
STORUMANS KOMMUN  PROTOKOLL  1(63) 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2015-12-09 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
  Utdragsbestyrkande 

 Plats och tid Kommunhuset, Paragrafen  2015-12-09, kl. 09:00-15:00 
 Ajournering för lunch 12.15–13:30 
    
Beslutande  
Ledamöter Runar Frohm (s) ordförande, § 153-173 , 175- 183 
 Agneta Holmner (l) 
 Erik-Abel Ejderud (kd) 
 Robin Ramstedt (m) tjänstgörande ersättare för Olle Wärnick 
  Bengt-Göran Burman (v) 
 Gunilla Pettersson (s) 
 Per-Eric Stenvall (c) tjänstgörande ersättare för Peder Wiklund 
                   
Övriga deltagande  
Tjänstemän  Camilla Carstedt, nämndsekreterare 
  Sonja Eliasson, förvaltningschef  
  Ulrika Kjellsdotter, planhandläggare 
  Stig-Lennart Nestander, byggnadsinspektör 
  Tommy Larsson, byggnadsinspektör  
  Roger Jonsson, miljöinpektör  
  Elin Rutqvist, miljöinspektör  
  Martin Linder, byggnadsinspektör 
  
Justering 
Justerare Erik-Abel Ejderud ( kd) § 153-173, 175-183 
 Robin Ramstedt (m), § 174   
  
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Storuman den 9 december 2015, Paragrafer § 153-183 
 
Underskrift Sekreterare . ………………………………………………….   
  Camilla Carstedt 
 
 Ordförande .................................................................................    
  Runar Frohm (s)  
  
 Ordförande § 174      ……………………………………………………. 
        Erik-Abel Edjerud (kd) 
 
 Justerande ..............................................................       …………………………………  
 Erik-Abel Ejderud (kd) §        Robin Ramstedt (m) § 174 
____________________________________________________________________________________________ 

 
ANSLAG/BEVIS 

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
 

Organ  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum  2015-12-09 
 

Datum då anslaget sätts upp  2015-12-09      Datum då anslaget tas ned  2015-12-30 
 
Förvaringsplats för protokollet   Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Storuman. 
 
 
Underskrift  ........................................................................... 

 Camilla Carstedt 
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§ 153 
 

 Jäv och intressekonflikt 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden konstaterar 
 
att Runar Frohm (s) anmäler jäv eller intressekonflikt i § 174, 
rättelseföreläggande Joeström 2:12 
 
_________________________ 

 
Bakgrund 
Enligt nämndens beslut 2010-05-11, § 75, ska eventuellt jäv eller 
intressekonflikt anmälas innan ärendena börjar behandlas. 
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§ 154 2014.0209  901 
 
Budgetupföljning januari – november 2015 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisad budgetuppföljning 
________________ 
 
Bakgrund 
Nämnden följer varje månad upp det ekonomiska utfallet gentemot 
budget. 
 
Handläggarens bedömning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet bedrivs till stor 
del under barmarksperioden. Budgeten är inte periodiserad på annat 
sätt än med 1/12 per månad. Utfallet ligger i riktigt bra nivå mot 
budget.  
 
Riktvärdet för att helt följa budget per 20151130 är 92 % och det är 
precis det vi hamnar på per 20151130, verkligt utfall. 

 
 

Personalkostnader 
Personalkostnaderna ligger helt i nivå med budget. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    



STORUMANS KOMMUN  PROTOKOLL  4 (63)   
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-12-09 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

§ 155 2015.0053  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. 
___________________ 
 
Bakgrund 
I ett led att förbättra nämndens styrning, uppföljning och 
verksamhetskontroll går man igenom protokoll och beslut från 
nämndens sammanträde under perioden till och med november  
2015. 
 
Handläggarens bedömning 
 
Inga händelser eller beslut att behandla till detta sammanträde. 
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§ 156                  2015.0079  901 
 
Sammanträdesplan 2016 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna sammanträdesplanen för 2016 
__________________________ 
 
Bakgrund 
En sammanträdesplan för Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsberedning och Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens sammanträden är framtagen 
utifrån sammanträdesplanen för Kommunsstyrelsen (KS) och 
Kommunfullmäktige (KF). 
 
Bilaga  
Sammanträdesplan 2016 
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§ 156, forts                 2015.0079  901 
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§ 157                   2013.0682  901 
 
Val till rådet för pensionärs och funktionsfrågor 
  
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att nominera ordförande Peder Wiklund (c) och vice ordförande 
Gunilla Pettersson (s) till rådet för pensionärs och funktionsfrågor. 
 
______________________ 
 
Ärendet 
Planen för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning 
och funktionshinder 2013-2015 ska revideras. En ordinarie och en 
ersättare från alla nämnder samt från funktionshindersföreningar ska 
utses.  
Rådet för pensionärs och funktionshinderfrågor ser gärna att de 
nominerade är ordförande och vice ordförande från de olika 
nämnderna. Arbetsgruppen kommer att starta sitt arbete i början av 
2016.  
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§ 158                      2014.0460    315 
 
Antagande – Detaljplan för del av Björkfors 1:122 
(handelsområde) i Hemavan , Storumans kommun 
Förslag till detaljplan för handelsområde vid Hemavans Flygplats, 
del av fastigheten Björkfors 1:122 i Hemavans samhälle, Storumans 
kommun, Västerbottens län, upprättad april, reviderad november 
2015. 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att anta detaljplan för del av Björkfors 1:122 (handelsområde) i 
Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad april 
2015, reviderad november 2015. 
 
Hur man överklagar: Se bilaga. 
________________________________ 
 
Bakgrund och syfte 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-09-18, § 110, 
att upprätta detaljplan för området. Marken ägs av Storumans 
kommun. Området ligger centralt i Hemavan vid Hemavan Tärnaby 
Airport. Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar 
för att uppföra bilverkstads- och butiksbyggnad samt skoterhandel 
med tankställe för drivmedel.  
 
Samrådstid 
Förslag till detaljplan har varit ute för samråd under tiden 25 maj till 
och med 17 juni 2015. Utifrån det som framkom under samrådstiden 
har planförslaget reviderats, bl a utifrån den nya karteringen som 
utförts av 100 års flöde (rapport - Underlag för samordnad 
beredskaps-planering vid höga flöden och dammbrott i Umeälven, 
WSP 2015-04-20).  
 
Granskningstid 
Reviderat förslag till detaljplan har varit utställd för granskning 
under tiden 16 november till och med 7 december 2015. Inkomna 
synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande. 
Granskningsutlåtandet redovisas vid nämndens sammanträde den 9 
december. 
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§ 158, forts                    2014.0460    315 
 
Bestämmelser 
Aktuellt område ligger inom riksintresse för naturvård, rörligt 
friluftsliv och friluftsliv. I fördjupad översiktsplan är området 
utmärkt som utredningsområde. Skälet till detta är att för att få en 
fortsatt god utveckling av besöksnäringen och Hemavan Tärnaby 
som destination ställs krav på utveckling av nuvarande flygplats. 
Förslaget följer gällande fördjupad översiktsplan för Hemavan. 
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§ 159                  2014.0573     315 
 
Antagande av områdesbestämmelser vid Linsundet 
 
Förslag till områdesbestämmelser vid Linsundet (Raejietjåelmie), 
Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad april, reviderad 
augusti och oktober/november 2015.  
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 
att i områdesbestämmelserna förtydliga att de gemensamma 
badplatser som utpekats avser badtunna/bastutunna, 
 
att anta områdesbestämmelser vid Linsundet (Raejietjåelmie), 
Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad april, reviderad 
augusti och oktober/november 2015. 
 
Hur man överklagar: Se bilaga. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Ofta används områdesbestämmelser för att storlek och omfattning av 
en fritidshusbebyggelse eller för att förhindra ett olämpligt 
byggande. De används också för att minska eller öka kraven vid 
bygglov. 

I de gällande områdesbestämmelserna som antogs av kommunen 
2008 har man pekat ut lämpliga byggplatser. Områdesbestämmelser 
togs fram med stöd av då gällande översiktsplan för Storumans 
kommun från 1991. 

Tärna socken samfällighet har 2014-10-20 inkommit med en 
förfrågan om att utöka området ytterligare. Föreslagna möjliga 
byggplatser har tagits fram och finns utmärkta med koordinater. 
 
Besiktningar har skett på plats av representanter från miljö- och 
samhälls-byggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2015-03-18 att ta fram nya områdesbestämmelser för 
Linsundet. 

Samrådstid 
Förslag till områdesbestämmelser har varit ute för samråd under  
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§ 159, forts                      2014.0573     315 
 
tiden 14 maj till och med 4 juni 2015. Inkomna synpunkter och 
yttranden har sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelse. 

Områdesbestämmelserna har reviderats efter synpunkter som 
framkom efter samrådet. 
 
Granskning 
Planförslaget har varit utställd för granskning under tiden 25 
september till och med 16 oktober 2015. Inkomna synpunkter och 
yttrande har kommenterats i föreliggande granskningsutlåtande. 

Beskrivning 
Planområdet utgör del av en samfällighet för gamla Tärna sockens 
stam-fastigheter. Området har av tradition använts av 
ortsbefolkningen som bas för husbehovsfiske i sjön Överuman.  

Planområdet ligger utsatt i det storslagna fjällandskapet i översta 
delen av Umeälvens dalgång där stor restriktivitet råder för prövning 
av ny bebyggelse.  
 
Området har i dag en för fjällområdet säregen karaktär kännetecknad 
dels av 
byggnadernas ringa storlek, dels av markarrende-förutsättningen och 
dess nyttjande för begränsad vistelse i samband med fiske. Det har 
alltså inte karaktär av traditionellt fritidshusområde med privatiserad 
och iordningställd tomtmark utan har större likhet med motsvarande 
fiskebaserad bebyggelse vid t ex Höga kusten. Detta innebär också 
att platsen upplevs och är allmänt tillgänglig på ett helt annat sätt än 
vid privatisering. Området ligger inom LIS-område 
(landsbygdsutveckling i strandnära läge). 
 
Syftet med bestämmelserna är entydigt att kunna behålla områdets 
ovan beskrivna, speciella karaktär där som nämnts även 
tillgängligheten för allmänheten upplevs som god. 
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Bilaga 

BESVÄRSHÄNVISNING 
 
Tillhör Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 9 december 2015, § 159. 
 
 
Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Länsstyrelsen i Västerbotten, 
901 86  UMEÅ. 
 
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till: 
 
Storumans kommun 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
923 81  STORUMAN 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden måste få ditt överklagande inom tre (3) veckor 
från den dag det justerade protokollet tillkännagivits genom anslag.     
 
