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§ 57

Dnr 2018/00001

Godkännande av dagordning
Miljö- och byggnämndens beslut
Dagordningen ändras på följande sätt:
Punkt 18 Kontrollplan livsmedelskontrollen 2019-2021 läggs till
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§ 58

Dnr 2018/00003

Information ekonomi
Miljö- och byggnämnden tackar Ekonom Martina Eriksson för
informationen.
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§ 59

Dnr 2018/00037

Strandskyddsdispens för fritidshus Galven 4:5, MBN-2018-985
Miljö- och byggnämndens beslut
 Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § beviljas dispens från
bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 §.



Särskilda skäl bedöms dels vara att området är ianspråktaget på ett sätt
som saknar betydelse för strandskyddets syften, MB 7 kap. 18 c § punkt
1.
Särskilda skäl bedöms även vara att området genom en väg är väl avskilt
från området närmast strandlinjen, MB 7 kap. 18 c § punkt 2.



Tomtplatsen för denna dispens beslutas vara den yta som ny byggnad
upptar på marken.



Avgift uttas med 2700 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas
separat.

Ärendet
Ärendet avser nybyggnad av fritidshus på samma plats som det idag står ett
äldre fritidshus på som kommer att rivas. Det äldre fritidshuset är mycket
mögelskadat och går tyvärr ej att renovera. Fastigheten är sedan länge
ianspråktagen på ett sätt att syftet med strandskyddet saknas.
Lagrum för beslutet
För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap
13-18 §§.
Handlingar
Ansökan diarieförd 2018-11-20
Planritning diarieförd 2018-11-20
Fasadritning diarieförd 2018-11-20
Situationsplan diarieförd 2018-11-20
Klagomål över detta beslut eller avgiften prövas av Länsstyrelsen Gävleborg
men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och
byggavdelningen, 828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet
mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara
underskriven.
SKICKAS TILL
För kännedom: Länsstyrelsen Gävleborg
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§ 60

Dnr 2018/00038

Strandskyddsdispens för schaktning Galven 7:1, MBN-2018-927
Miljö- och byggnämndens beslut
 att med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § bevilja dispens från
bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 § då flertalet särskilda skäl
anses uppfyllda.


Särskilda skäl bedöms dels vara att området är ianspråktaget på ett sätt
som saknar betydelse för strandskyddets syften, MB 7 kap. 18 c § punkt
1.



Särskilda skäl bedöms dels vara att anläggningen för sin funktion
behöver ligga vid vattnet och att behovet inte kan tillgodoses utanför
området, MB 7 kap. 18 c § punkt 3.



Särskilda skäl bedöms dels vara att området behöver tas i anspråk för att
tillgodose ett angeläget allmänt intresse, MB 7 kap. 18 c § punkt 5.



Särskilda skäl bedöms dels vara att åtgärden bidrar till utveckling av
landsbygden, MB 7 kap. 18 d §.



Avgift uttas med 2700 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas
separat.

Ärendet
Ansökan avser dispens från strandskyddet för att återställa en del av
strandlinjen som går utmed den offentliga badplatsen i Galven, Ovanåkers
kommun. I och med att Galvsjön är reglerad, och vattennivån kan förändras
upp emot två meter under ett kalenderår, medför detta att vågorna snabbt
förändrar strandlinjen. Vid ansökt plats består strandlinjen till största delen
av sand. När vattennivån sjunker dras sanden med, vilket har medfört att den
offentliga badplatsens yta minskat väsentligt de senaste åren. Man vill nu
”dra tillbaks” sanden som ligger på ett område ungefär 20 meter ut i sjön och
återbygga sandstranden. När vattennivån i sjön är som lägst ligger denna del
ovanför vattenytan.
Lagrum för beslutet
För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap
13-18 §§.
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Handlingar
Ansökan diarieförd 2018-10-18
Situationsplan diarieförd 2018-10-18
Klagomål över detta beslut eller avgiften prövas av Länsstyrelsen Gävleborg
men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och
byggavdelningen, 828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet
mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara
underskriven.
SKICKAS TILL
För kännedom: Länsstyrelsen Gävleborg
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§ 61

Dnr 2018/00039

Strandskyddsdispens för schaktning Mållångsstuga 3:25,
MBN-2018-926

Miljö- och byggnämndens beslut
 att med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § bevilja dispens från
bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 § då flertalet särskilda skäl
anses uppfyllda.


