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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-08 

 

 

Plats och tid Kommunhuset, Paragrafen 2020-04-08, kl. 09:00-12:00 

    

Beslutande  

Ledamöter Peder Wiklund (C), ordförande 

 Olle Wärnick (M) 

 Karl-Anders Åkerblom (L) §§ 34-42, §§ 44-62 

 Emanuel Arnfjell (KD) 

 Maria Gardfall (S)*, tjänstgörande ersättare för Runar Frohm (S) 

    

Övriga deltagande  

Tjänstemän  Marina Ahlenius, nämndsekreterare 

  Anna Karlsson, bygglovsassistent, §§ 24 – 37, §§ 39 - 62 

  Mattias Åkerstedt, förvaltningschef  

  Ulrika Kjellsdotter, planhandläggare, §§ 39-42 

  Petra Norman, alkoholhandläggare § 43 

  Martin Bengtsson, byggnadsinspektör, §§ 44-59 

  Elin Rutqvist, miljöinspektör § 60 

 

  ’) deltar på distans     

      

   

Justering 

Justerare Olle Wärnick (M) 

  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Storuman den 14 april 2020, § 34-62 

 

 

Underskrift Sekreterare . ………………………………………………….   

  Marina Ahlenius 

 

  

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

  Peder Wiklund (C)  

  

 

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

 Olle Wärnick (M) 

________________________________________________________________________________________ 
 

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
 

Organ  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 

Sammanträdesdatum  2020-04-08 
 

Datum då anslaget sätts upp  2020-04-14      Datum då anslaget tas ned  2020-05-06 

 

Förvaringsplats för protokollet   Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Storuman. 

 

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

 Marina Ahlenius 
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_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Beslutsexpediering/Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 34 

 

Information från förvaltningen 

 

IT chef för Lystkom var inbjuden till nämndsammanträdet för att informera 

om digitala möten och vilken roll de har när det gäller det tekniska. 

 

Förvaltningschef informerade om Covid 19 där han redovisade den 

pandemiplan som är upprättad. Samt vilka aktuella frågor som berör Miljö- 

och samhällsbyggnadsförvaltningen och även vilka vidtagna åtgärder och 

prioriteringar som är gjorda. 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
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Justering (sign)  Beslutsexpediering/Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 35 

 

Jäv och intressekonflikt 
 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden konstaterar 

 

att ledamot Karl-Anders Åkerblom (L) anmäler jäv eller intressekonflikt 

i § 43, 

 

att bygglovsassistent Anna Karlsson, anmäler jäv eller intressekonflikt i 

§ 38. 

________________________ 

 

Bakgrund 

Enligt nämndens beslut 2010-05-11, § 75, ska eventuellt jäv eller 

intressekonflikt anmälas innan ärendena börjar behandlas. 
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§ 36                                        2019.0969                                   300 

 

Budgetuppföljning januari-mars 2020 
  

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att godkänna redovisad budgetuppföljning för januari-mars 2020. 

__________________________ 

 

Bakgrund 

Nämnden följer varje månad upp det ekonomiska utfallet gentemot budget. 

 

Bedömning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet ligger enligt 

redovisat utfall ca 567 tkr sämre jämfört med budget för perioden. 

Perioden har bl.a. högre kostnader för nämndsarvoden och personal-

kostnader jämfört med budget på ca 250 tkr. Personalkostnaderna 

kommer fortsatt att vara högre jämfört mot budget fram t.o.m. juni. Vi 

har i dagsläget motsvarande mängd bygglov jämfört med föregående år, 

men vi har inte fakturerat i motsvarande omfattning vilket även är en 

förklaring till delar av det negativa resultatet. Bedömningen är även att 

vår och höst kommer att ha högre intäkter på bygglov etc. jämfört mot 

den schablonmässiga budgeteringen per månad.  

 

En del poster är periodiserade (årliga avgifter för serveringstillstånd, 

planerad tillsyn livsmedel, miljö- och hälsoskydd). Dessa faktureras i 

maj och då kommer vissa justeringar ske utifrån faktiskt utfall, men det 

bedöms inte avvika i stor omfattning mot budgeterat.  

 

Huruvida årsbudgeten kan hållas eller inte beror till stor del på om 

bygglovsärenden kommer in i förväntad mängd eller inte.  

 

Beslutsunderlag 
Resultat verksamhetsbudget/uppföljning 
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§ 37                                    2020.0009                               901 

 

Uppföljning av nämndens beslut/protokoll  
 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att nämndens beslut och protokoll i övrigt inte föranleder någon åtgärd och 

läggs därmed till handlingarna. 

__________________________ 

 

Skälen för beslutet 

I ett led att förbättra nämndens styrning, uppföljning och verksamhets-

kontroll går man igenom föregående nämndsammanträde. 

 

Handläggarens bedömning 

Efter en genomgång av föregående protokoll finns inget att notera.  
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§ 38                                     2020.0245                                  311 

 

Information från Ubmeje tjeälddie gällande Umforsområdet 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att överlämna samebyns information till Kommunstyrelsen, som ansvarar  

för arbetet med kommunens översiktsplan 

 

Då bygglovsassistent Anna Karlsson har anmält jäv i ärendet så lämnar hon 

rummet och deltar inte i handläggningen. 

__________________________ 

 

Skälen för beslutet 

På samebyns begäran har ett möte hållits i Umfors den 19 februari 2020. 

Deltagare var samebyn ordförande Peter Omma, nämndens ordförande Peder 

Wiklund och förvaltningschef Mattias Åkerstedt. Samebyn angav att de ser 

med oro på den ökande bebyggelsen i trakterna kring Umfors. Samebyn 

påkallade detta möte då de ville peka på områden i trakterna som är särskilt 

känsliga. Två områden pekades ut. Ett område vid dammen (Umfors karta 1) 

nyttjas vid flytt och bör enligt samebyn fredas. Noterbart är dock att det sedan 

tidigare är utpekat som en del av ett LIS-område. Det andra området är en 

sträcka längre söderut där det idag är begränsat med bebyggelse och som 

enligt samebyn är av betydelse för renarnas fria strövning över dalgången 

(Umfors karta 2). Samebyn vill att ingen vidare byggelse ska ske i dessa 

områden till skydd för rennäringens intressen. Miljö- och samhällsbyggnads-

nämnden bedömer att samebyns anspråk är en översiktplanefråga, då det gäller 

ett generellt skydd över ett större geografiskt område. Översiktsplanen arbetas 

fram av kommunens tjänstemän i samråd med andra myndigheter och 

kommunens medborgare, dvs. en bred demokratisk process. Ansvarig för 

kommunens översiktsplanering är Kommunstyrelsen. Översiktsplanen ska 

sedan fastställas i Kommunfullmäktige. Miljö- och samhällsbyggnads-

nämnden har således inte mandat att ta ställning till samebyns förfrågan om 

skydd av vissa områden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar 

emellertid samebyns synpunkter och är medveten om dessa vid eventuella 

förfrågningar om exploatering i de utpekade områdena.  
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§ 38, forts                                    2020.0245                            311 

 

Bilagor 

Umfors karta 1 

Umfors karta 2 

 

Beslutet sänds till 
Kommunstyrelsen 
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§ 39  2019.0007                                  315 

 

Antagande – detaljplan för bostäder på del av fastigheten 

Umfors 1:45 
  

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att anta detaljplan för bostäder på del av fastigheten Umfors 1:45, 

Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad 2020-01-16, reviderad 

2020-03-03. 

 

Hur man överklagar: Se bilaga 

__________________________ 

 

Bakgrund och planens syfte 

Fastighetsägaren har ansökt om att få upprätta detaljplan för bostäder på  

del av fastigheten Umfors 1:45. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

beslutade 2018-12-12, § 169, att påbörja arbetet med att upprätta detaljplan. 

Planen handläggs genom standardförfarandet. Området ligger cirka 12 km  

norr Hemavan mellan väg E12 och Umeälven. Området omfattar drygt 8 

hektar.  

 

Bestämmelser 

Riksintressen 

Förslaget ligger inom riksintresseområde för friluftsliv samt turism och  

rörligt friluftsliv. Området ansluter till riksintresse för kommunikation  

(väg E12). 

 

Översiktsplan (ÖP) 

Utdrag från kommunens övergripande översiktsplan: ”Kvaliteterna i land- 

skapet måste värnas genom att ny bebyggelse placeras i ej så exponerade  

lägen och genom att bebyggelsen ges en god estetisk utformning.  

Området mellan E12 och sjöarna är särskilt känsligt. Hänsynen till land- 

skapsbilden är ett skäl att bevara exponerade delar av området obebyggt.  

För att säkerställa detta bör ny bebyggelse föregås av detaljplanläggning.  

Detta ger också större möjligheter att ta till vara den potential för utveckling  

av turismen som finns i området.” Förslaget strider inte mot gällande över- 

siktsplan men hänsyn till ovanstående har hanterats i planläggningen.  
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§ 39, forts                          2019.0007                               315 

 

Rennäring 

Området ligger inom Ubmeje tjeälddies åretruntmarker vilket medför att  

åtgärder inte får vidtas som innebär avsevärd olägenhet för rennäringslagen 

(Rennäringslagen 30 §). Samebyn har tidigt lämnat erinringar på förslaget.  

Efter möte på plats maj 2019 tillsammans med sökanden och samebyn har 

planområdets läge justerats något söderut. Ytterligare ett möte på plats hölls  

med samebyn den 19 februari 2020. 

 

Detaljplan och områdesbestämmelser 

Fastigheten ligger inte inom detaljplanelagt område eller områdes-

bestämmelser.  

 

Samråd- och granskningstid  

Samråd har skett under januari/februari 2020. Granskning har skett under  

tiden 13 mars till och med 3 april 2020. Inkomna yttranden har samman- 

ställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande.  

 

Underlag 

Granskningsutlåtande. 

Plankarta. 
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§ 40                                    2019.0544                                  315 

 

Antagande - detaljplan för bostäder på fastigheterna 

Björkfors 1:635 och 1:636  
 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att anta detaljplan för bostäder på fastigheterna Björkfors 1:635 och 1:636  

i Hemavan, upprättad 2019-12-11, reviderad 2020-02-11. 

 

Hur man överklagar: Se bilaga 

__________________________ 

 

Bakgrund och planens syfte 

Fastighetsägaren har ansökt om att få upprätta detaljplan för att möjliggöra  

en byggnation av mindre lägenheter. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

beslutade 2019-06-26, § 96, att påbörja arbetet med att upprätta detaljplan. 

