
STORUMANS KOMMUN  PROTOKOLL  1(58) 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2016-12-07 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
  Utdragsbestyrkande 

  Plats och tid Kommunhuset, Dialogen  2016-12-07 , kl. 09:00-12:00 
    
Beslutande  
Ledamöter Peder Wiklund (c), ordförande 
 Gunilla Pettersson (s),  vice ordförande 
 Runar Frohm (s) 
 Olle Wärnick (m) 
 Emanuel Arnfjell (kd) 
 Bengt-Göran Burman (v)  
                   
Övriga deltagande  
Tjänstemän  Camilla Carstedt, nämndsekreterare  
  Sonja Eliasson, förvaltningschef  
  Ulrika Kjellsdotter, planhandläggare  
  Tommy Larsson, byggnadsinspektör  
  Martin Linder, byggnadsinspektör  
  Roger Jonsson, miljöinspektör 
  Anna Brunned, miljöinspektör 
   
   
Justering 
Justerare Gunilla Pettersson (s)  
    
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Storuman den 14 december 2016, § 146- 172 
 
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  2016-12-07 
 

Datum då anslaget sätts upp  2016-12-14      Datum då anslaget tas ned  2017-01-04 
 
Förvaringsplats för protokollet   Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Storuman. 
 
 
Underskrift  ........................................................................... 

 Camilla Carstedt 
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 § 146 
 
 Jäv och intressekonflikt 

 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden konstaterar 
 
att sekreterare Camilla Carstedt anmäler jäv eller 
intressekonflikt i § 160 
_________________________ 

 
Bakgrund 
Enligt nämndens beslut 2010-05-11, § 75, ska eventuellt jäv eller 
intressekonflikt anmälas innan ärendena börjar behandlas. 
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§ 147  
 
Förändringar i föredragningslistan 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att komplettera dagens föredragningslista med: 
 
§ 162, 2016.0636-399,  Överklagan detaljplan för bostäder vid 
Trollhålsbäcken, yttrande från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
till Mark & Miljödomstolen  
 
 
§ 161, 2016.0602-317 Strandskyddsdispens Långvattnet 1:37 
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§ 148                           2016.0045 901  
 
Uppföljning av nämndens beslut/protokoll  
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att nämnden vill ha en uppföljning och redovisning av vad som hänt 
i  § 18 och § 20 se nedan, vid nästa nämnd  
 
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  
¨’ 
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§ 148, forts                           2016.0045    901 
 
rennäringens bedrivande eller är denna turistverksamhet att betrakta 
som annan turistverksamhet?  
 
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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§ 149   2016.0645   300 
 
Verksamhetsplan 2017 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att anta verksamhetsplanen för 2017 
_____________________________ 
 
Verksamhetsplanen bygger på mål som tagits av kommunfullmäktige 
i den strategiska planen. Dessa ska sedan följas upp med nyckeltal 
som visar på hur förvaltningarna jobbar mot de strategiska målen. 
Nyckeltal som sedan kan jämföras med andra kommuner. 
 
För 2017 har nämnden tagit fram aktiviteter som ska visa hur man 
avser att förvaltningen ska jobba mot att uppnå målen i den 
strategiska planen. 
 
Detaljplaneringen fortsätter med planering av områden för bostäder, 
handel och industri. Det är stor efterfrågan på kommunal mark i 
Hemavan både för industri och för permanenta bostäder. För fortsatt 
tillväxt inom turismen är det av största vikt att även planera för 
framtida exploateringsområden. 
  
I Storuman finns idag efterfrågan på bostäder för första gången på 
många år och planering för permanentbostäder har påbörjas. 
Planering pågår för utveckling av Storumanterminalen med 
järnvägsspår till Inlandsbanan. Planering pågår också för utveckling 
av centrum i Storuman. 
 
Trafikverkets planerade åtgärder för trafiksäkerhetshöjande på E12 i 
Hemavan kommer att utföras under året. 
 
Förvaltningen fortsätter att utveckla framtagande av detaljplaner utan 
konsultmedverkan. 
 
Tillsyn kommer att utföras och riktlinjer tas fram vad gäller 
oljeavskiljare. 
 
Det har pågått ett projekt med inventering och risk klassificering 
enligt MIFO av förorenade områden, bland annat för nedlagda  
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§ 149, forts   2016.0645   300 
 
deponier. Utifrån det bör eventuella fortsatta markundersökningar 
och efterbehandlingar prioriteras.  
 
Hälsotillsynen prioriteras i lokaler för barn och ungdomar. 
 
Efter kritik vid revision av tillsyn enligt livsmedels-, tobaks- och 
alkohollagstiftning ska tillsynen enligt tillsynsplanerna säkerställas. 
 
Vi kommer att fortsätta prioritera uppstädning av brandtomter och 
andra svåra tillsynsärenden. 
 
Utifrån att stora detaljplaneområdena vid Norrliften och inom 
Fjällkedjan ger tomter för försäljning är antalet bygglovsansökningar 
för fritidshus stort i Hemavan. Komplicerade tomter och byggnader 
ställer också krav på omfattande samråd och arbetsplatsbesök. 
 
Analys 
Efterfrågan på bostäder i hela kommunen och tillväxten i 
Hemavanområdet ställer stora krav på vår förvaltning när det gäller 
planering, byggande och miljöfrågor. Vi ser därför framför oss en tid 
av utmaningar vad gäller utformningen av ett hållbart samhälle i 
tillväxt. 
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      § 150                    2016.0645    300 
 

Detaljbudget	verksamhetsåret	2017	
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna förslaget till detaljbudget för 2017 
 
_______________________ 
 
Bakgrund 
Förvaltningen har för nästa år en budget om 3008 tkr, en mindre 
ökning från årets budget på 2964 tkr.  
 
Handläggarens bedömning 
Kostnaderna för detaljplanering sänks från 300 tkr till 270 tkr då vi 
avser att påbörja att göra detaljplaner utan konsulthjälp. 
 
Vi fortsätter att se över tillsynsavgifterna på miljösidan genom att 
komplettera objekten för miljö- och hälsoskyddstillsyn. En översyn 
av storleken på avgifterna för miljötillsynen motiverar en mindre 
justering av intäkterna från 480 tkr till 450 tkr. Intäkterna för 
tillsynen för livsmedel har varit mer än årets budget varför de i 
budgeten höjs från 400 tkr till 410 tkr. 
 
Bygglovsintäkterna har under året ökat och vi kan inte se en 
mattning av antalet bygglov utan budgeterar för en höjning från 1970 
tkr till 2200 tkr. 
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      § 151                    2016.0643    140 
 
Lokal trafikföreskrift om fordonstrafik förbjuden inom 
skolområde - Central/Röbroskolan i Storuman 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att införa en lokal trafikföreskrift om fordonstrafik förbjuden inom 
skolområdet vid Central- och Röbroskolan. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare 
 
att nämnden generella uppfattning är att det ska råda fordonstrafik 
förbjuden på samtliga skolgårdar i kommunen. Förvaltningen får i 
uppdrag att utreda frågan. 
__________________________ 
 
Bakgrund 
Polis har varit i kontakt med kommunen då det förekommer 
fordonstrafik på skolgården mellan Centralskolan och Röbroskolan. 
För att polisen ska kunna utföra tillsyn krävs det att det finns en lokal 
trafikföreskrifter och skyltar att hänvisa till.  
 
Efter kontakt med personal vid skolorna framkommer att det är just 
nu en farlig trafikmiljö delvis under dygnet.  
 
Yttranden 
Ärendet är skickat för yttrande till och med 29 november 2016. 
Alla remissinstanser tillstyrker ansökan. 
 
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 polisen har varit i kontakt med handläggare så har frågan 
ställts till markägare och fritids-, kultur och utbildningsnämnden om 
att införa en lokal trafikföreskrift om fordonstrafik förbjuden på 
aktuellt skolområde. Alla tillstyrker detta och tycker att det är bra att 
det styrs upp innan en olycka inträffar.  
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      § 152                    2015.0540     313 
 
Granskning – förslag till detaljplan för fastigheten Luspen 
1:88, Fredens Torg i Storumans samhälle, Storumans 
kommun, Västerbottens län 
 
Förslag till detaljplan för fastigheten Luspen 1:88, Fredens Torg i 
Storumans samhälle, Storumans kommun, Västerbottens län, 
upprättad september 2016. 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att införa möjlighet till parkering mot Aktiviteten/Skolgatan. Vid 
utformning av lekytan kan man tillgodose säkerheten vid 
genomförandet med tydlig avgränsning mellan parkeringsplatsen och 
lekytan. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare  
 
att skicka ut reviderat förslag till detaljplan för fastigheten Luspen 
1:88, Fredens Torg i Storumans samhälle, för granskning till berörda 
sakägare, myndigheter och andra som har väsentligt intresse. 
__________________________ 
 
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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§ 152, forts                    2015.0540     313 
 
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 
samhälls-byggnadsnämnden 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. Detaljplanen handläggs genom utökat förfarande då den 
anses ha stor betydelse för allmänheten. 
 
Syftet med detaljplanen är att öka attraktiviteten och trafiksäkerheten 
i Storumans centrum. 
 
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). 
 
Samråd och bedömning 
Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 31 oktober till 
och med 21 november 2016.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar att införa möjlighet till  
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§ 152, forts                    2015.0540     313 
 
parkering mot Aktiviteten/Skolgatan, se bild nedan. Vid utformning 
av lekytan kan man tillgodose säkerheten vid genomförandet med 
tydlig avgränsning mellan parkeringsplatsen och lekytan. Det kan 
ske med hjälp av en häck eller ett staket. En planbestämmelse om det 
införs, krav på häck/staket (n1, staket, häck eller annan lämplig 
avgränsning ska avskilja lekytan och parkeringsplats).  
 
Barn och ungdomar rör sig redan idag vid Aktiviteten och med detta 
förslag blir trafiksäkerheten mycket högre då Skolgatan stängs av 
sommartid och vintertid blir gångfartsgata. Luftmiljön bedöms bli 
bättre med detta förslag också då Torggatan, förutom Skolgatan 
sommartid, förbi lekytan blir bilfri.  
I övrigt ska tomtindelning för Tjänstemannen 12 införas som 
intilliggande plan i planbeskrivning samt att littera a tas bort under 
administrativa bestämmelser (genomförandetiden). 
Användningsbestämmelser för parkeringsplats vid COOP ska 
tydliggöras. 
 