Särskilda skäl bedöms dels vara att området är ianspråktaget på ett sätt
som saknar betydelse för strandskyddets syften, MB 7 kap. 18 c § punkt
1.



Särskilda skäl bedöms dels vara att anläggningen för sin funktion
behöver ligga vid vattnet och att behovet inte kan tillgodoses utanför
området, MB 7 kap. 18 c § punkt 3.



Särskilda skäl bedöms dels vara att området behöver tas i anspråk för att
tillgodose ett angeläget allmänt intresse, MB 7 kap. 18 c § punkt 5.



Särskilda skäl bedöms dels vara att åtgärden bidrar till utveckling av
landsbygden, MB 7 kap. 18 d §.



Avgift uttas med 2700 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas
separat.

Ärendet
Ansökan avser dispens från strandskyddet för att höja marken utmed
strandlinjen samt återställa en del av strandlinjen som går utmed den
offentliga badplatsen i Galven, Ovanåkers kommun. I och med att Galvsjön
är reglerad, och vattennivån kan förändras upp emot två meter under ett
kalenderår, medför detta att vågorna snabbt förändrar strandlinjen. Vid
ansökt plats består strandlinjen till största delen av sand. När vattennivån
sjunker dras sanden med, vilket har medfört att den offentliga badplatsens
yta minskat väsentligt de senaste åren. Man vill nu ”dra tillbaks” sanden som
ligger på ett område ungefär 20 meter ut i sjön och återbygga sandstranden.
När vattennivån i sjön är som lägst ligger denna del ovanför vattenytan.
Lagrum för beslutet
För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap
13-18 §§.
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Handlingar
Ansökan diarieförd 2018-10-18
Situationsplan diarieförd 2018-10-18
Klagomål över detta beslut eller avgiften prövas av Länsstyrelsen Gävleborg
men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och
byggavdelningen, 828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet
mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara
underskriven.
SKICKAS TILL
För kännedom: Länsstyrelsen Gävleborg
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§ 62

Dnr 2018/00033

Presentation av ny miljöinspektör
Jenny Andersson presenterade sig för nämnden.
Miljö- och byggnämnden tackade Jenny för presentationen.
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§ 63

Dnr 2018/00035

Miljösanktionsavgift Gäddvik x:xx, MBN-2018-976
För överträdelse av 8 kap. 5 och 6§§ Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24)
om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.