Planen handläggs genom standard förfarandet. Området ligger i södra delen  

av Hemavans by, väster om väg E12.  
 

En undersökning enligt 6 kap. 5 § miljöbalken är framtagen och detaljplanen 

antas inte medföra betydande miljöpåverkan då bl.a. att planen möjliggör 

endast delvis ändrade planbestämmelser inom befintlig bebyggelse. Detalj-

planen innebär bebyggelse av mindre lägenheter i ett centralt läge och  

bedöms understödja en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.  

Länsstyrelsen har yttrande daterat 2019-08-29 meddelat att man delar 

kommunens bedömning. 

 

Bestämmelser 

Riksintressen 

Området ligger inom riksintresse för Friluftsliv (Vindelfjällen enligt 3 kap  

§ 6 MB), rörligt friluftsliv. Området ligger i anslutning till riksintresse för 

kommunikationer (väg E12 enligt 3 kap § 8 MB). Väg E12 är även en 

rekommenderad väg för transporter av farligt gods. Området ligger också 

närheten av riksintresse för naturvård. 

 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) 

Enligt FÖP för Hemavan från 2011 är området inte utpekad för någon speciell 

tilltänkt markanvändning. Dock bedömer kommunen att föreslagen åtgärd inte 

strider mot gällande FÖP. 
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§ 40, forts                                    2019.0544                              315 

 

Detaljplaner 

Fastigheten ligger inom redan planlagt område.  

 Byggnadsplan för fastigheterna Björkfors 1:33, 1:40 och del av 1:34 och 

1:43 m.fl., fastställd 1980. Aktnr 24-P1981-15.  

 

Samråds och granskningstid  

Samråd har skett under december 2019/januari 2020. Granskning har skett  

under tiden 24 februari till och med 13 mars 2020. Inkomna yttranden har 

sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande. Sakägare som 

lämnat erinringar under granskningstiden har fått information när detalj- 

planen avses behandlas (antagande) samt fått ta del av granskningsutlåtande  

och förslag till antagandehandlingar. 

 

Bedömning  

Förslaget har omarbetats och justerats utifrån inkomna synpunkter. Miljö-  

och samhällsbyggnadsförvaltningen anser i en samlad bedömning att 

planhandlingarna har tagit erforderlig hänsyn till inkomna yttranden och 

sammanvägt dessa i en helhetsbedömning mellan allmänna och enskilda 

intressen. Detaljplanen bedöms kunna antas. 

 

Underlag 

Granskningsutlåtande 

Plankarta 
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§ 41  2019.0743                                  315 

 

Delegation om beslut om samråd- detaljplan för Björkfors 

1:1143 m.fl. i Hemavan  
 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att uppdra till förvaltningschef, alternativt ordförande i Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden, att ta ställning till samråd. 

__________________________ 

 

Bakgrund/sammanfattning av ärendet 

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av parhus istället för friliggande 

bostäder. Byggrätterna ska ses över samt minsta tomtstorlekar. Planen 

initierades 2019 av Björkfors Panorama AB efter fullmakt från Praare AB. 

Praare AB har meddelat återtagande av fullmakt och kommer själva att stå 

som exploatör. En undersökning av detaljplanens miljöpåverkan är upprättad 

och remitterad till länsstyrelsen m.fl. 

 

Bestämmelser 

Riksintressen 

Området ligger inom riksintresse för friluftsliv (Vindelfjällen enligt 3 kap § 6 MB), 

och riksintresse rörligt friluftsliv (enligt 4 kap § 2 MB).   

 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) 

Enligt FÖP för Hemavan är området tänkt för fritidsboende. 

 

Detaljplaner 

Fastigheterna ligger inom redan detaljplanelagt område. Detaljplan berörs: 

 Detaljplan för Björkfors 1:454-2, 1:64 och 1:440 (akt nr 2421-P10/6),  

       laga kraft 2008-11-26. 

 

Underlag 

Utkast till plankarta 
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§ 42  2019.0892                                  315 

 

Detaljplan för handel, verksamheter och bostäder på del av 

Björkfors 1:182 i Hemavan, Storumans kommun, 

Västerbottens län  
 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att utöka planområdet så det även omfattar del av Björkfors 1:228. 

__________________________ 

 

Bakgrund/sammanfattning av ärendet 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-09-25, § 150 att 

påbörja arbetet med att ta fram en detaljplan med utökat förfarande. Som 

underlag har en planeringsinriktning beslutad av Kommunstyrelsen legat  

till grund. Kommunstyrelsen kommer 2020-04-07 att behandla en förfrågan 

från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att även den gamla åkermarken  

får tas i anspråk. 

 

Nuläget 

Exploatören har i skrivelse meddelat att man vill att del av fastigheten 

Björkfors 1:228 ska ingå i detaljplanen. I och med det så öppnar det upp för  

att få till en bättre trafiklösning i området.  

 

Bilagor 

Skrivelse från exploatör 
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§ 43  2020.0217                                  745 

 

Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap 

(cateringtillstånd) Stensele Bemanning AB  
 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att bevilja Stensele Bemanning AB org nr 556823-0188, cateringtillstånd i 

anslutning till godkänd anmäld lokal, servera starköl, vin, sprit och annan jäst 

alkoholdryck till slutna sällskap klockan 11.00–01.00 alla dagar enligt 8 kap. 2 

§ alkohollagen, 

 

att bevilja Stensele Bemanning AB org nr 556823-0188, cateringtillstånd på 

uteservering, i anslutning till godkänd anmäld lokal, servera starköl, vin, sprit 

och annan jäst alkoholdryck till slutna sällskap klockan 11.00–00.00 alla dagar 

enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.  

 

Ledamot Karl-Anders Åkerblom (L) deltar inte i ärendets handläggning och 

beslut på grund av jäv. 

__________________________ 

 

Skälen för beslutet 

Tillståndsenhetens uppfattning är att sökanden uppfyller alkohollagens krav på 

personlig och ekonomisk lämplighet enligt 8 kap. 12 §. Bolaget har ett eget 

godkänt kök för tillredning av mat. Gästerna erbjuds ett varierat utbud av 

maträtter. Därmed uppfyller bolaget kraven i 8 kap. 4 § och 15 § alkohollagen. 

Verksamheten befaras inte medföra olägenheter i fråga om ordning och 

nykterhet eller särskild risk för människors hälsa enligt 8 kap. 17 § 

alkohollagen med den verksamhetsinriktning som sökande avser att bedriva.  

 

Bestämmelser 

Enligt 8 kap. 4 § alkohollagen kan den som driver cateringverksamhet för 

slutna sällskap meddelas stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning 

att den lokal där servering äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns 

av kommunen. Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för 

tillredning av mat för att få stadigvarande serveringstillstånd. Enligt 8 kap. 12 

§ alkohollagen får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han 

eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och 

omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten, samt att 

verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som uppställs i  
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§ 43, forts                           2020.0217                               745 

 

alkohollagen. Sökanden som anförtros uppgiften att inneha serveringstillstånd 

ska ha personlig lämplighet och förmåga att på ett socialt och ansvarsfullt sätt 

sköta uppgiften. Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till om  

sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det 

allmänna. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter enligt 8 

kap 15 § alkohollagen. Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett 

fåtal enklare rätter. Av 8 kap. 16 § framgår att serveringsstället ska vara 

lämpligt för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt. Om serveringen kan 

befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild 

risk för människors hälsa, enligt 8 kap. 17 § alkohollagen, får serverings-

tillstånd vägras även om kraven i 12 och 15 §§ är uppfyllda. Här avses t.ex. 

ordningsläget i området eller risken för att närboende störs. 

 

Redovisning av ärendet 

Stensele bemanning AB org.nr. 556823-0188 har 14 februari 2020 

inkommit med ansökan om cateringtillstånd för att servera starköl, vin, 

spritdrycker och annan jäst alkoholdryck till slutna sällskap 11.00–01.00. 

Ansökan avser också uteservering i anslutning till anmäld lokal. Bolaget 

har varit registrerat hos Bolagsverket sedan 1 november 2010 och 

bedriver cateringverksamhet. Styrelsen består av XXXX XXXXX och 

XXXX XXXX. Bolaget har inkommit med budget för året 2020 samt 

handlingar som styrker att bolaget har god ekonomi. Ingen av 

bolagsmännen har tidigare innehaft serveringstillstånd. XXXX XXXX 

har uppnått godkänt kunskapsprov den 18 mars 2020. Stensele 

Bemanning AB har inkommit med en fullständig meny med flertalet 

förrätter, huvudrätter och efterrätter. 

 

Upplysningar 

Tillståndshavaren ska senast 5 dagar i förväg innan varje tillfälle för servering 

anmäla till kommunen den lokal där servering ska ske för att tillsyn ska kunna 

utövas samt säkerställa att den är godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt i 

enlighet med 8 kap. 16 § alkohollagen. (FoHMFS 2014:8). Tillstånd på 

uteservering förutsätter gällande tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

föreskrifter för begagnande av offentlig plats. Uteserveringen ska avgränsas på 

ett tydligt sätt. Uteserveringen ska vara utrymd senast 30 minuter efter 

serveringstidens utgång. 

 

Bilagor 

Hur man överklagar 
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Beslutsunderlag 

Utredning datum 2020-03-19 

 

Beslutet sänds till 

Länsstyrelsen i Västerbotten 

Polismyndigheten Region Nord 

Folkhälsomyndigheten 

Räddningstjänsten i Storumans kommun 

Omsorgsnämnden i Storumans kommun 
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Avslag ansökan om anstånd samt rättelseföreläggande 
 

Högstaby 1:124, Kåtavikens Servicecenter AB, organisationsnummer 556804-

4779, ansökan avser olovligt uppställd trailervagn och 20 fots stålcontainer. 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att fastighetsägaren Högstaby 1:124, Kåtavikens Servicecenter AB, 

organisationsnummer 556804-4779, avslås sin ansökan om anstånd med att 

söka bygglov till sommaren 2020,  

 

att fastighetsägaren Högstaby 1:124, Kåtavikens Servicecenter AB, 

organisationsnummer 556804-4779, föreläggs med rättelseföreläggande enligt 

11 kap. 20 § Plan- och bygglagen (2010:900) PBL, att senast 2020-06-21 ha 

vidtagit rättelse genom avlägsna uppställd trailervagn och 20 fots stålcontainer 

från sin fastighet, och att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förbjuder att 

den olovliga och bygglovspliktiga åtgärden utförs på nytt, i enlighet med 11 

kap. 32 a § PBL. Om förbudet överträds får även detta enligt 11 kap. 37 § PBL 

förenas med vite, 

 

att om rättelseföreläggandet enligt 11 kap. 20 § PBL inte följs, ska åtgärden 

enligt föreläggandet genomföras på Kåtavikens Servicecenter AB, 

organisationsnummer 556804-4779, bekostnad. 11 kap. 27 § 3 st. PBL. 

