
STORUMANS KOMMUN  PROTOKOLL  1(55) 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2016-09-14 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
  Utdragsbestyrkande 

  Plats och tid Kommunhuset, Dialogen  2016-09-14 , kl. 09:00-12:30 
    
Beslutande  
Ledamöter Gunilla Pettersson (s),  ordförande 
 Runar Frohm (s) 
 Agneta Holmner (l) 
 Olle Wärnick (m) 
 Bengt-Göran Burman (v) 
  
                   
Övriga deltagande  
Tjänstemän  Camilla Carstedt, nämndsekreterare  
  Sonja Eliasson, förvaltningschef  
  Ulrika Kjellsdotter, planhandläggare  
  Tommy Larsson, byggnadsinspektör  
  Martin Linder, byggnadsinspektör  
   
   
Justering 
Justerare Olle Wärnick, (m)  
    
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Storuman den 19 sep 2016, § 101-122 
 
Underskrift Sekreterare . ……………………………….              
  Camilla Carstedt  
   
  
 Ordförande  …………………………………………………… 
  Gunilla Pettersson (s)  
 
  
 Justerande ................................................................................       
 Olle Wärnick (m) 
 
  
      
____________________________________________________________________________________________ 

 
ANSLAG/BEVIS 

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

Organ  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum  2016-09-14 
 

Datum då anslaget sätts upp  2016-09-19      Datum då anslaget tas ned  2016-10-10 
 
Förvaringsplats för protokollet   Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Storuman. 
 
 
Underskrift  ........................................................................... 

 Camilla Carstedt 
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 § 101 
 
 Jäv och intressekonflikt 

 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden konstaterar 
 
att inget jävsförhållande eller intressekonflikt föreligger. 
_________________________ 

 
Bakgrund 
Enligt nämndens beslut 2010-05-11, § 75, ska eventuellt jäv eller 
intressekonflikt anmälas innan ärendena börjar behandlas. 
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 § 102                           2016.0045 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 augusti 2016. 
 
Handläggarens bedömning 

 
Inga händelser eller beslut att behandla till detta sammanträde. 
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§ 103   2015.0485    300  
 
Delårsrapport januari – augusti 2016 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att godta den lämnade redovisningen 
______________ 
Bilagor 
Delårsredovisning jan – augusti 2016. 
 
Bakgrund 
Kommunen upprättar tre gånger per år delårsbokslut varav det andra 
för perioden januari – augusti.  
 
Handläggarens bedömning 
Riktpunkten är 67 % och delårsresultatet 41 %. Resultatet är bättre 
än förra året då vi fick ett mindre underskott vid årets slut.  
 
Intäkter för miljö- och livsmedelstillsynen debiterats i början av året 
och ligger därför högt i förhållande till budget vilket bidrar till ett 
positivt resultat tidigt på året.  
 
Intäkterna ligger generellt högre än det budgeterade. 
Prognosen är att vi kommer att klara budgeten men att det inte 
beräknas bli något överskott. Lönekostnaderna för förvaltningen har 
ökat på grund av nyanställningar. 
Tillsynen inom hälsoskyddet är prioriterat av nämnden och tillsyn 
inom området har påbörjats. Det ger något ökade intäkter. I övrigt 
bedömer vi en oförändrad volym av tillståndsgivning och tillsyn 
vilket gör att vi bedömer att vi kommer att klara budgeten för året 
utan överskridanden. 
 
Förvaltningen har tidigare upphandlat detaljplaner via konsulter. En 
ny planerare har anställts vilket gör att vi nu själva gör 10 av 21 
pågående detaljplaner.  
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Utifrån att fler detaljplaner är färdiga så har tomter kommit till 
försäljning vilket leder till att ett stort antal bygglov för fritidshus. 
Det stora antalet bygglov ställer också krav på tillsyn genom 
arbetsplatsbesök. Vi ser inte heller någon avmattning av antalet 
inkommande ansökningar om detaljplaner och bygglov. Även 
miljökontoret påverkas med hög arbetsbelastning med fler ärenden 
än tidigare år. 
 
Information och rutiner har under året tagits fram för att stävja 
eldning av byggavfall och skräp vid byggarbetsplatser. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Delårsbokslut januari – augusti 2016 
 
Ordförande: Peder Wiklund  
 
Verksamhet, tkr Nettokostn Kostnader Intäkter Nettokostn Budget % av

Jan-aug 2015 Jan-aug 2016 Jan-aug 2016 Jan-aug 2016 2016 budget
Politisk verksamhet 300 167 0 167 365 46%

Infrastruktur, skydd mm 1437 4336 3 300 1 036 2 599 40%

Summa 1 737 4 503 3 300 1 203 2 964 41%
 

Kommentar till resultatet 
Riktpunkt är 67 % och delårsresultatet 41 %. Resultatet är bättre än förra året då vi fick ett mindre underskott vid årets 
slut.  
 
Intäkter för miljö- och livsmedelstillsynen debiterats i början av året och ligger därför högt i förhållande till budget vilket 
bidrar till ett positivt resultat tidigt på året.  
 
Intäkterna ligger generellt högre än det budgeterade. 
 

Tkr  Budget Prognos Redovisn Avvikelse 

 2016 2016 2016 2016 

Intäkter 3743 4043 3300 0 

Kostnader 6707 7007 4336 0 

Nettokostn 2964 2964 1203 0 

 
Kommentar till prognosen 
Prognosen är att vi kommer att klara budgeten men att det inte beräknas bli något överskott. Lönekostnaderna för 
förvaltningen har ökat på grund av nyanställningar. 
Tillsynen inom hälsoskyddet är prioriterat av nämnden och tillsyn inom området har påbörjats. Det ger något ökade 
intäkter. I övrigt bedömer vi en oförändrad volym av tillståndsgivning och tillsyn vilket gör att vi bedömer att vi kommer 
att klara budgeten för året utan överskridanden. 
 

Ansvarsområde 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSBN) fullgör kommunens uppgifter inom plan och bygg, miljö- och 
hälsoskydd, livsmedel, trafik, samt alkohol- tobak- och lotterifrågor. Nämnden är också kommunens naturvårdsorgan.  
 

Viktiga händelser 
Förvaltningen har tidigare upphandlat detaljplaner via konsulter. En ny planerare har anställts vilket gör att vi nu själva 
gör 10 av 21 pågående detaljplaner.  
 
Utifrån att fler detaljplaner är färdiga så har tomter kommit till försäljning vilket leder till att ett stort antal bygglov för 
fritidshus. Det stora antalet bygglov ställer också krav på tillsyn genom arbetsplatsbesök. Vi ser inte heller någon 
avmattning av antalet inkommande ansökningar om detaljplaner och bygglov. Även miljökontoret påverkas med hög 
arbetsbelastning med fler ärenden än tidigare år. 
 
Information och rutiner har under året tagits fram för att stävja eldning av byggavfall och skräp vid byggarbetsplatser. 
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Framtiden 
Myndighetsutövning med tillstånd, tillsyn och detaljplanering beräknas att fortsätta med samma omfattning som 
föregående år. 
 

Måluppfyllelse 
Målen från kommunfullmäktige och den strategiska planen är tre. 
 

1. Prioritera att planera för attraktiva centra, bostadsområden och industrimark. 
 

2. Prioritera att skapa bättre förutsättningar för dem som vill bygga fritidshus, permanentbebyggelse eller 
företagsverksamhet. 

 
3. Prioritera arbetet med detaljplanering och översiktsplanering 

 
Med undantag för översiktsplanering som vi nu inte ansvarar för så bedömer vi att de flesta målen är på god väg att 
uppfyllas för året. 
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§ 104  2016.0384    318 
 
Planbesked – planläggning av bostäder i Joeström 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att påbörja arbetet med att upprätta detaljplan, 
 
att upprättande av detaljplanen handläggs genom standardförfarande 
förfarande, 
 
att ett beslut om antagande av detaljplan bedöms ske maj/juni 2017. 
 
Detta beslut går inte att överklaga (plan- och bygglagen 13 kap. 2 §). 
 
Avgift enligt räkningsspecifikation. 
 
______________________________________ 
 
Bakgrund/sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägarna till Joeström 1:73 har ansökt om planbesked för att 
möjliggöra en planläggning av bostäder på fastigheten Joeström 1:73. 
Främst ska dessa nyttjas som fritidshusbebyggelse. 
 
Bestämmelser 
Riksintressen 
Rörligt friluftsliv – geografiska bestämmelser för friluftsliv (enligt 
4 kap § 2 MB). 
 
