
STORUMANS KOMMUN  PROTOKOLL  1(41) 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2016-10-19 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

  Utdragsbestyrkande 

  Plats och tid Kommunhuset, Dialogen  2016-10-19 , kl. 09:00-12:00 

    

Beslutande  

Ledamöter Peder Wiklund (c), ordförande 

 Gunilla Pettersson (s),  vice ordförande 

 Agneta Holmner (l) 

 Olle Wärnick (m)’ 

 Emanuel Arnfjell (kd) 

 Krister Näslund (v), ersättare 

  

                   

Övriga deltagande  

Tjänstemän  Camilla Carstedt, nämndsekreterare  

  Sonja Eliasson, förvaltningschef  

  Ulrika Kjellsdotter, planhandläggare  

  Tommy Larsson, byggnadsinspektör  

  Martin Linder, byggnadsinspektör  

  Roger Jonsson, miljöinspektör 

   

   

Justering 

Justerare Gunilla Pettersson (s)  

    

 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Storuman den 26 okt 2016, § 123-145 

 

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

  Camilla Carstedt  

   

  

 Ordförande  …………………………………………………… 

  Peder Wiklund (c)  

 

  

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

 Gunilla Pettersson (s) 

 

  

      

____________________________________________________________________________________________ 
 

ANSLAG/BEVIS 

 

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

Organ  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 

Sammanträdesdatum  2016-10-19 
 

Datum då anslaget sätts upp  2016-10-26      Datum då anslaget tas ned  2016-11-16 

 

Förvaringsplats för protokollet   Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Storuman. 

 

 

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

 Camilla Carstedt 
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 § 123 

 

 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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§ 124  

 

Förändringar i föredragningslistan 
 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att komplettera dagens föredragningslista med: 

 

2016.0317-315,  Björkfors 1:819, 1:850 

Delegation om samråd kring förslag till detaljplan (ändring av 

gällande detaljplan) 
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§ 125                           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 september 2016. 

 

Handläggarens bedömning 
 

§ 18  2013.0499-327- att ge förvaltningen i uppdrag att skapa 

samverkan med övriga fjällkommuner i frågor kring renvaktarstugor, 

upplåtelse av mark med mera. Status: En gemensam skrivning är 

inlämnad till länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län om 

önskemål om tillsynsvägledning avseende riksintresse för rennäring.  

 

Viktiga områden som kan ha status som riksintresse för rennäring är 

flyttleder, övernattningsbeten, naturliga samlingsställen, svåra 

passager, speciella betesområden, områden kring anläggningar samt 

renhagar. Riksintresse för rennäring och renbetesmarkerna i 

allmänhet är centrala aspekter i samhällsplaneringen för många 

inlandskommuner. Eftersom riksintresse för rennäring och 

renbetesmarkerna sträcker sig över kommungränser är dialog 

kommunerna emellan särskilt viktig. Kommunerna ser ett behov av 

tillsynsvägledning gällande hur rennäringen bör hanteras i PBL-

processerna oavsett om det gäller översiktsplan, detaljplan, bygglov, 

strandskyddsdispenser eller vindkraftsärenden.  

 

Vissa samebyar bedriver också turistverksamhet kopplat till 

rennäringen. Är denna turistverksamhet därmed att betrakta som en 

del av den rennäring som ska skyddas mot åtgärder som försvårar 

rennäringens bedrivande eller är denna turistverksamhet att betrakta 

som annan turistverksamhet?  
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§ 125, forts                           2016.0045   901 

 

I samtal kommunerna emellan framkommer att olika kommuner har 

olika rutiner gällande i vilka ärenden samråd sker med samebyarna. I 

vilka ärenden ska sådana samråd äga rum? Finns ärenden då samråd 

inte behövs?  

En viktig del av vägledningen avseende hur lagstiftningen ska 

tillämpas består i att studera aktuella rättsfall. Vilka rättsfall finns 

som kan ge kommunerna vägledning avseende riksintresse för 

rennäring?  

 

Kommunerna önskar därför att länsstyrelserna i Norrbottens och 

Västerbottens län anordnar en gemensam träff för samtliga berörda 

kommuner inom ramen för länsstyrelsernas tillsynsvägledning. Den 

gemensamma skrivningen kommer från Arvidsjaur, Arjeplog, Malå, 

Norsjö, Sorsele och Storumans kommun.  

 

§ 20,  2015-  att ge uppdrag till förvaltningen att tillsammans med 

Länsstyrelsen utforma ett brev som informerar om gällande 

regelverk när det gäller renvaktarstugor, upplåtelse av mark, 

bygglovsansökan med mera. Brevet skickas även till angränsande 

fjällkommuner för kännedom. 

 

Status: 

 

1 september 2016 var representanter för nämnd och förvaltning i 

Arvidsjaur och träffade kommuner inom SAMSA nätverket och 

representanter för länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten.  