 

Detta ska ske genom handräckning av Kronofogden, 11 kap. 29 § PBL.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden upplyser Kåtavikens Servicecenter AB, 

organisationsnummer 556804-4779, om genomförandet enligt 11 kap. 28 § 

PBL. 

_____________________________ 

 

Bestämmelser 

För sökt område gäller detaljplan för; del av Högstaby 1:6, Kåtavikens 

fritidsby.  

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN  PROTOKOLL  18 (59)   

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-08 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Beslutsexpediering/Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 44, forts      2019.0075                             327 

 

Ärendets gång 
Vid tillsynsbesök på fastighet Högstaby 1:124, Kåtavikens Servicecenter AB, 

organisationsnummer 556804-4779, 2018-09-20, 2018-12-06, 2019-02-07 

samt 2019-07-11 noterade Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 

representant att en trailer och en 20 fots container hade placerats och står 

varaktigt på fastigheten. 

2019-02-11 skickades begäran om förklaring till fastighetsägaren. 

2019-20-20 inkom förklaring från fastighetsägaren. 

2019-07-19 skickades information och bedömning till fastighetsägaren. 

2019-09-17 inkom fastighetsägaren om anstånd med att söka bygglov. 

2019-10-07 hörande med fastighetsägare Högstaby 1:6. 

2019-10-24 inkom yttrande med erinran. 

2020-01-30 har förslag till beslut meddelats enligt 25 § förvaltningslagen till 

fastighetsägare Högstaby 1:124, Kåtavikens Servicecenter AB, 

organisationsnummer 556804-4779. 

 

Handläggarens bedömning 

Vid tillsynsbesök 2018-09-20, 2018-12-06, 2019-02-07 samt 2019-07-11 på 

fastighet Högstaby 1:124, Kåtavikens Servicecenter AB, organisationsnummer 

556804-4779, noterades att en äldre trailer och en äldre 20 fots container hade 

placerats och står varaktigt på fastigheten. Efter att kontroll i vårt arkiv skett 

visas det att etableringen av dessa är utförd utan bygglov. 2019-07-19 

skickades information och bedömning till Kåtavikens Servicecenter AB, 

organisations-nummer 556804-4779, innehållande att Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens representant bedömt att det var sannolikt att lov 

kunde beviljas i efterhand, med anledning att byggrätt kvarstod att nyttja för 

fastigheten och att ingen detaljplan reglerade fastigheten. Efter att Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens representant varit i kontakt med fastighetsägare 

för Högstaby 1:124, Kåtavikens Servicecenter AB, organisationsnummer 

556804-4779, inkom ansökan om anstånd. Rådande situation är följaktligen 

att, detaljplan för del av Högstaby 1:6, Kåtavikens fritidsby är antagen. 

Fastighet Högstaby 1:124 ingår nu i detaljplanens markerade 

byggnadsområden. Byggrätten har således förändrats för Högstaby 1:124. 

I planbeskrivningen förtydligas fastställda riktlinjer för ny bostadsbebyggelse. 

Tillåten byggnadsarea är 100 m² i de tillkommande östra delarna, medan 120 

m² tillåts i de västra delarna av planområdet. Högstaby 1:124, Kåtavikens 

Servicecenter AB, organisationsnummer 556804-4779 är beläget i den östra 

delen av planområdet. När fastigheten bebyggdes av dåvarande ägare, 1979-

08-02 så var inte området reglerat i detaljplan. Miljö- och samhällsbyggnads-

nämndens kartprogram (http://karta.storuman.se/spatialmap?)  

http://karta.storuman.se/spatialmap
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(datum 2020-01-29), visar bostadshuset och en komplementbyggnad 

inplacerad vid tomtgräns mot Högstaby 1:6. Fastighetens BYA är 132,6 m² 

och utförande är suterräng i två plan. 2002-10-07 inkom dåvarande ägare med 

bygglovsansökan om, ändrad användning av enbostadshus. Suterrängdelen 

(bottenplan) ändrades till butikslokal. Vid tillsynsbesöken framkom att denna 

komplementbyggnad är borttagen och i stället är en äldre trailer och en äldre 

20 fots container ditplacerad, vilka också passerar tomtgränsen och in på 

Högstaby 1:6. Detaljplanens bestämmelse för det östra området där fastighet 

Högstaby 1:124 ingår innebär att ny bostadsbebyggelse för fritidsboende får 

uppföras med BYA om max 100 m². Utifall fastighetsägare av Högstaby 1:124 

önskar sig att bygga en större lagerlokal än vad Attefallsregel tillåter, efter att 

trailer och 20 fots container tagits bort från fastigheten, prövas ärendet i 

bygglovsprövning. Utifall fastighetsägare av Högstaby 1:124 önskar sig att 

bygga en komplementbyggnad Attefall (25 m²), bör bygglovsansökan ske 

utifrån rådande detaljplans bestämmelser om byggrätt. Byggnadsinspektörs 

delegationsordning för bygglovsärenden som strider mot detaljplan övergår till 

byggnadsnämnden för beslut. PBL ger möjlighet om attefallsbyggnad. Med 

detta så har fastighet Högstaby 1:124, Kåtavikens Servicecenter AB, 

organisationsnummer 556804-4779, med bygglovsansökan, eventuellt 

möjlighet att sätta upp en attefallsbyggnad om 25 m² för ändamål 

garage/förråd, förutsatt att den placeras enligt detaljplan om mins 3 meter från 

övriga fastighetsgränser. BBR (2011:6) 5 : 61, vid avstånd med minst 8 meter 

mellan byggnader så anses det inte behövas brandklassning. Understigs 

avståndet om 8 meter räcker det med att en av väggarna utförs enligt tabell, 

BBR (2011:6) Tabell 5 : 611 *.  

 

Den bedömning som Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gör är att den 

eventuella komplementbyggnaden bör utföras i sin helhet med brandklass 

ei60. Detta utifrån det geografiska läget fastighet Högstaby 1:124 har med 

dess avstånd till räddningstjänstens utgångspunkt i Tärnaby. Beslutet om att 

avslå sökandes ansökan om, anstånd med att söka bygglov till sommaren 

2020, härleds till den nya detaljplanen och dess bestämmelser om byggrätt.  

Beslutet om att förelägga fastighetsägaren Högstaby 1:124 Kåtavikens 

Servicecenter AB, organisationsnummer 556804-4779, med rättelse-

föreläggande om avlägsnande av uppställd äldre trailervagn och äldre 20 fots 

stålcontainer och förbjuda att den olovliga och bygglovspliktiga åtgärden 

utförs på nytt samt att om förbudet överträds får det förenas med vite, bedöms 

dels utifrån detaljplanens bestämmelser, dels utifrån fastighetsägare Högstaby 

1:6 och dennes krav om att det nu uppställda äldre produkterna hämmar de 

angränsande byggrätter och dels Plan- och bygglagens lagstiftning.  
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Beslutet att om, rättelseföreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden besluta 

att åtgärden enligt föreläggandet genomförs på Kåtavikens Servicecenter AB, 

organisations-nummer 556804-4779, bekostnad och hur det ska ske, har 

byggnadsnämnden stöd i PBL samt att upplysning om detta framgår i beslutet. 

 

Nuvarande ägare bedriver matvarubutik i bottenvåning (suterräng) vilket är 

förenligt med tidigare lämnat bygglov. Om nuvarande ägare behöver utökat 

förrådsutrymme bedöms det handläggas i bygglovsansökan. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-19 

Tillsynsbesök 

Ansökan från fastighetsägare 

Grannyttrande daterad 2019-10-24  

 

Bilagor 

Upplysningar 

Hur man överklagar 
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Förhandsbesked 
 

Umasjö 1:4, ansökan avser ansökan om förhandsbesked för 1 st tomt 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att ansökan om förhandsbesked för 1 st tomt på Umasjö 1:4 beviljas med stöd 

av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). 

 

Villkor för beslut 

Bebyggelsen ska ske i enlighet med strandskydd beviljat av MSBN 190926 § 

139: 

 Befintlig infart används och förstärks för bl.a. räddningstjänst 

 Den nya byggnaden placeras ca 60 meter från E12:ans vägområde 

 Ytan som får tas i anspråk är begränsad till byggnadens yta på mark, 75 

 m2 i ett plan 

_____________________________ 

 

Bestämmelser 

Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. 

Förslaget strider mot gällande översiktsplan. Förslaget ligger inom 

riksintresseområde för rörligt friluftsliv. 

För området gäller bestämmelser enligt miljöbalken 7 kap 13 § (strandskydd). 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 190925, §139, beviljat 

strandskyddsdispens med stöd av 7 kap § 18 i miljöbalken. 

 

Sakägare 

Berörda grannar och berörd sameby har beretts tillfälle att avge yttrande och 

har inget att erinra mot föreslagen åtgärd.  

 

Handläggarens bedömning 

Förhandsprövningen avser om den tilltänkta åtgärden kan tillåtas på den 

avsedda platsen. Prövningen avser i första hand markens lämplighet för den 

avsedda åtgärden mot kraven i 2 kap. plan- och bygglagen (PBL). Föreslagen 

byggnad placeras i direkt anslutning till äldre befintlig bebyggelse, detta och 

att befintlig infart används gör att åtgärden har minimal påverkan i området.  
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Lokaliseringen är godtagbar med hänsyn till landskapsbilden. Riksintressena 

bedöms inte påtagligt skadas på grund av åtgärden. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar 

Översiktsplan 

Yttrande från länsstyrelsen 

Kartbild 

 

Beslutet sänds till: 

Sökanden 

 

Upplysningar 

 Tillståndet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

 Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs 

 inom två år från dagen för detta beslut. Görs inte ansökan om bygglov 

 inom den angivna tiden upphör tillståndet att gälla. 

 Inrättande av avlopp kräver tillstånd från miljökontoret. 

 Beslutet kungörs i Post- och inrikes tidningar. 

 Hur man överklagar, se bilaga. 