Miljö- och byggnämndens beslut
Med stöd av 30 kap. 3§ miljöbalken och 10 kap. 4§ förordning (2012:259)
om miljösanktionsavgifter, beslutar miljö- och byggnämnden att:
XXXXXXXX, ska betala en miljösanktionsavgift om 2000 kr för att inte ha
utfört återkommande kontroll av cistern inom angivet intervall.
Avgiften ska betalas inom 30 dagar från att ni delgetts detta beslut och enligt
särskild betalningsuppmaning från Kammarkollegiet. Efter sista
betalningsdagen får detta beslut verkställas som lagakraftvunnen dom (se 30
kap. 5 § andra stycket miljöbalken) och beloppet förfaller sålunda till
betalning detta datum, även om detta beslut överklagas. Se bifogade
informationsblad från Kammarkollegiet.
Skäl
Enligt 30 kap. miljöbalken samt 10 kap. 4§ förordning (2012:259) om
miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte utför
återkommande kontroll av cistern inom angivet intervall.
Miljösanktionsavgiften ska betalas oavsett om överträdelsen har skett av
oaktsamhet eller uppsåt. Avgift ska dock inte påföras om det är oskäligt t.ex.
om sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått göra det som
krävs.
Ärendet
Vid miljötillsynen 2018-03-28 på lantbruket som bedrivs på fastigheten
Gäddvik 1:12 framkom det att ingen återkommande kontroll har skett av
dieselcisternen. Det skrev i inspektionsrapporten som sändes ut efter
inspektionen och en påminnelse skickades ut 2018-08-09 om att skicka in
kopia på kopia på protokollet. Något protokoll har inte inkommit till Miljöoch byggavdelningen. Vid telefonsamtal 2018-11-06 fick
verksamhetsutövaren frågan om cisternen blivit kontrollerad utan att kopia
har blivit insända, men ingen kontroll har skett.
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Kommunikation
Enligt 30 kap. 3 § miljöbalken ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle
att yttra sig innan tillsynsmyndigheten beslutar om miljösanktionsavgift.
David Parhans har fått tillfälle att yttra sig över detta beslut.
Lagrum för beslutet
Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgift. 10 kap. 4 §: För en
överträdelse av 8 kap. 5 och 6 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av
brandfarliga vätskor genom att inte utföra återkommande kontroll inom
angivna intervall ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor.
NFS (2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av
brandfarliga vätskor. 8 kap. 5 §: Den återkommande kontrollen skall
omfatta de kontroller som fordras för att bedöma om det finns defekter på
anordningen eller andra omständigheter som har ogynnsam inverkan på
säkerheten. Vidare skall kontrolleras att anordningen är tät, att sådan
utrustning som fordras med hänsyn till säkerheten finns och fungerar
tillfredsställande, t.ex. överfyllningsskydd, samt att det system i vilket
anordningen ingår är lämpligt från skyddssynpunkt.
6 §: Återkommande kontroll av öppna cisterner med tillhörande rörledningar
och rörledningar som tillhör objektgrupperna 1, 3 eller 5 skall ske med ett
intervall av 12 år. Beträffande anordningar som inte uppfyller kravet på
korrosionsskydd enligt 5 kap. 2 § och ligger i mark och tillhör
objektsgrupperna 1, 3 eller 5 eller ligger ovan mark och tillhör objektgrupp 5
gäller att återkommande kontroll skall ske med ett intervall av 6 år.
Handlingar i ärendet
Inspektionsrapport från miljötillsynen.
Påminnelse att komma in med begärda handlingar.
Bilagor
Information om betalning av miljösanktionsavgift
Delgivningskvitto
Beslutet ska skickas till
Kammarkollegiet, Inkassogruppen, Box 2218, 103 15 Stockholm
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§ 64