 

Minnesanteckningarna som skrevs på mötet redovisades på 

nämndssammanträdet.  
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§ 126   2015.0485    300  

 

Budgetuppföljning MSBN  januari – sep 2016 
 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att godkänna redovisad budgetuppföljning per 2016-09-30 

________________ 

 

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 följa budget per 2016-09-30 är 75 % och 

verkligt utfall landar på 50 % av lagd budget för 2016. 
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      § 127                    2016.0317    315 
 

Delegation om samråd kring förslag till detaljplan för 

fastigheterna Björkfors 1:819, 1:850 (ändring av gällande 

detaljplan) 
 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadschef/stadsarktitekt att ta 

ställning till samråd.  

__________________________ 

 

Bakgrund 

Hemavan Fjällkedjan AB har ansökt om planbesked för att ändra 

gällande detaljplan för fastigheterna Björkfors 1:819, 1:850. 

Sökanden önskar anpassa delar av planbestämmelserna mot 

bakgrund av erfarenheter från genomförd exploatering och 

målsättningar inför fortsatt utbyggnad. Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-05-18 att påbörja arbetet 

med att upprätta detaljplan. 

 

Bestämmelser 

Fastigheterna ligger inom detaljplanelagt område.  

 

Förslaget strider inte mot gällande översiktsplan.  

 

Aktuellt område ligger inom riksintresse för friluftsliv (MB 3:6) och 

riksintresse för turism och friluftsliv övriga fjäll (MB 4:1, 2). I 

närheten av området finns riksintresse Vindelfjällen (MB 4:1, 5, 8 

och 3:6). 

 

Området ligger inom Ubmeje tjeälddies åretruntmarker. 
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      § 128                    2016.0553    315 
 

Upprättande av detaljplan för del av fastigheten Vallnäs 1:3, 

"Solsidan" i Storuman 
 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att påbörja arbetet med att upprätta detaljplan för bostäder på del av 

fastigheten Vallnäs 1:3, ”Solsidan” i Storuman, 

 

att planarbetet hanteras i enlighet med utökat förfarande och 

beräknas antas februari/mars 2018. 

__________________________ 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har beslutat 2016-09-13, § 75, att uppdra till 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med att 

upprätta detaljplan för del av fastigheten Vallnäs 1:3.   

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i attraktivt läge i 

Storuman. 

 

Bestämmelser 

Förslaget bedöms strida mot gällande fördjupad översiktsplan då 

området är tilltänkt för naturmark - rekreation. Samtidigt så säger 

fördjupningen att komplettering av tätortens bostadsbestånd 

bedöms ske genom ”skapande av nya områden i attraktiva lägen”. 

Med anledning av att det strider mot gällande fördjupad 

översiktsplan så måste detaljplanen hanteras med utökat 

förfarande. 

 

För området saknas detaljplan. Intilliggande detaljplan är Ändring 

och utvidgning av stadsplan för Saljesnäset m.m. inom Storumans 

tätort, fastställd 1981-09-04 (kommunens beteckning 10:40). 
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      § 129                    2009.0341      315 

 
Samråd –förslag till detaljplan för del av Högstaby 1:6, 

Kåtavikens fritidsby, Storumans kommun, Västerbottens län 
 

Förslag till detaljplan för del av Högstaby 1:6, Kåtavikens 

fritidsby, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad 

2016-06-14. 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att skicka ut förslag till detaljplan för del av Högstaby 1:6, 

Kåtavikens fritidsby, för samråd till berörda sakägare, myndigheter 

och andra som har väsentligt intresse. 

_________________________ 

 

Bakgrund 

Fastighetsägaren har ansökt om att få upprätta en detaljplan för del av 

Högstaby 1:6 med syftet att utveckla befintligt campingområde till en 

modern fritidsby med utökad service. Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2009-06-17, § 158, att 

planprocessen för startas med att upprätta ett planprogram.  

Under 2013 skedde samråd med berörda sakägare och myndigheter 

kring upprättat planprogram. 2013-09-12, § 110, beslutade miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med att upprätta 

detaljplan, att detaljplanen ska handläggas med normalt 

planförfarande, samt att miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas 

då detaljplanens genomförande bedöms medföra en betydande 

miljöpåverkan på grund av att det får tas i anspråk område för 

fritidsby med tillhörande anläggningar och permanent campingplats. 

 

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för 

en attraktiv utveckling av befintlig fritidsby. 

 

Följande utredningar har tagits fram: 

 Rapport – Fältbesök Kåtaviken, geotekniska och marktekniska 

förutsättningar, daterat 2013-09-17, 

 Arkeologisk utredning, mars 2014, 

 Vatten- och avloppsutredning, daterad 2016-05-09 och 

 Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2016-06-14. 
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§ 129                    2009.0341      315 

 

Bestämmelser 

Aktuellt område ligger inom riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 

§ miljöbalken samt riksintresse för turism och rörligt flitluftsliv enligt 

4 kap. 2 § miljöbalken. Området ligger i anslutning till E12 som är ett 

riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. 

Vindelfjällens naturreservat ligger norr om planområdet. 