 

Avgift 

Avgift i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige enligt bifogad 

räkningsspecifikation. Faktura skickas separat. 
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Bygglov 
 

Tärna-Sandvik 1:1, ansökan avser nybyggnad av fritidshus. 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att bevilja bygglov för Tärna-Sandvik 1:1 nybyggnad av fritidshus, 

 

att kontrollansvarig anmäls, 

 

att tekniskt samråd krävs, 

 

att färdigställandeskydd inte krävs för entreprenadsummor lägre än 400 000 

kr. 

_____________________ 

 

Bestämmelser 

Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Förslaget 

överensstämmer med gällande översiktsplan. Förslaget ligger inom riks-

intresseområde för rörligt friluftsliv. 

 

Sakägare 

Berörda grannar och berörd sameby har beretts tillfälle att avge yttrande och 

har erinrat sig mot föreslagen åtgärd. Laxvik 1:156 har i yttrande daterad 

2020-02-21 avstyrkt föreslagen åtgärd. Med anledning av den nya 

situationsplanen och därigenom ändrade förutsättningar för oss och vår 

granne, (Laxvik 1:157) motsätter vi oss att det överhuvudtaget byggs inom 

området. Risken att vattentäkten förorenas finns och även att vägen skadas av 

tung trafik. OBS! vattnet är ett viktigt livsmedel. Sökanden har delgivits 

erinringarna. Inga synpunkter har framförts som förhindrar lov. 

 

Handläggarens bedömning 

Den byggnad som är planerad bedöms inte påtagligt skada eller påverka de 

riksintressen som finns på platsen. Förutsättningar för lov föreligger enligt 

plan- och bygglagen 9 kap 31 §. Vid tidigare tillfälle söktes lov för en platå i 

terrängen högre upp men flyttades nedåt efter samråd med samebyn.  

Grannarna nedanför har uttryckt oro för att deras vattentäkt kan komma att bli 

påverkad av trafik och avlopp. Detta prövas i separat ansökan om att inrätta 
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avlopp där hänsyn tas till nuvarande förutsättningar och en tillämpning av 

erforderliga åtgärder anpassas därvid. Husets utformning och placering 

samspelar fint med befintlig miljö och byggnation.Vad gäller vägens brytande, 

så finns ett föreläggande enligt miljöbalken från Länsstyrelsen Västerbotten. 

Där det beskrivs utförligt vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtas till skydd 

för naturmiljön. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar 

Översiktsplan 

Yttrande från sakägare 

Yttrande från miljökontoret 

Yttrande från länsstyrelsen 

Kartbild 

 

Beslutet sänds till: 

Sakägare 

 

Upplysningar 

 Arbetet får inte påbörjas förrän startbesked lämnats. 

 Startbesked kan inte lämnas förrän samråd har hållits. 

 Ni kallas härmed till samråd och uppmanas snarast ta kontakt med 

 byggnadsinspektören för att boka tid för detta. 

 Vid samrådet ska ni (byggherren) och kontrollansvarig vara med. 

 Senast vid samrådet ska följande kompletterande handlingar inlämnas: 

 -Förslag på kontrollplan 

 -Konstruktionsritningar, grund, tak och väggar. 

 - Energiberäkning om det krävs! Undantag är t.ex. bostadshus som är 

 avsedda för användning mindre än fyra månader per år och bostadshus 

 som är avsedda för användning under en begränsad del av året om 

 energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en 

 helårsanvändning. 

 Beslutet kungörs på Post- och inrikes tidningars hemsida, www.poit.se  

 Ärendet kan komma att överklagas inom tre-fyra veckor. 

 Om åtgärden påbörjas inom överklagandetiden görs det på egen risk. 

 Gränsgrannar och kända sakägare underrättas om beslutet enligt 9 kap  

 41 §. 

 Hur man överklagar, se bilaga. 

 Ansökan om att inrätta/ändra avloppsanläggning ska göras till 

 miljökontoret. 

http://www.poit.se/
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 Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har 

påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet kungörs 

på Post- och inrikes tidnings hemsida www.poit.se. 

 

Avgift 

Avgiften för bygglovet i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 

enligt bifogad räkningsspecifikation. Faktura skickas separat. 

 

http://www.poit.se/


STORUMANS KOMMUN  PROTOKOLL  26 (59)   

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-08 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Beslutsexpediering/Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 47         2019.0922                               338 

 

Förhandsbesked 
 

Norra Fjällnäs 1:2, ansökan avser förhandsbesked - nybyggnad av en-två 

bostadshus och fritidshus 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att ansökan om förhandsbesked - nybyggnad av en-två bostadshus och 

fritidshus på Norra Fjällnäs 1:2 beviljas för tomt 1, 2 och 4 med stöd av 9 kap. 

17 § plan- och bygglagen (2010:900). 

 

Villkor för beslut: 

Infartsvägarna förläggs i samråd med lantmäteriet för att kunna upprätta 

servitut. Hänsyn ska tas till Länsstyrelsen Västerbottens meddelande daterat 

2018-09-14. Vägar utförs med erforderliga vägtrummor och avskärningsdiken 

för att minimera påverkan av befintligt yt/dagvatten mot grannfastigheter. 

Avloppsfrågan löses inom respektive fastighetsgräns, och behandlas i separat 

ansökan. 

 

Vid sökning av förhandsbesked för ytterligare tomter, ska en riktig inventering 

av vattenkällor, brunnar och avlopp vara gjord och redovisas för att säkerställa 

att ingen ytterligare belastning uppstår på varken grannfastigheter eller 

bäcken. 

_____________________ 

 

Bestämmelser 

Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Förslaget 

överensstämmer med gällande översiktsplan. Förslaget ligger inom 

riksintresseområde för rörligt friluftsliv, och 950 meter ifrån rennäringens 

kärnområde. Marken ingår inom ramen för trivselområde för renarna. 

 

Sakägare 

Berörda grannar och berörd sameby har beretts tillfälle att avge yttrande och 

har erinrat sig mot föreslagen åtgärd. Norra Fjällnäs 1:3, 1:62, 1:63 har i 

yttrande daterat 2020-02-14 avstyrkt föreslagen åtgärd, och menar att vägen 

upp till tomt 4 blir för brant vilket medför för stora diken och stor påverkan på 

befintlig natur. Det förutsätts även att avloppsanläggningar följer gällande 

krav, regler och råd. Samt att samtliga brunnar (dricksvattenintag) som finns 

inom aktuellt påverkansområde inventeras och redovisas i samband med 
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kommande bygglovsprocess. Samebyn Ubmeje Tjeälldie har i yttrande daterat 

2020-02-11 avstyrkt delar av föreslagen åtgärd. De nekar till avstyckning av 

tomt 1 och 3 med hänvisning till att det medför en för stor påverkan på 

renarnas fria strövning och betesgång. Hela området Bångfjället mot 

Ballerbäcken är särskilt känsligt för störningar och hinder för renarna under 

höst och vårtiden. Sökanden har delgivits erinringarna. Förslaget revideras 

genom att tomt 3 tas bort för att tillmötesgå samebyns yttrande om den fria 

strövningen. Fortsatt exploatering villkoras. Vägens dragning sker i samråd 

med lantmäteriet och hänsyn tas till Länsstyrelsen Västerbottens meddelande. 

 

Handläggarens bedömning 

Förhandsprövningen avser om den tilltänkta åtgärden kan tillåtas på den 

avsedda platsen. Prövningen avser i första hand markens lämplighet för den 

avsedda åtgärden mot kraven i 2 kap. plan- och bygglagen (PBL). Föreslagen 

byggnad placeras i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Lokaliseringen 

är godtagbar med hänsyn till landskapsbilden, samråd har skett med 

Länsstyrelsen om kulturhistorisk lämning/slåtterängarna vilka ämnas bevaras 

genom att placera byggnaderna i ett indraget och mindre framträdande läge. 

Markens beskaffenhet väster om traktorvägen gör att vid vägdragning är det 

extra viktigt att dikning utförs med ordentlig avrinning och dimensionering av 

vägtrummor, extra vaksamhet krävs om man ska följa Länsstyrelsen 

Västerbottens rekommendationer om att fortsätta bygga från den. Sankmarken 

i området kan leda till att stora fyllnadsmängder och dikningsarbeten skulle 

krävas, om den inte förläggs antingen längs med skogskanten eller där 

befintlig infart till tomt 1 var fram till slutet på 70-talet. Fördelen med detta 

förslag är att dikningen kan ledas i västnordvästlig riktning och minska 

dagvattenströmming mot grannfastighet. Västra vägens påverkan av 

omgivningen kan i samråd med lantmäteriet minimeras genom att den förläggs 

på för området lämplig plats och utförs på ett korrekt sätt. Till detta får 

byggherren upprätta servitut om att nyttja vägen som är förlagd på Norra 

Fjällnäs 1:3. Riksintressena bedöms inte på-tagligt skadas på grund av 

åtgärden, avståndet om 950 meter till kärnområdet för rennäring innebär att 

det inte gör anspråk på området. På platsen för tomt 1 har det stått ett hus fram 

till 70-talet, bilaga 1, och bör därför inte anses påverka den fria strövningen 

mer än vad som gjorts tidigare. Sökanden lyfte frågan om tomt 3 i framtiden 

skulle kunna sökas för separat, och det skulle vara möjligt efter en ordentlig 

inventering av vattenkällor och avlopp inom befintligt område. Den måste då 

efter samrådet med samebyn förläggas i linje med tomterna 2 och 4 för att inte 

komma att påverka den fria strövningen. Det kan vara lämpligt även ur en 

logistisk synpunkt med infartsvägar.  
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Det man måste vara vaksam på då är närheten till bäcken och avståndet till 

granne på fastighet Norra Fjällnäs 1:61. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar 

Översiktsplan 

Yttrande från sakägare 

Yttrande från miljökontoret 

Yttrande från länsstyrelsen 

Kartbild 

 

Beslutet sänds till: 

Sakägare 

 

Upplysningar 

 Tillståndet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

 Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs 

 inom två år från dagen för detta beslut. Görs inte ansökan om bygglov 

 inom den angivna tiden upphör tillståndet att gälla. 

 Inrättande av avlopp kräver tillstånd från miljökontoret. 

 Beslutet kungörs i Post- och inrikes tidningar. 

 Hur man överklagar, se bilaga. 

 

Avgift 

Avgift i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige enligt bifogad 

räkningsspecifikation. Faktura skickas separat. 
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Lovföreläggande med vite 
 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att med stöd av 11 kap. 20 och 37 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 

förelägga XXXX XXXX, XXXXXX-XXXXX, ägare till byggnadsverken på 

fastigheten Björkfors 1:18, att vid vite om 20 000, senast 2020-07-29 ha 

vidtagit rättelse. 