Storumans kommun sänder överklagandet vidare till länsstyrelsen i Västerbottens län 
för prövning. 
 

 Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets 
diarienummer eller fastighetsbeteckning, eller berätta i korthet vad beslutet handlar 
om. 

 Tala också om vilken ändring du vill ha i beslutet. Redogör dels för varför du menar 
att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut är felaktigt, dels hur du anser att 
beslutet ska ändras.               
 
Underteckna brevet, förtydliga namnteckningen och uppge postadress och 
telefonnummer. 
 
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt, bör du skicka 
med det. 
 
Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig. 
 
Ytterligare upplysningar kan lämnas miljö- och samhällsbyggnads-kontoret, telefon 
0951 - 140 00 vx. 
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§ 160                 2015.0046     318 
 
Samråd – förslag till detaljplan för del av Björkfors 1:125, 
"Hyllan West"  
 
Förslag till detaljplan för bostäder på del av fastigheten Björkfors 
1:125 i Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad 
november 2015. 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att skicka ut förslaget för samråd till berörda sakägare, myndigheter 
med flera. 
__________________________ 
 
Bakgrund/sammanfattning av ärendet 
AB Snöstenen har ansökt om planbesked för att möjliggöra en 
planläggning av bostäder på del av fastigheten Björkfors 1:125. 
Fastigheten ägs av Storumans kommun. Området ligger inom s k 
Sp3-området eller ”Hyllan”. AB Snöstenen har ambitioner och 
planer på att bidra med den fortsatta utvecklingen av Hemavan som 
attraktiv skidort mot en nordisk marknad. Syftet är att utveckla 
aktuellt område med ett antal nya tomter med ski in – ski out 
möjligheter liknande området Kungsbacken, och därigenom bidra, 
marknadsföra och skapa ny attraktionskraft för Hemavans västra 
delar.   
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-03-18, § 26, 
att upprätta detaljplan med standardförfarande. Behovsbedömning är 
upprättad mars 2015. Förslaget bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan varför ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver 
upprättas. 
 
Bestämmelser 
Fastigheten ligger detaljplanelagt område. I gällande detaljplan 
(kommunens bet 1:4) ligger platsen delvis inom område för linbana 
och teknikbacke och park eller plantering. I gällande detaljplan  
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(kommunens bet 1:7) ligger del av platsen inom område som 
undantogs från områdes- och bestämmelsegräns. Detta gjordes då vid 
utsättning av kvarteren visades sig att två tomter kom i konflikt med 
redan anlagda leder från teknikbacken och fjällsluttningen. De 
aktuella tomterna Björkfors 1:222 och 1:223 ägs av Storumans 
kommun.  
 
En liten del av platsen ligger inom alpint intresseområde enligt 
gällande fördjupad översiktsplan för Hemavan. Långsiktiga riktlinjer 
för nya fritidshusområdet för bilburna besökare bör lokaliseras 
utanför det centrala område men med så god skid- och 
gångförbindelser som möjligt till detta. 
 
Platsen ligger inom riksintresse för friluftsliv.  
Platsen ligger inom Ubmeje tjeälddies vår-, sommar-, höst- och 
förhöstland. Ligger inom renens trivselland.  
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§ 161                       2015.0486     318 
 
Ansökan om planbesked för del av Björkfors 1:59 (Tärna 
Fjällpark)  
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att inte ändra gällande detaljplan enligt nedanstående motivering: 
 
En enig nämnd vidhåller tidigare fattat beslut om negativt 
planbesked från 2014-03-19 § 30 för samma åtgärd. Remissvaren har 
i överlag påtalat det olämpliga i att i byggnaden anlägga bostäder. 
 
Nämnden vill tillägga att man är villig att pröva eventuell annan 
användning än bostäder. Den information som delgetts delar av 
nämnden vid en informationsträff påtalade en vilja att sälja 
Fjällparken och därav ville man genomföra planändringen.  
Eventuell ny ägare bör inkomma med tänkt användning. 

 
Detta beslut går inte att överklaga (plan- och bygglagen 13 kap. 2 §). 
 
Avgift enligt räkningsspecifikation. 
_______________________ 
 
Bakgrund Tärna Fjällpark 
Historik 
Fjällparken byggdes av offentliga medel för att, i området och i 
kommunen, kunna tillskapa en konferens- och utställningsanläggning 
som inte gick att bekosta av enskilda aktörer i området. Stiftelsen 
Tärna Fjällpark byggde anläggning 1987/88 på mark som då ägdes 
av Storumans kommun. Stiftelsen bestod bland annat av 
Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Umeå och Storuman kommuner, 
Svenska Turistföreningen och Tärna PR-förening. 
 
Nutid 
I dagsläget driver Länsstyrelsen ett Naturum i anläggningen och intill 
ligger en fjällbotanisk trädgård. I Naturum finns en utställning om 
Vindelfjällens naturreservat – allt från berggrundens uppbyggnad till 
Vindelfjällens växt- och djurliv – liksom områdets rika kulturhistoria 
från forntid till nutid. Naturum har cirka 9 000 besökare årligen och 
tillsammans med trädgården Hemavan-Tärnaby största besöksmål 
sommartid. Vid Naturum startar Kungsleden, en led som är  
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världskänd och mängden vandrare ökar årligen. Fjällbotaniska 
trädgården har cirka 3 000 besökare varje sommar. Skötsel och 
underhåll av trädgården ombesörjs av den ideella föreningen 
Fjällbotaniska Trädgårdens Vänner (grundad 1991), medan marken 
ägs av Storumans kommun. Kommunen bidrar via 
bygdeavgiftsmedel till underhåll av de fasta installationerna (stigar,  
odlingslådor m m). Guiderna i trädgården anställs av Länsstyrelsen i 
Västerbotten. 
 
Ansökan om planbesked 2015 
Hemavan Alpint AB/Hemavan Högfjällshyllan AB har 2015-09-10 
ansökt om planbesked för att möjliggöra en detaljplaneändring från 
användning Hotell och centrumanläggning till bostäder för delar av 
Tärna Fjällpark.  
 
Som skäl anger sökanden att efterfrågan på konferenslokal stadigt 
gått ner, varför stora ytor står outnyttjade i bästa läge. Efterfrågan på 
semesterbostäder i Hemavan har ökat de senaste åren och Hemavan 
Högfjällshyllan AB som äger byggnaderna ser en potential i att 
utnyttja Tärna Fjällpark till boende. 
 
Hemavan Alpint AB/ Hemavan Högfjällshyllan AB vill bygga om 
plan 2 och plan 3 till 6 stycken lägenheter mellan 30‐158 kvm. 
Lägenheterna varierar mellan 1 till 6 rum och med egen balkong, 
pentry/kök och wc/dusch. På plan 9 bygger man en lägenhet à 5 rum, 
på plan 10 en lägenhet à 4 rum.  
 
Två nya entréer placeras på byggnadens nordöstra fasad i nivå med 
plan 3, där man schaktar upp för en enkelriktad bilväg med lastplats 
för in och urlastning vid ankomst. Vägen är tänkt att delvis 
samnyttjas med nytt planerat boende, högre upp enligt fastställd 
detaljplan. Sökanden har inkommit med en parkeringsutredning och 
två alternativ till trafiklösning. 
 
Entréplan, trapphus och hiss är tänkt att anpassas så att det är möjligt 
för allmänheten att nå den Fjällbotaniska trädgården. Hissen förblir 
därmed disponibel för besökare till Fjällbotaniska trädgården. 
 
Lägenheterna kommer att nyttjas som fritidsboende, men säljas som 
bostads-rätter, med möjlighet för uthyrning via Hemavan Alpint AB. 
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Yttranden 
Ansökan om planbesked är skickat för synpunkter till Länsstyrelsen 
Naturvård, Fjällbotaniska Trädgårdens vänner, Tärnafjällen Invest 
AS, kommunstyrelsen och räddningstjänsten. Nedanstående har 
inkommit med yttranden/synpunkter. 
 

1. Länsstyrelsen Naturvård 
Sammanfattningsvis påpekar länsstyrelsen att parkering utanför 
Fjällparken ska vara korttidsparkering för besökare till Naturum. 
Hissen kan ge upphov till ljudproblem om det inte förebyggs genom 
isolering och information till bostadsrättsägarna. Förrådet mot 
sydväst om fjällparken ska säkerställas i detaljplan. Utveckling och 
förbättringar av skyltning i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer 
ska utföras och det bör beaktas. Länsstyrelsen kommer utveckla och 
förbättra skyltning till och vid Kungsleden. Vid startpunkten kom en 
ledterminal med tydligare/förbättrad information om Kungsleden och 
Vindelfjällen uppföras och detta bör beaktas. 
 

2. Fjällbotaniska Trädgårdens vänner 
Sammanfattningsvis framhåller Fjällbotaniska trädgårdens vänner 
farhågor att hissen kommer att förorsaka bullerproblematik. Liksom 
länsstyrelsen påpekas att parkeringsplatserna framför Fjällparken ska 
vara tillgängliga för besökare till Naturum och trädgården. Utökad 
skotertrafik innebär påtagliga risker för skidåkare som kommer ned 
längs Kungsleden och för odlingsytorna i trädgården. Skoter- och 
släpvagnsparkering bör istället anläggas i de nedre parkeringar och 
trafiken leds förbi trädgården och Kungsleden via tydliga 
skoterleder. Föreningen ställer sig också frågande till 
fastighetsägarens prioriteringsordning i utvecklingsprocessen och att 
det saknas garantier för att Naturum får nyttja lokalerna på plan 1. 
Man ställer sig tveksam till att bostäder är det lämpligaste sättet att 
nyttja dessa lokaler, den stora risken anser föreningen är 
ägandeformen, med distribuerat ägande följer ökade krav på 
ljudisolering, privat och hiss och entré och lägre tolerans för 
konkurrerande verksamheter. Likväl förstår föreningen att någon 
form av åtgärd måste vidtas och föreslår att delar av Högfjällhotellets 
aktiviteter förläggs till Fjällparken, efter lämpliga ombyggnationer. 
Föreningen förordar att huset byggs om för hotellverksamhet, 
restaurang, bastu, gym, relax och solterass med café. 
I samband med att Fjällparken renoveras yrkar föreningen på att 
fastighetsägare drar en sommarvattenledning till trädgården för att 
garantera att det finns vatten för trädgårdens behov. 
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3. Tärnafjällen Invest AB 
Strömma har tidigare sålt in Fjällparken som konferensareal mot 
intilliggande planlagt område ”Högfjällshyllan” som vi äger. Vi är 
också osäker på om väg väster om Fjällparken upp mot baksidan 
fungerar mot våra fastigheter. 
 