Förslaget överensstämmer med gällande kommunövergripande 

översiktsplan samt tematiska tillägget för landsbygdsutveckling i 

strandnära läge (LIS). 
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§ 130  2012.0630    315 

 

Antagande - Detaljplan för bostäder (fritidshus) utmed 

Trollhålsbäcken i Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens 

län  
 

Förslag till detaljplan för Björkfors 1:449, nya bostäder utmed 

Trollhålsbäcken i Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län, 

upprättad januari 2016, reviderad juli och oktober 2016. 

 
Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att anta detaljplan för Björkfors 1:449, nya bostäder utmed 

Trollhålsbäcken i Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län, 

upprättad januari 2016, reviderad juli och oktober 2016. 

 

Hur man överklagar: Se bilaga. 

__________________________ 

 

Bakgrund och syfte 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-12-13, § 164, att 

upprätta detaljplan för området. Området ligger utanför detaljplanelagt 

område, läge sydost Hemavans by. Planens syfte är tillskapa tomter för 

fritidshus. Läget är i anslutning till redan planlagt fritidshusområde. Ett 

antal utredningar har framtagits och färdigställts under senare delen av 

2015.    

 

Samrådstid 

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 15 februari till och med 

11 mars 2016. Ett samrådsmöte hölls i Hemavan den 18 februari. 

Inkomna synpunkter och kommunens kommentarer redovisas i en 

samrådsredogörelse. Planförslaget samordnades med förslag till 

detaljplan för Björkfors 1:449, nya bostäder vid Skjutbanevägen. 

Samrådet för de båda planerna har skett parallellt. 

 

Granskningstid 

Reviderat förslag till detaljplan har varit utställd för granskning under 

tiden 14 juli till och med 4 september 2016. Inkomna synpunkter och 

yttrande har kommenterats i föreliggande granskningsutlåtande. 
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§ 130, forts 2012.0630  315 
 

Bestämmelser 

Planförslaget överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för 

Hemavan då området är markerat som utredningsområde för att 

möjliggöra en väsentlig expansion inom Hemavans turistnäring genom 

ytterligare bostäder. 
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§ 131  2015.0687  315 
 

Granskning – förslag till detaljplan för bostäder på del av 

Laxnäs 1:123 i Tärnaby, Storumans kommun, Västerbottens län  
 

Förslag till detaljplan för bostäder på del av Laxnäs 1:123 i 

Tärnaby, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad  

2016-09-29. 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att skicka ut förslag till detaljplan för del av Laxnäs 1:123 för 

granskning till berörda sakägare, myndigheter och andra som har 

väsentligt intresse. 

______________________________________ 

 

Bakgrund 

Fastighetsägaren har ansökt om planbesked för att möjliggöra en 

planläggning av bostäder på fastigheten Laxnäs 1:123. Området avser 

cirka nio tomter i den sydöstra delen (etapp 1). Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-12-09, § 163, att påbörja 

arbetet med att upprätta detaljplan. Behovsbedömning är upprättad och 

skickad till länsstyrelsen, berörd sameby och Vattenfall för synpunkter 

under januari 2016.  

 

Bestämmelser 

Fastigheten ligger utom detaljplanelagt område. Förslaget strider inte mot 

gällande fördjupad översiktsplan för Tärnaby 1999.  

 

Samråd och bedömning  

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 3 oktober till och med 

18 oktober 2016. Samrådsredogörelsen föreligger. 
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§ 132    2015.0695    315 

 

Samråd – förslag till detaljplan för del av Joeström 1:14, 

Storumans kommun, Västerbottens län  
 

Förslag till detaljplan för den av Joeström 1:14, Storumans kommun, 

Västerbottens län, upprättad oktober 2016. 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att skicka ut förslag till detaljplan för del av Joeström 1:14, för samråd 

till berörda sakägare, myndigheter och andra som har väsentligt intresse. 

_________________________ 

 

Bakgrund 

Fastighetsägaren har ansökt om att få upprätta detaljplan för Joeström 

1:14. Ett positivt planbesked lämnades av MSBN 2015-12-09, § 165. 

 

Syftet med planen är att skapa 11 tomter som får bebyggas med 

friliggande bostäder som kommer att nyttjas som fritidshus. 

 

Följande utredningar har tagits fram: 

 Arkeologisk utredning, maj 2016, 

 Vatten- och avloppsutredning, daterad 2016-06-17 

 

Bestämmelser 

Aktuellt område ligger inom riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § 

miljöbalken (MB). 

Förslaget överensstämmer med gällande kommunövergripande 

översiktsplan. 
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§ 133    2015.0698    315 

 

Samråd – förslag till detaljplan för del av fastigheten Björkfors 

1:454 i Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län  
 

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Björkfors 1:454 i 

Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad 

oktober 2016. 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att skicka ut förslag till detaljplan för del av Björkfors 1:454, för samråd 

till berörda sakägare, myndigheter och andra som har väsentligt intresse. 

_________________________ 

 

Bakgrund 

Frode Nilsen har ansökt om att få upprätta detaljplan för på del av 

Björkfors 1:454 m.fl. Ett positivt planbesked lämnades av miljö- och 

samhällsbyggnads-nämnden 2015-12-09, § 167. 

 

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation med en friliggande 

bostad som kommer att nyttjas som fritidshus.  
 