Förvaltningens förslag till beslut: 
 
att införa möjlighet till parkering mot Aktiviteten/Skolgatan. Vid 
utformning av lekytan kan man tillgodose säkerheten vid 
genomförandet med tydlig avgränsning mellan parkeringsplatsen och 
lekytan. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet: 
 
Runar Frohm (s) framställer följande förslag till beslut på 
sammanträdet : 
 
att helt ta bort parkeringen mot Aktiviteten/ Skolgatan vid lekytan. 
 
Beslutsgång  
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden bifaller Runar Frohms förslag. 
Omröstning begärs.  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande 
beslutsgång. 
 
JA- röst för Förvaltningens förslag till beslut 
NEJ- röst för Runar Frohms föslag till beslut 
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Omröstningsresultat 
Med 3 röster på Frohms förslag och 3 röster på förvaltningens 
förslag så konstaterar nämnden att ordförandens röst väger tyngre 
och beslutar därmed Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 
bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ledamot JA- röst NEJ-röst 
Olle Wärnick X  
Emanuel Arnfjell X  
Gunilla Pettersson  X 
Runar Frohm  X 
Bengt-Göran Burman  X 
Peder Wiklund X  
Summa 3 röster 3 röster 
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Antagande av detaljplan för fastigheten Rönnen 1 och 8 i 
Storumans samhälle 
 
Detaljplan för fastigheten Rönnen 1 och 8 i Storumans samhälle, Storumans 
kommun, Västerbottens län, upprättad 2016-05-12, reviderad 2016-10-24 och 
2016-11-15. 
 
Beslut 
 
att anta detaljplan för fastigheten Rönnen 1 och 8 i Storumans samhälle, 
Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad 2016-05-12, reviderad 2016-
10-24 och 2016-11-15. 
 
Hur man överklagar: Se bilaga. 
__________________________ 
 
Bakgrund 
Fastighets AB Umluspen har ansökt om att få upprätta detaljplan för 
flerbostadshus på fastigheten Rönnen 1. Området ligger inom planlagt 
område. Planens syfte är tillskapa bostäder i form av lägenhetshus. 
Marken ägs av för närvarande av Storumans kommun men kommer att 
förvärvas av Fastighets AB Umluspen. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-02-17, § 10, att påbörja 
arbetet med att ta fram en ny detaljplan. 
 
Bestämmelser 
Förslaget överensstämmer med gällande fördjupad översiktsplan för 
Storuman/Stensele (2011). Aktuellt område ligger i närhet av riksintresse 
för kulturminnesvård (Järnvägsmiljö).  Området ligger inom stadsplan 
för kv. Fastighetsägarenslägdan m fl fastställd 1970 (kommunens 
beteckning 10:18). 
 
Samrådstid 
Förslag till detaljplan har varit utsänd för samråd under tiden 2 juni 
till och med 17 juni 2016. Inkomna synpunkter har sammanställts 
och kommenterats i en samrådsredogörelse. Synpunkter som 
kommit fram under samrådet innebar att planförslaget reviderades 
samt att en riskbedömning tagits fram med anledning av att väg 
E12/E45 är en utpekad väg för farligt gods.  
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§ 153, forts  2016.0020   313 
 
Granskningstid 
Reviderat förslag till detaljplan har varit utställd för granskning under 
tiden 28 oktober till och med 14 november 2016. Inkomna synpunkter 
och yttrande har kommenterats i föreliggande granskningsutlåtande. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STORUMANS KOMMUN  PROTOKOLL  16 (58)   
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-12-07 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 154  2015.0616  315 
 

Granskning – förslag till detaljplan för del av Björkfors 1:228 
m.fl. i Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län 
  
Förslag till detaljplan för del av Björkfors 1:228 m.fl. i Hemavan, Storumans kommun, 
Västerbottens län, upprättad 2016-08-25. 
 

Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att skicka ut förslag till detaljplan för del av Björkfors 1:228 m.fl. i 
Hemavan, för granskning till berörda sakägare, myndigheter och andra 
som har väsentligt intresse. 
__________________________ 
 
Beskrivning och bakgrund  
Fastighetsägaren har ansökt om att få upprätta detaljplan för 2-3 
tomter på fastigheten Björkfors 1:228, del av. Området ligger 
centralt i Hemavan. Planens syfte är att planera för bostadstomter.  
 
Bestämmelser och ställningstaganden 
Aktuellt område ligger inom riksintresse 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). 
Förslaget bedöms inte strida mot gällande fördjupade översiktplan för 
Hemavan (2011). 
 
Området ligger inom detaljplanelagt område. I gällande detaljplan 
(kommunens bet 1:31) ligger platsen inom naturmark. 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-10-21, § 140, att 
påbörja arbetet med detaljplan genom standardförfarande.  
 
Samråd och bedömning 
Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 12 oktober till 
och med 2 november 2016. Samrådsredogörelse föreligger. 
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§ 155    2015.0687    315 
 
Antagande av detaljplan för bostäder för del av Laxnäs 1:123 i 
Tärnaby 
 
Detaljplan för bostäder för del av Laxnäs 1:123 i Tärnaby, Storumans 
kommun, Västerbottens län, upprättad 2016-09-28, reviderad 2016-11-01.  
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att anta detaljplan för bostäder för del av Laxnäs 1:123 i Tärnaby, 
Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad 2016-09-28, reviderad 
2016-11-01. 
 
Hur man överklagar: Se bilaga. 
__________________________ 
 
Bakgrund/sammanfattning av ärendet 
Fstighetsägaren har ansökt om planbesked för att möjliggöra en 
planläggning av bostäder på fastigheten Laxnäs 1:123. Området avser 
cirka elva tomter i den sydöstra delen (etapp 1). Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-12-09, § 163, att påbörja 
arbetet med att upprätta detaljplan. 
 
 
Bestämmelser 
Fastigheten ligger utom detaljplanelagt område. Området gränsar till 
detaljplanelagt område, del av Laxnäs 1:79 samt del av Skytteanska 
skolan 1:2, antagen 2008-09-19 (kommunens beteckning 2:151). 
Förslaget strider inte mot gällande fördjupad översiktsplan för Tärnaby 
1999.  
 
Samrådstid 
Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 3 oktober till och med 
18 oktober 2016.  
 
Granskningstid 
Reviderat förslag till detaljplan har varit utställd för granskning under 
tiden 11 november till och med 2 december 2016. Inkomna synpunkter 
och yttrande har kommenterats i föreliggande granskningsutlåtande 
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§ 156    2016.0062    315 
 
Granskning – förslag till detaljplan för del av Joeström 1:14, 
Storumans kommun 
 
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 
granskning 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 elva 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 
 
Samråd och bedömning 
Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 4 november till och 
med 25 november 2016. Samrådsredogörelse föreligger. 
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§ 157    2016.0422    330 
 
Bygglov 
 
Tärna-Stensele Allmänningsskog 1:1, ansökan avser anläggande av 
parkeringplats. 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov för parkeringsplats på Tärna-Stensele 
Allmänningsskog 1:1, 
 
att startbesked meddelas med stöd av plan- och bygglagen kap. 10 § 3, 
 
att kontrollansvarig inte krävs, 
 
att tekniskt samråd inte krävs, 
 
att anmälan för slutbesked är kontrollplan och ska inlämnas vid 
färdigställande, 
 
Villkor 
Parkeringsplatsen ska var öppen för allmänheten och skriftliga rutiner 
ska upprättas och redovisas för skötsel av toalett/latrin, sopkärl samt 
städning och underhåll av parkering. 
_____________________ 
 
Bestämmelser 
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.  
 
I översiktsplanen ligger området inom svår passage och flyttled av 
riksintresse för rennäringen. 
För området gäller bestämmelser enligt miljöbalken 7 kap 13 §. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2016-10-19, § 136, 
beviljat strandskyddsdispens med stöd av 7 kap 18 § i miljöbalken. 
 
Sakägare 
Berörda grannar och berörd sameby har beretts tillfälle att avge yttrande. 
Närmaste granne på intilliggande arrendetomt motsäger sig föreslagen 
åtgärd på grund av att både marken intill och hans utedass används för  
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§ 157, forts    2016.0422    330 
 
uträttande av behov av okända besökare. Grannen påpekar också att stöld 
har förekommit och även nedskräpning av området. 

 
Sökanden har delgivits erinringarna och kommer att placera en torrtoalett 
på parkeringen och en soptunna samt en skötselrutin för parkeringen ska 
inlämnas. 
 
Inga synpunkter har framförts som förhindrar lov. 
 
 
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 

§. 
 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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§ 158     2016.0548    338 
 
Förhandsbesked 
Storumanskogen 1:1, ansökan avser Förhandsbesked - nybyggnad av 
fritidshus 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att meddela det sökta tillståndet på Storumanskogen 1:1 för 
förhandsbesked - nybyggnad av fritidshus 
____________________ 
 
Bestämmelser 
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
I översiktsplan ligger området inom kärnområde för rennäringen. 
 
Sakägare 
Berörda grannar och berörd sameby har beretts tillfälle att avge yttrande 
och inga synpunkter har framförts som förhindrar att tillstånd meddelas. 
 
Handläggarens bedömning 
Platsen för tänkt åtgärd på Storumanskogen 1:1 var tidigare ett av många 
kronotorp som fanns längs Juktån med endast lämningar av husgrund 
och delvis igenvuxen åkermark. 
 
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. 
 
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 
Joranträsk 1:12, ansökan avser förhandsbesked om nybyggnad av 
fritidshus. 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att meddela det sökta tillståndet på Joranträsk 1:12 för ansökan om 
förhandsbesked om nybyggnad av fritidshus 
____________________ 
 
Bestämmelser 
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
Enligt översiktsplan går en flyttled av riksintresse för rennäringen intill 
sökt åtgärd. 
 