4. Kommunstyrelsen (via tekniska avdelning) 
I gällande detaljplan (Högfjällshyllan) finns ett vägområde nordost 
om Tärna Fjällpark. Denna väg ska användas av den bebyggelse som 
planeras nordväst om Tärna Fjällpark, Högfjällshyllan. Denna 
detaljplan möjliggör byggande av sju lägenhetshus med ca 12 
lägenheter i varje hus.  
 
Vägen planeras nära byggnaden och redovisas i situationsplanen som 
enkel-riktad. Enkelriktningen förutsätter dock att en ny väg anläggs 
direkt nordväst om Tärna Fjällpark i anslutning till befintlig stödmur.  
 
Vägen ”bakom” byggnaden kommer att vara relativt mycket 
trafikerad när allt är utbyggt. Ifall vägen inte blir enkelriktad kommer 
trafiken att bli ännu mer omfattande vilket inte är att föredra ifall 
bostäder tillåts i Tärna Fjällpark. 
 

5. Miljö- och samhällbyggnadsförvaltningens yttrande (byggruppen 
bestående av byggnadsinspektörer) 
Att ha boendeparkeringar på andra sidan vägen är farligt ur 
säkerhetssynpunkt då barn kommer att korsa vägen. Utgången från 
lägenheterna på baksidan är farlig då den vätter rakt mot väg. 
Lägenheterna är omgivna av väg och trafik på tre sidor. Slänten på 
baksidan måste erosionssäkras (rasrisk). Yttrande från brand saknas. 
Tillgänglighet bör gå att ordna, men detaljgranskning är inte möjlig 
utifrån befintlig ritning. En besiktning måste göras för att bedöma 
byggnadens skick med avseende på hållfasthet samt 
energiförbrukning. Sammantaget bedöms fastigheten olämplig som 
bostad. 
 
Sökandens kommentarer på inkomna yttranden  
Fjällbotaniska Trädgårdens vänner 
Fjällbotaniska trädgårdens hissentré i huset kommer liksom de 
allmänna toaletterna att vara öppna dagtid för daggäster även i 
framtiden. Bottenvåningen kommer även i framtiden att innehålla  
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Naturum och tanken är att övriga idag outhyrda lokaler skall komma 
att användas till butik, uthyrning eller lämplig verksamhet. 
 
Vi ändrar illustrationen till parkeringen så att skotersläp ställs på den 
nedre parkeringsytan. 
Ägaren av fastigheten har genom åren försökt att hitta användning 
för lokalerna men det här förslaget är det som möjliggör utnyttjande 
av lokalerna. 
 
Länsstyrelsen Naturvård 
Bra synpunkter som beaktas vid det fortsatta planarbetet och vid 
ändrad användning av delar av byggnaden. 
 
Tärnafjällen Invest AB 
Vi hade föreslagit att vägen skulle kunna enkelriktas med uppfart 
runt Tärna Fjällparksbyggnad och nerfart alltså inte uppfart på 
nordvästsidan, som ett alternativ till att ha den dubberiktad som 
planerat i detaljplanen. Det bara är 4 lägenheter i fjällparken som får  
 
sin entré därifrån och det finns utrymme att ordna en ficka för i och 
urlastning även vid dubbelritad trafik. Vägens läge är inte flyttad från 
detaljplanen. Vi anser att det går att göra den både enkel och 
dubbelriktad, den nya föreslagna enkelriktade nerfarten nordväst om 
Tärna Fjällpark kommer att få en lutning på c:a 1/12.  
 
Kommunstyrelsen (via tekniska avdelning) 
Vi hade föreslagit att vägen skulle kunna enkelriktas, för att den då 
skulle kunna göras lite smalare och erbjuda mer plats för lastning och 
lossning till de lägenheter som planeras i Tärna Fjällpark. Förslaget 
står inte och faller med det som vi ser det. Det bara är 4 lägenheter i 
fjällparken som får sin entré därifrån och det finns utrymme att ordna 
en ficka för i och urlastning även vid dubbelritad trafik. Vägens läge 
är inte flyttad från detaljplanen. Vi anser att det går att göra den både 
enkel och dubbelriktad, den nya föreslagna enkelriktade nerfarten 
nordväst om Tärna Fjällpark kommer att få en lutning på cirka 1/12. 
 
Kompletterande parkeringsutredning 
Sökanden har 2015-11-17 inkommit med kompletterande 
parkeringsutredning där man bl a kontstaterar att i området finns ett 
överskott på 64 parkerings-platser när området är fullt utbyggt 
inklusive parkering för bostäder.  
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Tidigare fattade planbesked 2014 
Dåvarande fastighetsägare Strömma Turism & Sjöfart AB ansökte 
2014 om planbesked med samma syfte. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-03-19, § 30, att inte 
medge en ändring av gällande detaljplan. Som motivering nämndes 
bland annat att byggnadens strategiska läge i samhället gör det 
viktigt att den används för ändamål som främjar hela samhället. En 
planändring som tillåter bostäder skulle också på sikt kunna hota den 
botaniska trädgården och Naturum. 
 
Bestämmelser 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och medger Hotell 
och centrumanläggning. Gällande detaljplan antogs 1995, 
genomförandetiden gick ut 2000. Fastigheten ligger, enligt gällande  
fördjupad översiktsplan för Hemavan, inom område för 
turistanläggning, boenden/service.  
 
Bedömning 
När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller 
kraven i plan- och bygglagen 5 kap. 3 § ska kommunen ge sitt 
planbesked inom fyra månader, om kommunen och den som har 
gjort begäran inte kommer överens om något annat.  
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Ansökan om planbesked på fastigheten Stensele 3:14 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att påbörja arbetet med att upprätta detaljplan, 
 
att upprättande av detaljplanen handläggs genom utökat förfarande, 
 
att ett beslut om antagande av detaljplan bedöms ske 
oktober/november 2016. 
 
Detta beslut går inte att överklaga (plan- och bygglagen 13 kap. 2 §). 
 
Avgift enligt räkningsspecifikation. 
__________________________ 
Bakgrund/sammanfattning av ärendet 
Södra Lapplands Pastorat har ansökt om planbesked för att 
möjliggöra en utökning av begravningsplatser på fastigheten Stensele 
3:14. Sökanden anger att Stensele kyrkogård kommer inom en snar 
framtid att behöva utökas, och att de ser denna del av sin mark som 
den bästa lösningen utifrån mark-förhållandena. 
 
Bestämmelser 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område, användning Natur. 
Förslaget strider mot gällande fördjupad översiktsplan för Storuman-
Stensele 2011 då det ligger inom område för jordbruksmark. 
 
Det finns även en gällande detaljplan för det östra området (ovanför 
reningsverket). Detaljplanen antogs 1996-06-27. Efter kontakt 
nyligen med sökanden så meddelades att pastoratet har bedömt att 
det östra området blir för kostsamt att anlägga. Vegetationen består 
av granskog. 

 
Bedömning 
När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller 
kraven i plan- och bygglagen 5 kap. 3 § ska kommunen ge sitt 
planbesked inom fyra månader, om kommunen och den som har 
gjort begäran inte kommer överens om något annat. Av planbeskedet 
ska det framgå om kommunen avser inleda planläggning och det ska  
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också framgå när planen bedöms kunna antas. Ett positivt 
planbesked är inte bindande. 
 
Sökanden ska informeras om att det krävs utredningar om 
markförhållanden i en geoteknisk och geohydrologisk utredning. 
 
Med anledning av att förslaget strider mot gällande fördjupad 
översiktsplan måste utökat förfarande användas. Standardförfarandet 
kan tillämpas då förslaget till detaljplan är förenligt med 
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av 
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.  
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Planbesked - Ansökan om planbesked för Laxnäs 1:123 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att påbörja arbetet med att upprätta detaljplan, 
 
att upprättande av detaljplanen handläggs genom standardförfarande, 
 
att ett beslut om antagande av detaljplan bedöms ske juni 2016. 
 
Detta beslut går inte att överklaga (plan- och bygglagen 13 kap. 2 §). 
 
Avgift enligt räkningsspecifikation. 
 
_______________________________ 
Bakgrund/sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren av Laxnäs 1:123  har ansökt om planbesked för att 
möjliggöra en planläggning av bostäder på fastigheten Laxnäs 1:123. 
Planbeskedet avser 8 tomter i den sydöstra delen (etapp 1). 
 
Bestämmelser 
Fastigheten ligger utom detaljplanelagt område. Förslaget strider inte 
mot gällande fördjupad översiktsplan för Tärnaby 1999.  
Platsen ligger inom riksintresse för friluftsliv.  
Platsen ligger inom Vapstens samebys åretruntmarker och 
kalvningsland.   

 
Bedömning 
När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller 
kraven i plan- och bygglagen 5 kap. 3 § ska kommunen ge sitt 
planbesked inom fyra månader, om kommunen och den som har 
gjort begäran inte kommer överens om något annat. Av planbeskedet 
ska det framgå om kommunen avser inleda planläggning och det ska 
också framgå när planen bedöms kunna antas. Ett positivt 
planbesked är inte bindande. 
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Ett planbesked enligt plan- och bygglagen 5 kap. 5 § bedöms kunna 
lämnas.  
Standardförfarandet kan tillämpas då förslaget till detaljplan är 
förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens 
granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten 
eller i övrigt av stor betydelse.  
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Planbesked - Ansökan om planbesked för del av Björkfors 
1:599 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att påbörja arbetet med att upprätta detaljplan, 
 
att upprättande av detaljplanen handläggs genom standardförfarande, 
 
att ett beslut om antagande av detaljplan bedöms ske juni 2016. 
 
Detta beslut går inte att överklaga (plan- och bygglagen 13 kap. 2 §). 
 
Avgift enligt räkningsspecifikation. 
 
______________________________________ 
Bakgrund/sammanfattning av ärendet 
XX har ansökt om planbesked för att möjliggöra en planläggning av 
en tomt med användning bostad på del av fastigheten Björkfors 
1:599. Storumans kommun äger fastigheten. 
 
Bestämmelser 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område, användning Natur 
(kommunens bet 1:36).  Genomförandetiden gick ut 2007. Förslaget 
strider inte mot gällande fördjupad översiktsplan för Hemavan (2011).  
 

Platsen ligger inom riksintresse för friluftsliv.  
 