Detaljplaner eller områdesbestämmelser 
Området berörs inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.  
 
Strandskydd 
Området omfattas av inte av strandskydd. 
 
Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns i området. 
 
Rennäring 
Området ligger inom Ubmeje tjeälddies åretruntmarker och 
kalvningsland. Inga riksintressen för rennäringen berörs. 
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§ 104     2016.0384    318 
 
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. 
 
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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§ 105   2016.0384    318 
 
Antagande - Detaljplan för bostäder (fritidshus) utmed 
Trollhålsbäcken i Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens 
län  
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att ärendet utgår från dagens sammanträde för fortsatt handläggning. 
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§ 106    2016.0617    315 
 
Detaljplan för del av Björkfors 1:125, "Hyllan West”, Hemavan 

 
Förslag till detaljplan för del av Björkfors 1:125, ”Hyllan West”, i 
Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad februari 
2016, reviderad juli 2016. 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att anta för del av Björkfors 1:125, ”Hyllan West”, i Hemavan, Storumans 
kommun, Västerbottens län, upprättad februari 2016, reviderad juli 2016. 
 
Hur man överklagar: Se bilaga. 
__________________________ 
 
Bakgrund och syfte 
Snöstenen i Hemavan AB har ansökt om planbesked för att möjliggöra en 
planläggning av bostäder på del av fastigheten Björkfors 1:125. 
Fastigheten ägs av Storumans kommun. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-03-18, § 26, att upprätta 
detaljplan. Området ligger inom Sp3-området eller ”Hyllan”. Snöstenen i 
Hemavan AB har ambitioner och planer på att bidra med den fortsatta 
utvecklingen av Hemavan som attraktiv skidort mot en nordisk marknad. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka elva 
bostadshus samt att fortsatt göra det möjligt att med skidor, från området 
ta sig till och från Hemavans skidsystem. 

 
Samrådstid 
Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 17 februari till och med 
7 mars 2016. Inkomna synpunkter och kommunens kommentarer har 
redovisats i en samrådsredogörelse. Synpunkterna som kom fram under 
samrådet innebar att planförslaget har justerats och kompletterats. 
 
Granskningstid 
Reviderat förslag till detaljplan har varit utställd för granskning under 
tiden 18 juli till och med 4 september 2016. Inkomna synpunkter och 
yttrande har kommenterats i föreliggande granskningsutlåtande. 
 
Bestämmelser 
Planförslaget överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för 
Hemavan (2011).  Området ligger inom tidigare planlagt område. 
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§ 107    2016.0062   315 
 
Detaljplan för fastigheten Laxnäs 1:127 i Tärnaby 
 
Förslag till detaljplan för fastigheten Laxnäs 1:127 i Tärnaby, Storumans 
kommun, Västerbottens län, upprättad 2016-05-20. 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att skicka ut reviderat förslag till detaljplan för fastigheten Laxnäs 1:127 
i Tärnaby för granskning till berörda sakägare och andra myndigheter. 
__________________________ 
 
Bakgrund/sammanfattning av ärendet 
Carlson, Corin & CO AB har ansökt om att ändra detaljplan för sin 
fastighet Laxnäs 1:127. Planens syfte är tillskapa byggrätt för bostäder 
som kommer att användas som turistboende. Gällande detaljplan 
fastställdes 1993 och enligt planen är största tillåtna byggnadsarean 400 
m2 inom det aktuella egenskapsområdet som förutom Laxnäs 1:127 även 
omfattar Laxnäs 1:119 . En lantmäteriförrättning skedde under 2008 och 
Laxnäs 1:127 bildades. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
godkände den förrättningen. Eftersom området redan var bebyggt så 
innebär det att endast har 18 m2 byggrätt finns kvar enligt nu gällande 
detaljplan. Nuvarande fastighetsägare köpte fastigheten 2015 i tron att 
det fanns en byggrätt på cirka 200 m2.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-02-17, § 11, att 
påbörja arbetet med att upprätta detaljplan. Planarbetet avsågs hanteras 
med begränsat förfarande då det rör sig om ett planförslag som innebär 
en åtgärd av mindre betydelse och där samrådskretsen är mycket liten 
och tydlig. Alla i samrådskretsen måste godkänna förslaget till detaljplan 
redan under samrådet. Behovsbedömning är upprättad 2016-04-05.  
 
Bestämmelser 
Aktuellt område ligger inom riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § 
MB.  
Förslaget följer gällande fördjupad översiktsplan för Tärnaby där 
området är markerat som område för turistservice. Gällande detaljplan 
för området vann laga kraft 1993, Detaljplan för Kv. Turisten m.m. inom 
Tärna Kyrkby (kommunens beteckning 2:145). 
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Samråd och bedömning  
Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 23 juni till och med 11 
augusti 2016. Då en av de berörda sakägarna har lämnat erinringar på 
förslaget måste förslaget skickas ut för granskning. Samrådsredogörelsen 
föreligger. 
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§ 108     2015.0540    313 
 

Samråd om förslag till detaljplan för Fredens Torg i Storumans 
samhälle 
 
Förslag till detaljplan för del av fastigheten Luspen 1:88, Fredens torg, 
Storuman, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad september 
2016. 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att skicka ut förslaget för samråd till berörda sakägare, myndigheter med 
flera. 
  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare 
 
att parkeringen framför aktiviteten tas bort och ersätts med beteckningen 
TORG. 
 
__________________________ 
 
Bakgrund/sammanfattning av ärendet 
Hösten 2013 påbörjade kommunen en process för att öka attraktiviteten 
och säkerhet i Storuman centrum. En arbetsgrupp bildades och genom 
dialogmöte och kompletterande idélådor och synpunkter via digitala 
medier, har kommunen fått många synpunkter och idéer från 
allmänheten.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-10 § 30 att uppdra till 
arbetsgruppen ett påbörja och genomföra en process för att ta fram 
scenarier, detaljplaneändring samt investeringar i form av 
ombyggnationer.  
 
En konsult har upphandlats för att ta fram idéskisser för olika scenarier, 
för utveckling av torget och närliggande ytor. Särskilt fokus ska läggas 
på att utveckla attraktiviteten och säkerheten av torgområdet men även 
trafikströmmar och behov av parkeringar i angränsande ytor. 
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Konsultens arbete har resulterat i förslag till tre scenarier i form av 
idéskisser av centrumområdet. Skisserna ska visa på prioritet enligt 
följande: 

 fortsatt biltrafik (nuläge) 
 minskad biltrafik och ökad prioritet på oskyddade trafikanter 
 ett bilfritt torgområde 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-20 att uppdra till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att påbörja planläggning av del av Luspen 
1:88, Fredens Torg i Storumans samhälle.   
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-10-21, § 138, att 
upprätta detaljplan med utökat förfarande. Behovsbedömning är 
upprättad december 2015. Förslaget bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan varför ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver 
upprättas. 
 
Förslag till detaljplan 
Förslag till detaljplan redovisades vid nämndens sammanträde.  
 
Bestämmelser 
Förslaget överensstämmer med gällande fördjupad översiktsplan för 
Storuman/Stensele (2011). Området ligger inom detaljplan för Blå vägen 
och väg 45, delen Fredens Torg (kommunens beteckning 10:62A). 
Övriga detaljplaner som berörs är: 

・ Kv. Rådhuset och Kapellet (kommunens beteckning 10:29), 

・ Kv. Tjänstemannen och Köpmannen (kommunens beteckning 10:34), 

・ Kv. Kulturen m m (kommunens beteckning 10:49), 

・ För del av Luspen 1:88, Skolgatan (kommunens beteckning 10:57). 
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§ 109     2016.0457    140 
 
Parkeringsförbud del av Avavägen i Hemavan 
 
Förslag till beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att införa en lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på båda sidor om 
Avavägen, del av, i Hemavan 
 
__________________________ 
 
Ärendet 
Tekniska avdelningen, Storumans kommun, har i skrivelse daterad 
2016-07-21 framfört att ett parkeringsförbud krävs på del av 
Avavägen i Hemavan.  
 
Många gånger uppstår brist på parkeringsplatser vid Bayhill center 
och besökare har börjat parkera efter Avavägen. Det ger till följd att 
framkomligheten till bostäderna efter Avavägen minskar, eller 
värsta fall blockeras så att till exempel uttryckningsfordon inte 
kommer fram.  
 