Dnr 2018/00036

Miljösanktionsavgift Runemo 10:1, MBN-2018-992
för överträdelse av 8 kap. 5 och 6 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av
brandfarliga vätskor
Miljö- och byggnämndens beslut
Med stöd av 30 kap. 3 § miljöbalken och 3 kap. 1§ punkt 1 förordning
(2012:259) om miljösanktionsavgifter, beslutar miljö- och byggnämnden att:
Nefab Packaging AB, 556190-5208, ska betala en miljösanktionsavgift om
2 000 kr för att inte ha utfört återkommande kontroll av cistern inom angivet
intervall.
Avgiften ska betalas inom 30 dagar från att ni delgetts detta beslut och enligt
särskild betalningsuppmaning från Kammarkollegiet. Efter sista
betalningsdagen får detta beslut verkställas som lagakraftvunnen dom (se 30
kap. 5 § andra stycket miljöbalken) och beloppet förfaller sålunda till
betalning detta datum, även om detta beslut överklagas. Se bifogade
informationsblad från Kammarkollegiet.
Skäl
Enligt 30 kap. miljöbalken samt 10 kap 4 § förordning (2012:259) om
miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte utför
återkommande kontroll av cistern inom angivet intervall.
Miljösanktionsavgift ska betalas oavsett om överträdelsen har skett av
oaktsamhet eller uppsåt. Avgiften ska dock inte påföras om det är oskäligt
t.ex. om sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det
som krävs.
Ärendet
Vid ett inspektionsbesök 2018-10-23 framkom att en cistern med
eldningsolja inte hade besiktats inom angivet intervall. Cisternen ska
kontrolleras av ackrediterat organ med ett intervall av högst 6 år.
Verksamhetsutövaren kunde uppvisa en kontrollrapport för cisternen från
september 2012 där det framgick att den skulle ha kontrollerats senast i
september 2018. På cisternen satt även en dekal sedan kontrollen 2012 som
angav att nästa kontroll skulle göras senast 2018-09-27.
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Efter besöket beställde verksamhetsutövaren kontroll av cisternen som
utfördes av Kiwa 2018-11-06 med godkänt resultat. Kopia på
kontrollrapporten skickades till miljö- och byggavdelningen 2018-11-07.
Kommunikation
Enligt 30 kap. 3 § miljöbalken ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle
att yttra sig innan tillsynsmyndigheten beslutar om miljösanktionsavgift.
Nefab har fått tillfälle att yttra sig över detta beslut.
Lagrum för beslutet
Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgift 10 kap 4 § För en
överträdelse av 8 kap. 5 och 6 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av
brandfarliga vätskor genom att inte utföra återkommande kontroll inom
angivna intervall ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor.
NFS 2003:24 8 kap 5 § Den återkommande kontrollen skall omfatta de
kontroller som fordras för att bedöma om det finns defekter på anordningen
eller andra omständigheter som har ogynnsam inverkan på säkerheten.
Vidare skall kontrolleras att anordningen är tät, att sådan utrustning som
fordras med hänsyn till säkerheten
finns och fungerar tillfredsställande, t.ex. överfyllningsskydd, samt att det
system i vilket anordningen ingår är lämpligt från skyddssynpunkt.
6 § Beträffande anordningar som inte uppfyller kravet på korrosionsskydd
enligt
5 kap. 2 § och ligger i mark och tillhör objektsgrupperna 1, 3 eller 5 eller
ligger ovan mark och tillhör objektgrupp 5 gäller att återkommande kontroll
skall ske med ett intervall av 6 år.
Bilagor
Information om betalning av miljösanktionsavgift
Delgivningskvitto
Beslutet ska skickas till
Kammarkollegiet, Inkassogruppen, Box 2218, 103 15 Stockholm
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§ 65

Dnr 2018/00040

Tillsynsplan miljö 2019
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden fastställer miljö- och byggavdelningens
tillsynsplan för miljö 2019
Handlingar
Avdelningens verksamhetsplan 2019
Resursbehovsutredning 2019
Beslutet skickas till
Miljö- och byggnämnden
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§ 66

Dnr 2018/00044

Information om ej åtgärdade avlopp - utsläppsförbud med
vite
Miljö- och byggnämnden tackar miljö- och byggavdelningen för
informationen.
Ärendet
Miljö- och byggavdelningen genomförde en inventering (2011) över
enskilda avlopp i kommunen och har aktivt år för år arbetat med att få
fastighetsägarna att åtgärda sina underkända avlopp.
Informationsmaterial som beskriver deras avlopps status, och anledningen
till varför vi bedömer det som underkänt gick (2014) ut till fastighetsägare
med uppmaning om att avloppet behöver åtgärdas.
Något år senare (2017) gick ett föreläggande ut till samtliga som inte
påbörjat eller genomfört åtgärder på eget bevåg i samband med
informationsutskicket.
I början på 2018 gick en påminnelse ut till fastighetsägarna om att sista
datum för åtgärd enligt föreläggandet närmade sig (2018-09-30).
Nu har sista datum för åtgärd passerat och ca 25 fastigheter har ännu inte
påbörjat eller åtgärdat sina avlopp trots föreläggande om att göra det.
Utsläpp av orenat avloppsvatten kan orsaka övergödning i sjöar och
vattendrag. Otillfredsställande rening av organiska material, näringsämnen
och bakterier medför risk för människors hälsa och miljö.
Avloppen uppfyller inte kraven som ställs i 9 kap 7§ MB och har direkt eller
indirekt koppling till de nationella miljömålen, samt Ovanåker kommuns
egna lokala miljömål som antogs 2009. ”inventerade och undermåliga
enskilda avlopp är åtgärdade senast 2020”.
Miljö- och byggavdelningen har för avsikt att under kommande år skicka ut
föreläggande om utsläppsförbud med ett vite om 50 000 kr till berörda
fastighetsägare.
Förbudet har förenats med vite för att förmå fastighetsägarna att följa
beslutet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Dnr 2018/00043

Information utbyggnad kommunalt vatten och avlopp Knåda
Miljö- och byggnämnden tackar miljö- och byggavdelningen för
informationen.
Principer vid anslutning av nya abonnenter vid utbyggnad av vatten och
avlopp i Knåda
Tekniska nämnden har beslutat att följande principer ska gälla vid utbyggnad
av avlopp i Knåda
•

Fastigheter med underkända avloppsanläggningar oavsett ålder ska
anslutas till kommunalt avlopp.

