINGSSAMRÅD INFÖR
ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR PLANERAD
MARKKABEL FRÅN HAMMARFORSENS KRAFTVERK TILL
NY TRANSFORMATORSTATION SÖDER OM
HAMMARSTRANDS TÄTORT
BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.
Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar anta yttrandet som sitt eget.
Ärendebeskrivning

Ärendet gäller nytt undersökningssamråd inför planerad sträckning av 130 kV
markkabel från Hammarforsens kraftverk till ny transformatorstation söder om
Hammarstrands tätort, se bilaga. Bygg- och miljönämnden har yttrat sig över ett
tidigare förslag till sträckning. Detta samråd är ett nytt samråd då lång tid förflutit
sedan första samrådet. EON har i detta samråd gått fram med ett huvudförslag till
sträckning.
Ärendet har remitterats internt i kommunen och yttrande har kommit in från
kommunens VA-enhet, se bilaga.VA-enheten anser att förslaget till sträckning
som på ett flertal ställen passerar kommunens VA-ledningar inte är bra på grund
av osäkerhet om åtkomst för reparation vid skada på kommunens ledningar. VAenheten har därför lämnat ett alternativt förslag på förläggning av markkabeln.
Bygg- och miljökontoret anser att den bedömning som VA-enheten gör av risk
för störningar i VA-systemet är riktig och att det kan riskera säkerheten för
distribution av vatten och avlopp i Hammarstrands samhälle. Med anledning av
detta förordar bygg- och miljökontoret att VA-enhetens alternativa förslag till
sträckning undersöks som ett huvudalternativ.
Bygg- och miljökontoret vill samtidigt påpeka att vid byggnation av
transformatorstation söder om Hammarstrand ska bygglov sökas.
Bilaga 8

Samrådshandlingar undersökningssamråd från E.ON
Yttrande samt förslag till alternativ sträckning från VA-enheten, Ragunda
kommun

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-11-12
Bygg- och miljönämnden

BMN § 102

Dnr BOM-2020.766

Bygglovsansökan för 42 meters fackverksmast med
tillhörande teknikbod
Sökande:

Telia Towers Sweden AB c/o Vinnergi AB

Org- personnummer:

559162-3342

Fastighet:

VÄSTERÅSEN 1:130

BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.
Förslag till beslut

Att Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för fackverksmast med tillhörande
teknikbod på Västeråsen 1:130 enligt Plan- och bygglagen 9 kap 31§.
Avgift 11 872 kronor (enl. plan och bygglovstaxa 2011, Kf § 9 2011-04-13).
Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat.
Ärende

Telia Towers Sweden AB c/o Vinnergi AB har ansökt om bygglov för en
fackverksmast med tillhörande teknikbod på fastigheten Västeråsen 1:130 i syfte
att förbättra mobiltäckningen.
Utredning

Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område. För Ragunda kommun som
helhet gäller ”Översiktsplan Ragunda kommun” med tillägget ”Vindkraft i
Ragunda”.
Fastigheten är belägen sydväst om Bispgården, med närmsta kända byggnad ca 1
kilometer från mastens placering där ingen kommunmedborgare är skriven.
Sametinget har riksintresse i området och är underrättade, inget yttrande har
inkommit.
Ärendet har remitterats till Försvarsmakten som inte har något att erinra mot att
bygglov ges. Ärendet har skickats till Luftfartsverket som inte har något att
invända mot att bygglov ges. Flygplatsen Sundsvall Timrå Airport är och
underrättad och inget negativt yttrande har inkommit.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-11-12
Bygg- och miljönämnden

Rågrannar har blivit underrättade om ansökan och getts tillfälle att yttra sig, enligt
9 kap 25 § PBL. Ingen har inkommit med något negativt yttrande.
Motivering

Etableringen bedöms inte få någon betydande inverkan på omgivningen, då
närmsta kända byggnad är ca 1 kilometer ifrån mastens placering.
Utbyggnaden av infrastruktur och trådlös kommunikation anses vara ett
allmännyttigt ändamål och marken anses vara lämplig för etableringen, enligt 2
kap. 4 § PBL.
Bygg- och miljönämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga
bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL, samt att föreslagen åtgärd överensstämmer med
Översiktsplanen i Ragunda Kommun.
Upplysningar