2016-08-25 inkom boenden efter Avavägen med en skrivelse angående 
bland annat införande av parkeringsförbud och hastighetsnedsättning. 
Som skäl anges att vägen ofta belastas av mycket trafik eftersom 
parkeringsplatserna för besökande till köpcentret inte räcker. Ofta, 
särskilt torsdag till söndag samt under högsäsong, sommar och vinter, 
parkerar besökare på båda sidor av Avavägen från Berglundsvägen fram 
till brevlådorna på Avavägen. Dessutom sker ofta rundkörning av fordon, 
stora som små, med eller utan släp, i sökandet efter parkeringsplats. 
 
Förhållanden 

 Vägen är belagd. 
 Vägen har trottoar på ena sidan, mot väster. 
 Befintlig hastighet är 50 km i timmen. 

 
Yttranden 
Tekniska avdelningens ansökan har remitterats till polismyndigheten och 
räddningstjänsten. 
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Polismyndigheten har i sitt yttrande daterat 2016-08-22 meddelat att 
man inget har erinra, viktig dock att god skyltning sker enligt gällande 
föreskrifter. 
 
Räddningstjänsten har i sitt yttrande daterat 2016-08-19 meddelat att 
man inget har att erinra. 
 
Boende på Avavägen 12 har via skrivelse daterat 2016-09-01 meddelat 
att man anser inte att ett generellt parkeringsförbud ska införas vid 
bostadskvarteret, se karta nedan. 
 
 
Bestämmelser 
Enligt trafikförordningen beslutar länsstyrelsen om lokala 
trafikföreskrifter utanför tättbebyggt område. Inom tättbebyggt område 
beslutar Storumans kommun om lokala föreskrifter. 
 
Redovisning av ärendet 
Efter att handläggaren mottagit skrivelsen från boenden efter Avavägen 
skickades ett skriftligt meddelande ut till berörda att tekniska 
avdelningen redan ansökt om parkeringsförbud och att ärendet ska 
behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-09-14. Efter 
samråd med väghållaren ska ställning tas till eventuellt 
hastighetsnedsättning senare. Efter utskicket inkom boende på Avavägen 
12 om att det inte bör införas generellt parkeringsförbud efter hela 
sträckan utan den delsträcka som ligger vid bostadskvarteret bör undanta 
boenden i området. 
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Kronoöverloppsmarken 3:1 Övre Ropen, Olovligt bebyggande 
 
Beslut 
 
Diarienummer: 2013.0499-327 
Ärendet avser: Olovligt bebyggande vid sjön Övre Ropen 
Fastighet:  Kronoöverloppsmarken 3:1, Övre Ropen 
Fastighetsägare: Länsstyrelsen 
 
Rättelseföreläggande 
 
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 
förelägga Ole Henrik Omma (800818-1391), ägare till renvaktarstuga vid 
sjön Övre Ropen på fastigheten Kronoöverloppsmarken 3:1, att senast 
inom 9 månader från det att beslutet har vunnit laga kraft, vidta rättelse 
genom att riva renvaktarstugan. 
 
Om föreläggandet inte följs kan byggnadsnämnden enligt 11 kap. 27 § 
PBL besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad 
och hur det ska ske.  
__________________________________________________________ 
 
Ärendebeskrivning  
2013-06-12 inkom anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden att en 
byggnad uppförts vid Övre Ropen som förmodades vara olovligt 
uppförd. Vid tillsynsbesök på fastigheten Kronoöverloppsmarken 3:1 
(Övre Ropen) 2013-10-03 konstaterade miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens representanter att en byggnad (11 m x 8,2 
m) hade uppförts på fastigheten utan bygglov och strandskyddsdispens. 
Bedömningen gjordes att åtgärden är bygglovspliktig och att den kräver 
strandskyddsdispens. 
 
Ärendet åtalsanmäldes för brott mot strandskyddet 2014-02-05.  
2015-09-21 beslutade åklagaren att lägga ner ärendet med skälet att det 
inte går att vederlägga att den misstänkte inte haft klart för sig att det 
krävs strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Utredningen ger enligt 
åklagarmyndigheten stöd för att den misstänkte av oaktsamhet har 
uppfört byggnaden utan strandskyddsdispens, och att vid en samlad 
bedömning är gärningen att bedöma som ringa fall och därför inte 
brottsligt. 
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Då ägaren inte var känd översände 2013-10-08 nämnden en begäran om 
förklaring till fastighetsägaren Länsstyrelsen, Naturvårdsenheten i Umeå. 
2013-11-20 meddelade länsstyrelsen att byggnaden som del av 
rennäringen inte krävde markupplåtelse. 2013-11-26 skickade nämnden 
ytterligare en begäran om information om byggherre och 
användningsområde för byggnaden. 2013-12-02 meddelade 
Länsstyrelsen att de inte har förstahandsinformation om vem som var 
byggherre eller exakt vad byggnaden ska användas till.  
 
Begäran om förklaring skickades 2014-01-08 till Vapstens sameby. Svar 
inkom 2014-01-30 undertecknad av Lars-Anders Ågren, ordförande i 
Vapstens sameby. Svaret redovisas under yttranden. 
 
Utifrån protokoll från besiktning av vedspis med tillhörande 
blockskorsten utförd 2015-05-22 av Sotning & ventilation, Västerbotten 
AB, som i vanlig ordning skickas till vår nämnd framgår att Ole Henrik 
Omma är ägare till byggnaden. Brev med begäran om förklaring 
skickades till Ole-Henrik Omma 2015-11-09 och hans svar inkom 2015-
12-03. Svaret redovisas under yttranden. 
 
Ett förslag med sanktionsavgift, bygglov och strandskyddsdispens 
kommunicerades 2016-02-26. I yttrande 2016-03-02 motsatte sig Omma 
bland annat att bygglov och strandskyddsdispens krävs. Svaret redovisas 
under yttranden. 
 
För att pröva möjligheten att låta huset stå kvar på platsen 
kommunicerades 2016-03-30 ett förslag till beslut om 
strandskyddsdispens med hänvisning till att rivning inte bedöms rimlig i 
förhållande till att området är av riksintresse för rennäringen och att de 
allmänna intressena i området inte är av riksintresse. 2016-05-04 inkom 
svar från Omma där han bestrider att byggnaden är bygglovspliktig och i 
behov av strandskyddsdispens. Han vill att ärendet prövas samtidigt ur 
både bygglovsynpunkt och ur strandskyddssynpunkt. Han vill att frågan 
prövas i förhållande till rennäringslagen § 16 där det framgår att medlem 
i samebyn får uppföra renvaktarstuga som behövs för renskötseln. Svaret 
redovisas under yttranden. 
 
Yttranden 
Yttrande från ordförande i Samebyn 2014-01-30 
Begäran om förklaring skickades 2014-01-08 till Vapstens sameby. Svar 
inkom 2014-01-30 undertecknad av Lars-Anders Ågren, ordförande i 
Vapstens sameby. 
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Vapstens sameby har i yttrande 2014-01-30 meddelat att fastigheten 
utgör en del av samebyns året-runt-marker och att den är uppförd av 
medlem i samebyn. 
Ordförande menar att byggnaden behövs för rennäringens bedrivande 
och att samebyn har tillstyrkt byggnationen.  
Vidare sägs att Ole Henrik Omma tidigare sökt bygglov vid Ropen och 
då fått besked från kommunen att bygglov inte krävdes. Vid möte 16 maj 
2013 uppfattades ett löfte om att detta ärende från nämnden ansågs 
påbörjat och skulle anses bygglovbefriad och gör att man menar att 
medlemmen agerat i god tro. 
 
Vad gäller utebliven strandskyddsdispens menar man att byggnaden är 
uppställd på en plats som är lämplig utifrån rennäringens bedrivande. I 
renskötselrätten ingår också jakt- och fiske vilket innebär att byggnader 
av tradition uppförts nära vattendrag. Man menar också att när ansökan 
först gjordes vid Ropen fanns inte krav på strandskyddsdispens. 
 
Förvaltningens kommentar 
I minnesanteckningarna från mötet 16 maj 2013 finns inget om löfte till 
just denna renvaktarstuga som vi då inte hade uppe utifrån att den inte 
var anmäld för olovligt byggande. Däremot svarade vi Henrik på fråga 
från honom, som kan ha tolkats gälla denna, att de redan påbörjade 
byggloven före 19 juni 2012 inte nu krävde bygglov. På grund av byte av 
handläggare hade ingen av de vid mötet närvarande vetskap om Ole 
Henrik Ommas ansökan och tidigare kommunikation med dåvarande 
byggnadsinspektörer. Och om det då påbörjade bygget (Påbörjades 
enligt Ole-Henrik i februari 2012.) 
 