Platsen ligger inom Umbeje tjeälddies åretruntmarker och renens 
trivselland.  

 
Bedömning 
När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller 
kraven i plan- och bygglagen 5 kap. 3 § ska kommunen ge sitt 
planbesked inom fyra månader, om kommunen och den som har 
gjort begäran inte kommer överens om något annat. Av planbeskedet 
ska det framgå om kommunen avser inleda planläggning och det ska 
också framgå när planen bedöms kunna antas. Ett positivt 
planbesked är inte bindande 
. 
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Ett planbesked enligt plan- och bygglagen 5 kap. 5 § bedöms kunna 
lämnas.  
 
Standardförfarandet kan tillämpas då förslaget till detaljplan är 
förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens 
granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten 
eller i övrigt av stor betydelse.  
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Planbesked - Ansökan om planbesked Joeström 1:14 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att påbörja arbetet med att upprätta detaljplan, 
 
att upprättande av detaljplanen handläggs genom standardförfarande, 
 
att ett beslut om antagande av detaljplan bedöms ske juni 2016. 
 
Detta beslut går inte att överklaga (plan- och bygglagen 13 kap. 2 §). 
 
Avgift enligt räkningsspecifikation. 
 
______________________________________ 
 
Bakgrund/sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren av Joeström 1:14 har ansökt om planbesked för att 
möjliggöra en planläggning av bostäder på fastigheten Joeström 
1:14.  
 

Bestämmelser 
Fastigheten ligger utom detaljplanelagt område. Området ligger inom 
riksintresse friluftsliv samt turism och rörligt friluftsliv. Enligt 
gällande översiktsplan så finns goda förutsättningar för 
fritidsbebyggelse. Ny bebyggelse bör lokaliseras med hänsyn till 
jordbrukets intresse och landskapsbilden. 
 
Platsen ligger inom Ubmeje tjeälldies vår-, sommar-, höst- och 
förhöstland. Ligger inom renens trivselland.  

 

Bedömning 
När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller 
kraven i plan- och bygglagen 5 kap. 3 § ska kommunen ge sitt 
planbesked inom fyra månader, om kommunen och den som har 
gjort begäran inte kommer överens om något annat. Av planbeskedet 
ska det framgå om kommunen avser inleda planläggning och det ska 
också framgå när planen bedöms kunna antas. Ett positivt 
planbesked är inte bindande.  
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Besiktning av området har skett av Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande, vice ordförande, 
förvaltningschef/stadsarkitekt, bygglovhandläggare samt 
miljöinspektör. Utifrån lokalisering i förhållande till väg och övrig 
bebyggelse samt okulär besiktning av mark och terräng bedöms 
platsen vara lämplig för fritidshusbebyggelse i den storlek som 
ärendet omfattar. 
 
Ett planbesked enligt plan- och bygglagen 5 kap. 5 § bedöms kunna 
lämnas.  
 
Standardförfarandet kan tillämpas då förslaget till detaljplan är 
förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens 
granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten 
eller i övrigt av stor betydelse.  
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Strandskyddsdispens Forsbäck 1:45 
  
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att medge strandskyddsdispens med stöd av 7 kap 18c§ miljöbalken 
på Forsbäck 1:45 för fritidshus vid Sundet, Gäutan, 
 
att dispens medges från strandskyddsbestämmelserna då  
särskilt skäl för strandskyddsdispens föreligger enligt 7 kap 18c§ i 
miljöbalken då området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets syften och åtgärden inte 
påverkar förutsättningarna för den allmänrättsliga tillgången till 
strandområdet och inte väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- 
och växtlivet på land och i vatten, 
 
att tomtplatsavgränsning gäller hela Forsbäck 1:45. 
 
att byggnadsinspektören får delegation att besluta om bygglov efter 
att strandskyddsdispensen vunnit laga kraft. 
__________________________ 
Ärendebeskrivning 
Ansökan gäller ett fritidshus på Forsbäck 1:45 som ska ersätta ett 
mindre äldre fritidshus. Fritidshuset placeras på en höjd ca 66 meter 
från stranden vid Sundet, Gäutan. Mellan Forsbäck 1:45 och stranden 
går en enkel skogsbilväg, ca 800 meter lång, som ansluter till E12 
ovanför, i nordlig riktning. Efter vägen ner till Forsbäck 1:45 ligger 
ett par äldre fritidshus med tillhörande förrådsbyggnader. Mått till 
strand och placering av det nya fritidshuset redovisas i 
situationsplan. 
 
Ärendet prövas även i annat beslut enligt 2 kap. plan- och bygglagen. 
 
Bestämmelser 
För området gäller bestämmelser enligt 7 kap. 13§ i miljöbalken.  
 
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
 
Förslaget strider mot gällande översiktsplan då det ligger inom 
riksintresseområde för friluftsliv samt turism och rörligt friluftsliv. 
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Yttranden 
Miljöinspektören har inget att erinra mot förslaget.  
 
Handläggarens bedömning 
Särskilt skäl för strandskyddsdispens föreligger enligt 7 kap. 18c§ i 
miljöbalken då området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets syften och åtgärden inte 
påverkar förutsättningarna för den allmänrättsliga tillgången till 
strandområdet och inte väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- 
och växtlivet på land och i vatten. 
 
 
Upplysningar 

 Angiven åtgärd kan kräva anmälan eller tillstånd för 
vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. 

 Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut. Beslutet om 
överprövning ska fattas inom tre veckor från det att länsstyrelsen fått 
ta del av beslutet. Avvakta därför länsstyrelsens beslut innan några 
åtgärder vidtas. 

 Länsstyrelsens beslut att upphäva kommunens beslut om dispens får 
överklagas hos miljödomstolen. 

 Enligt 7 kap 18h § miljöbalken upphör denna dispens att gälla om 
den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller 
inte har avslutats inom fem år från den dag dispensbeslutet vann laga 
kraft. 
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§ 167                         2015.0634     331 
 
Bygglov Stensele Allmänningsskog 1:1 
 
Stensele allmänningsskog 1:1 (Järvsjöbäcken), ansökan avser 
nybyggnad av fiskekoja. 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att startbesked meddelas med stöd av plan- och bygglagen 10 kap. 
3§  
 
att bevilja bygglov för nybyggnad av fiskekoja på Stensele 
allmänningsskog 1:1 (Järvsjöbäcken), 
 
att anmälan för slutbesked är kontrollplan och ska inlämnas vid 
färdigställande, 
 
att eldstad ska installationsbesiktas innan den tas i bruk, 
 
att tekniskt samråd inte krävs, 
 
att byggnaden får tas i bruk innan slutbesked erhållits. 
 
___________________ 
 
Bestämmelser 
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.  
 
Förslaget strider mot gällande översiktsplan. Förslaget ligger inom 
riksintresseområde för turism och rörligt friluftsliv. 
 
 
Sakägare 
Berörd markägare och sameby har beretts tillfälle att avge yttrande 
och har inget att erinra mot föreslagen åtgärd.  
 
Inga synpunkter har framförts som förhindrar lov. 
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§ 167, forts                         2015.0634     331 
 
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 §.  
 
Fiskestugan ligger intill Järvsjöbäcken som inte är markerad som ett 
av vattendragen där strandskydd gäller på Länsstyrelsens karta med 
strandskyddade vattendrag. 
 
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 förslag på kontrollplan redovisas. 
 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 §. 
 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 enligt räkningsspecifikation.  
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§ 168                         2015.0612     317 
 
Strandskyddsdispens Laxvik 1:22 
  
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att medge strandskyddsdispens för transformatorstation med stöd av 
7 kap 18c § miljöbalken på Laxvik 1:22 vid Gäutan, 
 
att dispens medges från strandskyddsbestämmelserna då särskilt skäl 
för strandskyddsdispens föreligger enligt 7 kap 18c § i miljöbalken 
då området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området och 
åtgärden inte påverkar förutsättningarna för den allmänrättsliga 
tillgången till strandområdet och inte väsentligt förändrar 
livsvillkoren för djur- och växtlivet på land och i vatten, 
 
att tomtplatsavgränsning gäller transformatorstationens yta.  
 
________________________ 
 
Ärendebeskrivning 
Laxvik 1:22, ansökan avser dispens från strandskyddet för 
transformatorstation vid Gäutan. Transformatorstationen placeras 30 
meter från E12 och 75 meter från stranden. 10 meter nedanför 
transformatorstationen går en väg som ansluter närliggande 
bebyggelse till E12. 
 
Placering och avstånd till strand enligt situationsplan. 
 
Ärendet prövas även i annat beslut enligt 2 kap. plan- och bygglagen. 
 
Bestämmelser 
För området gäller bestämmelser enligt 7 kap 13 § i miljöbalken.  
 
Området omfattas av detaljplan. 
 
Förslaget strider mot gällande översiktsplan då det ligger inom 
riksintresseområde för friluftsliv samt turism och rörligt friluftsliv. 
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§ 168, forts                         2015.0612     317 
 
Yttranden 
Miljöinspektören har inget att erinra mot förslaget.  
 
Handläggarens bedömning 
Särskilt skäl för strandskyddsdispens föreligger enligt 7 kap 18c § i 
miljöbalken då området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse och åtgärden inte påverkar förutsättningarna för den 
allmänrättsliga tillgången till strandområdet och inte väsentligt 
förändrar livsvillkoren för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
 
 
Upplysningar 
 Angiven åtgärd kan kräva anmälan eller tillstånd för 

vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. 
 Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut. Beslutet om 

överprövning ska fattas inom tre veckor från det att länsstyrelsen 
fått ta del av beslutet. Avvakta därför länsstyrelsens beslut innan 
några åtgärder vidtas. 

 Länsstyrelsens beslut att upphäva kommunens beslut om dispens 
får överklagas hos miljödomstolen. 

 Enligt 7 kap 18h § miljöbalken upphör denna dispens att gälla om 
den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller 
inte har avslutats inom fem år från den dag dispensbeslutet vann 
laga kraft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STORUMANS KOMMUN  PROTOKOLL  35 (63)   
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-12-09 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

 
§ 169                         2011.0248     332 
 
Avslag för tillbyggnad av fritidshus 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på 
Björkfors 1:658 med diarienummer 2011.0248-332 då den ritning 
som inlämnades 2015-12-08 visar på en åtgärd som inte kan 
betraktas som liten avvikelse från detaljplanen enligt 9 kap. 31b§ 
plan- och bygglagen, åtgärden är inteav begränsad omfattning och 
nödvändig för att området skall kunna användas eller bebyggas på ett 
ändamålsenligt sätt och är inte förenlig med detaljplanens syfte enligt  
9 kap. 31c § plan- och bygglagen. Åtgärden tillgodoser inte ett 
angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, inte heller 
innebär det en sådan annan användning som utgör ett lämpligt 
komplement till den användning som bestämts i detaljplanen. 
 