 

För att rättelsen ska ansedd utförd ska ni göra följande: 

 Inkomma med situationsplan skala 1:400 

 Inkomma med fasadritningar skala 1:100 

 

Alternativt: 

 Riva/flytta uppförda byggnader 

 

att om föreläggandet inte följs kommer Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

genomföra åtgärden på den försumliges bekostnad genom att beställa en 

inmätning av byggnader på fastigheten, låta sakkunnig upprätta korrekta 

ritningar och handlingar. 

_______________________________________ 

 

Ärendet  

Fastigheten Björkfors 1:18 är belägen precis utanför planlagt område. 

2019-07-08 uppmärksammades att en stor mängd spiketält stod uppställda på 

fastighet Björkfors 1:18. Det skickades en kommunicering där det framgick att 

tillsynsbesök skulle ske 2019-07-25 klockan 13:00. 2019-07-29 skickades en 

tillsynsrapport där det förklarades att åtgärden var bygglovspliktig och 

fastighetsägaren uppmanades att inkomma med förklaring eller rättelse senast 

2019-08-24. 2019-08-01 ringer ägaren in och förklarar att de står där tillfälligt 

och ska flyttas innan hösten. Återkoppling skulle ske 2019-10-01 för att se om 

rättelse skett. 2019-09-05 fastighetsägaren ringer in och vill behålla ett 

spiketält på fastigheten varvid han mejlas en ansökan om bygglov att fylla i. 

2019-12-16 skickades en kommunikation om att det ännu ej inkommit någon 

ansökan. 2020-01-09 inkom ansökan om nybyggnad av spiketält, dnr 

2020.0017-331. 
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2020-01-21 förelades sökanden om att komplettera med situationsplan samt 

huvudritningar. 2020-02-17 skickades samma föreläggande igen. 

2020-03-04 hörde fastighetsägaren av sig och sade att en bekant skulle hjälpa 

honom och bad förvaltningen mejla föreläggandet till personen i fråga. Detta 

skedde samma dag. 2020-03-13 mejlade byggnadsinspektör ovan nämnda 

person för att höra hur det gick med upprättandet av handlingar, utan svar. 

 

Skäl till beslut  

Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att 

ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att 

någon inte har följt en bestämmelse i plan- och bygglagen m.m. Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den åtgärd som har vidtagits här är 

lovpliktig. Enligt 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, får 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förelägga ägaren av en fastighet eller 

byggnadsverk att inom viss tid vidta rättelse. Miljö- och samhälls-

byggnadsnämnden bedömer det skäligt att rättelsen ska vara gjord inom 3 

månader från det att beslutet har vunnit laga kraft. Enligt 11 kap. 37 § plan- 

och bygglagen (2010:900), PBL, får föreläggandet förenas med vite. 

Byggnadsinspektör föreslår att föreläggandet förenas med vite om 20 000 

kronor för ägaren av fastigheten. Dialog har förts med fastighetsägaren där det 

förklarats vad som gäller och vad som behövs göras. Likväl har inga 

handlingar inkommit som beslut kan tas på. Fastighetsägaren bereds nu gott 

om tid att ordna med eventuell flytt av bodar till rätt plats och iordningställa 

handlingar. Skulle detta inte ske måste handlingar upprättas på den 

försumliges bekostnad. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar 

Översiktsplan 

Yttrande från sakägare 

Kartbild 

Tillsynsrapport från 2019-07-24 

 

Beslutet sänds till: 

Fastighetsinskrivningen 

 

Upplysningar  

 Hur man överklagar, se bilaga 
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Bygglov 
 

Krokfors 1:102, ansökan avser nybyggnad av fritidshus och förråd 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att bevilja bygglov för Krokfors 1:102 nybyggnad av fritidshus och förråd, 

 

att kontrollansvarig är Anders Jonsson, 

 

att tekniskt samråd krävs, 

 

att färdigställandeskydd inte krävs för entreprenadsummor lägre än 400 000 

kr. 

_____________________ 

 

Bestämmelser 

För området gäller detaljplan. Förslaget strider mot gällande detaljplan vad 

avser byggnadshöjden. Förslaget ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv. 

 

Sakägare 

Berörda grannar har beretts tillfälle att avge yttrande och har inget att erinra 

mot föreslagen åtgärd.  

 

Handläggarens bedömning 

Förslaget innebär en sådan mindre avvikelse från detaljplanen som avses i 

plan- och bygglagen 9 kap 31 b §, då avvikelserna är förenliga med 

detaljplanens syften. Den byggnad som är planerad bedöms inte påtagligt 

skada eller påverka de riksintressen som finns på platsen.  

Förutsättningar för lov föreligger enligt plan- och bygglagen 9 kap 30 §. 

Byggnadshöjden överskrids med cirka 7%, 0,25 meter. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar 

Detaljplan 

Översiktsplan 
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Beslutet sänds till: 

Berörda rågrannar 

Fastighetsägare 

 

Upplysningar 

 Arbetet får inte påbörjas förrän startbesked lämnats. 

 Startbesked kan inte lämnas förrän samråd har hållits. 

 Ni kallas härmed till samråd och uppmanas snarast ta kontakt med 

 byggnadsinspektören för att boka tid för detta. 

 Vid samrådet ska ni (byggherren) och kontrollansvarig vara med. 

 Senast vid samrådet ska följande kompletterande handlingar inlämnas: 

 -Förslag på kontrollplan 

 -Konstruktionsritningar, grund, tak och väggar. 

 - Energiberäkning om det krävs! Undantag är t.ex. bostadshus som är 

 avsedda för användning mindre än fyra månader per år och bostadshus 

 som är avsedda för användning under en begränsad del av året om 

 energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en 

 helårsanvändning. 

 Beslutet kungörs på Post- och inrikes tidningars hemsida, www.poit.se  

 Ärendet kan komma att överklagas inom tre-fyra veckor. 

 Om åtgärden påbörjas inom överklagandetiden görs det på egen risk. 

 Gränsgrannar och kända sakägare underrättas om beslutet enligt 9 kap  

 41 §. 

 Hur man överklagar, se bilaga. 

 Ansökan om att inrätta/ändra avloppsanläggning ska göras till 

 miljökontoret. 

 Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har 

 påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet 

 kungörs på Post- och inrikes tidnings hemsida www.poit.se. 

 

Avgift 

Avgiften för bygglovet i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 

enligt bifogad räkningsspecifikation. Faktura skickas separat. 

http://www.poit.se/
http://www.poit.se/


STORUMANS KOMMUN  PROTOKOLL  33 (59)   

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-08 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Beslutsexpediering/Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 50        2020.0079                              327 

 

Ärendet utgår - byggsanktionsavgift 

 

Joesjö 1:280, byggsanktionsavgift då ägaren och byggherren har brutit mot 

gällande bestämmelser om anmälningsplikt. 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att ärendet utgår från dagens sammanträde. 

______________________________ 
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Bygglov 
 

Hällnäs 1:3, ansökan avser nybyggnad av fritidshus 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att bevilja bygglov för Hällnäs 1:3 nybyggnad av fritidshus, 

 

att kontrollansvarig anmäls innan startbesked, 

 

att tekniskt samråd krävs, 

 

att färdigställandeskydd inte krävs för entreprenadsummor lägre än 400 000 

kr. 

_____________________ 

 

Bestämmelser 

Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.  

Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. 

 

Sakägare 

Berörda grannar har beretts tillfälle att avge yttrande och har inget att erinra 

mot föreslagen åtgärd. Inga synpunkter har framförts som förhindrar lov. 

 

Handläggarens bedömning 

Förutsättningar för lov föreligger enligt plan- och bygglagen 9 kap 31 §. Det är 

en mindre p-stuga som ska lyftas från Stensele kyrkby för att sättas på plats i 

Hällnäs, och byggas till med 4 meter på längden för att anpassas till dagens 

leverne. Detta sker på en för området väldigt lämplig plats i förhållande till 

strandlinjen, vägen, bebyggelsens struktur och utformning. Ingen av grannarna 

har haft synpunkter. Vatten finns redan framdragit till tomten. Rivningslov av 

stugan i Stensele är beviljat. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar 

Översiktsplan 

Områdesbestämmelser 

Kartbild 
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Beslutet sänds till: 

Sakägare 

 

Upplysningar 

 Arbetet får inte påbörjas förrän startbesked lämnats. 

 Startbesked kan inte lämnas förrän samråd har hållits. 

 Ni kallas härmed till samråd och uppmanas snarast ta kontakt med 

 byggnadsinspektören för att boka tid för detta. 

 Ansökan om att inrätta avloppsanläggning görs separat till miljökontoret. 

 Vid samrådet ska ni (byggherren) och kontrollansvarig vara med. 

 Senast vid samrådet ska följande kompletterande handlingar inlämnas: 

 -Förslag på kontrollplan 

 -Konstruktionsritningar, grund, tak och väggar. 

 - Energiberäkning om det krävs! Undantag är t.ex. bostadshus som är 

  som är avsedda för användning under en begränsad del av året om 

 energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en 

 helårsanvändning. 

 Beslutet kungörs på Post- och inrikes tidningars hemsida, www.poit.se  

 Ärendet kan komma att överklagas inom tre-fyra veckor. 

 Om åtgärden påbörjas inom överklagandetiden görs det på egen risk. 

 Gränsgrannar och kända sakägare underrättas om beslutet enligt 9 kap  

 41 §. 

 Hur man överklagar, se bilaga. 

 Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har 

 påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet 

 kungörs på Post- och inrikes tidnings hemsida www.poit.se. 

 

Avgift 

Avgiften för bygglovet i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 

enligt bifogad räkningsspecifikation. Faktura skickas separat. 

http://www.poit.se/
http://www.poit.se/
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Bygglov 
 

Stor-Laisans Strömfall 1:2, ansökan avser nybyggnad av nätstation (NS84384) 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att bevilja bygglov för Stor-Laisans Strömfall 1:2 nybyggnad av nätstation 

(NS84384), 

 

att färdigställandeskydd inte krävs för entreprenadsummor lägre än 400 000 

kr. 

_____________________ 

 

Bestämmelser 

Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. För området gäller 

detaljplan. Förslaget strider mot gällande detaljplan vad avser byggnation på 

prickad mark. Området ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv. 

 

Sakägare 

Berörda grannar och berörd sameby har beretts tillfälle att avge yttrande och 

har inget att erinra mot föreslagen åtgärd.  