Nämnden uppfattade inte att det i svaret klargjordes vem som uppfört 
fastigheten.  
 
Yttrande från Ole-Henrik Omma 2015-12-03 
Utifrån protokoll från besiktning av vedspis med tillhörande 
blockskorsten utförd 2015-05-22 av Sotning & ventilation, Västerbotten 
AB, som i vanlig ordning skickas till vår nämnd framgår att Ole Henrik 
Omma är ägare till byggnaden. Brev med begäran om förklaring 
skickades till Ole-Henrik Omma 2015-11-09 och hans svar inkom 2015-
12-03. 
 
1 Omma beskriver behovet av och rätten till renvaktarstuga vid Ropen. 
Samebyn har gett samtycke till byggnaden och styrker behovet. 
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2.1 Omma menar att det är underligt att kommunen påstår sig inte vetat 
vem som är ägare utifrån tidigare kontakter om att bygga vid Ropen, 
kommunens kontakter med länsstyrelsen och yttrandet från samebyn som 
bekräftar att ägaren av renvaktarstugan är medlem av samebyn. 
 
Förvaltningens kommentar 
Vid kommunens kontakt med länsstyrelsen har vi inte fått veta vem som 
byggt renvaktarstugan eller vilken användning byggnaden har. Vapstens 
svar klargjorde att det var en renvaktarstuga men inte vem som var 
ägaren till byggnaden.  
  
2.2 Renvaktarstugan har tidigare behandlats av kommunen och han har 
fått besked om att bygglov inte krävs. 
 
Förvaltningens kommentar 
Ole Henrik Omma har 2004-03-29 inlämnat fullständigt bygglov och 
bygganmälan på renvaktarstuga vid Ropen på en plats öster om den 
nuvarande placeringen. Huvudbyggnaden var på 40 m2, båthuset 23 m2 
och förrådet15 m2. 2004-05-03 meddelade dåvarande 
byggnadsinspektör: ”Ansökan om nybyggnad av renvaktarstuga, förråd 
samt båthus borde hänföras till ekonomibyggnader för jordbruk, 
skogsbruk och därmed jämförlig näring och därmed inte vara 
bygglovspliktigt. Detta enligt Plan och bygglagen (PBL) 8 kap 1§ 2 st. 
Det är inte min sak att göra bedömningen om det sökta  
byggnadsföretaget är knutet till begreppet jämförlig näring enligt PBL, 
och om sökanden är knuten till rennäringen, sameby eller annat företag 
inom ramen för ”jämförlig” näring. Jag råder er därför att lämna 
ärendet till Länsstyrelsen för att låta de avgöra om mark skall upplåtas 
för nämnda byggnader. Bedömer länstyrelsen att mark inte kan upplåtas 
så är det inte heller någon mening att pröva frågan om bygglov då det 
ändå är markägaren som har sista ordet. Upplåtelse av statens mark 
regleras i rennäringsförordningen och hanteras av Länsstyrelsen.” 
Skrivelsen ligger i ärendet med ärendemening ”Nybyggnad av 
renvaktarstuga, förråd samt båthus ***ej b-lovplikt***”. 
 
Frågan om strandskyddsdispens behandlades inte. Huvudbyggnaden var 
ansökt 200 m från stranden. 
 
2.3 Renvaktarstugan har varit planerad sedan 2003 och 23 augusti 2003 
tillstyrkte samebyn ansökan. 
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2.4 Bygglov och bygganmälan inlämnades 12 mars 2004. Han fick i svar 
3 maj 2004 veta att bygglov inte krävs för ekonomibyggnader för 
rennäringen. 
 
2.5 Kommunen har vid ett flertal tillfällen kommunicerat den tolkningen 
bland annat 30 juni 2009. 
 
Förvaltningens kommentar 
Vi kan inte hitta den anteckningen men däremot har ett liknande beslut 
skickats till Henrik Omma 2009-11-05 där den dåvarande 
byggnadsinspektören skrivit att renvaktarstuga inte kräver bygglov. 
 
2.6 Vid ett möte med representanter från kommunen 16 maj 2013 säger 
kommunen att man tidigare gjort den tolkningen att bygglov inte krävs. 
Han säger att kommunen konstaterar att hans renvaktarstuga skall 
omfattas av den äldre principen och han ska inte behöva inlämna 
bygglov. 
 
Förvaltningens kommentar 
Minnesanteckningar 
”16 maj 2013 träffade vi Inger-Ann Omma, Lars-Anders Ågren och 
Henrik Omma på Tärnaby kontoret. Med från miljö- och 
samhällsbyggnadskontoret var Sonja Eliasson, Stig-Lennart Nestander 
och Roger Jonsson. 
”Vi enades om att skriva fram ett beslut vad gäller de för olovligt 
byggande anmälda åtgärderna och att Inger-Ann ska komma med 
skriftliga synpunkter på anmälningarna som gäller anmälan om turistisk 
verksamhet i renvaktarstugorna. Hon menar att stugorna inte hyrs ut och 
att den ringa verksamheten med gäster, liksom fiske ingår inom den 
samiska verksamheten. 
Vad gäller bygglovsplikt eller inte för renvaktarstugor enades vi om att 
kommunen tidigare informerat om att renvaktarstugor är 
ekonomibyggnader för näring och som sådana inte bygglovspliktiga. 
Någon begränsning av storlek eller utrustning har aldrig gjorts eller 
informerats om. Med detta tidigare ställningstagande som då också hade 
stöd av länsstyrelsen och denna tidigare information till samerna anser 
kommunen det inte möjligt att driva frågan om olovligt byggande mot 
byggnader uppförda före länsstyrelsens mail och ställningstagande för 
bygglovsplikt 19 juni 2012. 
Vi enades också om att från 19 juni 2012 då länsstyrelsens 
ställningstagande om bygglovsplikt för renvaktarstugor kom så ska 
bygglov sökas för renvaktarstugor.” 
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I minnesanteckningarna från mötet finns inget om löfte till just denna 
renvaktarstuga som vi då inte hade uppe utifrån att den inte var anmäld 
för olovligt byggande. Däremot svarade vi Henrik på fråga från honom, 
som kan ha tolkats gälla denna, om att redan påbörjade byggen före 19 
juni 2012 inte nu krävde bygglov. På grund av byte av handläggare hade 
ingen av de vid mötet närvarande vetskap om Ole Henrik Ommas 
ansökan och tidigare kommunikation med dåvarande 
byggnadsinspektörer. Och om det då påbörjade bygget. (Påbörjades 
enligt Ole-Henrik i februari 2012.) 
 
2.7 Han menar att ändringen av princip inte ska påverka honom då han 
tidigare fått tillåtelse att bygga utan bygglov. 
 
2.8 Han har följt kommunens anvisningar och har varit i kontakt med 
byggnadskontoret flera gånger och han har varit i god tro genom hela 
processen och följt den vägledning han fått av kommunen. 
 
2.9 Att byggstart blev först 2013 har naturliga orsaker. Han är ung och 
måste spara för att kunna uppföra byggnaden. Det är också extra dyrt att 
bygga i fjället. Han menar att utdragen tidpunkt för byggstart inte har 
betydelse då han följt gällande regelverk. 
 
2.10 Placeringen av byggnaden har blivit ändrad från den ursprungliga 
ansökan. Den är flyttad längre bort på stranden av Ropen än vad som 
angavs på ansökan till kommunen. Ändringen är gjord i samråd med 
samebyn då den första platsen låg vid en flyttled av riksintresse och 
flyttningen är gjord av hänsyn till renskötseln. 
 
Förvaltningens kommentar 
Det stämmer att en svår passage ligger vid den tidigare placeringen. 
 
Omma beklagar också hanteringen av ärendet från kommunen då man 
talat i frågan i media och polisanmält ärendet. Särskilt då han har haft en 
så utsträckt kommunikation i frågan. Han vill också att vi lägger in extra 
långa svarstider då det nu är en hektisk tid inom renskötseln. 
 
Yttrande från Ole Henrik Omma som inkom 2016-03-02 
2015-12-17 upprättades ett förslag till beslut med bygglov, 
strandskyddsdispens och sanktionsavgift för renvaktarstugan. Förslaget 
förutsatte bygglovsansökan och ansökan om strandskyddsdispens. 
Bedömningen var att områdets karaktär liksom byggnadens läge och 
användning som renvaktarstuga gör att strandskyddets syfte tillgodoses  
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och att proportionalitetsprincipen gör att dispens från strandskyddet 
kunde medges trots att särskilda skäl enligt miljöbalken 18 c saknas. 
 