________________________ 
 
Skälen för beslutet 
Enligt detaljplanen för området Johan inom Kungsbacken i 
Hemavan, där Björkfors 1:658 ligger, får byggnader uppföras i högst 
en våning. Enligt 1 kap. 4§ plan- och byggförordningen visar den 
ritning som inlämnades 2014-09-10 på en byggnad med två 
våningar. Utformningen av tillbyggnaden på det befintliga 
fritidshuset följer inte områdets karaktär och grannarna påverkas 
negativt på grund av den höga konstruktionen. 
 
Redovisning av ärendet 
2011-04-29 lämnades en ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
fritidshus på Björkfors 1:658 in till Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. Den medföljande ritningen visade ett 
tvåvåningshus men detaljplanen över området medger endast en 
våning. En skrivelse författades av Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 2011-12-15 till sökanden där det påpekas 
att avslag förordas ifall inte en reviderad ritning lämnas in som 
stämmer med gällande detaljplan. En reviderad ritning inkommer 
2012-02-03 och bygglovet skrivs ut samma dag. I beslutet om 
bygglov krävdes tekniskt samråd och att kontrollplan skulle inlämnas 
för godkännande.  
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§ 169, forts                         2011.0248     332 
 
Byggnadsinspektören ringde byggherren 2013-08-12 och stämde 
träff för samråd 2013-08-15. Varken byggherren eller 
kvalitetsansvarige som kallats till samrådet kom när det skulle äga 
rum på samservice i Tärnaby 2013-08-15.  
 
Byggarbetsplatsen besöktes 2013-10-16  och åtgärden var långt 
framskriden. 2013-11-28 besöktes byggarbetsplatsen igen och en av 
byggnadsarbetarna lämnade då en ifylld men ej av kvalitetsansvarige 
underskriven kontrollplan som inte godkänts av Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. Vid besöket konstaterades att 
tillbyggnaden inte stämde med de reviderade ritningarna och att 
byggnaden nu var ett tvåvåningshus. En skriftlig begäran om 
förklaring till byggherren gjordes 2013-12-20 och ett svar inkom 
2014-01-20.     
 
Ärendet behandlades i nämnden 2014-05-20 där nämnden uttalade 
sig om att man inte var beredd att lämna bygglov utifrån gällande 
detaljplan och byggnadens nuvarande utformning. En ny ritning 
inlämnades 2014-09-10 av byggherrarna till Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden som visade ett fritidshus med två 
våningar. Fritidshuset kontrollmättes 2014-09-25 och det 
konstaterades att både byggnadshöjd och höjd till nock överskred de 
mått som senaste inlämnade ritning visat.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tog 2014-10-22 ett beslut om 
rättelseföreläggande om rivning av tillbyggnad/våning på Björkfors 
1:658 och en överklagan av beslutet inkom 2014-12-22. Överklagan 
skickades vidare samma dag till Länsstyrelsen för rättidsprövning. 
2015-06-26 inkom Länsstyrelsens beslut om att häva miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens beslut om rättelseföreläggande om 
rivning av tillbyggnad/våning på Björkfors 1:658. 
 
2015-12-08 inkom ny reviderad ritning till ansökan. 
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§ 170                         2011.0248     332 
 
Rättelseföreläggande om rivning av tillbyggnad/våning på 
Björkfors 1:658 
 

Beslut 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 

att med stöd av plan- och bygglagen 11kap. 20§ förelägga 
fastighetsägarna av Björkfors 1:658 att senast 10 månader efter laga 
kraftvunnet beslut ha rivit den tillbyggda våningen och att följa de 
ritningar, inlämnade 2012-02-01, som låg till grund för givet bygglov 
med diarienummer 2011.0248-332. 
 

Skälen för beslutet 
Enligt detaljplanen för området Johan inom Kungsbacken i 
Hemavan, där Björkfors 1:658 ligger, får byggnader uppföras i högst 
en våning. Enligt 1 kap. 4§ plan- och byggförordningen visar den 
ritning som inlämnades 2014-09-10 på en byggnad med två 
våningar. Utformningen av tillbyggnaden på det befintliga 
fritidshuset följer inte områdets karaktär och grannarna påverkas 
negativt på grund av den höga konstruktionen. 
________________________________ 

Redovisning av ärendet 
2011-04-29 lämnades en ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
fritidshus på Björkfors 1:658 in till Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. Den medföljande ritningen visade ett 
tvåvåningshus men detaljplanen över området medger endast en 
våning. En skrivelse författades av Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 2011-12-15 till sökanden där det påpekas 
att avslag förordas ifall inte en reviderad ritning lämnas in som 
stämmer med gällande detaljplan. En reviderad ritning inkommer 
2012-02-03 och bygglovet skrivs ut samma dag. I beslutet om 
bygglov krävdes tekniskt samråd och att kontrollplan skulle inlämnas 
för godkännande.  
 

Byggnadsinspektören ringde byggherren 2013-08-12 och stämde 
träff för samråd 2013-08-15. Varken byggherren eller 
kvalitetsansvarige som kallats till samrådet kom när det skulle äga 
rum på samservice i Tärnaby 2013-08-15.  
Byggarbetsplatsen besöktes 2013-10-16  och åtgärden var långt 
framskriden. 2013-11-28 besöktes byggarbetsplatsen igen och en av 
byggnadsarbetarna lämnade då en ifylld men ej av kvalitetsansvarige  
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§ 170, forts                         2011.0248     332 
 
underskriven kontrollplan som inte godkänts av Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. Vid besöket konstaterades att 
tillbyggnaden inte stämde med de reviderade ritningarna och att 
byggnaden nu var ett tvåvåningshus. En skriftlig begäran om 
förklaring till byggherren gjordes 2013-12-20 och ett svar inkom 
2014-01-20.     
Ärendet behandlades i nämnden 2014-05-20 där nämnden uttalade 
sig om att man inte var beredd att lämna bygglov utifrån gällande 
detaljplan och byggnadens nuvarande utformning. En ny ritning 
inlämnades 2014-09-10 av byggherrarna till Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden som visade ett fritidshus med två 
våningar. Fritidshuset kontrollmättes 2014-09-25 och det 
konstaterades att både byggnadshöjd och höjd till nock överskred de 
mått som senaste inlämnade ritning visat.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tog 2014-10-22 ett beslut om 
rättelseföreläggande om rivning av tillbyggnad/våning på Björkfors 
1:658 och en överklagan av beslutet inkom 2014-12-22. Överklagan 
skickades vidare samma dag till Länsstyrelsen för rättidsprövning. 
2015-06-26 inkom Länsstyrelsens beslut om att häva miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens beslut om rättelseföreläggande om 
rivning av tillbyggnad/våning på Björkfors 1:658. 
 
2015-12-08 inkom ny reviderad ritning till ansökan. I beslut 2015-
12-09 § 169 gavs avslag på ansökan. 
 
Lagstöd 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska 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. (11 kap. 5 § PBL) 
 
Om det på en fastighet eller i fråga om byggnadsverk har vidtagits en 
åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som 
meddelats med stöd av lagen, får Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller 
byggnadsverket att vidta rättelse inom viss tid (Rättelseföreläggande, 
11 kap. 20 § PBL). 
 
Ett beslut om föreläggande enligt 11 kap. 20 § ska genast skickas till 
inskrivningsmyndigheten (11 kap. 40 § PBL).  
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§ 170, forts                         2011.0248     332 
 
Upplysning 
Om föreläggandet inte följs kan det komma att förenas med vite i 
nytt beslut. Ett föreläggande enligt 11 kap. 20 § PBL får förenas med 
vite. ( 11 kap. 37 § PBL). 
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§ 171                         2015.0624     338 
 
Förhandsbesked Laxvik 1:21 
Laxvik 1:21, ansökan avser förhandsbesked - nybyggnad av 
fritidshus på 2 tomter. 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att meddela det sökta tillståndet på Laxvik 1:21 för förhandsbesked - 
nybyggnad av fritidshus på 2 tomter. 
___________________ 
 
Bestämmelser 
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
 
Förslaget strider mot gällande översiktsplan. Förslaget ligger inom 
riksintresseområde för friluftsliv, turism och rörligt friluftsliv. 
 
Sakägare 
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.  
 
Föreslagna byggnader placeras i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse.  
 
Lokaliseringen är godtagbar med hänsyn till landskapsbilden. 
 
Riksintressena bedöms inte påtagligt skadas på grund av åtgärden. 
 
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. 

 Avgift enligt räkningsspecifikation 
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§ 172                       2015.0084     338 
 
Förhandsbesked Laxnäs 2:63 
 
Laxnäs 2:63, ansökan avser förhandsbesked -nybyggnad av två 
fritidshus. 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att meddela det sökta tillståndet på Laxnäs 2:63 för förhandsbesked  
-nybyggnad av två fritidshus. 
 
____________________ 
 
Bestämmelser 
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
 
Förslaget strider mot gällande översiktsplan. Förslaget ligger inom 
riksintresseområde för friluftsliv, turism och rörligt friluftsliv. 
 
Sakägare 
Berörda grannar och berörd sameby har beretts tillfälle att avge 
yttrande. Ägarna till Laxnäs 2:160 har erinrat sig mot föreslagen 
åtgärd och godtar inte den till Laxnäs 2:160 angränsande tomtgräns 
som redovisats i ansökningshandlingarna. Sökanden har delgivits 
erinringarna. 
 
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).  
 
Föreslagna byggnader placeras i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse.  
 
Lokaliseringen är godtagbar med hänsyn till landskapsbilden. 
 
Riksintressena bedöms inte påtagligt skadas på grund av åtgärden. 
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§ 172, forts                       2015.0084     338 
 
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. 

 Avgift enligt räkningsspecifikation 
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§ 173                      2015.0560    331 
 
Bygglov och startbesked Allmänningsskogen 1:1 
Allmänningsskogen 1:1, ansökan avser bygglov för 
övernattningsstuga, bastu och grillkåta. En service station för turister 
som ingår i arrangerade tur-program. Korttidsbesök med anknytning 
till jakt och fiske och naturupplevelser. 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov och startbesked för Allmänningsskogen 1:1 för 
övernattningsstuga, bastu och grillkåta.  
_____________________ 
Bestämmelser 
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.  
Förslaget strider mot gällande översiktsplan. Förslaget ligger inom 
riksintresseområde för rennäringen. 
För området gäller bestämmelser enligt miljöbalken 7 kap 13 § 
(strandskydd). 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 1996-06-27, § 
120, beviljat strandskyddsdispens med stöd av 15§ i NVL 
naturvårdslagen. 
 