Bestämmelser 

Aktuellt område ligger inom riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § 

miljöbalken (MB). I närheten av området finns riksintresse Vindelfjällen 

(MB 3 kap. 6 § och 4 kap. 1, 5, 8 §). 

Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan för Storumans 

kommun. Planen bedöms följa intentionerna i gällande fördjupade 

översiktsplan för Hemavan. 
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§ 134    2016.0062    315 

 

 

Antagande  av 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, reviderad 2016-08-22. 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att anta detaljplan för fastigheten Laxnäs 1:127 i Tärnaby, Storumans 

kommun, Västerbottens län, upprättad upprättad 2016-05-20, reviderad 

2016-08-22. 

 

Hur man överklagar: Se bilaga. 

__________________________ 

 

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 egenskaps-området 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 att 

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.  
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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). 

 

Samrådstid 

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. 

 

Granskningstid 

Reviderat förslag till detaljplan har varit utställd för granskning under 

tiden 26 september till och med 10 oktober 2016. Inkomna synpunkter 

och yttrande har kommenterats i föreliggande granskningsutlåtande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN  PROTOKOLL  18 (41)   

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-10-19 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

§ 135    2016.0098    315 

 

Granskning – förslag till detaljplan för del av fastigheten 

Björkfors 1:64 i Hemavan 

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Björkfors 1:64, Lassoskogen” 

i Hemavan, upprättad 2016-09-23. 

 
Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att skicka ut förslag till detaljplan för del av fastigheten Björkfors 1:64, 

”Lassoskogen” i Hemavan för granskning till berörda sakägare, 

myndigheter och andra som har väsentligt intresse. 

__________________________ 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat 2016-03-01, § 22, att 

uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med 

att ändra gällande detaljplan för området (kommunens beteckning 1:45). 

Kommunen har förvärvat dåvarande fastighet Björkfors 1:707, skifte 3, 

med syfte att tillskapa tomter för permanentboende. 

 

Gällande detaljplan inte är helt ändamålsenlig till permanentboende. De 

tilltänkta tomterna kommer att bli små alternativt får en utformning som 

inte är attraktiv ifall större tomter avstyckas. Dessutom finns inom 

kvartersmark ytor avsatta för parkering vilket inte kommer att behövas 

fullt ut.  

 

Med anledning av planerad utveckling av centrum i Hemavan finns 

behov av att hitta lokalisering av ny förskola. Detta område kan vara en 

tänkbar plats för detta, vilket prövas i planen. 

 

Bestämmelser 

Aktuellt område ligger inom riksintresse för friluftsliv.  

Förslaget överensstämmer med fördjupad översiktsplanen för 

Hemavan då tillkommande helårsboende hänvisas till detta område.  

 

För området gäller detaljplan för Björkfors 1:454 samt del av 

fastigheterna Björkfors 1:64 och 1:440, antagen 2008-10-24 

(kommunens beteckning 1:45). 
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Samråd och bedömning  

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 28 september till 

och med 14 oktober 2016. Samrådsredogörelsen föreligger. 
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Ansökan om strandskyddsdispens  

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

   

 att strandskyddsdispens ges för parkering på fastigheten Tärna-Stensele 

Allmänningsskog 1:1 vid sjön Storuman i enlighet med 

situationsplan/karta, se bilaga 1.  

 

Den yta som får tas i anspråk som parkering är markerad på bifogad 

situationsplan/karta, se bilaga 1/ 

  

Villkor för beslutet:  

 Parkeringen ska vara öppen för allmänheten. 

 Lösning på toalett ska finnas på parkeringen, torrtoa, bajamaja    

eller liknande, och sökanden ansvarar för skötsel. 

 Sökanden ansvarar för att parkeringen sköts och hålls ren.                 

Sopkärl ska finnas på parkeringen och sökanden ansvarar för att 

kärlet töms. 

 

Avgift enligt räkningsspecifikation 

 

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 

I samband med besök av en fritidshusägare i närheten av sökt åtgärd 

överlämnades ett brev där Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

uppmärksammades på att en vändplan uppförts vid stranden nära byn 

Ankarsund vid sjön Storuman.  

 

På fastighet Allmänningsskogen 1:1 arrenderar enligt uppgift sökanden 

jakt och fiske av Tärna - Stensele Allmänning. Enligt uppgift fanns en 

befintlig väg sedan 40-50 talet, denna har nu breddats och en vändplan  
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har anlagts. Vid platsbesök av miljöinspektör, byggnadsinspektör och 

politiker från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kunde grävning och 

schaktning ses och att detta är gjort precis mot strandlinjen. Ingen 

strandskyddsdispens var ansökt för åtgärden. I och med närheten till 

vattnet bedömde miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att åtgärden 

borde klassas som krävande strandskyddsdispens. Anmälan till 

länsstyrelsen är gjord för bedömning av vattenverksamhet. 

 

Grävning och breddning av vägen har gjorts under sommaren 2015 och 

ytterligare åtgärder under våren 2016. 

 

En åtalsanmälan gjordes 2016-06-23. 

 

Ett första brev med begäran om förklaring skickades 2016-07-15 till 

sökanden. 