I yttrandet menar Omma att kommunen ska ta hänsyn till att 
förberedelser för bygget påbörjades i februari 2012, före kommunens 
tolkning ändrades om krav på bygglov. Han menar att renvaktarstugan 
inte kräver bygglov och strandskyddsdispens. 
 
Domar som nämnts efterfrågades. 
 
Förvaltningens kommentar 
Domar som efterfrågades mailades 2016-03-09.  
 
Omma menar att en annan nämnd än Storumans miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnd ska behandla frågan då man redan uttalat sig i 
massmedia och bestämt sig för beslut i frågan. Han menar också att delar 
av nämnden har starkt personligt engagemang mot Vapstens sameby. 
 
Förvaltningens kommentar 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är den instans som prövar 
bygglov och strandskyddsdispens inom kommunen och det kan inte 
överlåtas till annan nämnd eller kommun. Om det finns jävsförhållanden 
så prövas det inför beslut i nämnden. Jäv kan också överklagas och 
prövas då av annan instans.  
 
Yttrande från Ole Henrik Omma som inkom 2016-05-04 
För att pröva om byggnaden kan få strandskyddsdispens 
kommunicerades ett förslag till beslut om dispens från strandskyddet som 
upprättades 2016-03-24.  
Bedömningen var att områdets karaktär, med riksintresse för 
rennäringen, liksom byggnadens läge och användning som 
renvaktarstuga gör att strandskyddets syfte tillgodoses och att 
proportionalitetsprincipen gör att dispens från strandskyddet kan 
medges trots att särskilda skäl enligt miljöbalken 18 c saknas. 
 
I yttrandet bestrider Omma även nu att det krävs strandskyddsdispens 
och vill att både strandskydd och bygglov behandlas samtidigt och ses i 
ett sammanhang  
Han menar att fiskerätt och behov av tillsyn av renarna gör att 
renvaktarstugan måste ligga vid vatten. 
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Förvaltningens kommentar 
Enligt ändringen i miljöbalken 2009 är de särskilda skälen för undantag 
från strandskyddet lagstyrda och egen tolkning av vad som är särskilda 
skäl kan inte göras av kommunen. Alla beslut som tas av oss överprövas 
också av länsstyrelsen i särskilt beslut.  
 
Förutsättningar  
Planförutsättningar  
Fastigheten ligger på Kronoöverloppsmarken 3:1 inom Vapstens 
samebys åretruntmarker och ligger i direkt anslutning till rennäringens 
kärnområde av riksintresse. 
 
Strandskydd 
Miljöbalken § 15 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. Lag (2009:532). 
 
Enligt § 16 gäller förbuden i § 15 inte byggnader, anläggningar, 
anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, 
om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de 
för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet, 
 

Bygglov 
När plan- och bygglagen trädde i kraft 1987 informerades om att 
renvaktarstugor var ekonomibyggnader för med jord- och skogsbruk 
jämförlig näring och som sådana inte krävde bygglov. Då själva syftet 
med byggnaden är övernattning har boendedelen aldrig ifrågasatts av 
kommunen. Någon begränsning av storlek eller utrustning för 
renvaktarstugor har aldrig gjorts eller informerats om.  
 
2012-03-21 träffade kommunens representanter länsstyrelsen utifrån att 
kommunen fått anmälningar om renvaktarstugor som olovligt byggande. 
Kommunen ville veta hur länsstyrelsen såg på frågan då bland annat 
Länsstyrelsen i Norrbotten krävde bygglov för renvaktarstugor. 
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Svar från Länsstyrelsen kom 2012-06-19 och svaret vidarebefordrades 
till samebyarna via mail. 
 
Kopia på länsstyrelsens mail  
”Ni har frågat efter Länsstyrelsens syn på om bygglov krävs för en 
renvaktarstuga. Vi (dvs. juristerna) menar efter att ha tagit del av 
rättsfall som gällerskogsbruk, fiske och jordbruk samt efter att ha läst 
aktuella delar i lagkommentaren Didón m.fl. att utgångspunkten är att 
det krävs bygglov så fort ett boendeinslag är aktuellt. För bygglovfrihet 
krävs att det är fråga om en renodlad ekonomibyggnad, t.ex. förråd, 
garage och dylikt. Alltså blir slutsatsen att det i normalfallet krävs 
bygglov för en renvaktarstuga. 
 
Glöm inte bort strandskyddet vid prövningen om det är aktuellt. Av 
lagtexten framgår att för att vara undantagen från förbudet att bygga 
inom strandskyddsområde får åtgärden inte avse att tillgodose 
bostadsändamål. Vidare måste åtgärden för sin funktion finnas eller 
vidtas inom strandskyddsområde. 
 
Jag skickar bara detta svar till er som frågat särskilt. Det är upp till er 
att bedöma hur ni ska informera detta till samebyarna. Jag är tacksam 
om ni via era kanaler sprider denna info till andra kommuner som kan 
vara berörda.” 
 
Byggsanktionsavgift 
Plan- och bygglagen kap 11 § 51: Om någon bryter mot en bestämmelse 
i 8–10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 
någon av bestämmelserna i 16 kap. 2–10 § eller mot en bestämmelse i en 
EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska 
tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §. 
 
PBL 11 kap § 53: En byggsanktionsavgift ska tas ut även om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till  
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv 
eller genom någon annan fullgöra sin skyldighet, 
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige 
inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller 3. vad den 
avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle 
inträffa. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-09-14 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

§ 110, forts     2013.0499    327 
 
PBL 11 kap § 54: En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker 
innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits 
upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. 
 
Skäl till beslut  
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att en byggnad har 
uppförts på fastigheten Kronoöverloppsmarken 3:1 vid sjön Övre Ropen 
utan ansökan om strandskyddsdispens eller bygglov. Byggnaden 
innehåller boende. Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att 
den åtgärd som har vidtagits kräver strandskyddsdispens och bygglov. 
Omma bestrider detta och motsätter sig ansökan om bygglov och 
strandskyddsdispens. 
 
Strandskyddsfrågan har prövats av åklagarmyndigheten och 
bedömningen var att byggnaden uppförts i god tro och att brott inte kan 
styrkas.  
 
Om kommunen vill driva frågan till rättelse krävs att byggnaden rivs.  
 
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.  
 
Nämnden har efter kontakt med länsstyrelsen bedömt det troligt att en 
strandskyddsdispens kommer att upphävas. Länsstyrelsen hänvisar till 
beslut om att proportionalitetsprincipen inte går att använda om särskilda 
skäl saknas.  
 
 Ole Henrik Omma motsätter sig att bygglov och strandskyddsdispens 
krävs och vill inte göra ansökan om detta utan vill få frågan prövad 
utifrån rennäringslagens rätt att uppsätta renvaktarstuga vilket inte kan 
göras av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Nämndens beredning förordar rättelse och rivning av renvaktarstugan. 
Byggsanktionsavgift tas inte ut med hänvisning till plan- och bygglagen 
11 kap § 53 andra stycket då det föreligger särskilda omständigheter i 
ärendet. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-09-14 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

§ 111     2015.0651    338 
 
Förhandsbesked  
 
Joeström 1:37 avst fr, ansökan avser Förhandsbesked - nybyggnad av 
fritidshus 3 tomter 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att meddela det sökta tillståndet på Joeström 1:37 avst fr för 
förhandsbesked - nybyggnad av fritidshus, 2 tomter. 
 
_____________________ 
 
Bestämmelser 
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
 
Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. 
 
Förslaget ligger inom riksintresseområde för friluftsliv, rörligt friluftsliv 
och turism. 
 
Sakägare 
Berörda grannar och berörd sameby har beretts tillfälle att avge yttrande. 
Ägarna till Joeström 1:26 har erinrat sig mot tänkt åtgärd och vill inte att 
vägen som de bekostat ska användas av fler fritidshusägare i området. 
Ägaren till Joeström 1:43 menar på att tomterna som sökts för strider 
mot strandskyddslagen och anser därför de olämpliga. 
 
Sökanden har delgivits erinringarna och bemött. 
Tomten närmaste stranden är bortplockad ur ansökan och de två övriga 
tomterna ligger byggnaderna utanför strandskyddsområdet. Väg som 
ägarna till Joeström 1:26 haft erinringar om går tvärs genom norra delen 
av Joeström 1:37. 
 