•

Fastigheter med en enskild anläggning som är 20 år eller äldre ska
anslutas till kommunalt avlopp.

•

De fastigheter som inte ansluts direkt ska successivt anslutas dvs när
deras anläggning blir 20 år.

•

Inga nya enskilda avloppslösningar får anläggas eller godkännas.

•

Miljö- och byggnämnden ska under vissa förutsättningar kunna
lämna en tidsbegränsad dispens från 20-årsregeln.

•

I senaste investeringsbudgeten för VA-verksamheten beslutades att
området skall byggas ut under perioden 2019 – 2020.

Syfte
Nyttan av utbyggnaden är bland annat:

Justerandes sign

•

skydd av källan öster om Hian-vägen

•

åtgärdande av icke godkända enskilda avlopp

•

möjlighet att ansluta kommunalt vatten och avlopp till framtida
avstyckade fastigheter inom den kommunala marken.
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§ 68

Dnr 2018/00032

Revidering av Miljö- och byggavdelningens rutiner för
intressekonflikter och jäv
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att revidera befintlig rutin för
intressekonflikter och jäv.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggavdelningen använder sig av en rutin för att identifiera och
förebygga situationer där det kan uppstå intressekonflikter, jäv och opartiskhet i
myndighetens handläggning.
Rutinen reviderades senast 2017-03-03 och är i dag behov av en uppdatering.

Ärendet
Miljö- och byggavdelningen använder sig av en rutin för att identifiera och
förebygga situationer där det kan uppstå intressekonflikter, jäv och opartiskhet i
myndighetens handläggning. Syftet är att säkerställa en rättssäker kvalitet för
handläggningen i enlighet med lagstiftningens krav.
Rutinerna gäller för all personal inom miljö- och byggavdelningen
(handläggare, administratörer och chef) och eventuell extern personal med
handläggande uppgifter inom förvaltningen, samt förtroendevalda med uppdrag
inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde.

Följande revideringar föreslås:


Uppdatering av gällande lagtexter kring jäv, nya kommunallagen och
nya förvaltningslagen.



Bilaga med en stödmatris som skall underlätta för enskild
handläggare vid myndighetsutövning. Matrisen säkerställer också ett
enat arbetssätt vid jävssituationer.

Beslutsunderlag
 Miljö- och byggavdelningens rutin för intressekonflikter och jäv


Matris - handläggning vid jävssituationer MBN 2018.xlsx



Samverkansavtal gällande tjänster mellan Ovanåkers, Bollnäs och
Söderhamnskommuner

Beslutet ska skickas till
Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggchef

Justerandes sign
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§ 69

Dnr 2018/00045

Information om processkartläggning av bygglov,
framtagande av e-tjänster och utveckling av webbsidan.
Miljö- och byggnämnden tackar miljö- och byggavdelningen för
informationen.
Processkartläggning – syfte
• Få bra underlag till en processinriktad dokumenthanteringsplan
•

Få bra underlag till byggande av e-tjänster

•

Få bra underlag till att effektivisera våra arbetsflöden

•

Få en tydlig processbild som vi kan kommunicera med ledning och
politiker

•

Få en tydlig processbild som gör att vi kan skola in
nyanställda/konsulter på ett effektivt sätt

Utveckling av e-tjänster
• Väntar in ett inköp av e-tjänsteplattform från IT-avdelningen
•

Öppen e-tjänsteplattform

•

Bank-ID

•

Mina sidor

•

Kartkoppling

Webbutveckling – syfte
• Öka förståelsen för bygglovsprocessen

Justerandes sign

•

Kund kan ansöka mer självständigt

•

Minska risken för kompletteringar

•

Minskat inflöde av ”enkla frågor”