 

Sökanden har i efterhand lämnat in en ansökan om strandskyddsdispens 

och bygglov för parkering på fastigheten Tärna-Stensele 

Allmänningsskog 1:1 vid sjön Storuman i enlighet med 

situationsplan/karta, se bilaga 1. Parkeringen är tänkt att användas vid 

sjösättning av båtar och sedan därefter kunna lämna bilen under tur med 

båt.  

 

Beslutsmotivering 

 

Förhållandena på platsen 

Platsen för åtgärden ingår inte i någon detaljplan, LIS-område 

eller annan områdesbestämmelse. I översiktsplanen ligger området 

inom svår passage och flyttled av riksintresse för rennäringen. 

 

Vid platsbesök av byggnadsinspektören 2015-05-26 var det 

lågvatten och vattenlinjen låg ca 30-40 meter från normal 

strandlinje. 

Marken längs stranden är bevuxen med gran- och tallskog, ca 70-

80 år. Närmaste fritidshus ligger ca 100 meter från parkeringen. 

Ett par stenkistor från svunnen tid var blottade, ligger vanligtvis 

under vatten. Ett antal stockar låg i strandkanten och har troligtvis 

tjänstgjort som uppdragsunderlag för båtar. En pålade brygga vid 

samma strand siktades ett 50-tal meter bort. 
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Bedömning 

Som särskilt skäl för strandskyddsdispens får enligt 7 kap 18 c § 

miljöbalken beaktas om den plats dispensen avser behövs för en 

anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 

behovet kan inte tillgodoses utanför området. En parkering 

behöver inte ligga vid vattnet för att fylla sin funktion men i det 

här fallet där den ska användas av fiskare och annat friluftsliv på 

vatten i anslutning till plats för sjösättning av båt bör skälet kunna 

användas. Platsen har sedan tidigare varit nyttjad för sjösättning 

av båtar och någon påverkan på djur- och växtliv och 

allmänhetens tillgång till stranden bör inte uppstå på grund av 

iordningställande av bättre parkering och sjösättningsplats. De 

riksintressen som finns inom området bedöms heller inte 

påverkas. 

Aktuella bestämmelser 

Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till 

att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång 

till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och 

växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken. 

Strandskyddet gäller vid insjöar och vattendrag och omfattar land- 

och vattenområden intill 100 m från strandlinjen vid normalt 

medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken. Inom ett 

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

byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra 

anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller 

avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 

skulle ha fått färdas fritt, (3) grävningsarbeten eller andra 

förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

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

väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, 7 kap. 

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

förenlig med strandskyddets syften kan strandskyddsdispens 

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

h §§ miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för 

allmänheten, tomtplatsavgränsning och tidsbegränsning av  
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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 beakta 

om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett 

befintligt bostadshus (7 kap. 18 d § miljöbalken). 

 

Övriga upplysningar  
1. 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. 
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2. Bygglov och vattenverksamhet 

Bygglov eller marklov kan krävas. Arbete i vatten kan också 

kräva anmälan till länsstyrelsen alternativt tillstånd för 

vattenverksamhet. Kontakta därför Länsstyrelsen om du ska utföra 

åtgärder i vattenområden. 

 

3. Tillstånd från markägaren  

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens 

ska man ha mark- och vattenägarens tillstånd. Prövningen av 

strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i 

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren 

uppmanas att själv informera grannar m.fl. som kan beröras av 

åtgärden.   

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 

 

Bilagor  

1) Situationsplan/Karta 

2) Bilder 

3) Hur man överklagar beslutet    

 

Kopia av beslutet sänds till:  

Sökanden 

Länsstyrelsen i Västerbottens län 

 

För ev. registrering och rapportering till myndighet  

Tillämpat särskilt skäl: [ange ur lagtexten i 7 kap. 18 c § eller d § 

miljöbalken] Strandskyddsdispens medges från 

strandskyddsbestämmelserna då särskilt skäl för strandskyddsdispens 

föreligger enligt 7 kap 18c d § i miljöbalken då området behövs för en 

anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan 

inte 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, Koordinater för centrum av åtgärden i SWEREF 99 TM: 

X= 571 159,8 

Y= 7 249 663,2 
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Förhandbesked – Nybyggnad av fritidhus Joeström 1:73 

 
Beslut 

 

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att ärendet utgår från dagens sammanträde och återförvisas till 

förvaltningen för vidare handläggning. 
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Bygglov 

 

Boksjön 1:108, ansökan avser nybyggnad av fritidshus. 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att bevilja bygglov på Boksjön 1:108 för nybyggnad av fritidshus, 

 

att startbesked meddelas med stöd av plan- och bygglagen 10 kap. 3 §. 

 

att särskild kontrollansvarig inte krävs, 

 

att tekniskt samråd inte krävs, 

 

att eldstad ska installationsbesiktas innan den tas i bruk, 

 

att anmälan för slutbesked också utgör kontrollplan och ska inlämnas 

underskriven vid färdigställande. 

 

_____________________ 

 

Bestämmelser 

Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.  