Efter detta beslut om bygglov ska ett tekniskt samråd hållas. Senast vid det
tekniska samrådet ska byggherren lämna förslag till kontrollplan. Vi ber dig
kontakta din handläggare för att bestämma tidpunkt.
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i
Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor har
gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på egen risk eftersom
beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.
Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändringar ska ny
ansökan lämnas in. Inga ändringar får ske innan ett nytt lov har beviljats.
Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt kraven i plan- och
bygglagstiftningen. Enligt PBL 10 kap 5 § ska byggherren se till att varje bygg-,
rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i
enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter
eller beslut som meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller
anmälningspliktig, ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den
kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet.
Påbörjas en åtgärd utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, ska
byggsanktionsavgift tas ut.
Förutom bygglov kan uppförande av master också kräva samråd med
länsstyrelsen enligt miljöbalken.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-11-12
Bygg- och miljönämnden

Sökanden uppmärksammas på att en flyghinderanmälan ska skickas till
Försvarsmakten tidigast när exakt tidpunkt för resning, position och höjd är
fastställd och senast 4 veckor före resning. Blanketten och ytterligare information
finns på www.forsvarsmakten.se.
Sökande (byggherren) ansvarar för att det finns de tillstånd rättigheter som krävs
för att anlägga väg och mast på annans fastighet.
Bilaga 9

Karta över fastigheten med placering av mast
Kostnadsspecifikation
Överklagandehänvisning

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-11-12
Bygg- och miljönämnden

BMN § 103

Dnr BOM-2020.700

Åtgärdsföreläggande av ovårdad tomt
Fastighetsägare:

A. Engström Bygg AB
Västanbäck 101
830 76 Stugun

Fastighet:

STUGUBYN 1:121

BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.
Förslag till beslut

Att Bygg- och miljönämnden beslutar att ägare till fastigheten Stugubyn 1:121
föreläggs att med stöd av 8 kap. 15, 14 §§ Plan- och bygglagen, PBL, samt 11 kap.
19 § PBL att åtgärderna som nämns i ärendebeskrivningen skall vara utförda
senast 2021-07-01.
Ärendebeskrivning

Fastigheten omfattas av detaljplan nr: 2303-P02/7. Detaljplanebestämmelserna
innebär bland annat att högre krav ställs på skötsel av tomter då omgivande
bebyggelse är en faktor som tas hänsyn till i en bedömning. Avfallet på fastigheten
bedöms inte lämplig med hänsyn till den närliggande barnverksamheten. Insynen
på fastigheten från grannar är stor.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-11-12
Bygg- och miljönämnden

Åtgärder som skrivelsen/tillsynsrapporten daterad 2020-10-06, tar upp är
fortfarande aktuella på fastigheten. Hänvisning till bilder i tillsynsrapporten. Dessa
är:
•
•
•

Slå gräsmatta
Forsla bort skräp kring byggnadens västra gavel (se bild 1)
Forsla bort skräp och laga fasad på byggnadens norra sida, samt åtgärda
trasig hängränna (se bild 2 och 3)
• Forsla bort skräp på byggnaden baksida, dvs norra sidan (se bild 4, 5 och
6)
• Laga fasad på byggnaden nordöstra knut, samt montera stuprör (se bild 7)
• Laga fasad samt forsla bort skräp på byggnadens östra gavel (se bild 8)
• Forsla bort skräp från byggnadens södra sida (se bild 9 och 10)
Med laga fasad menas att åtgärda panel samt sätta in fönster och dörrar.
Skäl till beslut

Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och
behovet av att ingripa eller beslut om en påföljd så snart det finns anledning att
anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m.
Om en fastighetsägare låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en
skyldighet enligt PBL eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av
lagen, får byggnadsnämnden enligt 11 kap. 19 § PBL förelägga denne att inom en
viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande).
En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas
och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer,
enligt 8 Kap 15 § PBL.
Om ett föreläggande inte följs får byggnadsnämnden besluta om att åtgärden ska
genomföras på den försumliges bekostnad, enligt 11 kap 27 § PBL.
Byggnadsnämnden får besluta om detta endast om föreläggandet innehållit en
upplysning om detta, enligt 11 kap 28 § PBL. Beslutet ska skickas till
inskrivningsmyndigheten, enligt 11 kap 40 § PBL. Beslut om åtgärdsföreläggande
kan förenas med vite.
Byggnadsnämnden får bestämma att den åtgärd som föreläggandet eller beslutet
avser ska genomföras omedelbart trots att det inte vunnit laga kraft, enligt 11 kap
38 § PBL. Kronofogdemyndigheten får besluta om handräckning för att
genomföra en åtgärd, efter ansökan från beslutsmyndigheten.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-11-12
Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden bedömer att fastigheterna Stugubyn 1:121, är i ovårdat
skick och anses angeläget i hänsyn till närliggande bebyggelse och speciellt med
hänsyn till barnverksamheten 50 meter bort. Bygg- och miljönämnden har i en
skrivelse daterad 2020-09-09 informerat fastighetsägaren om bristerna på
fastigheten. Fastighetsägaren har ej svarat på informationen eller inkommit med
åtgärdsplan.