•

Mer svar 24/7

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Dnr 2018/00031

Svar på motion - Rabatt på avgift från Ovanåkers kommun
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att inte göra en utredning på införande av
rabattsystem gällande försenade handläggningstider för miljö- och
byggnämndens myndighetsbeslut.
Beslutet grundar sig på att Riksdagen redan har i ett tillkännagivande uttalat
att regeringen bör låta utarbeta ett förslag om en komplettering av plan- och
bygglagen (2010:900) med regler om reduktion av bygglovsavgiften
Sammanfattning av ärendet
Den 23 april 2018 inkom Hans Jonsson (C) med en motion innehållande ett
yrkande på att Ovanåkers kommun rörande miljö- och byggnämndens taxor,
utreder införandet av ett rabattsystem när handläggningstider för
myndighetsbeslut överstiger ett visst antal veckor.
Ärendet
Den 23 april 2018 inkom Hans Jonsson (C) med en motion innehållande ett
yrkande på att Ovanåkers kommun rörande miljö- och byggnämndens taxor,
utreder införandet av ett rabattsystem när handläggningstider för
myndighetsbeslut överstiger ett visst antal veckor.
Miljö- och byggnämnden innehar handläggningstider för sökande inom tre
olika myndighetsområden:
Bygglov
Rivningslov
Marklov
Förhandsbesked
Anmälan
Miljö- och hälsoskydd samt livsmedelshantering
Anmälningsplikt
Registrering av livsmedelsanläggning
Bostadsanpassning
Av dessa tre områden är det bygglov som är det område där det har
förekommit försenade handläggningstider.
I plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap 27 § står det att byggnadsnämnden
ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt och meddela
sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att den
fullständiga ansökningen kom in till nämnden.
Riksdagen har i ett tillkännagivande uttalat att regeringen bör låta utarbeta

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ett förslag om en komplettering av plan- och bygglagen (2010:900) med
regler om reduktion av bygglovsavgiften och därefter återkomma till
riksdagen med förslag i frågan.
Den 21 mars 2018 lämnade Regeringen en proposition till riksdagen,
reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan 2017/18:210.
Regeringen föreslår att det genom ändringar i plan- och bygglagen införs ett
system med avgiftsreduktion när tidsfrister för beslut i ärenden om lov och
förhandsbesked samt startbesked efter anmälan överskrids. Genom förslaget
tydliggörs när en tidsfrist börjar löpa, när den upphör och vilka
förutsättningar som finns för att förlänga fristen. Förslaget syftar till att
skapa incitament för att följa de tidsfrister som gäller för beslut.
Kort sammanfattning
Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av ett ärende om
lov, förhandsbesked eller anmälan för startbesked, ska avgiften reduceras
med en femtedel per påbörjad vecka som nämnden överskrider den tidsfrist
som gäller för att meddela beslut respektive besked i ärendet.
Om nämnden inom tre veckor från den dag ansökan kom in eller den senare
dag då ytterligare underlag kom in har förelagt sökanden att avhjälpa en brist
i ansökan, räknas tidsfristen från den dag då bristen avhjälptes.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
Med bakgrund av regeringens proposition 2017/18:210 föreslås att miljöoch byggnämnden inte utreder införandet av ett rabattsystem när
handläggningstider för myndighetsbeslut överstiger ett visst antal veckor.
Beslutsunderlag
Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan, Prop. 201718 210
Motion – Rabatt på avgift till Ovanåkers kommun
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 71

Dnr 2018/00042

Uppföljningen internkontrollplan 2018
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner uppföljningen och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 72

Dnr 2018/00041

Internkontrollplan 2019
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden antar interkontrollplan för 2019
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Dnr 2018/00010

Delegeringsbeslut 2018-10-04 - 2018-12-12
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen enligt bilaga daterad
2018-12-12

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 74

Dnr 2018/00047

Kontrollplan livsmedelskontrollen 2019-2021
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden fastställer Kontrollplan för livsmedelskontrollen
2019 – 2021

Justerandes sign
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