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).  
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-09-14 
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§ 111, forts     2015.0651    338 
 
Föreslagen byggnad 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. 

 Inrättande av avlopp kräver tillstånd från miljökontoret. 
 Avgift enligt räkningsspecifikation 
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§ 112     2016.0014    331  
 
Bygglov 
 
Boksjön 1:45, ansökan avser nybyggnad av fritidshus som ersätter ett 
äldre fritidshus som övergår till gäststuga. 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov på Boksjön 1:45 för nybyggnad av fritidshus, 
 
att tekniskt samråd krävs,  
 
att Lars Gunnar Rönnholm är kontrollansvarig, 
 
att eldstad ska installationsbesiktas innan den tas i bruk, 
 
att arbetsplatsbesök krävs, 
 
att slutsamråd krävs vid färdigställande, 
 
att byggnaden inte får tas i bruk innan slutbesked lämnats, 
 
att färdigställandeskydd inte krävs för entreprenadsummor lägre än 
400 000 kr. 
_____________________ 
 
Bestämmelser 
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men 
ligger inom dispositionsplan från 1978 med riktlinjer för 
fritidshusbebyggelse. Dispositionsplanen är inte gällande idag.  
 
Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan 
 
Sakägare 
 
Berörda grannar har beretts tillfälle att avge yttrande och ägarna till 
Boksjön 1:4 och 1:15 har erinrat sig mot föreslagen åtgärd. Erinringarna 
är att man placerat huset för nära tomtgräns och att skogen ovanför 
Boksjön 1:45 ska lämnas orörd. 
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Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

§ 112, forts     2016.0014    331  
 
Sökanden har delgivits erinringarna och bemött dessa med att flytta in 
huset 4,5 meter från tomtgräns.  
 
Handläggarens bedömning 
Förutsättningar för lov föreligger enligt plan- och bygglagen 9 kap 31 §.  
 
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 §. 
 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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§ 113     2016.0276    338 
 
Förhandsbesked 
 
Björkfors 1:16, ansökan avser Förhandsbesked - Nybyggnad av 
fritidshus 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att meddela det sökta tillståndet på Björkfors 1:16 för förhandsbesked - 
nybyggnad av fritidshus, 
 
att byggnadsinspektör får delegation att lämna bygglov när kompletta 
bygglovshandlingar inkommit. 
 
Villkor för beslut; 
att ansökan om inrättande av avlopp/infiltrationsanläggning görs till 
miljökontoret 
 
att sökande i samråd med miljökontoret planerar infiltrationsanläggning  
_____________________ 
 
Bestämmelser 
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

 
Förslaget strider mot gällande översiktsplan. Förslaget ligger inom 
riksintresseområde för friluftsliv, rennäring. 
 
Sakägare 
Berörda grannar har beretts tillfälle att avge yttrande och har lämnat utan 
erinran. 
Berörd sameby har beretts tillfälle att avge yttrande och har inte 
inkommit med utlåtande inom avsatt svarstid. 
 
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). 
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§ 113, forts     2016.0276    338 
 
Byggnadsinspektör har varit på plats två gånger för att bedöma platsens 
lämplighet. Första besöket gjordes 2016-05-19 då tillsammans med 
sökande. 
Lämplig vägdragning diskuterades och även placering av tilltänkt 
fritidshus. 
Andra besöket skedde 2016-06-30 tillsammans med sökande, miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens chef och byggnadsinspektör. 
 
Vägen ner till den tilltänkta platsen för fritidshuset skall placeras vid 
ängens västra yttre kant mot björkskogen. På så sätt bibehålls ängen och 
landsbygdsbilden bevaras. Ner till de befintliga hus, Björkfors 1:634 och 
Björkfors 1:328 finns redan en enklare väg neddragen och sökandes nya 
väg påkopplas från vägkorsningen i den vägens början.   
Vidare anpassas den nya vägen efter en gammal traktorväg/körväg som 
fastighetsägaren själv nyttjar dels som skoterled vintertid och som 
vedväg sommartid. Väl nere där fritidshuset skall placeras är marken torr 
och kullig. 
 
Fritidshuset kommer att placeras på en mindre kulle, vilket medför att 
naturen själv runt om huset sköter funktionen avrinning med dagvatten.  
 
Till viken, med inlopp från Umeälven, då mätt från husets plats är det 
115 meter. 
 
Föreslagen byggnad placeras enligt inkommit förslag 63,17 m från 
grannen Björkfors 1:634, närmaste tomtavgränsning och 87,44 m till 
skiftesgräns Laisholm 1:12. 
 
Lokaliseringen är godtagbar med hänsyn till landskapsbilden och 
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. 

 Inrättande av avlopp kräver tillstånd från miljökontoret. 
 Avgift enligt räkningsspecifikation 
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§ 114    2016.0341    330 
 
Bygglov 
 
Björkfors 1:60, ansökan avser tillbyggnad av butikslokal. 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov på Björkfors 1:60 tillbyggnad av butikslokal, 
 
att kontrollansvarig är Anders Jonsson, 
 
att tekniskt samråd krävs, 
 
att senast vid tekniskt samråd redovisa förslag till kontrollplan, 
 
att slutsamråd ska hållas på Björkfors 1:60 vid färdigställande, 
 
att färdigställandeskydd inte krävs för entreprenadsummor lägre än 
400 000 kr. 
 
_____________________ 
 
Bestämmelser 
För området gäller detaljplan. Förslaget strider mot gällande detaljplan 
vad avser placering av lastkaj på mark som inte får bebyggas.  
 
Sakägare 
Berörda grannar/sakägare har beretts tillfälle att avge yttrande. 
Markägarna till Björkfors 1:228 & 1:111 har erinrat sig mot föreslagen 
åtgärd. Erinringarna är att Björkfors 1:228 används av ICA Fjällboden 
som parkering och väg till avlastningsbrygga vilket medför olägenheter 
för de boende på Björkfors 1:111 på grund av mycket trafik.    
 
Sökanden har delgivits erinringarna och bemött dessa. Sökanden har 
ändrat utformning på lastkajen så att inkommande lastbilar ska påverka 
de boende i närområdet mindre än tidigare och dessutom lovat se över 
den nya lastgården så att inlastning ska kunna ske smidigare med mindre 
störmoment. 
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§ 114, forts    2016.0341    330 
 
Handläggarens bedömning 
Ombyggnationen innebär förbättringar för verksamheterna som finns i 
detaljplanen. Lastkajen flyttas, men finns redan idag med ungefärligt 
samma funktion och placering. Övriga i området har tillstyrkt ändringen 
så även tekniska avdelningen. 
 
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. 
 
 
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 §. 
 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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§ 115   2016.0374    331 
 
Bygglov 
 
Björkfors 1:851, ansökan avser nybyggnad av fritidshus, hus nr 2 med 
4 lgh. 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov på Björkfors 1:851, nybyggnad av fritidshus, hus 
nr 2 med 4 lgh , 
 
att kontrollansvarig är Anders Jonsson, 
 
att tekniskt samråd krävs, 
 
att senast vid det tekniska samrådet redovisa kontrollplan, 
 
att arbetsplatsbesök krävs, 
 
att slutsamråd på krävs, 
 
att färdigställandeskydd inte krävs för entreprenadsummor lägre än 
400 000 kr. 
 
_____________________ 
 
Bestämmelser 
Förslaget ligger inom riksintresseområde för friluftsliv samt turism 
och rörligt friluftsliv. 
 
För området gäller detaljplan. Förslaget strider mot gällande detaljplan 
vad avser byggnadshöjd.  
 
Sakägare 
Berörda grannar har beretts tillfälle att avge yttrande och har lämnat 
utan erinran. 
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§ 115, forts   2016.0374    331 
 
Handläggarens bedömning 
Högsta byggnadshöjd i för området gällande detaljplan är satt till 4,5 
meter. I planillustrationen är tänkta byggnader försedda med sadeltak, 
vilket var vanligast när detaljplanen antogs 1990. Taket på byggnaden 
som bygglov söks för har modernt pulpettak och det är orealistiskt att 
med den utformningen hålla byggnadshöjden på 4,5 m.  
 