Sakägare 
Inga grannar berörs av åtgärden. 
Berörd sameby har beretts tillfälle att avge yttrande och har inget att  
erinra mot föreslagen åtgärd.  
 
Handläggarens bedömning 
Anläggningen ligger på en arrenderad tomt på ett gammalt torpställe 
enskilt långt ifrån bebyggelse.  
De byggnader som finns utgör en ”servicestation” för turister i 
mindre grupper 3-6 personer för att kunna laga mat, tvätta sig och 
övernatta. 
Byggnaderna bedöms inte påtagligt skada eller påverka de 
riksintressen som finns på platsen. De tidsbegränsade bygglov som 
anläggningen har haft tidigare går inte att förlänga mer utan 
nämnden måste ta ställning till ett permanent bygglov. 
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Förutsättningar för lov föreligger enligt plan- och bygglagen 9 kap 
31 § (utom plan). 
 
Upplysningar 
 Beslutet kungörs på Post- och inrikes tidningars hemsida, 

www.poit.se  
 Ärendet kan komma att överklagas inom tre-fyra veckor. 
 Gränsgrannar och kända sakägare underrättas om beslutet enligt 9 

kap 41 §. 
 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 enligt räkningsspecifikation.  
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Avslag bygglov Krokfors 1:50 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att avslå bygglovsansökan för Krokfors 1:50, då förslaget strider mot 
gällande detaljplan och inte är en mindre avvikelse. Åtgärden kan 
inte betraktas som en liten avvikelse från detaljplanen enl 9 kap. 31 b  
plan-och bygglagen, åtgärden är inte av begränsad omfattning och 
nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett 
ändamålsenligt sätt och är inte förenlig med detaljplanens syfte enligt 
9 kap. 31 c § plan- och bygglagen. Åtgärden tillgodoser inte ett 
angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, inte heller 
innebär det en sådan annan användning som utgör ett lämpligt 
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. 
_____________________ 
 
Bestämmelser 
För området gäller detaljplan.  
Förslaget strider mot gällande detaljplan vad avser byggnadshöjd och 
antal våningar.  
 
Sakägare 
Eftersom förslaget inte är en mindre avvikelse från detaljplan har 
inte grannar hörts i frågan. 
 
Handläggarens bedömning 
Förslaget strider mot gällande detaljplan. 
Byggnadshöjden är 80 cm för hög och det innebär att huset blir 2 
våningar i stället för en våning som planen anger. 
 
Förslaget är inte en mindre avvikelse från detaljplanen som avses i 
plan- och bygglagen 9 kap § 31 b och c enligt domar som finns att 
tillgå.  
 
Sökanden kan ansöka om planbesked för ändring av detaljplan och 
får sedan bekosta planändringen. 
 
Sökanden kan även lämna in nytt förslag på byggnad som 
överensstämmer med detaljplan. 
 



STORUMANS KOMMUN  PROTOKOLL  46 (63)   
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-12-09 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

§ 174, forts                    2015.0241    331 
 
Upplysningar 
Avslag debiteras med 75 % av ordinarie bygglovsavgift 8544= 6408 
kr. Återkallande av ansökan debiteras med tidsersättning. 
Planbesked debiteras med 12 000 kr oavsett positivt eller negativt 
besked. 
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Rättelseföreläggande Joeström 2:12 
 
Beslut  
 
att med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL, förelägga XX ägare till garagebyggnad på fastigheten 
Joeström 2:12 att senast 1 juni 2016 riva eller flytta bort 
garagebyggnaden. 
 
Om föreläggandet inte följs kan miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden besluta om ett vitesföreläggande 
eller att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad 
och hur det ska ske. 
 
Då Runar Frohm (s) har anmält jäv i ärendet så lämnar han 
rummet och deltar inte i handläggningen. 
_________________________ 
Ärendet  
Planförutsättningar  
Fastigheten Joeström 2:12 är belägen utanför men i direkt 
anslutning till ett planlagt område. I översiktsplanen ligger 
fastigheten inom riksintresse för friluftsliv. Byggnaden ligger 
inom sammanhållen bebyggelse. 
 
Vid tillsynsbesök på fastigheten Joeström 2:12 den 23 juni 2014 
konstaterade miljö- och samhällsbyggnadsnämndens representant att 
ett garage hade uppförts utan bygglov. Efter uppmätning inkommen 
2014-07-03 konstaterar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 
garaget är uppfört utanför tomten på vägområde och är 
bygglovspliktigt. 
 
Bakgrund 
Fastighetsägaren har tidigare ansökt om nybyggnad av ett garage, 
troligtvis i detta läge, och då fått besked om att bygglov i detta läge 
är uteslutet varför ansökan dragits tillbaka. Datum för ansökan var 
2003-06-11 och den återkallades 2003-08-15. Ansökan var då ett 
garage som var en tänkt tillbyggnad på en huvudbyggnad som fick 
bygglov 1998-05-28.  
 
2004-04-29 § 48 beslutade Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 
förelägga med vite att senast 2004-10-31 vidta rättelse så att 
bygglovet följdes då byggnaderna var placerade utanför tomten in på  
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vägområdet. Vitet höjdes i beslut 2005-06-16 § 95, att rättelse skulle 
ske senast 2005-09-01. 2006-02-09 § 23 beslutade nämnden att 
kontrollera vidtagna åtgärder under barmarksförhållanden.  
 
Kontrollen visade att byggnaderna var flyttade så att de låg inom 
tomten. Ett foto taget i anslutning till detta av dåvarande 
byggnadsinspektören visar att garaget inte var uppfört 2006.  
 
Uppmätningen 2014-07-03 visar att de tidigare prövade byggnaderna 
är inflyttade på tomten men att ett garage senare olovligt uppförts 
utanför tomten. 
En begäran om förklaring vad gäller det olovligt uppförda garaget är 
utskickad 2014-06-30. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 22 april 2015 
att med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL förelägga XX att senast 30 november 2015 riva eller flytta 
bort garagebyggnaden. 2015-05-20 inkom överklagan av 
beslutet till nämnden och 2015-06-08 biföll länsstyrelsen 
överklagandet då bilder som tillförts ärendet inte 
kommunicerats XX. 
 
2015-06-17 kommunicerade nämndens byggnadsinspektör 
foton tagna av tidigare byggnadsinspektör Kenth Hallin. 2015-
07-28 inkom svar från fastighetsägaren där han saknade 
tidsangivelse och signatur på fotot.  
2015-10-12 inkom intyg från Kenth Hallin med ungefärlig 
tidsangivelse för när kortet kan vara taget. Kenth Hallin var 
anställd hos kommunen som vikarierande byggnadsinspektör 
fr.o.m. 8 november 2005 till den 12 maj 2006. 
 
Yttranden  
Fastighetsägaren har yttrat sig över begäran om förklaring och menar 
att garaget inte inskränker på underhåll, snöröjning eller 
framkomlighet och att ingen har framfört klagomål eller synpunkter. 
Han menar också att distributionsstolpe för el och höjdskillnad gör 
att garaget inte påverkar omgivningen. 
 
I sin överklagan av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
2014-09-18 § 113 framför fastighetsägarebatt byggnaden har stått på 
denna plats i 10-års tid. Vi har kunnat konstatera att det inte stämmer  
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enligt den dåvarande byggnadsinspektören och de foton som finns 
hos nämnden. 
Han framför också att det finns ett hus som Åke Sandström har 
uppfört utanför sin tomt. Denna anmälan har handlagts i ett annat 
ärende av nämnden och byggnaden har flyttas in på tomten. 
 
Skäl till beslut  
Enligt 11 kap. 5 § 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 PBL.  
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att en byggnad har 
uppförts på fastigheten Joeström 2:12 utan bygglov. Miljö-och 
samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den åtgärd som har vidtagits 
är lovpliktig.  
 
Garagebyggnaden är uppförd utan bygglov och är placerad på 
vägområdet utanför den egna tomten. En detaljplan har antagits 
på angränsande fastighet som förutsätter att vägen där garaget 
står ska användas till och från det nya området. Byggnaden är 
olämpligt placerad och vägen blir smal om den inte ska 
inkräkta på fastigheten på den motsatta sidan. Fastighetsägaren 
till den fastigheten motsätter sig intrånget på sin fastighet. 
 
Med stöd av 11 kap. 20§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 
föreläggs ägaren till garagebyggnaden på fastigheten Joeström 
2:12 att riva garaget eller flytta bort detta. 
 
Underrättelse om beslutet per brev till Inskrivningsmyndigheten  
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Förslag till beslut om föreläggande med vite att vidta 
åtgärder enligt miljöbalken på Hällnäs 1:2, Storumans 
kommun  
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att förelägga samtliga fastighetsägare av Hällnäs 1:2 att: 
 
1. Vid vite av 300 000 kronor städa av fastigheten Hällnäs 1:2 på 
takplåt, skrotbilar, fordonsvrak, motorer, däck och fälgar, 
arbetsmaskiner och dess redskap, bildelar, batterier, elektronikavfall, 
kemikaliebehållare och fat, järnskrot, rivningsavfall, verktyg, kabel, 
virke, staketdelar, farligt avfall, delar till sågverk, bandvagn, 
grävmaskinsskopa, snöslunga, tankar (cisterner), plastdunkar, 
träpallar, och annat skrot. Transport skall ske på ett godtagbart sätt 
till godkänt mottagningsanläggning. Skrotbilarna skall lämnas till 
auktoriserad bilskrot. Åtgärderna skall vara vidtagna senast 2016-08-
01.   
 