Sakägare 
Berörda grannar och berörd sameby har beretts tillfälle att avge yttrande 
och inga synpunkter har framförts som förhindrar att tillstånd meddelas. 
 
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. 
 
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 
Joesjö 1:118, ansökan avser förhandsbesked nybyggnad av fritidshus 5 
tomter 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att meddela det sökta tillståndet på Joesjö 1:118 för ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 
 
Då sekreterare Camilla Carstedt har anmält jäv i ärendet så lämnar hon 
rummet och deltar inte i handläggningen 
_____________________ 
 
Ärendebeskrivning 
Sökande inkom 2016-02-25 med ansökan om förhandsbesked på 
avstyckning av fem tomter på Joesjö 1:118. 
Förslag till beslut lämnades över till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och nämnden gav 2016-06-22 
byggnadsinspektör delegation att besluta i ärendet. 
 
Grannehörande gjordes 2016-03-02 på situationskarta 1, där erinran 
inkom. 
-Joesjö 1:117 säger; tomt 2 och 3 ligger i tillrinningsområde för 
dricksvattentäkt för fastighet Joesjö 1:117, 1:259, 1:258 och 1:275. Vi 
önskar att dessa flyttas österut eller stryks helt. 
Joesjö 1:62 säger; såvitt jag kan tyda går nya vägen över min vattenkälla 
och ledningar som jag och grannen haft i 35 år till våra stugor från 
stamfastigheten. 
Joesjö 1:275; Jag har sommarvatten till en stuga från en brunn väldigt 
nära tomtgränsen. Dessutom bor vi här för att slippa bo i ett samhälle, att 
då få tomter in på gården är ingen höjdare. 
 
Även fanns olämplighet att förlägga tomter där elledningsgata passerar 
med hänvisning till Elsäkerhetsverkets normer. 
 
Utifrån detta tog sökande kontakt med de tillfrågade i grannehörande 
som lämnat erinran om hur en lösning på problematiken skulle kunna 
åtgärdas. 
Sökande flyttade även sina föreslagna tomter bort från ledningsgatan. 
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Den lösning som den sökande kom fram till presenteras nu enligt 
situationskarta 2. 
Med denna nya föreslagna tomtindelning/platser har sökande; 

- förflyttat sina tomter 60 meter bort från grannens fastighetsgräns, för att 
säkerhetsställa vattenfrågan till de berörda. 

- plockat bort den tomt som fanns nere vid den stora vägen, Joesjövägen. 
- lagt in grönytor/parkmark mellan tomter. 
- tänkt etablera ett borrhål i området om gemensamt vatten för dessa fem 

(5) nya tomter, som de själva får ha ansvar om (förening), vilket är en 
förutsättning. 

- dragit om försörjande väg till tomterna 
 
Vidare har sökande har haft en diskussion med miljöinspektör om 
infiltreringsanläggningarna för dessa fem tomter samt med detta även 
undersökt möjligheterna tillsammans med entreprenör om genomförande 
av dessa anläggningar.  
Sökande har presenterat att gemensamma infiltreringsanläggningar skall 
prioriteras. 
Miljöinspektör menar att detta går att genomföra med rätt dränerande 
material om så krävs, och att infiltreringsanläggningarna görs i enlighet 
med produkternas montageanvisning. 
 
Bestämmelser 
Med dessa ändringar av tomtplaceringarna hamnar en tomt inom 
befintlig dispositionsplan och stämmer överens med gällande 
dispositionsplan. De andra fyra (4) omfattas inte av dispositionsplanen 
och ligger utanför planlagt område. 
 
Förslaget ligger inom riksintresseområde för friluftsliv. 
 
Sakägare 
Berörda sakägare har hörts utifrån första förslaget, situationsplan 1, med 
erinran. 
Berörda sakägare har inte hörts utifrån sist inkomna reviderade 
situationsplan. 
Sökande har i samtal med sakägare som erinrat sig mot förslag 1, 
(situationsplan 1) utarbetat en reviderad och inlämnad situationskarta 2, 
och menar att erinringarna respekterats och bemötts med denna. 
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Handläggarens bedömning 
Beslutet avser om den tilltänkta åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen och om markens lämplighet för den avsedda åtgärden 
överensstämmer mot kraven i 2 kap. plan- och bygglagen (PBL).  
Här menar byggnadsinspektör utifrån ovanstående lag att områdets fina 
karaktär möjliggör en mycket angenäm utveckling. Goda förutsättningar 
finns för att möjliggöra denna etablering av nya tomter. 
 
Föreslagna tomter/byggnader placeras i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse. 
 
Lokaliseringen är godtagbar med hänsyn till landskapsbilden. 
 
Riksintressena bedöms inte påtagligt skadas på grund av åtgärden. 
 
Byggnadsinspektören menar också att sökande har tillgodosett 
kringliggande mark- och fastighetsägares erinringar och bemött deras 
oro. 
 
 
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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Ansökan om strandskyddsdispens  

 

Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att strandskyddsdispens ges för ett friluftsbad på fastigheten Långvattnet 
1:37 vid Långviken, Långvattnet, i enlighet med situationsplan/karta, se 
bilaga.  
 
Den yta som får tas i anspråk är markerad på bifogad 
situationsplan/karta, se bilaga. 
  
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 

Miljö- och samhällsbyggnadskontoret fick 2016-09-06 in 
klagomål om att en badplats iordningställts på Långvattnet 1:37. 
Miljöinspektören och byggnadsinspektören besökte 2016-09-20 
platsen för anmäld åtgärd, vilket dokumenterades med bilder som 
bifogas. Vid besöket konstaterades att från väg 1104 hade en ca 70 
meter lång väg brutits som anslöt till en grus/sandfylld yta på ca 
700 m² intill stranden av Långviken i östra delen av sjön 
Långvattnet. Efter besöket utreddes att Långsjöby intresseförening 
var ansvarig och ett möte anordnades med representanter för 
föreningen. Långsjöby intresseförening redogjorde för vad som 
hänt och man uppgav att man inte visste att man behövde söka 
bygglov och strandskyddsdispens för åtgärden men avsåg att 
lämna in en ansökan om bygglov och strandskyddsdispens i 
efterhand.  
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En ansökan har inkommit till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 2016-10-17 för både bygglov och 
strandskyddsdispens och sökande avser att iordningställa ett 
friluftsbad med tillhörande byggnader, lekplats och flytbrygga för 
allmänheten på fastigheten Långvattnet 1:37 vid Långviken 
(Långvattnet). Byggnaderna som ansökan omfattar är ett 
omklädningsrum 12 m², en lekstuga 6 m², ett utedass 2 m² och en 
”gapakoja” (vindskydd) 6 m². Flytbryggans storlek är 4 m x 3 m.  
 
Ansökan för infart från väg 1104 till strand har gjorts tidigare till 
Trafikverket.  
 
En åtalsanmälan är gjord för brott mot strandskyddet. 
 
Beslutsmotivering 
Förhållandena på platsen 
Långvattnet 1:37 är en jord- och skogsbruksfastighet på drygt 89,5 
ha. Intill tänkt åtgärd ligger två bebyggda fritidshustomter. Viken 
där badplatsen ska iordningställas är långgrund och stranden ska 
enligt sökanden varit använd som badplats av ortsbefolkningen 
sedan 1950-talet. Innan avtäckningen och gruset/sanden lades ut 
var stranden bevuxen med vide/björkris och runt om en skärm av 
gran- och björkskog.  
 
Bedömning 

Som särskilda 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 inte kan tillgodoses utanför 
området.  

 Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.  

Båda ovannämnda skäl gäller för friluftsbadet på Långvattnet 
1:37.  
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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 
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 
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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. 
 
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. 
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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: 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 men också behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området och åtgärden inte påverkar förutsättningarna för den 
allmänrättsliga tillgången till strandområdet och inte väsentligt förändrar 
livsvillkoren för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
 
 
Åtgärdens koordinater i SWEREF 99 TM: X=582 047,2 Y=7 219 552,0 
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Överklagande av beslut om antagande av detaljplan för 
bostäder (fritidshus) utmed Trollhålsbäcken i Hemavan, 
Storumans kommun. 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna bifogat yttrande till Mark & Miljödomstolen 
____________________________________________ 
 
Ärendet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har förelagts att yttra sig till 
Mark- och miljödomstolen i ärende P2585-16 angående överklagande av 
Storumans kommuns beslut 2016-10-19, dnr: 2012.0630-315 Detaljplan 
för bostäder vid Trollhålsbäcken i Hemavan. 
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Tillsynsplan alkohol, folköl och tobak och receptfria läkemedel 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att anta tillsynsplanen och att skicka den för kännedom till 
Länsstyrelsen. 
__________________________ 
 
Bestämmelser 
Tillsynsplan gällande servering av spritdrycker, vin, starköl samt 
servering av och detaljhandel med öl enligt Alkohollagen samt 
försäljning av tobak och tillsyn av rökfria offentliga miljöer enligt 
Tobakslagen.  
 
Redovisning av ärendet 
Storumans Kommun har tillsyn av serveringstillstånd, folköl och tobak 
försäljning samt tillsyn av rökfria offentliga miljöer. 
 
Tillsynerna planeras årligen utifrån antal objekt. Antalet objekt 
uppdateras årligen i tillsynsplanen av handläggarna.  
 
Tillsynsplanen revideras inför varje mandatperiod. Denna tillsynsplanen 
avser åren 2017-2020. 
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Uppstädning av tomt (f d Björnfastighetsägarensgården) 
Klippen 1:33 m fl ansökan om utdömande av vite, juni månad 
2016 
 
Beslut 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att ansöka hos mark- och miljödomstolen om att Fastighetsägaren 
ska förpliktas att betala vite med 10 000 kr i enlighet med miljö- 
och samhällsbyggnadsnämndens föreläggande den 30 oktober 
2014, § 137 om ett löpande vite om 10 000 kr för varje period om 
en månad, nu räknat från den 1 juni t o m 30 juni 2016, under 
vilken Fastighetsägaren inte har rättat sig efter föreläggandet, då 
allt eller något av i beslutet med bifogade bilagor uppräknade 
brandrester, skräp och föremål, ligger kvar på berörda fastigheter. 
 