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  
 
 
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 §. 
 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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§ 116   2016.0375    331 
 
Bygglov 
 
Björkfors 1:851, ansökan avser nybyggnad av fritidshus, hus nr 3 med 
4 lgh. 
 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov på Björkfors 1:851 för nybyggnad av fritidshus, 
hus nr 3 med 4 lgh, 
 
att kontrollansvarig är Anders Jonsson, 
 
att tekniskt samråd krävs, 
 
att senast vid det tekniska samrådet redovisa kontrollplan, 
 
att arbetsplatsbesök krävs, 
 
att slutsamråd på krävs, 
 
att färdigställandeskydd inte krävs för entreprenadsummor lägre än 
400 000 kr. 
 
_____________________ 
 
Bestämmelser 
Förslaget ligger inom riksintresseområde för friluftsliv samt turism 
och rörligt friluftsliv. 
 
För området gäller detaljplan. Förslaget strider mot gällande detaljplan 
vad avser byggnadshöjd.  
 
Sakägare 
Berörda grannar har beretts tillfälle att avge yttrande och har lämnat 
utan erinran. 
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§ 116, forts   2016.0375    331 
 
Handläggarens bedömning 
Högsta byggnadshöjd i för området gällande detaljplan är satt till 4,5 
meter. I planillustrationen är tänkta byggnader försedda med sadeltak, 
vilket var vanligast när detaljplanen antogs 1990. Taket på byggnaden 
som bygglov söks för har modernt pulpettak och det är orealistiskt att 
med den utformningen hålla byggnadshöjden på 4,5 m.  
 
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  
 
 
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 §. 
 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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Bygglov 
 
Barsele 2:72 & 2:73, ansökan avser nybyggnad av maskinhall och 
carport. 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov på Barsele 2:72 & 2:73 för nybyggnad av 
maskinhall och carport, 
 
att kontrollansvarig är Karl-Uno Hörnelid, 
 
att tekniskt samråd krävs, 
 
att förslag till kontrollplan ska presenteras senast vid tekniskt samråd, 
 
att arbetsplatsbesök 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. Markägaren av Barsele 2:72 & 2:73 
påpekar att man är utan erinran under förutsättning att sökanden 
förvärvar tomterna av Storumans kommun. 
 
Inga synpunkter har framförts som förhindrar lov. 
 
Handläggarens bedömning 
Förutsättningar för lov föreligger enligt plan- och bygglagen 9 kap 31 
§. 
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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. 
 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 §. 
 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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Ansökan om strandskyddsdispens 

 
Beslut 
 
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att strandskyddsdispens ges för fritidshus på fastigheten Umfors 1:66 
vid Umeälven i enlighet med situationsplan/karta, se bilaga 1.  
 
Den yta som får tas i anspråk som tomt är fastighetens landareal, se 
bilaga 1. 
 
Byggnadsinspektören får delegation att skriva ut bygglov då 
strandskyddsdispensen vunnit laga kraft. 
 
Giltighetstid 
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats 
inom två år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet 
vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 
___________ 
Sammanfattning av ärendet 

Sökande avser att ersätta ett äldre fritidshus på ca 50 m² med ett 
större på 80 m². 
 
Beslutsmotivering 
 
Förhållandena på platsen 
Umfors är en gammal by där större delen av bebyggelsen idag 
är fritidshus men byn har fått ett uppsving på senare år och ett 
tiotal fastboenden finns. I kommunens översiktsplan ligger 
området inom riksintresse för turism och friluftsliv samt rörligt 
friluftsliv. Närmaste detaljplanerade område ligger 200 m bort 
på andra sidan E 12 och gäller för affärsområdet där 
affären”Gränslöst” är beläget.  
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Byggnadsinspektören och miljöinspektören har besökt platsen 
för tänkt åtgärd. Mellan fritidshuset på Umfors 1:66 och 
stranden är det ca 80 m och mellan tomtgränsen och stranden ca 
60 m. Området är bevuxet med fjällbjörkskog och längs 
tomtgräns mot strand går en grusväg till ett mindre 
fritidshusområde under bebyggelse varav närmaste tomt ligger 
ca 50 meter bort. Intill tomten finns en liten grund damm som 
gjordes i samband med kraftverksbygget i Klippen. 
  
Bedömning 

Som särskilt skäl för strandskyddsdispens får enligt 7 kap 18 c 
§ miljöbalken beaktas om den plats dispensen avser redan har 
tagits i anspråk på ett sådant sätt att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. Byggnaden har i detta fall placerats 
inom etablerad tomtplats där det äldre fritidshuset ersätts och 
det finns därför ett särskilt skäl för strandskyddsdispens.  

Det äldre fritidshuset är uppförd på 50-talet och hela tomten är 
ianspråktagen sedan lång tid tillbaks och därför bör hela tomten 
kunna utgöra tomtplatsavgränsning. Även om man låtit 
tomtmarken vara naturlig kan man se var tomtgränsen går och 
därmed hemfridszonen väl markerad. Den fria passagen blir 
naturlig efter förhållandena på platsen och kan då räknas ca 60 
m från tomtgräns till strand.  

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  
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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, tomtplatsavgränsning och tidsbegränsning av 
dispensen. Beslut om strandskyddsdispens 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  
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beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till 
ett befintligt bostadshus (7 kap. 18 d § miljöbalken). 

 
 

Övriga upplysningar  
Överprövning och överklagande 

Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva 
detta beslut eller inte. Sökanden upplyses även om att vissa 
föreningar som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata 
frilufts-, naturskydds- och miljöskyddsintressen, har rätt att 
överklaga beslutet (se bilaga). Du bör därför avvakta 
länsstyrelsens beslut och eventuell vidare handläggning innan 
några åtgärder vidtas. 
 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 
 
Bilagor  
1) Situationsplan/Karta 
2) Hur man överklagar beslutet    
 
Kopia av beslutet sänds till:  
Sökanden 
Länsstyrelsen i Västerbottens län 
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Ansökan om strandskyddsdispens  

 
Beslut 
 
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att strandskyddsdispens ges för fritidshus på fastigheten Övre 
Björknäs 1:3 vid Stor Björkvattnet i enlighet med situationsplan/karta, 
se bilaga.  
 
Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på bifogad karta, 
se bilaga. 
  
Avgift enligt räkningsspecifikation 
 
Byggnadsinspektören får delegation att meddela 
förhandsbesked för fritidshus då strandskyddsdispensen vunnit 
laga kraft. 
 
Giltighetstid 
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats 
inom två år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet 
vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 
___________ 
 

Sammanfattning av ärendet 

Sökande avser att uppföra ett fritidshus på Övre Björknäs 1:3 
på ca 100 m² 
 
Beslutsmotivering 
 
Förhållandena på platsen 
Övre Björknäs 1:3 ligger inom riksintresse för kulturmiljövård 
samt turism och rörligt friluftsliv.  
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Byggnadsinspektör har besökt platsen för tänkt åtgärd och 
placeringen av fritidshuset är på en yta gjord i ordning för 
timmeravlägg. Timmeravlägget är beläget på en höjd och 
nedanför går allmän väg 1113 mellan Ajaur och Västansjö, 
nedanför vägen ligger sjön Stor- Björkvattnet. Vegetationen i 
området är tät äldre granskog med en undervegetation 
bestående av blåbärsris och ett antal örter vanliga i området. 
Det finns några äldre bostadshus och byggnader på fastigheten 
som fortfarande brukas.  
 
Bedömning 

Som särskilt skäl för strandskyddsdispens får enligt 7 kap 18 c 
§ miljöbalken beaktas om den plats dispensen avser genom en 
väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 
är väl avskilt från området närmast strandlinjen.  

Väg 1113 som går mellan Ajaur och Västansjö är en väl 
trafikerad väg som skiljer tänkt åtgärd från stranden varför 
strandens natur och friluftsvärden knappast kommer att 
påverkas mer än vad den gör idag. Den fria passagen är räknad 
från tomtplatsavgränsningen, markerad på bifogad karta, och är 
ca 32 m bred och från vägen ner till stranden är det ca 10. 
Terrängen är starkt lutande och fritidshuset kommer att placeras 
med ett större antal meters höjdskillnad samt med avstånd på ca 
40 m från strandlinjen nere vid sjön. Tomten är ännu inte 
avstyckad men man har tänkt sig att stycka ca 2 500 m² och 
håller då de riktlinjer Storumans kommun satt för minsta 
tomtstorlek utanför detaljplanerat område som är på minst 
1 500 m² 

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  
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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, tomtplatsavgränsning och tidsbegränsning av 
dispensen. Beslut om strandskyddsdispens 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  
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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). 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 
 
Bilagor  
3) Situationsplan/Karta 
4) Hur man överklagar beslutet    
 
Kopia av beslutet sänds till:  
Sökanden 
Länsstyrelsen i Västerbottens län 
 
För ev. registrering och rapportering till myndighet  
Tillämpat särskilt skäl: Strandskyddsdispens medges från 
strandskyddsbestämmelserna då särskilt skäl för strandskyddsdispens 
föreligger enligt 7 kap 18c § i miljöbalken då området genom väg, 
bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen 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, 
 
Åtgärdens koordinater i SWEREF 99 TM: X= 510 733,6 Y= 
7 278 290,8 
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Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker  
enligt 8 kap 2 § Alkohollagen 
 
Beslut 
 
Miljö – och Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja Lapland Resorts AB, Blåvägen 30, 920 64 TÄRNABY,  
med org nr 556787-5611 stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten för sprit, öl, vin samt annan jäst alkoholdryck på Fjällbyn 
Tärnaby i enlighet med ansökan. Antalet sittplatser i serveringslokalen 
begränsas till 150 st enligt 8 kap 2 § Alkohollagen. 
 