Bilaga 10

Tillsynsrapport
Överklagandehänvisning

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-11-12
Bygg- och miljönämnden

BMN § 104

Dnr BOM-2020.825

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Ragunda

kommun
BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar att sända ut förslag till lokala
hälsoskyddsföreskrifter, på remiss.
Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden översänder förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter till
kommunfullmäktige för fastställelse.
Ärendebeskrivning

Bygg- och miljökontoret har tagit fram ett förslag till nya Lokala
hälsoskyddsföreskrifter för kommunen, vilket redovisas nedan:
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö för Ragunda
kommun meddelade av kommunfullmäktige den
§ 2019
Innehåll

Med stöd av 9 kap. 7 – 8 §§ och 10 – 13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13, 17, 39
– 40 och 42 – 44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön.
Inledande bestämmelser

1§
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljö. Bygg- och miljönämnden är ansvarig nämnd
enligt dessa lokala föreskrifter.
Djurhållning

2§
Det krävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden för att inom områden med
detaljplan hålla:
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur eller
3. orm.
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Beslut med stöd av denna paragraf får förenas med villkor om vad djurhållaren
måste göra för att skydda människors hälsa och miljön från olägenheter som kan
uppstå till följd av deras djurhållning.
3§
Det krävs tillstånd från miljönämnden att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin eller
fjäderfä som inte är sällskapsdjur inom den inre skyddszonen i de kommunala
vattentäkterna.
Tomgångskörning

4§
Tomgångskörning av motordrivna fordon är tillåtet i högst 1 minut. Förbudet
gäller inte:
1. om fordonet befinner sig i en trafikkö eller om trafikförhållanden på annat
sätt orsakat att fordonet stannat,
2. om fordonets ändamålsenliga användning kräver att motorn hålls igång.
Spridning av gödsel och bekämpningsmedel

5§
Vid spridning av naturligt gödsel, slam eller annan orenlighet, utöver vad som
följer av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:132) om
försiktighetsmått vid spridning av gödselmedel, gäller följande:
1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och
vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter. Torrt och
blåsigt väder med vind från bebyggelse innebär minsta risk.
2. Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridning.
3. Spridning får inte ske närmare än 50 meter från sjö eller annat vattendrag.
4. Under lördag och söndag, annan helgdag samt dag före helgdag är
spridning av naturligt gödsel, slam eller annan orenlighet förbjuden inom
en zon av 300 meter till områden med detaljplan.
6§
För spridning av slam och inom 100 meter från tätbebyggt område eller inom
område med detaljplan krävs tillstånd av miljönämnden. För spridning av slam i
övriga delar av kommunen krävs anmälan till miljönämnden.
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7§
Den som avser att sprida naturligt gödsel, annan orenlighet eller kemiska eller
biologiska bekämpningsmedel inom område med detaljplan eller 100 meter intill
detta område ska anmäla det till miljönämnden på särskild blankett innan
spridning sker. Anmälan skall även göras inom tätortsnära bebyggelse inom
kartbilaga A.
8§
Tillstånd från miljönämnden krävs för spridning av naturligt gödsel, slam,
bekämpningsmedel eller andra orenligheter inom inre skyddszonen i de
kommunala vattentäkterna.
9§
Enligt 37 § förordningen miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan till
bygg- och miljönämnden av den som avser att ordna en gödselstad eller annan
upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan.
Tillstånd av miljönämnden krävs för lagring av slam inom område med detaljplan.
Enligt dessa föreskrifter krävs sådant tillstånd även inom inre skyddszonen i
vattenskyddsområde.
Skydd av enskilda och kommunala yt- och grundvattentäkter