 

Handläggarens bedömning 

Förslaget innebär en sådan mindre avvikelse från detaljplanen som avses i 

plan- och bygglagen 9 kap 31 b §, då avvikelserna är förenliga med 

detaljplanens syften. Den byggnad som är planerad bedöms inte påtagligt 

skada eller påverka de riksintressen som finns på platsen. Förutsättningar för 

lov föreligger enligt plan- och bygglagen 9 kap 30 §. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar 

Detaljplan 

 

Beslutet sänds till: 

Sökanden 
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Upplysningar 

 Arbetet får inte påbörjas förrän startbesked lämnats. 

 Startbesked kan inte lämnas förrän samråd har hållits. 

 Ni kallas härmed till samråd och uppmanas snarast ta kontakt med 

 byggnadsinspektören för att boka tid för detta. 

 Vid samrådet ska ni (byggherren) och kontrollansvarig vara med. 

 Beslutet kungörs på Post- och inrikes tidningars hemsida, www.poit.se  

 Ärendet kan komma att överklagas inom tre-fyra veckor. 

 Om åtgärden påbörjas inom överklagandetiden görs det på egen risk. 

 Gränsgrannar och kända sakägare underrättas om beslutet enligt 9 kap  

 41 §. 

 Hur man överklagar, se bilaga. 

 Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har 

 påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet 

 kungörs på Post- och inrikes tidnings hemsida www.poit.se. 

 

Avgift 

Avgiften för bygglovet i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 

enligt bifogad räkningsspecifikation. Faktura skickas separat. 

http://www.poit.se/
http://www.poit.se/
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Bygglov 
 

Boksjön 1:108, ansökan avser nybyggnad av båthus 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att bygglov inte krävs enligt Plan- och bygglagen (2010:900) PBL 9 kap 3§. 

_____________________ 

 

Bestämmelser 

Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Förslaget 

överensstämmer med gällande översiktsplan. Förslaget ligger inom 

riksintresseområde för rennäring och rörligt friluftsliv. För området gäller 

bestämmelser enligt miljöbalken 7 kap 13 § (strandskydd). 

 

Sakägare 
Berörda sakägare har tidigare överklagat samma beslut till Länsstyrelsen. I sin 

erinran ifrågasätter de att det ska bedrivas skogsbruk samt varför det behövs 

ett båthus när det finns en skogsbilväg till skogen på västra sidan Boksjön. 

 

Handläggarens bedömning 
Den byggnad som är planerad bedöms inte påtagligt skada eller påverka de 

riksintressen som finns på platsen, då det redan är bebyggt med 5 stycken 

båthus samt en nyare mindre byggnad för okänt bruk inom en radie av 50-100 

meter. Berörda sakägare har överklagat tidigare beslut där det beslutades att 

inget bygglov krävdes vilket Länsstyrelsen Västerbotten upphävde med 

hänvisning till att sökanden inte uttryckt att skogsbruket som skulle 

genomföras var av en yrkesmässig och vinstdrivande karaktär. Sökanden har 

framfört följande i ansökan och via telefon: 

”Båthuset är nödvändigt för att kunna bedriva skogsbruk på södra delen av 

fastigheten Boksjön 1:107. Någon väg dit finns ej, utan transport sker med båt 

sommartid och över isen vintertid, båthuset kommer att användas till förvaring 

av erfordlig båt samt utrustning för att kunna utföra arbetet i skogen. 

Sökanden räknar med att sälja sågtimmer till Norra skogsägarna till ett värde 

av 100-200 000:- vilket ger en inkomst av stor betydelse för dennes familj.” 

 

Sökanden har genom klyvningen av stamfastigheten, officialservitut på 

fastigheten Boksjön 1:108 som bl.a. medger rätt att nyttja befintlig båtplats vid  
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Övre Boksjön för båthus. Något förbehåll gjordes inte i samband med att 

tidigare ägare till Boksjön 1:108 överlät fastigheten till nuvarande ägare. 

Storlek och placering får sakägarna lösa sinsemellan genom tolkning av 

servitutet. Byggnationen överensstämmer med nämndens generella riktlinjer 

för båthus. Mot bakgrund av att Länsstyrelsen får anses ha funnit att det på 

den i målet aktuella platsen inte finns något skyddsvärt område att bevara 

enligt Kulturmiljölagen (1988:950), KML, fann förvaltningsrätten att 

sökandens intresse av att eventuellt få uppföra båthus i enlighet med det 

servitut som finns ska anses utgöra ett sådant synnerligt skäl till att de ska 

beviljas sökt tillstånd enligt KML mot markägarens vilja. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar 

Översiktsplan 

Yttrande från sakägare 

Beslut från länsstyrelsen 

Domslut från mark- och miljödomstolen 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-07-11 

Dom från förvaltningsrätten 1741-17 

 

Beslutet sänds till: 

Sakägare 

Gränsgrannar 

 

Upplysningar 

 Ärendet kan komma att överklagas inom tre-fyra veckor. 

 Om åtgärden påbörjas inom överklagandetiden görs det på egen risk. 

 Gränsgrannar och kända sakägare underrättas om beslutet enligt 9 kap  

 41 §. 

 Hur man överklagar, se bilaga. 

 

Avgift 

Avgiften för bygglovet i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 

enligt bifogad räkningsspecifikation. Faktura skickas separat. 
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Ansökan om strandskyddsdispens  

 
Boksjön 1:108, ansökan om strandskyddsdispens 
 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att strandskyddsdispens inte behövs enligt miljöbalken 7 kap. 16 § 1. 
___________________________________ 

 

Sammanfattning av ärendet 

Berörda sakägare har överklagat tidigare beslut där det beslutades att inget 

strandskydd krävdes vilket länsstyrelsen upphävde med hänvisning till att 

sökanden inte uttryckt att skogsbruket som skulle genomföras var av en 

yrkesmässig och vinstdrivande karaktär. Sökanden har framfört följande i 

ansökan och via telefon: 

Båthuset är nödvändigt för att kunna bedriva skogsbruk på södra delen av 

fastigheten Boksjön 1:107. Någon väg dit finns ej, utan transport sker med 

båt sommartid och över isen vintertid, båthuset kommer att användas till 

förvaring av erfordlig båt samt utrustning för att kunna utföra arbetet i 

skogen. Sökanden räknar med att sälja sågtimmer till Norra skogsägarna 

till ett värde av 100-200 000:- vilket ger en inkomst av stor betydelse för 

dennes familj. Sökanden har genom klyvningen av stamfastigheten, 

officialservitut på fastigheten Boksjön 1:108 som bl.a. medger rätt att 

nyttja befintlig båtplats vid Övre Boksjön för båthus. Något förbehåll 

gjordes inte i samband med att tidigare ägare till Boksjön 1:108 överlät 

fastigheten till nuvarande ägare. Mot bakgrund av att Länsstyrelsen får 

anses ha funnit att det på den i målet aktuella platsen inte finns något 

skyddsvärt område att bevara enligt Kultur-miljölagen (1988:950), KML, 

fann förvaltningsrätten att sökandens intresse av att eventuellt få uppföra 

båthus i enlighet med det servitut som finns ska anses utgöra ett sådant 

synnerligt skäl till att de ska beviljas sökt tillstånd enligt KML mot 

markägarens vilja. 

 

Beslutsmotivering 

Nybyggnaden i fråga har uppgetts och redovisats som en 

ekonomibyggnad för skogsbruket vilket innebär att 

strandskyddsdispens inte krävs enligt 7 kap. 16 § Miljöbalken. 
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Förhållandena på platsen 

Den byggnad som är planerad bedöms inte påtagligt skada eller påverka 

de riksintressen som finns på platsen, då det redan är bebyggt med 5 

stycken båthus samt en nyare mindre byggnad för okänt bruk inom en 

radie av 50-100 meter. Se bilaga 1. Platsen består av ömsom sandig 

ömsom stenig strandlinje med öppna ytor en bit in av fastmark, och 

används redan som iläggningsplats för båtar.  

 

Bedömning 

Ärendet har tidigare varit uppe till Länsstyrelsen som bedömde att det inte 

var visat att undantagsregeln i miljöbalken angående strandskyddsdispens 

var tillämplig. Vilket den nya redovisningen för skogsbruket gör. När 

målet togs upp i mark- och miljödomstolen därefter gör de bedömningen 

att det inte har varit korrekt av nämnden att inom ramen för bygganmälan 

fastställa att båthuset är bygglovsbefriat och att strandskyddsdispens inte 

behövs. De hänvisar även i sin dom till domar den 2 maj 2016 i mål nr M 

7238-15 och den 28 november 2019 i mål nr P 5260-19 att det inom 

ramen för ett ärende om ansökan om strand-skyddsdispens respektive ett 

ärende om ansökan om bygglov är möjligt att förklara att dispens 

respektive bygglov inte krävs för en viss ansökt åtgärd.  

 

Aktuella bestämmelser 

Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att 

långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 

strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 

och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken. Strandskyddet gäller vid insjöar och 

vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 100 m från 

strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken. Inom 

ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) 

byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar 

eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från 

att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) 

grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 

anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder 

vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, 7 

kap. 15 § miljöbalken. Om det finns särskilda skäl och om dispens är 

förenlig med strandskyddets syften kan strandskyddsdispens medges, 7 

kap. 18 c-d och 26 §§ miljöbalken. I 7 kap. 18 f och18 h §§ miljöbalken 

finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplats-avgränsning  
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och tidsbegränsning av dispensen. Beslut om strand-skyddsdispens får 

enligt 16 kap. 2 § miljöbalken förenas med villkor. 

 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från 

strandskyddet får man enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken endast beakta 

om det område som dispensen avser 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 

för strandskyddets syften,  

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 

exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 

och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte 

kan genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 

som inte kan tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 

intresse.  

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från 

strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, 

verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av 

landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka 

en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och 

andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att 

uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus (7 kap. 18 d § 

miljöbalken). 

 

Bilagor  

1) Bilder från platsen 

2) Hur man överklagar beslutet   

3) Situationsplan/Karta  

 

Kopia av beslutet sänds till:  

Sökanden 

Sakägare 

Länsstyrelsen i Västerbottens län 

 

För ev. registrering och rapportering till myndighet  

Tillämpat särskilt skäl Miljöbalken 7 kap. 16 §. 
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Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar 

Översiktsplan 

Yttrande från sakägare 

Beslut från Länsstyrelsen 403-2290-2019 

Domslut från Mark- och miljödomstolen P 1687-19 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-07-11 

Dom från förvaltningsrätten 1741-17 
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Bygglov 
 

Laxnäs 2:276, ansökan avser nybyggnad av fritidshus och garage 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att bevilja bygglov för Laxnäs 2:276 nybyggnad av fritidshus och garage, 

 

att kontrollansvarig är Lars-Gunnar Rönnholm, 

 

att tekniskt samråd krävs, 

 

att färdigställandeskydd inte krävs för entreprenadsummor lägre än 400 000 

kr. 