Beslutet delges Fastighetsägaren för kännedom. 
___________________________ 
Redovisning av ärendet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Storumans kommun 
(nämnden), beslutade den 30 oktober 2014 att förelägga vid ett 
löpande vite på 10.000 kronor, Fastighetsägaren, personnummer 
XXXXXX-XXXX, Klippen 361, 920 66 Hemavan, i egenskap av 
ägare till fastigheterna Klippen 1:33 och Klippen 1:66, och ansvarig 
för upplaget av skräp kring förrådsbyggnaden på fastigheten 
Klippen 1:66, samt ansvarig för att skräp spridits till, och lagts upp 
på fastigheten Klippen 1:31, senast 2015-07-31 städa upp på 
berörda områden. Fastighetsägaren ska enligt föreläggandet utge ett 
vite om 10 000 kr för varje period om en månad, räknat från den 
2015-08-01, under vilken allt eller något av i beslutet med bifogade 
bilagor uppräknade brandrester, skräp och föremål, ligger kvar på 
berörda fastigheter. 
 
Mer specifikt ska Fastighetsägaren enligt föreläggandet ha rivit och 
bortforslat samtliga brandrester inklusive grund- och murrester 
efter den nedbrunna hotellbyggnaden och i övrigt städat upp på 
tomten på fastigheten Klippen 1:33, genom att bortforsla skräp, 
bestående av järnräcken, betongblock, bygg- och rivningsavfall, 
hushållsavfall, gamla fönster i karm, trasiga presenningar. 
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Han ska också ha forslat bort uttjänt bil LLK 642, släpvagn KEW 
051 och husvagn, bildäck, batterier, cisterner, oljefat, uttjänta 
vitvaror, bygg- och rivningsavfall, järnskrot, gamla lastpallar, 
takplåt, nätstängsel, telefonstolpar, stigarrör (plast), gamla båtar, 
fallfärdigt förråd, gammal grund efter bostadshus, på fastigheten 
Klippen 1:31. 
 
Dessutom ska Fastighetsägaren ha bortforslat skräp, bestående av 
gamla asbeströr, takplåt, fönsterramar, järnbroar, sängar, spirorör, 
ventilationstrumma asbest, tvättfat, oljefat, på Klippen 1:66, på ett 
sådant sätt att tomterna och övrig berörd mark försätts i ett vårdat 
skick 
 
Vid besiktning 3 september 2015 konstaterade tjänstemän från miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen att Fastighetsägaren inte har rättat 
sig efter föreläggandet, och i beslut 16 september § 108, beslutade 
nämnden att ansöka hos mark- och miljödomstolen om ett utdömande av 
vite för augusti månad 2015. 
 
I domslut 7 december 2015 förpliktar mark- och miljödomstolen 
Fastighetsägaren att betala 10 000 kr i vite till staten. Efter 
överklaganden från Fastighetsägaren, beslutar mark- och 
miljööverdomstolen 27 februari 2016 att inte ge Fastighetsägaren något 
prövningstillstånd, vilket innebär att mark- och miljödomstolens beslut 
står fast. 
 
Återkommande besiktning av förhållandena på plats efter besiktningen 
för den första perioden, kunde inte göras då snö hade täckt området 
vintern 2015/2016. Barmarksförhållanden måste råda för att det ska vara 
möjligt att göra en noggrann bedömning om huruvida 
uppstädningsåtgärder vidtagits av Fastighetsägaren. 
 
Vid besiktning under barmarksförhållanden 20 maj, 1 juni och 8 juni 
2016, konstaterade handläggare från miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att förhållandena när det gäller de 
ovårdade och nedskräpade platserna, brandrester inklusive grund- och 
murrester efter den nedbrunna hotellbyggnaden och fordonen, var 
oförändrade, jämfört med besiktningen 11 september 2015, bortsett från 
området kring förrådet på fastigheten Klippen 1:66, från vilket avfall 
dels tagits omhand i container, och dels eldats upp. En lastbil med 
körförbud hade tillkommit, då fordonet parkerats på ytan framför 
resterna efter det nedbrunna hotellet. 
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Eftersom Fastighetsägaren inte rättat sig efter föreläggandet, beslutade 
nämnden den 22 juni 2016 att ansöka hos mark- och miljödomstolen om 
ett utdömande av vite för nio månader, fr o m september 2015 t o m maj 
2016. 
Besiktning har skett 3 november 2016. 
Skälen för beslutet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att Fastighetsägaren inte har 
rättat sig efter föreläggandet, då han inte vidtagit alla åtgärder som krävs 
i föreläggandet med vite om att städa upp tomten från brandrester och 
annat skrot på berörda fastigheter. I betraktandet av de åtgärder 
Fastighetsägaren vidtagit, konstaterar miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att Fastighetsägaren inte haft någon 
strukturerad och konsekvent plan för uppstädningen och 
omhändertagandet av avfallet. 
 
Fastighetsägaren har vidtagit vissa åtgärder. Från området kring förrådet 
på fastigheten Klippen 1:66, där Fastighetsägaren hade förvarat gamla 
asbeströr, takplåt, hängrännor, fönsterramar, järnbroar, sängar, spirorör, 
ventilationstrumma, tvättfat, oljefat, förefaller en del ha lagts i en stor 
container som sommaren 2015 ställdes upp intill grunderna till det 
uppbrunna hotellet. En del av materialet ligger kvar kring förrådet. Av 
lista från mottagaren av avfallet, och av bilder från besiktningar, framgår 
att containern innehöll skrot bestående av bl a stolar och hängrännor, 
asbeströr, oljefat, elskrot, plåt- och plasthinkar, glasruta, porslin (1 m3), 
träavfall (2 m3), glödlampor (40 st), färg, rengörings- och lösningsmedel 
(9 liter), 2-glasfönster (2 st) och ”överstort till förbränning” (6 m3). 
Fastighetsägaren har också av brandrester intill förrådet att döma, bränt 
upp en stor mängd avfall. Resterna efter bränningen av avfallet har inte 
städats bort. Avfallspåsarna och övrigt skräp som dumpats vid grund- 
och murresterna har tagits om hand på något sätt. Av resterna vid 
platserna där avfall bränts upp att döma, är det troligt att detta avfall 
också bränts upp. 
 
Fastighetsägaren har också sammanfört/lagt ihop en del av föremålen vid 
kvarvarande grund till p-stuga (Klippen 1:33 och kommunens mark 
(Klippen 1:31). Men allt finns kvar inom området - uttjänt bil LLK 642, 
släpvagn KEW 051 och husvagn, bildäck, batterier, cisterner, oljefat, 
uttjänta vitvaror, bygg- och rivningsavfall, järnskrot, gamla lastpallar, 
takplåt, nätstängsel, telefonstolpar, stigarrör (plast), gamla båtar, 
fallfärdigt förråd, gammal grund efter bostadshus. Liksom grund- och 
murresterna efter den nedbrunna hotellbyggnaden. Vissa  
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fönsteröppningar har försetts med nya presenningar, och en del 
byggnadsdelar har täckts av presenningar. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens bedömning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att någon betydande 
uppstädning inte har skett, sedan närmast föregående besiktningar, även 
om containern med blandat avfall nu fraktats bort, och lämnats in till en 
mottagnings- och sorteringsanläggning för avfall. Förvaltningen har varit 
i kontakt med mottagaren av avfallet och efter begäran fått uppgifter om 
det avfall Fastighetsägaren lämnat in. Förteckning över det blandade 
avfallet biläggs beslutet. Fastighetsägaren har inte på eget initiativ 
lämnat någon information till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
om vidtagna åtgärder. 
 
Det faktum att Fastighetsägaren har vidtagit ovan nämnda åtgärder utgör 
enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte skäl att anse att vitet 
har förlorat sin betydelse. Inte heller utgör Fastighetsägarens vidtagna 
åtgärder en sådan omständighet att det finns särskilda skäl att sätta ned 
vitesbeloppet. 
 
Sammantaget är fastigheten Klippen 1:33, och berörd del av Klippen 
1:31, till allra största delen i samma skick som vid tiden för beslutet om 
föreläggandet, medan Klippen 1:66 åtgärdats till en viss del. Den murade 
grunden är på vissa ställen på väg att rasa in. Grund- och murresterna 
efter den nedbrunna hotellbyggnaden utgör f n en farlig plats, då de 
avspärrningar Fastighetsägaren satte upp för länge sedan, numera inte 
har någon avspärrande effekt, och då delar av grunderna har börjat ras in. 
Det är fortfarande fråga om bristfällig hantering av brandresterna efter 
hotellbranden, om bristande underhåll av de markområden som berörs 
och om omfattande nedskräpning. 
 
Det bör, enligt nämndens bedömning, inte heller ha rått någon oklarhet 
för Fastighetsägaren om vilka åtgärder som skulle vidtas enligt 
föreläggandet. 
 
Nämnden anger som bevisning inspektionsanteckningar från 3 november 
2016 och bilaga till protokollet med tillhörande bilder. 
 
 
Bestämmelser 
10 kap 15 § ÄPBL, 2, 6 §§ viteslagen (1985:206). 
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Uppstädning av tomt (f d Björnfastighetsägarensgården) 
Klippen 1:33 m fl ansökan om utdömande av vite, juli månad 
2016 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att ansöka hos mark- och miljödomstolen om att Fastighetsägaren 
ska förpliktas att betala vite med 10 000 kr i enlighet med miljö- 
och samhällsbyggnadsnämndens föreläggande den 30 oktober 
2014, § 137 om ett löpande vite om 10 000 kr för varje period om 
en månad, nu räknat från den 1 juli t o m 31 juli 2016, under vilken 
Fastighetsägaren inte har rättat sig efter föreläggandet, då allt eller 
något av i beslutet med bifogade bilagor uppräknade brandrester, 
skräp och föremål, ligger kvar på berörda fastigheter. 
 