10 §
Den som avser att anordna ett upplag av petroleum, olje- eller tjärprodukter,
fenoler, lösningsmedel, vägsalt, bekämpningsmedel, växtnäringsämnen eller
liknande produkter som kan förorena yt- eller grundvattentäkt ska anmäla detta till
bygg- och miljönämnden innan verksamheten påbörjas.
Anmälan krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt annan
lagstiftning. Anmälan krävs heller inte om verksamheten enbart avser ringa
husbehov.
11 §
Tvätt av motorfordon och maskiner får inte ske på hårdgjorda ytor som anslutits
till dagvatten och inte heller på plats där avrinning sker direkt till sjöar eller
vattendrag.
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Eldning

12 §
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom område med detaljplan är
förbjuden under tiden 1 juni till 31 augusti. Eldning får aldrig ske i strid mot
gällande brandföreskrifter.
13 §
Det är aldrig tillåtet att elda annat avfall än trädgårdsavfall.
14 §
Förbud gäller mot öppen eldning för förbränning av trädgårdsavfall med mera i
Bispgården, Hammarstrand eller Stuguns tätorter. Undantag gäller under
Valborgsmässoeld.
Förbudet gäller inte för grillning i för ändamålet avsedd utrustning samt eldning i
eldstäder för uppvärmning av hus.
15 §
För skötsel och tillsyn av eldningsanordningar för fasta bränslen gäller att
lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska vara torrt. Pannan får endast eldas
med det bränsle som pannan enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas sådan
anvisning får bränslet endast bestå av rent trä. All eldning med hushållsavfall,
plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är
förbjudet.
16 §
För valborgsmässoeldar eller liknande ska räddningstjänsten och polisen
kontaktas.
Materialet får endast bestå av kvistar, annat trädgårdsavfall eller rent trä. Eldning
får aldrig ske i strid mot gällande brand- och renhållningsföreskrifter eller
utfärdade eldningsförbud.
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Avlopp och toalett

17 §
Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det
tillstånd av Bygg- och miljönämnden för att:
1. inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas eller
2. ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning.
Enligt dessa föreskrifter krävs det även tillstånd av miljönämnden för att:
3. Inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-2, exempelvis
avloppsanordningar för bad-, disk-, och tvätt-avloppsvatten, inom inre
och yttre av skyddszonen i de vattenskyddsområde som upprättats av
kommunen.
4. Inrätta förmultningstoalett, eltoalett eller torrtoalett med
latrinkompostering inom inre och yttre skyddszonen i de kommunala
vattenskyddsområden.
5. Övrig områden i kommunen krävs en anmälan till Bygg- och
miljönämnden.
18 §
Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd krävs
anmälan till miljönämnden för att:
1. Inrätta annan avloppsanordning än som anges i 17 § punkterna 1-4,
2. Ändra avloppsanordning, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av
avloppsvattnets mängd eller sammansättning.
Värmepumpar

19 §
Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det
förbjudet att utan anmälan till miljönämnden inrätta en värmepumpsanläggning
för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.
20 §
Enligt dessa föreskrifter är det förbjudet att inrätta en värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten inom primära
skyddszonen, tillstånd kan beviljas inom sekundära skyddszonen, i kommunens
vattenskyddsområde.
Det är även förbjudet enligt dessa föreskrifter att inrätta värmepumpsanläggning
med sjövärme i………….
Paragraferna ovan gäller dock inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger
enligt 5 eller 22 § förordningen miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).
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Ansökan och anmälan

21 §
Enligt 46 § förordningen miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan
eller anmälan till bygg- och miljönämnden enligt lokala föreskrifter meddelade
med stöd av 39, 40 och 42 §§ i förordningen vara skriftlig och innehålla de
uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar
som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i
ansökan eller anmälan.
Straffbestämmelser

22 §
I 29 kap i miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Enligt 23 §
kan den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifterna som
meddelats ovan dömas till böter.
Dispens

23 §
Bygg- och miljönämnden får medge dispens från vad som gäller enligt dessa
föreskrifter om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.
Avgifter

24 §
Bygg- och miljönämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd
eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa
föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
som kommunfullmäktige antagit.
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft 20………... Äldre lokala föreskrifter
ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.
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BMN § 105

Dnr BOM-2020.551

Åtgärdsföreläggande
Fastighetsägare:

STUGUNS BYGG&FÄRG AB

Org- personnummer:
Fastighet:

STUGUBYN 5:180

BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.
Förslag till beslut

Med stöd av 8 kap. 15 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, föreläggs Stuguns
Bygg och Färg AB, ägare till fastigheten Stugubyn 5:180 att senast en månad från
att detta beslut delgivits, att ta bort pelletssäckar samt järnprofiler som synes till
vänster på bild 2 i tillsynsrapporten.
Ärendet

Ärendet avser ovårdad tomt på fastigheten Stugubyn 5:180 samt Stugubyn 3:114.
2020-07-02 utfördes ett tillsynsbesök på berörda fastigheter. Fastighetsägarna
bereddes tillfälle att närvara. Ägaren till fastigheten Stugubyn 5:180 närvarade
under besöket. Tillsynen är dokumenterad i en tillsynsrapport som respektive
fastighetsägare beretts tillfälle att yttra sig över fram till 2020-09-16. Förslag till
beslut sändes till fastighetsägarna med yttrandetid till 2020-11-10. Inget yttrande
har inkommit.
Förutsättningar

Platsen är belägen inom detaljplanelagt område. Gällande plan för området är
2303 -P11/4. För Ragunda kommun som helhet gäller ”Översiktsplan Ragunda
kommun” med tillägg.
Skäl till beslut

Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska byggnadsnämnden
pröva förutsättning för behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart
det finns anledning att anta att någon in har följt en bestämmelse i PBL m.m.
Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig,
sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och
därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut
som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden, Enligt 11 kap. 20 §
PBL, förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande).
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Utifrån utförd tillsyn på platsen bedöms övrig uppställning på platsen vara av
tillfällig karaktär. Markanvändningen för området där uppställningen sker är i
detaljplanen angiven till avlastningszon, angöring och är punktprickad och får inte
bebyggas. Den uppställning som sker är individuellt under begränsad tid och är
kopplad till verksamheten samt sker till största del i begränsad omfattning och
bedöms då sammantaget ej som ett lovpliktigt upplag. Den tillfälliga
uppställningen bedöms ej heller vara utförd så att det ger ett ovårdat intryck i den
grad att det påkallar ett ingripande med hänsyn till den verksamhet som bedrivs
inom området.
Avseende takavvattning samt problematik på våren, med isbildning på trottoar,
ska ytterligare tillsyn utföras för att vidare utreda faktiska förhållanden på platsen
och beslut tas efter slutförd utredning. Berörda fastighetsägare kommer beredas
tillfälle att medverka vid besöket.
Upplysningar

Avseende uppställning av uttjänta vitvaror hänvisas till naturvårdsverkets
vägledning om behandling av elavfall, där man kan utläsa att lagring av vitvaror
bör kunna undantas kravet på väderskydd under förutsättning att de står upprätt
och hanteras varsamt samt att det sker under en begränsad tid. Ett par månader
anses som godtagbar förvaringstid, utifrån utförda laktester.
Beslut om rättelseföreläggande skickas till inskrivningsmyndigheten och antecknas
i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Bilaga 11

Tillsynsrapport
Överklagandehänvisning
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BMN § 106

Dnr 2020.773

Ansökan om Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Sökande:

Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja ansökan för ett år. Villkor för
beslutets giltighet samt övriga villkor bifogas beslutet. Bilaga 12.
Förslag till beslut

Att Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå ansökan.
Ärendet

Ansökan samt intyg inkom 2020-10-09. Förslag till beslut sändes för yttrande med
löptid till 2020-11-11
Yttrande

Ett yttrande från sökande inkom 2020-10-29. Sökande har yrkat för att tillstånd
beviljas då den faktiska gångförmågan är sämre än vad intyget ger sken av och att
den ligger kring 100-100m och att sträckan på 1500 m baseras på hjälpmedel med
rollator samt med flera pauser. Sträckan tar ca 1 timme att gå.
Motivering

Rörelsehindret ska avse gångförmågan och avgörande ska vara den sökandes
begränsade förmåga att gå mellan parkeringsplats och tänkta målpunkter för
normala aktiviteter i samhället.
Enligt bifogat läkarintyg kan man utläsa att gångförmågan är uppgiven till 1500 m,
utan hjälpmedel och på plan mark, detta med stor ansträngning och sökande
måste dessutom stanna flertalet gånger, efter ca 100-150 m. Utifrån ansökan
framkommer även skälet att behovet finns för att kunna utföra sitt arbete.
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Efter samtal med läkare och utifrån inkommet yttrande bedöms gångförmågan till
100-150 m. Detta sammantaget med tillkommande problematik och operationer
gör att Bygg- och miljönämnden bedömer att ett parkeringstillstånd för
rörelsehindrade är motiverat med ett års giltighet.
En generell utgångspunkt är att gångavståndet inom de flesta tätorters centrala
delar sällan överstiger 100 - 200 m. För personer som ej klarar gå en sådan sträcka
med hjälpmedel är parkeringstillstånd för rörelsehindrad nödvändig när bil
används för förflyttning.