_____________________ 

 

Bestämmelser 

Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Förslaget 

överensstämmer med gällande översiktsplan. Förslaget ligger inom 

riksintresseområde för rörligt friluftsliv 

 

Sakägare 

Berörda grannar och berörd sameby har beretts tillfälle att avge yttrande och 

har inget att erinra mot föreslagen åtgärd.  

 

Handläggarens bedömning 

Den byggnad som är planerad bedöms inte påtagligt skada eller påverka de 

riksintressen som finns på platsen. Tidigare givet förhandsbesked har gått ut, 

därför prövas det i nämnd. Det givna förhandsbeskedet var projekterat med en 

ny vägs dragning på södersidan tomterna men i förrättningsakten fördes dialog 

varvid det servitutet inte är verksamt. Den delade infarten med grannen 

möjliggör att nya vägen kan slopas helt och utfarterna blir förlagda på 

lämpliga ställen där infarten till området bortanför planar ut. 

 

Förutsättningar för lov föreligger enligt plan- och bygglagen 9 kap 31 §. 
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Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar 

Platsbesök 

Detaljplan 

Översiktsplan 

Kartbild 

 

Beslutet sänds till: 

Sökanden 

 

Upplysningar 

 Arbetet får inte påbörjas förrän startbesked lämnats. 

 Startbesked kan inte lämnas förrän samråd har hållits. 

 Ni kallas härmed till samråd och uppmanas snarast ta kontakt med 

 byggnadsinspektören för att boka tid för detta. 

 Vid samrådet ska ni (byggherren) och kontrollansvarig vara med. 

 Senast vid samrådet ska följande kompletterande handlingar inlämnas: 

 -Förslag på kontrollplan 

 -Konstruktionsritningar, grund, tak och väggar. 

 - Energiberäkning om det krävs! Undantag är t.ex. bostadshus som är 

 avsedda för användning mindre än fyra månader per år och bostadshus 

 som är avsedda för användning under en begränsad del av året om 

 energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en 

 helårsanvändning. 

 Beslutet kungörs på Post- och inrikes tidningars hemsida, www.poit.se  

 Ärendet kan komma att överklagas inom tre-fyra veckor. 

 Om åtgärden påbörjas inom överklagandetiden görs det på egen risk. 

 Gränsgrannar och kända sakägare underrättas om beslutet enligt 9 kap  

 41 §. 

 Hur man överklagar, se bilaga. 

 Ansökan om att inrätta/ändra avloppsanläggning ska göras till 

 miljökontoret. 

 Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har 

 påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet 

 kungörs på Post- och inrikes tidnings hemsida www.poit.se. 

 

Avgift 

Avgiften för bygglovet i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 

enligt bifogad räkningsspecifikation. Faktura skickas separat. 

http://www.poit.se/
http://www.poit.se/
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Bygglov 
 

Laisholm 1:49, ansökan avser nybyggnad av fritidshus och garage 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att bevilja bygglov för Laisholm 1:49 nybyggnad av fritidshus och garage, 

 

att kontrollansvarig är Anders Jonsson, 

 

att tekniskt samråd krävs, 

 

att färdigställandeskydd inte krävs för entreprenadsummor lägre än 400 000 

kr. 

_____________________ 

 

Bestämmelser 

Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan, platsen ligger inom 

riksintresseområde för naturvård och rörligt friluftsliv.  

 

Sakägare 

Berörda grannar och berörd sameby har beretts tillfälle att avge yttrande och 

har inget att erinra mot föreslagen åtgärd.  

 

Handläggarens bedömning 

Den byggnad som är planerad bedöms inte påtagligt skada eller påverka de 

riksintressen som finns på platsen. Naturvårdsintresset avser hårdvallsängarna 

och sommarladugården nedanför berörd fastighet. Med tanke på att ett 

befintligt hus redan står uppställt på platsen och ska rivas för att ersättas, får 

det anses skäligt att detta inte påtagligt påverkar platsen. Fastighetsägaren har i 

samråd med arkitekt försökt efterlikna formen och intrycket av en 

lantbruksbyggnad i miljön. Fastigheten ligger lägre än vägen som är förlagd på 

nordöstra sidan, och bidrar till att inte skapa ett dominerande intryck vid 

passage i området. Förutsättningar för lov föreligger enligt plan- och 

bygglagen 9 kap 31 §. 
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Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar 

Översiktsplan 

Yttrande från sakägare 

Kartbild 

 

Beslutet sänds till: 

Sakägare 

Sökande 

 

Upplysningar 

 Arbetet får inte påbörjas förrän startbesked lämnats. 

 Startbesked kan inte lämnas förrän samråd har hållits. 

 Ni kallas härmed till samråd och uppmanas snarast ta kontakt med 

 byggnadsinspektören för att boka tid för detta. 

 Vid samrådet ska ni (byggherren) och kontrollansvarig vara med. 

 Senast vid samrådet ska följande kompletterande handlingar inlämnas: 

 -Förslag på kontrollplan 

 -Konstruktionsritningar, grund, tak och väggar. 

 - Energiberäkning om det krävs! Undantag är t.ex. bostadshus som är 

 avsedda för användning mindre än fyra månader per år och bostadshus 

 som är avsedda för användning under en begränsad del av året om 

 energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en 

 helårsanvändning. 

 Beslutet kungörs på Post- och inrikes tidningars hemsida, www.poit.se  

 Ärendet kan komma att överklagas inom tre-fyra veckor. 

 Om åtgärden påbörjas inom överklagandetiden görs det på egen risk. 

 Gränsgrannar och kända sakägare underrättas om beslutet enligt 9 kap  

 41 §. 

 Hur man överklagar, se bilaga. 

 Ansökan om att inrätta/ändra avloppsanläggning ska göras till 

 miljökontoret. 

 Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har 

 påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet 

 kungörs på Post- och inrikes tidnings hemsida www.poit.se. 

 

Avgift 

Avgiften för bygglovet i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 

enligt bifogad räkningsspecifikation. Faktura skickas separat. 

http://www.poit.se/
http://www.poit.se/
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Bygglov 
 

Björkhagen 4, ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med garage 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att bevilja bygglov för Björkhagen 4, tillbyggnad av enbostadshus med 

garage, 

 

att tekniskt samråd krävs, 

 

att färdigställandeskydd inte krävs för entreprenadsummor lägre än 400 000 

kr. 

_____________________ 

 

Bestämmelser 

För området gäller detaljplan. Förslaget strider mot gällande detaljplan vad 

avser storleken på huvudbyggnaden.  

 

Sakägare 

Berörda grannar har beretts tillfälle att avge yttrande och har inget att erinra 

mot föreslagen åtgärd.  

 

Handläggarens bedömning 

Förslaget innebär en sådan mindre avvikelse från detaljplanen som avses i 

plan- och bygglagen 9 kap 31 b §, då avvikelserna är förenliga med 

detaljplanens syften. Förutsättningar för lov föreligger enligt plan- och 

bygglagen 9 kap 30 §. 

Beviljat bygglov ger en byggnadsarea om 159.2 m2 och överskrider maxgräns 

med ca 7% (9.2 m2). Vilket är att se som en mindre avvikelse mot 

detaljplanen. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar 

Detaljplan 
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Upplysningar 

 Arbetet får inte påbörjas förrän startbesked lämnats. 

 Startbesked kan inte lämnas förrän samråd har hållits. 

 Ni kallas härmed till samråd och uppmanas snarast ta kontakt med 

 byggnadsinspektören för att boka tid för detta. 

 Vid samrådet ska ni (byggherren) vara med. 

 Beslutet kungörs på Post- och inrikes tidningars hemsida, www.poit.se  

 Ärendet kan komma att överklagas inom tre-fyra veckor. 

 Om åtgärden påbörjas inom överklagandetiden görs det på egen risk. 

 Gränsgrannar och kända sakägare underrättas om beslutet enligt 9 kap  

 41 §. 

 Hur man överklagar, se bilaga. 

 Ansökan om att inrätta/ändra avloppsanläggning ska göras till 

 miljökontoret. 

 Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har 

 påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet 

 kungörs på Post- och inrikes tidnings hemsida www.poit.se. 

 

Avgift 

Avgiften för bygglovet i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 

enligt bifogad räkningsspecifikation. Faktura skickas separat. 

http://www.poit.se/
http://www.poit.se/
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Bygglov 
 

Laxnäs 1:86, ansökan avser förlängning av tidigare beviljat tillfälligt marklov 

- marklov för befintlig grusad kundparkering. 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att med stöd av plan- och bygglagen kap 9. § 33 och kap. 9 § 31b bevilja 

förlängning av tidsbegränsat bygglov med 5 år från och med 2020-03-01. 

_____________________ 

 

Bestämmelser 

För området gäller detaljplan. Förslaget strider mot gällande detaljplan vad 

avser nyttjandet av marken till parkering istället för handel och småindustri.  

 

Sakägare 

Berörda grannar har beretts tillfälle att avge yttrande och har inget att erinra 

mot föreslagen åtgärd.  

 

Handläggarens bedömning 

Förslaget innebär en sådan mindre avvikelse från detaljplanen som avses i 

plan- och bygglagen 9 kap 31 b §, då avvikelserna är förenliga med 

detaljplanens syften.Den byggnad som är planerad bedöms inte påtagligt skada 

eller påverka de riksintressen som finns på platsen. Dialog har förts med 

tekniska kontoret om ärendet och det anses rimligt att de får nyttja platsen i 

fem år till, med ett möte efter tre år för att leta efter nya alternativa 

placeringar. Kraven som ställdes i tidigare tidsbegränsade bygglovet 

2014.0458 har efterlevts. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar 

Detaljplan 

Kartbild 

 

Beslutet sänds till: 

Sökanden 
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§ 58, forts       2020.0259                               334 

 

Upplysningar 

 Beslutet kungörs på Post- och inrikes tidningars hemsida, www.poit.se  

 Ärendet kan komma att överklagas inom tre-fyra veckor. 

 Om åtgärden påbörjas inom överklagandetiden görs det på egen risk. 