 

Förslaget ligger inom riksintresseområde för friluftsliv samt turism och 

rörligt friluftsliv. 

 

 

Sakägare 

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

Fastighetsägaren till Boksjön 1:107 har erinrat sig mot föreslagen åtgärd 

och säger sig inte ha fått plan- och fasadritningar och motsäger sig därför 

föreslagen åtgärd. Fastighetsägaren till Boksjön 1:107 har fått plan- och 

fasadritningar skickat till sig via mail 2016-10-05, men ännu inte 

inlämnat någon erinran. 

 

Inga synpunkter har framförts som förhindrar lov. 
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Handläggarens bedömning 

Byggnaden som söks för på Boksjön 1:108 är redan uppförd utan 

bygglov för mer än fem år sedan. Prövningen av den otillåtna åtgärden 

har behandlats inom 10 år från det att byggnaden uppfördes. Enligt PBL 

11 kap § 58 får inte en byggsanktionsavgift beslutas om den som 

anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom 5 år efter 

överträdelsen. Sanktionsavgift kan alltså inte tas ut i detta fall då vi först 

2016 uppmärksammades på att bygglov saknas. 

 

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 §. 

 

Upplysningar 

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

 Ärendet kan komma att överklagas inom tre-fyra veckor. 

 Om åtgärden påbörjas inom överklagandetiden görs det på egen risk. 

 Gränsgrannar och kända sakägare underrättas om beslutet enligt 9 kap 

41 §. 

 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Joeström 1:61, ansökan avser förhandsbesked - nybyggnad av fritidshus 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att meddela det sökta tillståndet på Joeström 1:61 för förhandsbesked - 

nybyggnad av fritidshus 

_____________________ 

 

Bestämmelser 

Området omfattas inte av detaljplan men en dispositionsplan finns för 

området som inte är gällande. 

 

I kommunens översiktsplan ligger förslaget ligger inom 

riksintresseområde för friluftsliv samt turism och rörligt friluftsliv. 

 

 

Sakägare 

Berörda sakägare har beretts tillfälle att avge yttrande och har inget att 

erinra mot föreslagen åtgärd.  

 

 

Handläggarens bedömning 

Förhandsprövningen avser om den tilltänkta åtgärden kan tillåtas på den 

avsedda platsen. 

 

Prövningen avser i första hand markens lämplighet för den avsedda 

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

 

Föreslagen byggnad placeras i direkt anslutning till befintlig bebyggelse.  

 

Lokaliseringen är godtagbar med hänsyn till landskapsbilden. 

 

Riksintressena bedöms inte påtagligt skadas på grund av åtgärden. 
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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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Förhandsbesked 
 

Umfors 1:8 (avst.fr), ansökan avser Förhandsbesked - Nybyggnad av 

enbostadshus. 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att meddela det sökta tillståndet på Umfors 1:8 (avst.fr) för 

Förhandsbesked - nybyggnad av enbostadshus, 

 

att byggnadsinspektör ges delegation att lämna bygglov när kompletta 

handlingar och ritningar inkommit och granskats. 

 

Villkor för beslut 

 

att samråda med Miljökontoret om infiltrationsanläggning/vatten. 

_____________________ 

 

Bestämmelser 

Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Förslaget strider mot gällande översiktsplan. Förslaget ligger inom 

riksintresseområde för turism och rörligt friluftsliv. 

 

Sakägare 

 

Berörda delägare och grannar har beretts tillfälle att avge yttrande och 

har inget att erinra mot föreslagen åtgärd, men en delägare med andel ¼ 

har lämnat utan erinran men också med erinran. Ett svårtydande brev 

med förklaring är inlämnad av honom. Byggnadsinspektör har varit i 

kontakt med andelsägare och fått den förklaring att mannen i fråga är 

dement, men att han har lämnat sedan tidigare ett muntligt godkännande 

för denna tomtavstyckning till sökandes fördel. 

 

Berörd sameby har beretts tillfälle att avge yttrande och har inte 

inkommit med svar. 

 

Sökanden har delgivits erinringen och inkommit med ett svar om tidigare 

muntlig lovord att få köpa marken/tomten. 

 

Inga synpunkter har framförts som förhindrar att tillstånd meddelas. 



STORUMANS KOMMUN  PROTOKOLL  31 (41)   

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-10-19 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

 

§ 140, forts    2016.0436    338 

 

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).  

 

Lokaliseringen är godtagbar med hänsyn till landskapsbilden. 

 

Riksintressena bedöms inte påtagligt skadas på grund av åtgärden. 

 

Byggnadsinspektör och miljöinspektör har besökt platsen och funnit den 

lämpad för etablering. 

 

 

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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Information kring uppstädning av tomt  
 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnde beslutar 

 

att den lämnade informationen inte föranleder någon åtgärd. 

 

_____________ 

 

Klippen 1:33 uppstädning av tomt efter nedbrunnen byggnad 

(Björnbergsgården) 
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Information kring uppstädning av tomt  
 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnde beslutar 

 

att den lämnade informationen inte föranleder någon åtgärd. 