Bilaga 12

Information Parkeringstillstånd
Överklagandehänvisning

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll

32

Datum

2020-11-12
Bygg- och miljönämnden

BMN § 107

Dnr 2020.707

Åtgärdsföreläggande
Fastighetsägare:

RAGUNDA KOMMUN

Org- personnummer:

212000-2452

Fastighet:

FORS PRÄSTBORD 1:22

BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.
Förslag till beslut

Med stöd av 11 kap. 20 § samt 8 kap. 15 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL,
föreläggs Ragunda Kommun, ägare till fastigheten Fors Prästbord 1:22 att senast
en månad från att detta beslut delgivits, att ta bort den trasiga skateboardramp
samt lastpallar från fastigheten, som dokumenterats i tillsynsrapporten.
Ärendet

Ärendet avser ovårdad tomt på fastigheten Fors Prästbord 1:22. 2020-09-11
utfördes ett tillsynsbesök på berörd fastighet. Tillsynen är dokumenterad i en
tillsynsrapport som fastighetsägaren beretts tillfälle att yttra sig över fram till 202010-14. Inget yttrande har inkommit. Förslag till beslut har sänts med yttrandetid
fram till 2020-11-10. Inget yttrande har inkommit
Förutsättningar

Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område. För Ragunda kommun som
helhet gäller ”Översiktsplan Ragunda kommun” med tillägg.
Skäl till beslut

Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska byggnadsnämnden
pröva förutsättning för behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart
det finns anledning att anta att någon in har följt en bestämmelse i PBL m.m.
Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig,
sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och
därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut
som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden, Enligt 11 kap. 20 §
PBL, förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande).
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Utifrån utförd tillsyn på platsen görs bedömningen att denna del av fastigheten är
ovårdad. Byggnaden gränsar till en bostadsfastighet samt skolans område, vilket
ger en mer betydande omgivningspåverkan än om byggnaden lokaliserats mer
solitärt. Den trasiga skatebordrampen, tompallar samt att omgivande ytor ej är
klippt/slagen ger sammantaget ett ovårdat intryck och ett ingripande med
åtgärdsföreläggande bedöms därav motiverat.
Upplysningar

Beslut om åtgärdsföreläggande får förenas med vite.
Beslut om åtgärdsföreläggande skickas till inskrivningsmyndigheten och antecknas
i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Bilaga 13

Tillsynsrapport
Överklagandehänvisning
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BMN § 108

Dnr 2020.802

ANSÖKAN OM PLANBESKED FÖR UPPRÄTTANDE AV
DETALJPLAN FÖR DÖDA FALLET
BESLUT
Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.
FÖRSLAG TILL BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar lämna positivt planbesked.
Sökande:

Ragunda kommun
Box 150
844 21 Hammarstrand

Org. nr:

212000-2452

Fastighet:

Ragunda Västerede 4:15

Ärendebeskrivning

Ansökan avser planbesked för att planlägga Döda Fallet. Med planen avses skapas
förutsättningar för parkering, ställplatser med servicehus, Naturrum och Geopark,
ansökan och kartbilaga bifogas.
Fastigheten Västerede 4:15 är belägen utanför detaljplanelagt område.
Ragunda kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att genomföra
planarbetet och upprätta planhandlingar. Planen beräknas vara klar
våren/sommaren 2022.
Kommunstyrelsen står för samtliga kostnader.
Bygg och miljönämnden vill informera om att det pågår en nationell övergång till
digital hantering av planprocessen. Planförslag inklusive grundkarta ska givetvis
var möjliga att distribuera/överföra, kommunicera och lagra digitalt.
Avgift

För planbesked utgår timavgift. Två timmars avgift tas ut i detta ärende (2*900
kr= 1 800 kr). Avgiften betalas mot faktura. Planbeskedet gäller i två år från
beslutsdatum, vilket innebär att planarbetet ska påbörjas inom denna tidsperiod.
BILAGA 14
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BMN § 109