 Gränsgrannar och kända sakägare underrättas om beslutet enligt 9 kap  

 41 §. 

 Hur man överklagar, se bilaga. 

 Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har 

 påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet 

 kungörs på Post- och inrikes tidnings hemsida www.poit.se. 

 

Avgift 

Avgiften för bygglovet i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 

enligt bifogad räkningsspecifikation. Faktura skickas separat. 

http://www.poit.se/
http://www.poit.se/
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§ 59       2020.0272                               331 

 

Bygglov 
 

Långvattnet 1:87, ansökan avser nybyggnad av enbostadshus 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att bevilja bygglov för Långvattnet 1:87 nybyggnad av enbostadshus, 

 

att kontrollansvarig är Sonja Eliasson, 

 

att tekniskt samråd krävs, 

 

att färdigställandeskydd inte krävs för entreprenadsummor lägre än 400 000 

kr. 

_____________________ 

 

Bestämmelser 

Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.  

 

Sakägare 

Berörda grannar har beretts tillfälle att avge yttrande och har inget att erinra 

mot föreslagen åtgärd.  

 

Handläggarens bedömning 

Förutsättningar för lov föreligger enligt plan- och bygglagen 9 kap 31 §. Huset 

som tidigare stod på platsen har rivits under hösten 2019. Inga synpunkter 

finns från grannar angående placering eller utformning. Under hösten har 

sökanden uppfört garagebyggnad på tomten anpassad efter sin verksamhet, 

detta tillsammans med boningshuset bidrar till ett effektivare sätt att bedriva 

företag utanför centralorterna.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar 

Översiktsplan 

Områdesbestämmelser 
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Beslutet sänds till: 

Sökande 

Sakägare 

 

Upplysningar 

 Arbetet får inte påbörjas förrän startbesked lämnats. 

 Startbesked kan inte lämnas förrän samråd har hållits. 

 Ni kallas härmed till samråd och uppmanas snarast ta kontakt med 

 byggnadsinspektören för att boka tid för detta. 

 Vid samrådet ska ni (byggherren) och kontrollansvarig vara med. 

 Senast vid samrådet ska följande kompletterande handlingar inlämnas: 

 -Förslag på kontrollplan 

 -Konstruktionsritningar, grund, tak och väggar. 

 - Energiberäkning om det krävs! Undantag är t.ex. bostadshus som är 

 avsedda för användning mindre än fyra månader per år och bostadshus 

 som är avsedda för användning under en begränsad del av året om 

 energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en 

 helårsanvändning. 

 Beslutet kungörs på Post- och inrikes tidningars hemsida, www.poit.se  

 Ärendet kan komma att överklagas inom tre-fyra veckor. 

 Om åtgärden påbörjas inom överklagandetiden görs det på egen risk. 

 Gränsgrannar och kända sakägare underrättas om beslutet enligt 9 kap  

 41 §. 

 Hur man överklagar, se bilaga. 

 Ansökan om att inrätta/ändra avloppsanläggning ska göras till 

 miljökontoret. 

 Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har 

 påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet 

 kungörs på Post- och inrikes tidnings hemsida www.poit.se. 

 

Avgift 

Avgiften för bygglovet i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 

enligt bifogad räkningsspecifikation. Faktura skickas separat. 

http://www.poit.se/
http://www.poit.se/
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§ 60       2019.0055                               836 

 

Information angående ärende om renhållningsordning 

 
Beslut 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att notera informationen. 

__________________________ 

 

Redovisning av ärendet 

Nämnden har under februari begärt att Storumans kommun ska motivera 

varför nämndens föreläggande inte uppfylls inom angiven tid samt hur 

kommunen anser att fortsatt handläggning bör ske. Till följd av denna begäran 

skickade tekniska en skrivelse där de redogör för hur arbetet att ta fram en 

aktuell renhållningsordning kommer fortgå.   

 

Bilagor 

Skrivelse från tekniska avdelningen daterad 2020-02-19. 
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§ 61       

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att lägga meddelandena till handlingarna. 

________________________________ 

 

 

1  Dnr 2020.0005 340 

Protokoll 200207 från Mark- och miljödomstolen angående anläggnings- 

förrättning för gång- och cykelväg på fastigheten Björkfors 1:46 mfl, mål  

nr  

F13748-19. 

 

2  Dnr 2019.0145 399 

Dom 200115 från Mark- och miljödomstolen har vunnit laga kraft 200205,  

mål P 1687-19. 

 

3  Dnr 2019.0054 836 

Beslut 200211 från Länsstyrelsen i Västerbotten – överklagande av 

föreläggande/förbud angående mellanlagring och bränning av avfall på  

fastigheten Gardsjönäs 1:30. 

 

4  Dnr 2019.0657 317 

Protokoll 200212 från Mark- och miljödomstolen, mål nr  

M 485-20, aktbilaga 3 – MDD ger inte prövningstillstånd i överklagat ärende,  

dom 191220 i mål nr M 3539-19. 

 

5  Dnr 2020.0036 399 

Beslut 200214 från Länsstyrelsen i Västerbotten – avslår nämndens beslut  

att bevilja bygglov för attefallstillbyggnad av fritidshus och förråd, och 

återförvisar det till nämnden för fortsatt handläggning. 

 

6  Dnr 2020.0004 836 

Beslut 200217 från Länsstyrelsen i Västerbotten - Föreläggande enligt 12  

kap 6 § miljöbalken och samråd enligt kulturmiljö-lagen för underhålls-

åtgärder på 400 kV-ledningen UL1 S1-3 som går från Porjus i Norrbottens län 

till Grundfors i Västerbottens län genom Sorsele och Storumans kommuner. 
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7  Dnr 2019.0836 350 

Protokoll 200218 från Kommunfullmäktige § 14 – Tillgänglighetspolitiskt 

program för Storumans kommun 2020-2023 (KS/2019:1216). 

 

8  Dnr 2019.0894 900 

Protokoll 200218 från Kommunfullmäktige § 15 – Folkhälsopolitiskt program  

för Storumans kommun 2020-2022 (KS/2019:1280). 

 

 

9  Dnr 2018.0890 901 

Protokoll 200218 från Kommunfullmäktige § 16 – Strategi för CO2-effektiva  

resor i Storumans kommun (KS/2019:1383). 

 

10  Dnr 2019.0481 300 

Protokoll 200218 från Kommunfullmäktige § 17 – Revidering av plan- och 

bygglovstaxa – avgift för nybyggnadskarta (KS/2011:150). 

 

11  Dnr 2018.0890 901 

Protokoll 200218 från Kommunfullmäktige § 24 – Policy för offentlig konst i 

Storumans kommun 2020-2023 (KS/2020:4). 

 

12  Dnr 2020.0004 836 

Beslut 200221 från Länsstyrelsen i Västerbotten - Föreläggande enligt 12 kap 

6 § miljöbalken och samråd enligt kulturmiljö-lagen för träd-

säkring/kantträdsavverkning mellan Umnäs och Dikanäs och mellan 

Kronobäck och Storuman, Storuman och Vilhelmina kommuner. 

 

13  Dnr 2020.0008 835 

Beslut 200227 fr Havs- och vattenmyndigheten - disposition av villkorsmedel  

för Klippens kraftstation 153.000 kr. 

 

14  Dnr 2019.0958 399 

Beslut 200227 från Länsstyrelsen i Västerbotten – avslår nämndens beslut att 

bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus, och återförvisar det till nämnden 

för fortsatt handläggning. 

 

15  Dnr 2019.0446 836 

Rättelse av beslut 200228 från Länsstyrelsen i Västerbotten – överlåtelse av 

operativ miljötillsyn, rättelse enligt 35 § förvaltningslagen. 
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16  Dnr 2019.1039 399 

Dom 200303 från Mark- och miljödomstolen, mål nr P 352-20 – avslår 

sökandes överklagande. 

 

17  Dnr 2019.1057 332 

Beslut 200304 från Länsstyrelsen i Västerbotten – Tillstånd till om- och 

tillbyggnad av förvaltningsbyggnaden på fastigheten Kyrkostaden 1:31,  

Nya kyrkogården i Tärnaby, Storumans kommun. 

 

18  Dnr 2019.0805 331 

Beslut 200305 från Länsstyrelsen i Västerbotten – avslår sökandes över- 

klagande. 

 

19  Dnr 2019.1037 836 

Beslut 200312 från Jordbruksverket – beslut om undantag från 

Jordbruksverket tidigare beslut (angående begränsningar om provtagning av 

djur mm, att spärrförklara Umlax AB:s fiskodling i Slussfors (CVR 422) 

BKD). 

 

20  Dnr 2019.1037 836 

Beslut 200312 från Jordbruksverket angående provtagning av djur mm, om att 

undersöka fisk för BKD 

 

21  Dnr 2012.0595 356 

Rättelse av beslut 200228 från Länsstyrelsen i Västerbotten – ändring samt 

meddelande av nya villkor för täktverksamhet inom fastigheten Pauträsk 9:4, 

rättelse enligt 36 § förvaltningslagen. 

 

22  Dnr 2020.0004 836 

Beslut 200316 från Länsstyrelsen i Västerbotten - Föreläggande enligt 12 kap 

6 § miljöbalken och samråd enligt kulturmiljö-lagen för ombyggnad av 

ledningsnätet i och runt Tärna, Storumans kommun. 

 

23  Dnr 2019.0458 836 

Beslut 200316 från Länsstyrelsen i Västerbotten - Föreläggande enligt 12 kap 

6 § miljöbalken och samråd enligt kulturmiljö-lagen för 

bottenmoränprovtagning inom undersöknings-tillståndet Gunnarn nr 37, 

Storumans kommun. 
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24  Dnr 2020.0002 836 

Beslut 200323 från Länsstyrelsen i Västerbotten – Tillstånd till transport av 

farligt avfall och icke-farligt avfall för Contractor bygg i Hemavan AB. 

 

25  Dnr 2019.0458 836 

Beslut 200325 från Länsstyrelsen i Västerbotten - Föreläggande enligt 12 kap 

6 § miljöbalken och samråd enligt kulturmiljö-lagen för prospekteringsarbeten 

inom undersökningstillståndet Gunnarn nr 37, Storumans kommun. 

 

_____________________________ 
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§ 62 

 

Anmälan av delegationsbeslut fattade inom förvaltningen 
 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbesluten fattade inom förvaltningen 

för perioden fram till april 2020. 

____________________ 

 

Handlingar i ärendet 

Lista över delegationsbeslut ur förvaltningens ärendehanteringssystem fram 

till 2020-03-27. 