Beslutet delges Fastighetsägaren för kännedom. 
_________________________ 
Redovisning av ärendet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Storumans kommun 
(nämnden), beslutade den 30 oktober 2014 att förelägga vid ett 
löpande vite på 10.000 kronor, Fastighetsägaren, personnummer 
XXXXXX-XXXX, Klippen 361, 920 66 Hemavan, i egenskap av 
ägare till fastigheterna Klippen 1:33 och Klippen 1:66, och ansvarig 
för upplaget av skräp kring förrådsbyggnaden på fastigheten 
Klippen 1:66, samt ansvarig för att skräp spridits till, och lagts upp 
på fastigheten Klippen 1:31, senast 2015-07-31 städa upp på 
berörda områden. Fastighetsägaren ska enligt föreläggandet utge ett 
vite om 10 000 kr för varje period om en månad, räknat från den 
2015-08-01, under vilken allt eller något av i beslutet med bifogade 
bilagor uppräknade brandrester, skräp och föremål, ligger kvar på 
berörda fastigheter. 
Mer specifikt ska Fastighetsägaren enligt föreläggandet ha rivit och 
bortforslat samtliga brandrester inklusive grund- och murrester 
efter den nedbrunna hotellbyggnaden och i övrigt städat upp på 
tomten på fastigheten Klippen 1:33, genom att bortforsla skräp, 
bestående av järnräcken, betongblock, bygg- och rivningsavfall, 
hushållsavfall, gamla fönster i karm, trasiga presenningar. 
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Han ska också ha forslat bort uttjänt bil LLK 642, släpvagn KEW 
051 och husvagn, bildäck, batterier, cisterner, oljefat, uttjänta 
vitvaror, bygg- och rivningsavfall, järnskrot, gamla lastpallar, 
takplåt, nätstängsel, telefonstolpar, stigarrör (plast), gamla båtar, 
fallfärdigt förråd, gammal grund efter bostadshus, på fastigheten 
Klippen 1:31. 
 
Dessutom ska Fastighetsägaren ha bortforslat skräp, bestående av 
gamla asbeströr, takplåt, fönsterramar, järnbroar, sängar, spirorör, 
ventilationstrumma asbest, tvättfat, oljefat, på Klippen 1:66, på ett 
sådant sätt att tomterna och övrig berörd mark försätts i ett vårdat 
skick 
 
Vid besiktning 3 september 2015 konstaterade tjänstemän från miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen att Fastighetsägaren inte har rättat 
sig efter föreläggandet, och i beslut 16 september § 108, beslutade 
nämnden att ansöka hos mark- och miljödomstolen om ett utdömande av 
vite för augusti månad 2015. 
 
I domslut 7 december 2015 förpliktar mark- och miljödomstolen 
Fastighetsägaren att betala 10 000 kr i vite till staten. Efter 
överklaganden från Fastighetsägaren, beslutar mark- och 
miljööverdomstolen 27 februari 2016 att inte ge Fastighetsägaren något 
prövningstillstånd, vilket innebär att mark- och miljödomstolens beslut 
står fast. 
 
Återkommande besiktning av förhållandena på plats efter besiktningen 
för den första perioden, kunde inte göras då snö hade täckt området 
vintern 2015/2016. Barmarksförhållanden måste råda för att det ska vara 
möjligt att göra en noggrann bedömning om huruvida 
uppstädningsåtgärder vidtagits av Fastighetsägaren. 
 
Vid besiktning under barmarksförhållanden 20 maj, 1 juni och 8 juni 
2016, konstaterade handläggare från miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att förhållandena när det gäller de 
ovårdade och nedskräpade platserna, brandrester inklusive grund- och 
murrester efter den nedbrunna hotellbyggnaden och fordonen, var 
oförändrade, jämfört med besiktningen 11 september 2015, bortsett från 
området kring förrådet på fastigheten Klippen 1:66, från vilket avfall 
dels tagits omhand i container, och dels eldats upp. En lastbil med 
körförbud hade tillkommit, då fordonet parkerats på ytan framför 
resterna efter det nedbrunna hotellet. 
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Eftersom Fastighetsägaren inte rättat sig efter föreläggandet, beslutade 
nämnden den 22 juni 2016 att ansöka hos mark- och miljödomstolen om 
ett utdömande av vite för nio månader, fr o m september 2015 t o m maj 
2016. 
Besiktning har skett 3 november 2016. 
 
Skälen för beslutet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att Fastighetsägaren inte har 
rättat sig efter föreläggandet, då han inte vidtagit alla åtgärder som krävs 
i föreläggandet med vite om att städa upp tomten från brandrester och 
annat skrot på berörda fastigheter. I betraktandet av de åtgärder 
Fastighetsägaren vidtagit, konstaterar miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att Fastighetsägaren inte haft någon 
strukturerad och konsekvent plan för uppstädningen och 
omhändertagandet av avfallet. 
 
Fastighetsägaren har vidtagit vissa åtgärder. Från området kring förrådet 
på fastigheten Klippen 1:66, där Fastighetsägaren hade förvarat gamla 
asbeströr, takplåt, hängrännor, fönsterramar, järnbroar, sängar, spirorör, 
ventilationstrumma, tvättfat, oljefat, förefaller en del ha lagts i en stor 
container som sommaren 2015 ställdes upp intill grunderna till det 
uppbrunna hotellet. En del av materialet ligger kvar kring förrådet. Av 
lista från mottagaren av avfallet, och av bilder från besiktningar, framgår 
att containern innehöll skrot bestående av bl a stolar och hängrännor, 
asbeströr, oljefat, elskrot, plåt- och plasthinkar, glasruta, porslin (1 m3), 
träavfall (2 m3), glödlampor (40 st), färg, rengörings- och lösningsmedel 
(9 liter), 2-glasfönster (2 st) och ”överstort till förbränning” (6 m3). 
Fastighetsägaren har också av brandrester intill förrådet att döma, bränt 
upp en stor mängd avfall. Resterna efter bränningen av avfallet har inte 
städats bort. Avfallspåsarna och övrigt skräp som dumpats vid grund- 
och murresterna har tagits om hand på något sätt. Av resterna vid 
platserna där avfall bränts upp att döma, är det troligt att detta avfall 
också bränts upp. 
 
Fastighetsägaren har också sammanfört/lagt ihop en del av föremålen vid 
kvarvarande grund till p-stuga (Klippen 1:33 och kommunens mark 
(Klippen 1:31). Men allt finns kvar inom området - uttjänt bil LLK 642, 
släpvagn KEW 051 och husvagn, bildäck, batterier, cisterner, oljefat, 
uttjänta vitvaror, bygg- och rivningsavfall, järnskrot, gamla lastpallar, 
takplåt, nätstängsel, telefonstolpar, stigarrör (plast), gamla båtar, 
fallfärdigt förråd, gammal grund efter bostadshus. Liksom grund- och 
murresterna efter den nedbrunna hotellbyggnaden. Vissa  
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fönsteröppningar har försetts med nya presenningar, och en del 
byggnadsdelar har täckts av presenningar. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens bedömning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att någon betydande 
uppstädning inte har skett, sedan närmast föregående besiktningar, även 
om containern med blandat avfall nu fraktats bort, och lämnats in till en 
mottagnings- och sorteringsanläggning för avfall. Förvaltningen har varit 
i kontakt med mottagaren av avfallet och efter begäran fått uppgifter om 
det avfall Fastighetsägaren lämnat in. Förteckning över det blandade 
avfallet biläggs beslutet. Fastighetsägaren har inte på eget initiativ 
lämnat någon information till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
om vidtagna åtgärder. 
 
Det faktum att Fastighetsägaren har vidtagit ovan nämnda åtgärder utgör 
enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte skäl att anse att vitet 
har förlorat sin betydelse. Inte heller utgör Fastighetsägarens vidtagna 
åtgärder en sådan omständighet att det finns särskilda skäl att sätta ned 
vitesbeloppet. 
 
Sammantaget är fastigheten Klippen 1:33, och berörd del av Klippen 
1:31, till allra största delen i samma skick som vid tiden för beslutet om 
föreläggandet, medan Klippen 1:66 åtgärdats till en viss del. Den murade 
grunden är på vissa ställen på väg att rasa in. Grund- och murresterna 
efter den nedbrunna hotellbyggnaden utgör f n en farlig plats, då de 
avspärrningar Fastighetsägaren satte upp för länge sedan, numera inte 
har någon avspärrande effekt, och då delar av grunderna har börjat ras in. 
Det är fortfarande fråga om bristfällig hantering av brandresterna efter 
hotellbranden, om bristande underhåll av de markområden som berörs 
och om omfattande nedskräpning. 
 
Det bör, enligt nämndens bedömning, inte heller ha rått någon oklarhet 
för Fastighetsägaren om vilka åtgärder som skulle vidtas enligt 
föreläggandet. 
 
Nämnden anger som bevisning inspektionsanteckningar från 3 november 
2016 och bilaga till protokollet med tillhörande bilder. 
 
 
Bestämmelser 
10 kap 15 § ÄPBL, 2, 6 §§ viteslagen (1985:206). 
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Uppstädning av tomt (f d Björnfastighetsägarensgården) 
Klippen 1:33 m fl ansökan om utdömande av vite, augusti månad 
2016 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att ansöka hos mark- och miljödomstolen om att Fastighetsägaren 
ska förpliktas att betala vite med 10 000 kr i enlighet med miljö- 
och samhällsbyggnadsnämndens föreläggande den 30 oktober 
2014, § 137 om ett löpande vite om 10 000 kr för varje period om 
en månad, nu räknat från den 1 augusti t o m 31 augusti 2016, 
under vilken Fastighetsägaren inte har rättat sig efter föreläggandet, 
då allt eller något av i beslutet med bifogade bilagor uppräknade 
brandrester, skräp och föremål, ligger kvar på berörda fastigheter. 
 