2. Vid vite av 50 000 kronor lämna in transportdokument samt 
mottagningsbevis eller motsvarande dokumentation på var sakerna 
samt det avfall som framgår av punkt 1 har lämnats in. Uppgifterna 
skall redovisas till Storumans kommuns miljökontor senast 2016-08-
01. Uppgifterna skall innefatta mottagare, avfallsmängd, avfallsslag 
och datum. 
 
att vitet skall fördelas enligt nedan: 
XX, 150 000 kr 
XX,  50 000 kr 
XX, 150 000 kr  
__________________________ 
 
Skälen för beslutet 
Syftet med återställandet och uppstädningen av fastigheten är att 
mildra eller hindra permanent miljöpåverkan samt att göra området 
tillgängligt för allmänheten. Enligt 15 kap 30 § miljöbalken får ingen  
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skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller 
insyn till. Med skräp avses bland annat plåt, glas, plast, papper,  
avfall eller annat liknande. I definitionen plåt ingår t.ex. bilvrak eller 
delar från sådana. Något krav på att skräpet skall vålla otrevnad eller 
skada föreligger inte.  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att värdet på de 
maskiner och redskap etc. som finns på fastigheten inte utgörs av 
mer än skrotvärdet. Bedömningen är att fordon, jordbruksmaskiner, 
redskap, däck och fälgar, metallskrot mm är vanprydande för 
närboende samt personer som passerar och av ett sådant slag att det 
bedöms som skräp fastän det kan ha ett värde som skrot. Förvaring 
av fordon, kemikalier, batterier mm på fastigheten medför även en 
risk för påverkan på omgivande mark och grundvatten eftersom det 
kan finnas risk för läckage av vätskor.   
   
Enligt 2 kap 8 § miljöbalken är den som har vidtagit en åtgärd som 
medfört olägenhet för miljön ansvarig för att olägenheten upphör. 
Likaså, enligt 15 kap 5a § miljöbalken, är den som innehar avfall 
skyldig att hantera detta på ett hälso- och miljömässigt godtagbart 
sätt. Den mängden skrot och avfall som finns på fastigheten Hällnäs 
1:2 kan inte anses vara miljömässigt godtagbart utan anses vara en 
olägenhet.  
 
Enligt 9 kap 1 och 6 §§ miljöbalken är miljöfarlig verksamhet 
användning av mark som kan medföra olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. Vidare så är det inte tillåtet att, utan tillstånd, 
lägga upp material som kan leda till att mark förorenas. Skrotbilar, 
kemikaliebehållare, oskyddade batterier och skrot kan ses som 
material som leder till att marken förorenas. 
Eftersom fastighetsägarna saknar tillstånd att bedriva den verksamhet 
som drivs på Hällnäs 1:2 finns förutsättningar för nämnden att 
förelägga om återställande av förhållandena på platsen. Allt skrot, 
avfall och miljöfarligt avfall skall transporteras från fastigheten av 
lämplig transportör och lämnas till en godkänd mottagare. 
Transportdokument samt mottagningsbevis skall upprättas för det 
avfall som så kräver och dokumenten skall skickas till kommunen 
efter avslutad städning, dock senast 2016-08-01. 
 
Under de år som gått sedan miljökontoret gjorde sin första inspektion 
på fastigheten har inte situationen förbättrats. Mot denna bakgrund 
samt att tidigare förelägganden inte efterlevts anser miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att risken är stor att situationen kommer  
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att förvärras om inte föreläggande med vite utfärdas. Utöver detta 
anser nämnden att det är motiverat att i föreläggandet kräva  
mottagningsbevis samt transportdokument dit skrotbilar samt övrigt 
avfall lämnas. Detta för att säkerställa att omhändertagandet sker på 
ett miljömässigt riktigt sätt och att problemet inte skall flyttas till 
annan plats.  
Eftersom fastigheten och avfallsmängden är stor samt att det anses 
vara av stor vikt för miljö och människors hälsa att miljöhotet 
undanröjs anses ett vitesbelopp på 300 000 kronor vara befogat. För 
att minimera risken att miljöfarligt skrot och kemikalier inte lämnas 
till godkänd mottagare sätts ett vite med 50 000 kronor för att miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden skall få in dokumentation på 
transporter samt mottagande. 
 
Bestämmelser 
26 kap 9, 14, 21 §§ Miljöbalken, 2 kap 2, 3, 8 §§ Miljöbalken, 9 kap  
1, 6 §§ Miljöbalken, 15 kap 5a, 30 §§ 
 
Redovisning av ärendet 
Efter ett klagomål som inkom till Storumans kommun 27 juni 2014 
så öppnades ett gammalt ärende från 2001. Klagomålet gäller 
nedskräpning av rubricerad fastighet samt grannfastigheten Hällnäs 
1:7.  
 Det har efter platsbesök och kommunicering med fastighetsägarna 
under perioden 2001 till 2005 framkommit en städplan. I denna 
städplan som inkom till kommunen 2005-07-04 uppges det att 
fastigheterna skall vara städade senast 2005-10-15. Kommunen har 
meddelat att detta datum godtages.  
Vid ett platsbesök 2014-07-08 så uppdagas det att fastigheterna inte 
är städade som utlovat. På fastigheterna finns skrotbilar, metallskrot, 
fat och tomma kemikaliedunkar. Det står batterier, elektronik och 
bildelar helt oskyddade. Runt bostadshuset finns fortfarande material 
från det rivna huset. Material har tippats ut från slänten ner mot 
vattnet, vid och i vattnet ligger rostiga fat. 2014-08-15 skickades ett 
brev till fastighetsägarna där kommunen efterfrågade en skriftlig 
plan för uppstädningen av fastigheterna samt uppgifter på hur skrot 
och avfall skulle tas om hand. Inga handlingar kom in till kommunen 
som svar på detta. Ett föreläggande skickades till berörda 
fastighetsägare 2014-09-04 där åtgärder skall vara utförda senast 
2015-09-01. Platsbesök och besiktning 2015-11-11 visar att 
åtgärderna inte är uppfyllda och att fastigheten Hällnäs 1:2 
fortfarande är i ett tillstånd som anses vara miljöfarligt.  
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Förslag till beslut om föreläggande med vite att vidta 
åtgärder enligt miljöbalken på Hällnäs 1:7, Storumans 
kommun 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att förelägga Lapplands Impregnering & Trä AB (556487-8709) i 
egenskap av fastighetsägare av Hällnäs 1:7 att: 
 
1. Vid vite av 300 000 kronor städa av fastigheten Hällnäs 1:7 på 
skrotbilar, fordonsvrak, motorer, utbränd bil, däck och fälgar, 
arbetsmaskiner och dess redskap, bildelar, batterier, elektronikavfall, 
kemikaliebehållare och fat, järnskrot, rivningsavfall, verktyg, kabel, 
virke, staketdelar, farligt avfall, delar till sågverk, tankar (cisterner), 
plastdunkar, träpallar, vitvaror, transportband, snöskoter, 
grävmaskinsskopa och annat skrot. Transport skall ske på ett 
godtagbart sätt till godkänt mottagningsanläggning. Skrotbilarna 
skall lämnas till auktoriserad bilskrot. Åtgärderna skall vara vidtagna 
senast 2016-08-01. 
 
2. Vid vite av 50 000 kronor lämna in transportdokument samt 
mottagningsbevis eller motsvarande dokumentation på var sakerna 
samt det avfall som framgår av punkt 1 har lämnats in. Uppgifterna 
skall redovisas till Storumans kommuns miljökontor senast 2016-08-
01. Uppgifterna skall innefatta mottagare, avfallsmängd, avfallsslag 
och datum. 
__________________________ 
 
Skälen för beslutet 
Syftet med återställandet och uppstädningen av fastigheten är att 
mildra eller hindra permanent miljöpåverkan samt att göra området 
tillgängligt för allmänheten. Enligt 15 kap 30 § miljöbalken får ingen 
skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller 
insyn till. Med skräp avses bland annat plåt, glas, plast, papper, 
avfall eller annat liknande. I definitionen plåt ingår t.ex. bilvrak eller 
delar från sådana. Något krav på att skräpet skall vålla otrevnad eller 
skada föreligger inte.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att värdet på de 
maskiner och redskap etc. som finns på fastigheten inte utgörs av  
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mer än skrotvärdet. Bedömningen är att fordon, jordbruksmaskiner, 
redskap, däck och fälgar, metallskrot mm är vanprydande för 
närboende samt personer som passerar och av ett sådant slag att det 
bedöms som skräp fastän det kan ha ett värde som skrot. Förvaring 
av fordon, kemikalier, batterier mm på fastigheten medför även en 
risk för påverkan på omgivande mark och grundvatten eftersom det 
kan finnas risk för läckage av vätskor.   
   
Enligt 2 kap 8 § miljöbalken är den som har vidtagit en åtgärd som 
medfört olägenhet för miljön ansvarig för att olägenheten upphör. 
Likaså, enligt 15 kap 5a § miljöbalken, är den som innehar avfall 
skyldig att hantera detta på ett hälso- och miljömässigt godtagbart 
sätt. Den mängden skrot och avfall som finns på fastigheten Hällnäs 
1:7 kan inte anses vara miljömässigt godtagbart utan anses vara en 
olägenhet.  
 
Enligt 9 kap 1 och 6 §§ miljöbalken är miljöfarlig verksamhet 
användning av mark som kan medföra olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. Vidare så är det inte tillåtet att, utan tillstånd, 
lägga upp material som kan leda till att mark förorenas. Skrotbilar, 
utbrända bilar, kemikaliebehållare, oskyddade batterier och skrot kan 
ses som material som leder till att marken förorenas. 
Eftersom fastighetsägaren saknar tillstånd att bedriva den verksamhet 
som drivs på Hällnäs 1:7 finns förutsättningar för nämnden att 
förelägga om återställande av förhållandena på platsen. Allt skrot, 
avfall och miljöfarligt avfall skall transporteras från fastigheten av 
lämplig transportör och lämnas till en godkänd mottagare. 
Transportdokument samt mottagningsbevis skall upprättas för det 
avfall som så kräver och dokumenten skall skickas till kommunen 
efter avslutad städning, dock senast 2016-08-01. 
 
Under de år som gått sedan miljökontoret gjorde sin första inspektion 
på fastigheten har inte situationen förbättrats. Mot denna bakgrund 
samt att tidigare förelägganden inte efterlevts anser miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att risken är stor att situationen kommer 
att förvärras om inte föreläggande med vite utfärdas. Utöver detta 
anser nämnden att det är motiverat att i föreläggandet kräva 
mottagningsbevis samt transportdokument dit skrotbilar samt övrigt 
avfall lämnas. Detta för att säkerställa att omhändertagandet sker på 
ett miljömässigt riktigt sätt och att problemet inte skall flyttas till 
annan plats.  
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§ 177, forts                      2014.0455    320 
 
Eftersom fastigheten och avfallsmängden är stor samt att det anses 
vara av stor vikt för miljön och människors hälsa att miljöhotet 
undanröjs anses ett vitesbelopp på 300 000 kronor vara befogat. För 
att minimera risken att miljöfarligt skrot och kemikalier inte lämnas 
till godkänd mottagare sätts ett vite med 50 000 kronor för att miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden skall få in dokumentation på 
transporter samt mottagande. 
 