Dnr BOM- 2019.395

Yttrande till Mark- och miljödomstolen över
överklagande avseende ovårdad tomt
Fastighetsägare:
Fastighet:
BESLUT
Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.
Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar om yttrande enligt tjänsteskrivelse till Markoch miljödomstolen.
Ärende

Klagomål om ovårdad tomt inkom på aktuell fastighet, innan tillsyn utfärdades
hade fastighetsägaren bortforslat de bilbatterier som nämndes i klagomålet. En
tillsyn genomfördes 2019-10-28 och påvisade ett antal brister. Ett beslut om
åtgärdsföreläggande togs 2020-01-30 där åtgärderna skulle vara utfärdade 202006-22. Detta överklagades till Länsstyrelsen Jämtland av fastighetsägare och de
beslutade att avslå överklagan, bortsett från att föreläggandet om att slå gräset inte
gäller och förlängning av genomförandetiden till 2020-10-22.
Detta beslut överklagades av fastighetsägare och Mark- och miljödomstolen
önskar nu ett yttrande.
Bilaga 15
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BMN § 110

Dnr BOM-2020.846

BEGÄRAN OM AVSLUTNING AV TÄKT
Verksamhetsutövare:

NCC Industry AB, Solna
NCC Industy AB,
Splintvägen 5
831 72 ÖSTERSUND

Organisationsnummer:

556302-3307

Fastighet:

ÖVERAMMER 1:144

Fastighetsägare:

BESLUT
Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.
Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden har inget att erinra om över den återställning som NCC
Industry AB utfört då den genomförts på ett sådant sätt att täkten kan anses
återställd och avslutad. Ärendet översänds härmed till Länsstyrelsen i
Västernorrland och Jämtland.
BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt beredningens förslag till beslut.
Ärendebeskrivning

NCC Industry AB, har 2020-11-09, anmält att täkten på fastigheten Överammer
1:144, Ragunda kommun, nu har efterbehandlats. Med anledning av detta har
Bygg- och miljökontoret tillsammans med länsstyrelsen på plats inspekterat
återställningen 2020-09-14.
Gällande regler och beslut

Enligt Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och Hälsoskydd under
rubriken särskilda bestämmelser för täkter ska tillsynsmyndigheten besluta att en
täkt är avslutad, om verksamhets-utövaren begär det och det område där
verksamheten har bedrivits har efterbehandlats på ett från hälso- och
miljösynpunkt godtagbart sätt.
Ett beslut enligt första stycket får meddelas även om inte hela området har
efterbehandlats, om det område som återstår att efterbehandla inte är större än 2
hektar och det på detta område inte bedrivs någon verksamhet som är tillståndseller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).
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För täktverksamheten gäller Länsstyrelsens beslut med dnr 551-352-11. I beslutet
regleras vad som gäller för täktverksamheten och avslutning av täkten. I villkor 12
sägs att täktområdet ska vara efterbehandlat inom tillståndstiden. Villkor 13 anger
att täktens slänter inte ska ges brantare lutning än 1:3. Efterbehandlingen kan få
utföras på alternativt sätt om reviderad efterbehandlingsplan inlämnats och
godkänts av tillsynsmyndigheten minst ett halvår innan tillståndet upphör att gälla.
Bedömning

NCC har lämnat in förslag till återställning av täkten (villkor 13), fotat
återställningsarbetet samt avslutat täkten före tillståndstiden gått ut (villkor 12).
Bygg- och miljökontorets bedömning är sammantaget att täkten återställts enligt
villkor.
De upplag av ballastprodukter (ca 15 000 ton) som finns kvar i täkten är så
placerade att de är möjliga att hantera utan att den återställda täkten påverkas.
Avgift

Bygg- och miljönämnden i Ragunda kommun har tillsynsansvar för
täktverksamheten. Årlig fast tillsynsavgift har tagits ut för 2020 års tillsyn samt
detta ärende. Avgift för granskning av miljörapport för 2020 tas ut som timavgift
när granskningen av miljörapporten är utförd.
Information

Miljörapport för den verksamhet som utförts under 2020 ska lämnas in till
Svenska Miljörapporterings Portalen, SMP, senast 31/3 2021.
Kopia av beslutet skickas för kännedom till Länsstyrelsen i Jämtland,
Länsstyrelsen i Västernorrland samt till skogsstyrelsen.
Konsekvenser för barn

Inga direkta konsekvenser, men återställningen är positiv på sikt då marken kan
återgå till skogsmark.
Bilaga 16
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