 

_____________ 

 

Joesjö 1:31, uppstädning av tomt efter nedbrunnen byggnad 

(Joesjögården). 
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Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § 

Alkohollagen 

 
Beslut 

 

Miljö – och Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att bevilja Hemavans Högfjällshotell AB, Västra Varvsgatan 18, 972 36 

LULEÅ, med org nr 559058-9114  stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten för starköl, vin, sprit samt annan jäst alkoholdryck på 

Hemavans Högfjällshotell i enlighet med ansökan.  

 

Serveringstider året runt: 
11:00-02:00 Lappkastet, dansrestaurang, matsal, tärnarummet, lobby, tv-

rum, vip-bastu. 

11:00-20:00 Uteservering vid lappkastet 

11:00-22:00 Storfjällsbastu och badtummor utomhus (max 50 pers) 

16:30-02:00 Storfjällsbastu och badtunnor utomhus vid slutna sällskap 

(max 50 pers) och Fjällparken till slutna sällskap. 

 

Miljö – och Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare  

 

att rumsservering beviljas enl 8 kap 5 § alkohollagen. Hotellet reglerar 

själv när sådan service kan erbjudas, med beaktande av de villkor 

beträffande ansvarsfull servering som alkohollagen i övrigt ställer. 

 

Antalet sittplatser i serveringslokalerna begränsas enligt 8 kap 2 § 

Alkohollagen. (se Räddningstjänstens yttrande nedan) 

 

Beslutet meddelas med stöd av 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622) 

 

Beslutet kan överklagas, se bifogad hänvisning¨ 

______________________________ 

 

Ärendet 

Hemavans Högfjällshotell AB, Västra Varvsgatan 18, 972 36 LULEÅ, 

med org nr 559058-9114 har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd 

året runt till allmänheten. VD är Kristoffer Lundström, personnr 831103-

8957, ledamot Tord Johan Tobias Lindfors 780106-9019 samt suppleant 

Anna Erika Vallin800113-7804.Enligt Skatteverket 2007-04-02, övriga 

aktiebolag. 
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Ansökan kom till Miljö- och amhällsbyggnadsnämnden den 12 

september 2016. 

 

Verksamhetens inriktning och omfattning 

Hemavans Högfjällshotell AB, är ett nybildat bolag som kommer att 

driva Högfjällshotellet i samma utförande som tidigare. 

Hotellverksamhet, dans och underhållning samt matservering. 

Verksamheten kommer att utöka sin satsning mot konferensbokningar i 

framtiden. 

 

Bolaget och personer med betydande inflytande (PBI). 

Lämplighetsprövningen omfattar företaget Hemavans Högfjällshotell 

559058-9114 samt VD är Kristoffer Lundström, personnr 831103-8957, 

ledamot Tord Johan Tobias Lindfors 780106-9019 samt suppleant Anna 

Erika Vallin 800113-7804. Vegard Olsen 820916-2471, 

verksamhetsansvarig på Hemavans högfjällshotell är också bedömd i 

lämplighetsprövningen.  

 

Företaget är nystartat så det är registrerat som arbetsgivare från december 

2016. Har F-skatt och är momsregistrerad.  

Jag har kontrollerat samtliga PBI:er ovan mot Skatteverket och 

Kronofogdemyndigheten och dom har i alla delar skött sig mot de 

allmänna myndigheterna. 

 

Samma koncern driver ett flertal andra hotell i Norrbotten, som t.ex. Pite 

Havsbad, Laponia i Arvidsjaur m.fl. Jag har varit i kontakt med 

alkoholhandläggaren i Piteå och kontrollerat hur företaget skött sig i 

Piteå kommun. Dom har inget ofördelaktigt att säga om företaget utan 

allt har fungerat bra gentemot kommunen. 

 

Kunskap om alkohollagen 

Företaget har lämnat in intyg på godkänt kunskapsprov utfört 2015-02-

09 i Skellefteå av VD Kristoffer Lundström 831103-8957. Eftersom 

bolaget har beviljade serveringstillstånd i andra kommuner så bedöms 

det uppfylla kunskapskravet enl 8 kap. 12 § alkohollagen. 

 

Finansiering 

Företaget har redovisat och lämnat in handlingar som styrker vart 

investerat kapital kommer ifrån och som visar hur köpet av verksamheten 

har finansierats. Köpeavtal samt skuldebrev är redovisat.  

Budget för verksamheten på Hemavans Högfjällshotell för två år är 

upprättad och inlämnad till kommunen.  
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Lokalen 

Ritningar över serveringsytor är inlämnade och serveringsytan bedöms 

som överblickbar.  

 

Matutbud 

Meny är inlämnad till kommunen och matutbudet består av en bred  á la 

carte meny som  uppfyller alkohollagens krav för stadigvarande  

serveringstillstånd enl 8 kap. 15 § alkohollagen  

 

Serveringsställe och serveringstid 

Året runt 

11:00-02:00 Lappkastet, dansrestaurang, matsal, tärnarummet, lobby, tv-

rum, vip-bastu. 