Beslutet delges Fastighetsägaren för kännedom. 
______________________________ 
Redovisning av ärendet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Storumans kommun 
(nämnden), beslutade den 30 oktober 2014 att förelägga vid ett 
löpande vite på 10.000 kronor, Fastighetsägaren, personnummer 
XXXXXX-XXXX, Klippen 361, 920 66 Hemavan, i egenskap av 
ägare till fastigheterna Klippen 1:33 och Klippen 1:66, och ansvarig 
för upplaget av skräp kring förrådsbyggnaden på fastigheten 
Klippen 1:66, samt ansvarig för att skräp spridits till, och lagts upp 
på fastigheten Klippen 1:31, senast 2015-07-31 städa upp på 
berörda områden. Fastighetsägaren ska enligt föreläggandet utge ett 
vite om 10 000 kr för varje period om en månad, räknat från den 
2015-08-01, under vilken allt eller något av i beslutet med bifogade 
bilagor uppräknade brandrester, skräp och föremål, ligger kvar på 
berörda fastigheter. 
 
Mer specifikt ska Fastighetsägaren enligt föreläggandet ha rivit och 
bortforslat samtliga brandrester inklusive grund- och murrester 
efter den nedbrunna hotellbyggnaden och i övrigt städat upp på 
tomten på fastigheten Klippen 1:33, genom att bortforsla skräp, 
bestående av järnräcken, betongblock, bygg- och rivningsavfall, 
hushållsavfall, gamla fönster i karm, trasiga presenningar. 
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Han ska också ha forslat bort uttjänt bil LLK 642, släpvagn KEW 
051 och husvagn, bildäck, batterier, cisterner, oljefat, uttjänta 
vitvaror, bygg- och rivningsavfall, järnskrot, gamla lastpallar, 
takplåt, nätstängsel, telefonstolpar, stigarrör (plast), gamla båtar, 
fallfärdigt förråd, gammal grund efter bostadshus, på fastigheten 
Klippen 1:31. 
 
Dessutom ska Fastighetsägaren ha bortforslat skräp, bestående av 
gamla asbeströr, takplåt, fönsterramar, järnbroar, sängar, spirorör, 
ventilationstrumma asbest, tvättfat, oljefat, på Klippen 1:66, på ett 
sådant sätt att tomterna och övrig berörd mark försätts i ett vårdat 
skick 
 
Vid besiktning 3 september 2015 konstaterade tjänstemän från miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen att Fastighetsägaren inte har rättat 
sig efter föreläggandet, och i beslut 16 september § 108, beslutade 
nämnden att ansöka hos mark- och miljödomstolen om ett utdömande av 
vite för augusti månad 2015. 
 
I domslut 7 december 2015 förpliktar mark- och miljödomstolen 
Fastighetsägaren att betala 10 000 kr i vite till staten. Efter 
överklaganden från Fastighetsägaren, beslutar mark- och 
miljööverdomstolen 27 februari 2016 att inte ge Fastighetsägaren något 
prövningstillstånd, vilket innebär att mark- och miljödomstolens beslut 
står fast. 
 
Återkommande besiktning av förhållandena på plats efter besiktningen 
för den första perioden, kunde inte göras då snö hade täckt området 
vintern 2015/2016. Barmarksförhållanden måste råda för att det ska vara 
möjligt att göra en noggrann bedömning om huruvida 
uppstädningsåtgärder vidtagits av Fastighetsägaren. 
 
Vid besiktning under barmarksförhållanden 20 maj, 1 juni och 8 juni 
2016, konstaterade handläggare från miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att förhållandena när det gäller de 
ovårdade och nedskräpade platserna, brandrester inklusive grund- och 
murrester efter den nedbrunna hotellbyggnaden och fordonen, var 
oförändrade, jämfört med besiktningen 11 september 2015, bortsett från 
området kring förrådet på fastigheten Klippen 1:66, från vilket avfall 
dels tagits omhand i container, och dels eldats upp. En lastbil med 
körförbud hade tillkommit, då fordonet parkerats på ytan framför 
resterna efter det nedbrunna hotellet. 
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Eftersom Fastighetsägaren inte rättat sig efter föreläggandet, beslutade 
nämnden den 22 juni 2016 att ansöka hos mark- och miljödomstolen om 
ett utdömande av vite för nio månader, fr o m september 2015 t o m maj 
2016. 
Besiktning har skett 3 november 2016. 
 
Skälen för beslutet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att Fastighetsägaren inte har 
rättat sig efter föreläggandet, då han inte vidtagit alla åtgärder som krävs 
i föreläggandet med vite om att städa upp tomten från brandrester och 
annat skrot på berörda fastigheter. I betraktandet av de åtgärder 
Fastighetsägaren vidtagit, konstaterar miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att Fastighetsägaren inte haft någon 
strukturerad och konsekvent plan för uppstädningen och 
omhändertagandet av avfallet. 
Fastighetsägaren har vidtagit vissa åtgärder. Från området kring förrådet 
på fastigheten Klippen 1:66, där Fastighetsägaren hade förvarat gamla 
asbeströr, takplåt, hängrännor, fönsterramar, järnbroar, sängar, spirorör, 
ventilationstrumma, tvättfat, oljefat, förefaller en del ha lagts i en stor 
container som sommaren 2015 ställdes upp intill grunderna till det 
uppbrunna hotellet. En del av materialet ligger kvar kring förrådet. Av 
lista från mottagaren av avfallet, och av bilder från besiktningar, framgår 
att containern innehöll skrot bestående av bl a stolar och hängrännor, 
asbeströr, oljefat, elskrot, plåt- och plasthinkar, glasruta, porslin (1 m3), 
träavfall (2 m3), glödlampor (40 st), färg, rengörings- och lösningsmedel 
(9 liter), 2-glasfönster (2 st) och ”överstort till förbränning” (6 m3). 
 
Fastighetsägaren har också av brandrester intill förrådet att döma, bränt 
upp en stor mängd avfall. Resterna efter bränningen av avfallet har inte 
städats bort. Avfallspåsarna och övrigt skräp som dumpats vid grund- 
och murresterna har tagits om hand på något sätt. Av resterna vid 
platserna där avfall bränts upp att döma, är det troligt att detta avfall 
också bränts upp. 
 
Fastighetsägaren har också sammanfört/lagt ihop en del av föremålen vid 
kvarvarande grund till p-stuga (Klippen 1:33 och kommunens mark 
(Klippen 1:31). Men allt finns kvar inom området - uttjänt bil LLK 642, 

släpvagn KEW 051 och husvagn, bildäck, batterier, cisterner, oljefat, uttjänta 
vitvaror, bygg- och rivningsavfall, järnskrot, gamla lastpallar, takplåt, 
nätstängsel, telefonstolpar, stigarrör (plast), gamla båtar, fallfärdigt 
förråd, gammal grund efter bostadshus. Liksom grund- och murresterna 
efter den nedbrunna hotellbyggnaden. Vissa fönsteröppningar har  
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försetts med nya presenningar, och en del byggnadsdelar har täckts av 
presenningar. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens bedömning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att någon betydande 
uppstädning inte har skett, sedan närmast föregående besiktningar, även 
om containern med blandat avfall nu fraktats bort, och lämnats in till en 
mottagnings- och sorteringsanläggning för avfall. Förvaltningen har varit 
i kontakt med mottagaren av avfallet och efter begäran fått uppgifter om 
det avfall Fastighetsägaren lämnat in. Förteckning över det blandade 
avfallet biläggs beslutet. Fastighetsägaren har inte på eget initiativ 
lämnat någon information till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
om vidtagna åtgärder. 
 
Det faktum att Fastighetsägaren har vidtagit ovan nämnda åtgärder utgör 
enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte skäl att anse att vitet 
har förlorat sin betydelse. Inte heller utgör Fastighetsägarens vidtagna 
åtgärder en sådan omständighet att det finns särskilda skäl att sätta ned 
vitesbeloppet. 
 
Sammantaget är fastigheten Klippen 1:33, och berörd del av Klippen 
1:31, till allra största delen i samma skick som vid tiden för beslutet om 
föreläggandet, medan Klippen 1:66 åtgärdats till en viss del. Den murade 
grunden är på vissa ställen på väg att rasa in. Grund- och murresterna 
efter den nedbrunna hotellbyggnaden utgör f n en farlig plats, då de 
avspärrningar Fastighetsägaren satte upp för länge sedan, numera inte 
har någon avspärrande effekt, och då delar av grunderna har börjat ras in. 
Det är fortfarande fråga om bristfällig hantering av brandresterna efter 
hotellbranden, om bristande underhåll av de markområden som berörs 
och om omfattande nedskräpning. 
 
Det bör, enligt nämndens bedömning, inte heller ha rått någon oklarhet 
för Fastighetsägaren om vilka åtgärder som skulle vidtas enligt 
föreläggandet. 
 
Nämnden anger som bevisning inspektionsanteckningar från 3 november 
2016 och bilaga till protokollet med tillhörande bilder. 
 
 
Bestämmelser 
10 kap 15 § ÄPBL, 2, 6 §§ viteslagen (1985:206). 
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Uppstädning av tomt (f d Björnfastighetsägarensgården) 
Klippen 1:33 m fl ansökan om utdömande av vite, september 
månad 2016 
 
Beslut 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att ansöka hos mark- och miljödomstolen om att Fastighetsägaren 
ska förpliktas att betala vite med 10 000 kr i enlighet med miljö- 
och samhällsbyggnadsnämndens föreläggande den 30 oktober 
2014, § 137 om ett löpande vite om 10 000 kr för varje period om 
en månad, nu räknat från den 1 september t o m 30 september 2016, 
under vilken Fastighetsägaren inte har rättat sig efter föreläggandet, 
då allt eller något av i beslutet med bifogade bilagor uppräknade 
brandrester, skräp och föremål, ligger kvar på berörda fastigheter. 
 
Beslutet delges Fastighetsägaren för kännedom. 
____________________________ 
Redovisning av ärendet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Storumans kommun 
(nämnden), beslutade den 30 oktober 2014 att förelägga vid ett 
löpande vite på 10.000 kronor, Fastighetsägaren, personnummer 
XXXXXX-XXXX, Klippen 361, 920 66 Hemavan, i egenskap av 
ägare till fastigheterna Klippen 1:33 och Klippen 1:66, och ansvarig 
för upplaget av skräp kring förrådsbyggnaden på fastigheten 
Klippen 1:66, samt ansvarig för att skräp spridits till, och lagts upp 
på fastigheten Klippen 1:31, senast 2015-07-31 städa upp på 
berörda områden. Fastighetsägaren ska enligt föreläggandet utge ett 
vite om 10 000 kr för varje period om en månad, räknat från den 
2015-08-01, under vilken allt eller något av i beslutet med bifogade 
bilagor uppräknade brandrester, skräp och föremål, ligger kvar på 
berörda fastigheter. 
 