 
Bestämmelser 
26 kap 9, 14, 21 §§ Miljöbalken, 2 kap 2, 3, 8 §§ Miljöbalken, 9 kap  
1, 6 §§ Miljöbalken, 15 kap 5a, 30 §§ 
 
 
Redovisning av ärendet 
Efter ett klagomål som inkom till Storumans kommun 27 juni 2014 
så öppnades ett gammalt ärende från 2001. Klagomålet gäller 
nedskräpning av rubricerad fastighet samt grannfastigheten Hällnäs 
1:2.  
 Det har efter platsbesök och kommunicering fastighetsägarna under 
perioden 2001 till 2005 framkommit en städplan. I denna städplan 
som inkom till kommunen 2005-07-04 uppges det att fastigheterna 
skall vara städade senast 2005-10-15. Kommunen har meddelat att 
detta datum godtages.  
Vid ett platsbesök 2014-07-08 så uppdagas det att fastigheterna inte 
är städade som utlovat. På fastigheten finns skrotbilar, metallskrot, 
fat och tomma kemikaliedunkar. Det står batterier, elektronik och 
bildelar helt oskyddade. 2014-08-15 skickades ett brev till 
fastighetsägarna där kommunen efterfrågade en skriftlig plan för 
uppstädningen av fastigheten samt uppgifter på hur skrot och avfall 
skulle tas om hand. Inga handlingar kom in till kommunen som svar 
på detta. Ett föreläggande skickades till berörd fastighetsägare 2014-
09-04 där åtgärder skall vara utförda senast 2015-09-01. 
 
Platsbesök och besiktning 2015-11-11 visar att åtgärderna inte är 
uppfyllda och att fastigheten fortfarande är i ett tillstånd som anses 
vara miljöfarligt.  
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§ 178                      2013.0638    327 
 

 
Olovlig verksamhet inom strandskyddsområde Laxnäs 2:115 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att då detta endast är en information så behövs inget beslut i ärendet 
tas. 
 
_____________________  
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§ 179                      2014.0436    836 
 
Förslag till beslut att begära överprövning av nedlagd 
utredning vid polismyndigheten 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att begära överprövning av nedlagd utredning av 
urkundsförfalskning utförd av verksamhetsutövare på Vision 2002. 
__________________________ 
 
Skälen för beslutet 
Ärendet är principiellt viktigt då syftet med handlingen enbart är att 
vilseleda tillsynsmyndigheten och gynnar endast 
verksamhetsutövaren. Ärendet bör prövas av en åklagare.  
 
Bestämmelser 
Tillsynsmyndigheten kan överklaga ett beslut om att lägga ner en 
förundersökning. Första prövningen görs av en åklagare.  
 
Redovisning av ärendet 
Under 2014 efterfrågades handlingar som behövs för att kunna klassa 
verksamheten. Klassningen behövs för att kunna bedriva tillsyn och 
säkerställa att kraven enligt miljöbalken efterlevs. 2014-08-19 
skickas föreläggande som löper ut 2014-09-17 med begäran att få 
tillgång till bland annat besiktningsprotokoll från senaste 
cisternkontrollen. Besiktningsprotokollet kommer in i flera 
omgångar där det fattas delar. 2014-09-15 kommer ett fullständigt 
protokoll in. Detta är ändrat så att besiktningsintervallet är 12 år 
istället för de 6 år som originalet samt alla de tidigare inskickade 
besiktningsprotokollen visar. Misstanke uppstår och kontakt tas med 
polismyndigheten.  
 
Vid kontakt med polisen 2015-11-05 ges informationen att 
utredningen är nedlagd av förundersökningsledaren. Motiveringen 
lyder att det inte går att visa att det är den anmälda 
verksamhetsutövaren som har gjort ändringarna i dokumenten och att 
denne då inte kan ställas inför rätta.  
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§ 180                       2015.0525    745 
 
Ansökan om permanent tillstånd för servering av 
alkoholdrycker enligt 8 kap 2 § Alkohollagen. 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja Hemavan Alpint AB med verksamhet i  nya Topp 
restaurangen Björk, stadigvarande serveringstillstånd för öl, vin, sprit 
samt andra jästa alkoholdrycker med prövotid om ett år,  året runt till 
allmänheten med serveringstid 11:00-01:00 dagligen. 
 
att Hemavan Alpint varje dag vid liftens stängning ska erbjuda sina 
gäster transport ner från restaurangen. 
 
Reservationer: Erik-Abel Ejderud (kd) reserverar sig mot beslutet 
___________________ 
 
Bakgrund 
Hemavan Alpint AB,  920 66  HEMAVAN, med org nr 556351-
9635 har ansökt om permanent serveringstillstånd året runt till 
allmänheten och till slutet sällskap.  

 
Menyer och verksamhetsbeskrivning är inlämnad till kommunen.  
 
Yttranden 
Skatteverket har inget att erinra mot bolaget eller dess ägare. 
Kronofogden har i sitt utdrag från databasen inget att erinra mot 
bolaget eller dess ägare. 
Polisen har i ett yttrande på remissen inget att erinra, vare sig mot 
bolaget eller mot verksamhetsutövarna och dess personer med 
betydande inflytande i bolaget. 
Miljö- och samhällsbyggnadskontoret har lämnat godkännande för 
tillagnings-köket. 
Räddningstjänsten har i ett yttrande på remissen inget att erinra, 
lokalerna uppfyller de krav som finns enligt lagen. 
 
Handläggarens bedömning 
Sökande och de personer som har betydande inflytande i bolaget 
Hemavan Alpint AB  uppfyller kraven för att serveringstillstånd ska 
kunna beviljas enl 8 kap § 12 alkohollagen.  
Alla remissinstanser har i sina yttranden inget att erinra mot ansökan.  
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§ 181, forts                      2015.0525   745 
 
 
Verksamhetschef Staffan Alfredsson har avlagt godkänt 
kunskapsprov 2014-11-26. 
Ansvarig och anmäld serveringspersonal har anmälts till kommunen. 
Sökanden har stor erfarenhet at restaurangbranschen och har skött 
verksamheter utan anmärkningar på många andra anläggningar i 
området samt i andra kommuner. 
Hemavan Alpint AB bedöms få serveringstillstånd enligt 
alkohollagen. 
 
I enlighet med Storuman kommuns Riktlinjer för serveringstillstånd, 
försäljning av folköl och tobak, samt spel och lotterier antagen av 
MSBN 2013-04-24 § 40 och av KF 2013-06-18 § 72 ska prövotid 
om ett år tillämpas vid nyetableringar. 
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§ 182 
 
Anmälan av delegationsbeslut 

 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
 
_______________________________ 
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§ 183 
 
Delgivningar  
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 
______________ 
 
Bakgrund 
Beslut, protokoll, information, underrättelser och yttranden enligt 
nedanstående förteckning. 
 
1  Dnr 2015.0317
 399 
Beslut 151020 från Länsstyrelsen i Västerbotten - Överklagat 
bygglov på fastigheten Björkfors 1:1003 i Storumans kommun om 
bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus - avslår överklagandet. 
 
2  Dnr 2015.0157 811 
Beslut 151020 från Länsstyrelsen i Västerbotten – Överklagat beslut 
på fastigheten Sockerbacken 6 i Storumans kommun om tillstånd till 
djurhållning inom detaljplanerat område – avslår överklagandet. 
 
3  Dnr 2012.0323 356 
Beslut 151021 från Länsstyrelsen i Västerbotten – Avslutning av 
verksamhet med bergtipp inom fastigheten Barsele S:5 i Storumans 
kommun. 
 
4  Dnr 2010.0605 836 
Protokoll 151023 från Mark- och miljödomstolen – Tillstånd till 
Blaikengruvan – anstånd med ingivande av slutlig 
efterbehandlingsplan – beviljar begärt anstånd. 
 
5  Dnr 2015.0220 399 
Beslut 151026 från Länsstyrelsen i Västerbotten – Överklagat beslut 
på fastigheten Kronoöverloppsmarken 3:1 i Storumans kommun om 
bygglov för telemast med teknikbod – bifall till överklagandet. 
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6  Dnr 2015.0220 399 
Underrättelse 151028 från Länsstyrelsen i Västerbotten – 
Information om kross- och sorteringsverksamhet i täkt på fastigheten 
Kronoöverloppsmarken 3:1 i Storumans kommun. 
 
7  Dnr 2015.0122 399 
Beslut 151028 från Länsstyrelsen i Västerbotten – Överklagat beslut 
på fastigheten Vilasund 1:104 i Storumans kommun om 
förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus – avslår överklagandet. 
 
8  Dnr 2001.0038 356 
Beslut 151029 från Länsstyrelsen i Västerbotten – Täktverksamhet 
inom fastigheten Forsvik 1:7 i Storumans kommun. 
 
9  Dnr 2004.0055 356 
Beslut 151029 från Länsstyrelsen i Västerbotten – Täktverksamhet 
inom fastigheten Långnäs 1:12 i Storumans kommun. 
 
 
10 
Beslut 151105 från Länsstyrelsen i Västerbotten – Samråd enligt 
miljöbalken för nyanläggning av markkabel för el på fastigheten 
Ängesdal 1:9 i Storumans kommun. 
 
11  Dnr 2000.0756 836 
Beslut 151026 från Länsstyrelsen i Västerbotten – Utfyllnad i 
Umeälven vid Hemavan Tärnaby Airport på fastigheten Björkfors 
S:14 i Storumans kommun. 
 
12  Dnr 2000.0756 836 
Beslut 151102 från Länsstyrelsen i Västerbotten – Ändring av 
utfyllnad i Umeälven vid Hemavan Tärnaby Airport på fastigheten 
Björkfors S:14 i Storumans kommun. 
 
13 
Beslut 151106 från Bergstaten – Förlängning av giltighetstiden för 
undersökningstillståndet Gunnarn nr 22 i Storumans kommun. 
 
14 
Rapport 151112 från NTF – Bältesligan HT 2015. 
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15  Dnr 2005.0106 832 
Beslut 151118 från Länsstyrelsen i Västerbotten – Statsbidrag till 
renovering av Atostugan inom kulturreservatet Atoklimpen, 
Kronoöverloppsmarken 3:1, Tärna socken och Storumans kommun. 
 
16  Dnr 2001.0038 356 
Beslut 151119 från Länsstyrelsen i Västerbotten – Tillstånd till 
lastning och uttransport av utbrutet och bearbetat material från 
upplag på fastigheten Forsvik 1:7 i Storumans kommun. 
 
 
 
 
 
 
 