11:00-20:00 Uteservering vid lappkastet 

11:00-22:00 Storfjällsbastu och badtummor utomhus (max 50 pers) 

16:30-02:00 Storfjällsbastu och badtunnor utomhus vid slutna sällskap 

(max 50 pers) och Fjällparken till slutna sällskap. 

Rumsservering  

 

Omfattning 

Servering av starköl, vin, sprit samt andra jästa alkoholdrycker till 

allmänheten. 

 

Serveringspersonal 

Ansvarig är Vegard Olsen 820916-2471. 

 

Yttranden 

Polisen har i ett yttrande på remissen meddelat att inget ofördelaktigt är 

känt beträffande företaget och dess PBI:er. 

 

Miljökontoret har lämnat godkännande för livsmedelsanläggning . 

 

Kreditkontroll är utfört på verksamhetsutövaren och det finns inga 

anmärkningar. 

 

Räddningstjänsten lämnar följande yttrande: 

Utifrån tidigare tillsynsbesök så konstaterades det få brister i 
brandskyddet dock inte så allvarliga att tillstånd inte kan beviljas.  
Max personantal rum Servering D102, D103, D101 och A102 totalt 550 
st (gamla lappkastet, inkl anslutande pub).  
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Enligt noteringar i våra register personantal i dansrestaurang/dansbar 
800 personer.  
För övriga ytor saknar vi personantal och utifrån medsänd ritning går 

det tyvärr inte att fastställa. Kommer att  planera in ett tillsynsbesök 

under början på nästa år och då får vi titta mer på lokalerna för att få 

fram ett uppdaterat personantal. 
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Delgivningar 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

_________________________ 

 

Delgivningar  

 

1 

Broschyr från Lst i Västmanlands – Projekt LIFE Taiga (Öppna, varma 

och artrika skogar). 

 

2  Dnr 2016.0402 356 

Underrättelse 160902 från Lst i Vbt – Betydande miljöpåverkan för 

täktverksamhet inom fastigheten Storumanskogen 1:1 i Storumans 

kommun. 

 

3  Dnr 2010.0605 836 

Dom 160831 från Mark- och miljödomstolen – upphäver beviljat 

tillstånd i den del som avser brytning och beredning av malm. 

 

4 

Beslut 160906 från Lst i Vbt – Föreläggande enl miljöbalken för 

preparering och uppmärkning av skidspår inför motionstävling i 

Tärnaby, Storumans kommun. 

 

5  Dnr 2014.0104 835 

Beslut 160901 fr Havs och vattenmyndigheten – Disposition av 

villkorsmedel för Storumans reglering. 

 

6  Dnr 2015.0322 836 

Ansökan 160907 fr Lst i Vbt till Naturvårdsverket – Kompletterande 

ansökan om statligt bidrag för åtgärder vid Svärtträskgruvan, Storumans 

kommun. 

 

7  Dnr 2016.0522 836 

Beslut 160906 fr Jordbruksverket – Begränsningar enl lag om 

provtagning av djur mm på fiskodlingen i Storuman. 
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8  Dnr 2016.0523 836 

Beslut 160906 fr Jordbruksverket – Begränsningar enl lag om 

provtagning av djur mm på fiskodlingen i Ankarsund. 

 

9  Dnr 2016.0530 836 

Beslut 160908 fr Lst – Föreläggande enl miljöbalken för flytt och 

uppgradering av ställverksstation på fastigheten Barsele 1:78, Storumans 

kommun. 

 

 

10  Dnr 2016.0550 836 

Begäran 160915 om strålningsmätning fr Lst i Vbt – medverkande i 

larmövning. 

 

11  Dnr 2011.0248 332 

Dom 160919 från Mark- och miljödomstolen – avslår sökandes 

överklagande. 

 

12 

Cirkulär 16:50 från SKL – Budgetpropositionen för år 2017 och 

höständringsbudgeten för år 2016. 

 

13  Dnr 2002.0581 836 

Beslut 160922 fr Lst i Vbt – Föreläggande enl miljöbalken om 

provtagning och egenkontroll vid Luspnäsets deponianläggning. 

 

14  Dnr 2016.0562 836 

Meddelande 160922 fr Lst i Vbt – Bekräftelse av anmälan om transport 

av farligt avfall för Lennart Eriksson Grus och Transport. 

 

15  Dnr 2000.0592 356 

Information 160923 från Swerock – Bergtäkt Tärna Krono-

överloppsmark 3:1 (Solberg) som omfattas av Seveso-förordningen. 

 

16 

Beslut 160922 från Bergstaten – Förlängning av giltighetstiden för 

undersökningstillståndet Gunnarn nr 18 i Storumans kommun. 

 

17 

Beslut 160928 fr Lst i Vbt – Dispens för strandskyddet och föreskrifterna 

för Vindelfjällens naturreservat, Storumans kommun. 
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18 

Kommunfullmäktiges strategiska plan 2014-2020 (Strategi för 

laddinfrastruktur i Storumans kommun  tom år 2030). 

 

19 

Beslut 161006 fr Lst i Vbt – Godkänner strandskyddsdispens för brygga 

vid fastigheten Luspholmen 1:68 i Storumans kommun. 
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Delegationsbeslut 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna 

 

________________________ 

 