Mer specifikt ska Fastighetsägaren enligt föreläggandet ha rivit och 
bortforslat samtliga brandrester inklusive grund- och murrester 
efter den nedbrunna hotellbyggnaden och i övrigt städat upp på 
tomten på fastigheten Klippen 1:33, genom att bortforsla skräp, 
bestående av järnräcken, betongblock, bygg- och rivningsavfall, 
hushållsavfall, gamla fönster i karm, trasiga presenningar. 
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Han ska också ha forslat bort uttjänt bil LLK 642, släpvagn KEW 
051 och husvagn, bildäck, batterier, cisterner, oljefat, uttjänta 
vitvaror, bygg- och rivningsavfall, järnskrot, gamla lastpallar, 
takplåt, nätstängsel, telefonstolpar, stigarrör (plast), gamla båtar, 
fallfärdigt förråd, gammal grund efter bostadshus, på fastigheten 
Klippen 1:31. 
 
Dessutom ska Fastighetsägaren ha bortforslat skräp, bestående av 
gamla asbeströr, takplåt, fönsterramar, järnbroar, sängar, spirorör, 
ventilationstrumma asbest, tvättfat, oljefat, på Klippen 1:66, på ett 
sådant sätt att tomterna och övrig berörd mark försätts i ett vårdat 
skick 
 
Vid besiktning 3 september 2015 konstaterade tjänstemän från miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen att Fastighetsägaren inte har rättat 
sig efter föreläggandet, och i beslut 16 september § 108, beslutade 
nämnden att ansöka hos mark- och miljödomstolen om ett utdömande av 
vite för augusti månad 2015. 
 
I domslut 7 december 2015 förpliktar mark- och miljödomstolen 
Fastighetsägaren att betala 10 000 kr i vite till staten. Efter 
överklaganden från Fastighetsägaren, beslutar mark- och 
miljööverdomstolen 27 februari 2016 att inte ge Fastighetsägaren något 
prövningstillstånd, vilket innebär att mark- och miljödomstolens beslut 
står fast. 
 
Återkommande besiktning av förhållandena på plats efter besiktningen 
för den första perioden, kunde inte göras då snö hade täckt området 
vintern 2015/2016. Barmarksförhållanden måste råda för att det ska vara 
möjligt att göra en noggrann bedömning om huruvida 
uppstädningsåtgärder vidtagits av Fastighetsägaren. 
 
Vid besiktning under barmarksförhållanden 20 maj, 1 juni och 8 juni 
2016, konstaterade handläggare från miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att förhållandena när det gäller de 
ovårdade och nedskräpade platserna, brandrester inklusive grund- och 
murrester efter den nedbrunna hotellbyggnaden och fordonen, var 
oförändrade, jämfört med besiktningen 11 september 2015, bortsett från 
området kring förrådet på fastigheten Klippen 1:66, från vilket avfall 
dels tagits omhand i container, och dels eldats upp. En lastbil med 
körförbud hade tillkommit, då fordonet parkerats på ytan framför 
resterna efter det nedbrunna hotellet. 
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Eftersom Fastighetsägaren inte rättat sig efter föreläggandet, beslutade 
nämnden den 22 juni 2016 att ansöka hos mark- och miljödomstolen om 
ett utdömande av vite för nio månader, fr o m september 2015 t o m maj 
2016. 
Besiktning har skett 3 november 2016. 
 
Skälen för beslutet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att Fastighetsägaren inte har 
rättat sig efter föreläggandet, då han inte vidtagit alla åtgärder som krävs 
i föreläggandet med vite om att städa upp tomten från brandrester och 
annat skrot på berörda fastigheter. I betraktandet av de åtgärder 
Fastighetsägaren vidtagit, konstaterar miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att Fastighetsägaren inte haft någon 
strukturerad och konsekvent plan för uppstädningen och 
omhändertagandet av avfallet. 
 
Fastighetsägaren har vidtagit vissa åtgärder. Från området kring förrådet 
på fastigheten Klippen 1:66, där Fastighetsägaren hade förvarat gamla 
asbeströr, takplåt, hängrännor, fönsterramar, järnbroar, sängar, spirorör, 
ventilationstrumma, tvättfat, oljefat, förefaller en del ha lagts i en stor 
container som sommaren 2015 ställdes upp intill grunderna till det 
uppbrunna hotellet. En del av materialet ligger kvar kring förrådet. Av 
lista från mottagaren av avfallet, och av bilder från besiktningar, framgår 
att containern innehöll skrot bestående av bl a stolar och hängrännor, 
asbeströr, oljefat, elskrot, plåt- och plasthinkar, glasruta, porslin (1 m3), 
träavfall (2 m3), glödlampor (40 st), färg, rengörings- och lösningsmedel 
(9 liter), 2-glasfönster (2 st) och ”överstort till förbränning” (6 m3). 
Fastighetsägaren har också av brandrester intill förrådet att döma, bränt 
upp en stor mängd avfall. Resterna efter bränningen av avfallet har inte 
städats bort. Avfallspåsarna och övrigt skräp som dumpats vid grund- 
och murresterna har tagits om hand på något sätt. Av resterna vid 
platserna där avfall bränts upp att döma, är det troligt att detta avfall 
också bränts upp. 
 
Fastighetsägaren har också sammanfört/lagt ihop en del av föremålen vid 
kvarvarande grund till p-stuga (Klippen 1:33 och kommunens mark 
(Klippen 1:31). Men allt finns kvar inom området - uttjänt bil LLK 642, 
släpvagn KEW 051 och husvagn, bildäck, batterier, cisterner, oljefat, 
uttjänta vitvaror, bygg- och rivningsavfall, järnskrot, gamla lastpallar, 
takplåt, nätstängsel, telefonstolpar, stigarrör (plast), gamla båtar, 
fallfärdigt förråd, gammal grund efter bostadshus. Liksom grund- och 
murresterna efter den nedbrunna hotellbyggnaden. Vissa  
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fönsteröppningar har försetts med nya presenningar, och en del 
byggnadsdelar har täckts av presenningar. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens bedömning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att någon betydande 
uppstädning inte har skett, sedan närmast föregående besiktningar, även 
om containern med blandat avfall nu fraktats bort, och lämnats in till en 
mottagnings- och sorteringsanläggning för avfall. Förvaltningen har varit 
i kontakt med mottagaren av avfallet och efter begäran fått uppgifter om 
det avfall Fastighetsägaren lämnat in. Förteckning över det blandade 
avfallet biläggs beslutet. Fastighetsägaren har inte på eget initiativ 
lämnat någon information till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
om vidtagna åtgärder. 
 
Det faktum att Fastighetsägaren har vidtagit ovan nämnda åtgärder utgör 
enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte skäl att anse att vitet 
har förlorat sin betydelse. Inte heller utgör Fastighetsägarens vidtagna 
åtgärder en sådan omständighet att det finns särskilda skäl att sätta ned 
vitesbeloppet. 
 
Sammantaget är fastigheten Klippen 1:33, och berörd del av Klippen 
1:31, till allra största delen i samma skick som vid tiden för beslutet om 
föreläggandet, medan Klippen 1:66 åtgärdats till en viss del. Den murade 
grunden är på vissa ställen på väg att rasa in. Grund- och murresterna 
efter den nedbrunna hotellbyggnaden utgör f n en farlig plats, då de 
avspärrningar Fastighetsägaren satte upp för länge sedan, numera inte 
har någon avspärrande effekt, och då delar av grunderna har börjat ras in. 
Det är fortfarande fråga om bristfällig hantering av brandresterna efter 
hotellbranden, om bristande underhåll av de markområden som berörs 
och om omfattande nedskräpning. 
 
Det bör, enligt nämndens bedömning, inte heller ha rått någon oklarhet 
för Fastighetsägaren om vilka åtgärder som skulle vidtas enligt 
föreläggandet. 
 
Nämnden anger som bevisning inspektionsanteckningar från 3 november 
2016 och bilaga till protokollet med tillhörande bilder. 
 
 
Bestämmelser 
10 kap 15 § ÄPBL, 2, 6 §§ viteslagen (1985:206). 
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Uppstädning av tomt (f d Björnfastighetsägarensgården) 
Klippen 1:33 m fl ansökan om utdömande av vite, oktober 
månad 2016 
 
Beslut 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att ansöka hos mark- och miljödomstolen om att Fastighetsägaren 
ska förpliktas att betala vite med 10 000 kr i enlighet med miljö- 
och samhällsbyggnadsnämndens föreläggande den 30 oktober 
2014, § 137 om ett löpande vite om 10 000 kr för varje period om 
en månad, nu räknat från den 1 oktober t o m 31 oktober 2016, 
under vilken Fastighetsägaren inte har rättat sig efter föreläggandet, 
då allt eller något av i beslutet med bifogade bilagor uppräknade 
brandrester, skräp och föremål, ligger kvar på berörda fastigheter. 
 
Beslutet delges Fastighetsägaren för kännedom. 
________________________ 
Redovisning av ärendet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Storumans kommun 
(nämnden), beslutade den 30 oktober 2014 att förelägga vid ett 
löpande vite på 10.000 kronor, Fastighetsägaren, personnummer 
XXXXXX-XXXX, Klippen 361, 920 66 Hemavan, i egenskap av 
ägare till fastigheterna Klippen 1:33 och Klippen 1:66, och ansvarig 
för upplaget av skräp kring förrådsbyggnaden på fastigheten 
Klippen 1:66, samt ansvarig för att skräp spridits till, och lagts upp 
på fastigheten Klippen 1:31, senast 2015-07-31 städa upp på 
berörda områden. Fastighetsägaren ska enligt föreläggandet utge ett 
vite om 10 000 kr för varje period om en månad, räknat från den 
2015-08-01, under vilken allt eller något av i beslutet med bifogade 
bilagor uppräknade brandrester, skräp och föremål, ligger kvar på 
berörda fastigheter. 
 