Tillståndet gäller året runt, alla dagar,  kl 11:00-01:00 
 
Beslutet meddelas med stöd av 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622) 
 
Beslutet kan överklagas, se bifogad hänvisning 
 
____________________ 
 
Ärendet  
Lapland Resorts AB, Blåvägen 30, 920 64 TÄRNABY, med org nr 
556787-5611 har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten. Ansökan kom till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
den 9 februari 2016. Bolaget valde efter ca en månad efter att ansökan 
inkom att avvakta med handläggningen av ansökan. Detta på grund av 
att lokalerna tillfälligt användes som flyktingboende under våren. Nu 
är flyktingboendet avslutat och verksamheten har återgått till hotell-, 
camping-, stug- och restaurangverksamhet. 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Lapland Resorts AB, driver sedan årsskiftet 2016, Tärnaby Fjällby 
med hotell, stuguthyrning, camping och restaurang i centrala Tärnaby. 
Restaurangen har öppet dagligen med lunchbuffé och a´la carte. 
Anläggningen med alla fastigheter har tidigare varit utarrenderad till 
andra som skött driften av hotell och restaurangverksamheten men har 
ägts av Björkliden Fjällby AB som är ett systerbolag i koncernen 
sedan 2010-09-30.  
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Bolaget och personer med betydande inflytande (PBI) 
 
Lapland Resorts AB, är privat aktiebolag med säte i Björkliden 
Norrbotten. Lämplighetsprövningen omfattar bolaget samt VD Juri 
Sven Kuldkepp, 570312-1193, styrelseledamoten Hans Olof Isberg 
610324-0252 och  revisorn Hans Ingemar Mikko 650601-9113.   
Även serveringsansvarig och verksamhetsansvarig på plats i Tärnaby, 
Ulf Widman 591225-8513 har ingått i prövningen. Jag har även prövat 
koncernmodern Visionalis AB 556565-4307 och samtliga dotterbolag 
i koncernen. Koncernen består av moderbolaget Visionalis AB, 
dotterbolagen Björkliden Fjällby AB 556670-3657, Lapland Resort 
AB 556787-5611 och Hotel Stureplan 556694-4707.  
 
Lapland Resort AB har lämnat inkomstdeklaration de tre senaste åren 
och är registrerad som arbetsgivare och för F-skatt och moms hos 
Skatteverket. Prövningen av samtliga bolag i koncernen och 
verksamhetens PBI:er visar inget som skulle hindra att 
serveringstillstånd kan beviljas. 
  
Kunskap om alkohollagen 
Serveringsansvarig tillika verksamhetsansvarig i Tärnaby, Ulf 
Widman bedöms vara den som ska uppfylla kunskapskravet.  Ulf 
skrev godkänt kunskapsprov 2015-12-22. Bolaget har sedan tidigare 
ett antal bolagsmän och anställda som har skrivit godkänt resultat på 
kunskapsprovet. 
 
Matutbud 
Matutbudet består av ett antal olika förrätter, ett flertal olika pizzor, 
hamburgare, löv stek, entrecote, rödingfilé, olika desserter samt 
dagens rätt varje dag enligt ansökan och anses uppfylla alkohollagens 
krav för stadigvarande serveringstillstånd. 
 
Beskrivning av verksamheten 
Mat och dryckesservering till hotellets, stugbyn och campingens 
gäster samt bofasta i Tärnaby. När skidsäsongen drar igång så har 
Fjällbyn en bra placering med direkt anslutning till slalombacken och 
dess besökare.  
 
Serveringsställe och serveringstid 
Fjällbyn Tärnaby, restaurang och uteservering. Året runt, varje dag 
11:00-01:00.   
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Omfattning 
Servering av sprit, öl och vin samt andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten. 
 
Serveringspersonal 
Ansvarig är Ulf Widman 19591225-8513. Lista på övrig 
serveringspersonal är inlämnad till kommunen. 
 
Yttranden 
Har varit i kontakt med alkoholhandläggaren i Kiruna kommun där 
koncernen Visionalis AB genom dotterbolaget Lapland Resort AB har 
haft sina serveringstillstånd sedan 2011 då de köpte de upp alla 
anläggningar (hotell, affärer, barer, kåtor och restauranger) i jörkliden 
och Riksgränsen. Det innefattar 7 serveringsställen i Riksgränsen och 
10 serveringsställen i Björkliden. Det är alltså en omfattande 
verksamhet man bedriver där. De har enligt uppgift från 
alkoholhandläggaren skött sina åtaganden utan anmärkning, har bytt 
några av sina ansvariga chefer sen 2011 fram till dagens datum, men 
har hela tiden haft ett gott samarbete med Kiruna kommun och 
alkoholhandläggaren Inger Marchant.  

 
Polisen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten har i yttranden på 
remisserna meddelat att inget ofördelaktigt är känt beträffande 
företaget och dess PBI:er. 
Miljökontoret har lämnat godkännande för livsmedelsanläggningen. 
 
Kreditupplysning är utförd på verksamhetsutövaren och det finns inga 
anmärkningar. 
 
Räddningstjänsten har i ett yttrande beskrivit lokalen enligt följande:  
Utifrån tidigare tillsynsbesök så konstaterades det ej några brister i 
brandskyddet i lokalen. Lokalen uppfyller de krav som ställs i lagen 
om skydd mot olyckor gällande serveringslokaler.  
 
 
Beslutet expedieras till : sökande, Folkhälsomyndigheten, 
Polismyndigheten, Länsstyrelsen i Västerbottens Län, 
Räddningstjänsten Storuman  
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Delgivningar 

 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
_________________________ 
 
 
1  Dnr 2016.0196 350 
Protokoll 160613 § 74 från kommunfullmäktige – 
Funktionshinderspolitiskt program för Storumans kommun 2016-
2018. 
 
2  Dnr 2016.0196 350 
Funktionshinderspolitiskt program för Storumans kommun 2016-
2018. 
 
3  Dnr 2008.0181 836 
Inspektionsrapport 160616 från Lst i Vbt – Rapport från tillsynsbesök 
vid Stensele avloppsreningsverk, Storumans kommun. 
 
4  Dnr 2016.0203 317 
Beslut 160620 från Lst i Vbt - Upphävande av beslut att meddela 
strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus inom fastigheten 
Joeström 1:37, Storumans kommun. 
 
5  Dnr 2008.0182 836 
Inspektionsrapport 160620 från Lst i Vbt – Rapport från tillsynsbesök 
vid Hemavans avloppsreningsverk, Storumans kommun. 
 
6  Dnr 2015.0243 399 
Dom 160621 från Mark- och miljödomstolen – avvisar sökandes 
överklagande. 
 
7 
Beslut 160701 från Lst i Vbt – Föreläggande enl miljöbalken för 
ombyggnation av elnätet mellan Forsmark och Umnäs, Storumans 
kommun. 
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8 
Beslut 160701 från Lst i Vbt – Föreläggande enl miljöbalken för 
ombyggnation av elnätet mellan Holmträsk – Forsmark – Gardiken, 
Storumans kommun. 
  
9  Dnr 2009.0274 836 
Beslut 160705 fr Lst ang deponering av anrikssand i dagbrottet i 
Svartlidengruvan, Lycksele och Storumans kommuner. 
 
10  Dnr 2009.0290 812 
Beslut 160708 fr Lst ang överklagat beslut för extra offentlig kontroll 
av livsmedel – avslår sökandes överklagan. 
 
------------- 
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Delegationsbeslut 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna 
 