Mer specifikt ska Fastighetsägaren enligt föreläggandet ha rivit och 
bortforslat samtliga brandrester inklusive grund- och murrester 
efter den nedbrunna hotellbyggnaden och i övrigt städat upp på 
tomten på fastigheten Klippen 1:33, genom att bortforsla skräp, 
bestående av järnräcken, betongblock, bygg- och rivningsavfall, 
hushållsavfall, gamla fönster i karm, trasiga presenningar. 
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Han ska också ha forslat bort uttjänt bil LLK 642, släpvagn KEW 
051 och husvagn, bildäck, batterier, cisterner, oljefat, uttjänta 
vitvaror, bygg- och rivningsavfall, järnskrot, gamla lastpallar, 
takplåt, nätstängsel, telefonstolpar, stigarrör (plast), gamla båtar, 
fallfärdigt förråd, gammal grund efter bostadshus, på fastigheten 
Klippen 1:31. 
 
Dessutom ska Fastighetsägaren ha bortforslat skräp, bestående av 
gamla asbeströr, takplåt, fönsterramar, järnbroar, sängar, spirorör, 
ventilationstrumma asbest, tvättfat, oljefat, på Klippen 1:66, på ett 
sådant sätt att tomterna och övrig berörd mark försätts i ett vårdat 
skick 
 
Vid besiktning 3 september 2015 konstaterade tjänstemän från miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen att Fastighetsägaren inte har rättat 
sig efter föreläggandet, och i beslut 16 september § 108, beslutade 
nämnden att ansöka hos mark- och miljödomstolen om ett utdömande av 
vite för augusti månad 2015. 
 
I domslut 7 december 2015 förpliktar mark- och miljödomstolen 
Fastighetsägaren att betala 10 000 kr i vite till staten. Efter 
överklaganden från Fastighetsägaren, beslutar mark- och 
miljööverdomstolen 27 februari 2016 att inte ge Fastighetsägaren något 
prövningstillstånd, vilket innebär att mark- och miljödomstolens beslut 
står fast. 
 
Återkommande besiktning av förhållandena på plats efter besiktningen 
för den första perioden, kunde inte göras då snö hade täckt området 
vintern 2015/2016. Barmarksförhållanden måste råda för att det ska vara 
möjligt att göra en noggrann bedömning om huruvida 
uppstädningsåtgärder vidtagits av Fastighetsägaren. 
 
Vid besiktning under barmarksförhållanden 20 maj, 1 juni och 8 juni 
2016, konstaterade handläggare från miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att förhållandena när det gäller de 
ovårdade och nedskräpade platserna, brandrester inklusive grund- och 
murrester efter den nedbrunna hotellbyggnaden och fordonen, var 
oförändrade, jämfört med besiktningen 11 september 2015, bortsett från 
området kring förrådet på fastigheten Klippen 1:66, från vilket avfall 
dels tagits omhand i container, och dels eldats upp. En lastbil med 
körförbud hade tillkommit, då fordonet parkerats på ytan framför 
resterna efter det nedbrunna hotellet. 
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Eftersom Fastighetsägaren inte rättat sig efter föreläggandet, beslutade 
nämnden den 22 juni 2016 att ansöka hos mark- och miljödomstolen om 
ett utdömande av vite för nio månader, fr o m september 2015 t o m maj 
2016. 
Besiktning har skett 3 november 2016. 
 
Skälen för beslutet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att Fastighetsägaren inte har 
rättat sig efter föreläggandet, då han inte vidtagit alla åtgärder som krävs 
i föreläggandet med vite om att städa upp tomten från brandrester och 
annat skrot på berörda fastigheter. I betraktandet av de åtgärder 
Fastighetsägaren vidtagit, konstaterar miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att Fastighetsägaren inte haft någon 
strukturerad och konsekvent plan för uppstädningen och 
omhändertagandet av avfallet. 
Fastighetsägaren har vidtagit vissa åtgärder. Från området kring förrådet 
på fastigheten Klippen 1:66, där Fastighetsägaren hade förvarat gamla 
asbeströr, takplåt, hängrännor, fönsterramar, järnbroar, sängar, spirorör, 
ventilationstrumma, tvättfat, oljefat, förefaller en del ha lagts i en stor 
container som sommaren 2015 ställdes upp intill grunderna till det 
uppbrunna hotellet. En del av materialet ligger kvar kring förrådet. Av 
lista från mottagaren av avfallet, och av bilder från besiktningar, framgår 
att containern innehöll skrot bestående av bl a stolar och hängrännor, 
asbeströr, oljefat, elskrot, plåt- och plasthinkar, glasruta, porslin (1 m3), 
träavfall (2 m3), glödlampor (40 st), färg, rengörings- och lösningsmedel 
(9 liter), 2-glasfönster (2 st) och ”överstort till förbränning” (6 m3). 
 
Fastighetsägaren har också av brandrester intill förrådet att döma, bränt 
upp en stor mängd avfall. Resterna efter bränningen av avfallet har inte 
städats bort. Avfallspåsarna och övrigt skräp som dumpats vid grund- 
och murresterna har tagits om hand på något sätt. Av resterna vid 
platserna där avfall bränts upp att döma, är det troligt att detta avfall 
också bränts upp. 
 
Fastighetsägaren har också sammanfört/lagt ihop en del av föremålen vid 
kvarvarande grund till p-stuga (Klippen 1:33 och kommunens mark 
(Klippen 1:31). Men allt finns kvar inom området - uttjänt bil LLK 642, 
släpvagn KEW 051 och husvagn, bildäck, batterier, cisterner, oljefat, 
uttjänta vitvaror, bygg- och rivningsavfall, järnskrot, gamla lastpallar, 
takplåt, nätstängsel, telefonstolpar, stigarrör (plast), gamla båtar, 
fallfärdigt förråd, gammal grund efter bostadshus. Liksom grund- och 
murresterna efter den nedbrunna hotellbyggnaden. Vissa  



STORUMANS KOMMUN  PROTOKOLL  53 (58)   
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-12-07 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

§ 168, forts    2007.0652    320 
 
fönsteröppningar har försetts med nya presenningar, och en del 
byggnadsdelar har täckts av presenningar. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens bedömning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att någon betydande 
uppstädning inte har skett, sedan närmast föregående besiktningar, även 
om containern med blandat avfall nu fraktats bort, och lämnats in till en 
mottagnings- och sorteringsanläggning för avfall. Förvaltningen har varit 
i kontakt med mottagaren av avfallet och efter begäran fått uppgifter om 
det avfall Fastighetsägaren lämnat in. Förteckning över det blandade 
avfallet biläggs beslutet. Fastighetsägaren har inte på eget initiativ 
lämnat någon information till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
om vidtagna åtgärder. 
 
Det faktum att Fastighetsägaren har vidtagit ovan nämnda åtgärder utgör 
enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte skäl att anse att vitet 
har förlorat sin betydelse. Inte heller utgör Fastighetsägarens vidtagna 
åtgärder en sådan omständighet att det finns särskilda skäl att sätta ned 
vitesbeloppet. 
 
Sammantaget är fastigheten Klippen 1:33, och berörd del av Klippen 
1:31, till allra största delen i samma skick som vid tiden för beslutet om 
föreläggandet, medan Klippen 1:66 åtgärdats till en viss del. Den murade 
grunden är på vissa ställen på väg att rasa in. Grund- och murresterna 
efter den nedbrunna hotellbyggnaden utgör f n en farlig plats, då de 
avspärrningar Fastighetsägaren satte upp för länge sedan, numera inte 
har någon avspärrande effekt, och då delar av grunderna har börjat ras in. 
Det är fortfarande fråga om bristfällig hantering av brandresterna efter 
hotellbranden, om bristande underhåll av de markområden som berörs 
och om omfattande nedskräpning. 
 
Det bör, enligt nämndens bedömning, inte heller ha rått någon oklarhet 
för Fastighetsägaren om vilka åtgärder som skulle vidtas enligt 
föreläggandet. 
 
Nämnden anger som bevisning inspektionsanteckningar från 3 november 
2016 och bilaga till protokollet med tillhörande bilder. 
 
 
Bestämmelser 
10 kap 15 § ÄPBL, 2, 6 §§ viteslagen (1985:206). 
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Sammanträdesplan 2017 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att ärendet utgår från detta möte och behandlas istället på nämnden den 
20 december. 
__________________________ 
 
Bakgrund 
En sammanträdesplan för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbets-
beredning och Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträden är 
framtagen utifrån sammanträdesplanen för Kommunstyrelsen (KS) och 
Kommunfullmäktige (KF).  
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§ 170 
 
Extra nämndssammanträde 
 
Beslut 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att ett extra nämndssammanträde fastställs till 20 december 2017. 
Kallelse kommer enligt vanlig rutin. 
 
_______________________ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STORUMANS KOMMUN  PROTOKOLL  56 (58)   
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-12-07 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

§ 171 
 

Delgivningar 
 

Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
_________________________ 
Delgivningar  
 
1  Dnr 2016.0200 399 
Beslut 160708 fr Lst i Vbt – Överklagat beslut ang avgift för extra 
offentlig kontroll av livsmedel. 
 
2  Dnr 2014.0104 835 
Rapport 161002 från Aqua Nord - Fiskevårdsplan för Avasund 
fiskecamp. 
 
3  Dnr 2016.0523 836 
Beslut 161013 från Jordbruksverket att ompröva beslut fr 6 sep 2016 om 
begränsningar för fiskodlingen i Ankarsund. 
 
4  Dnr 2014.0682 901 
Protokoll 161025 § 97 från Kommunstyrelsen – Enkelsidig utskrift för 
handlingar som ska bevaras. 
 
5  Dnr 2000.0683 356 
Beslut 161028 fr Lst i Vbt – Tillstånd till täktverksamhet inom 
fastigheten Laisholm 1:117, Storumans kommun. 
 
6  Dnr 2006.0737 356 
Beslut 161101 fr Lst i Vbt – Avslut av fastighetsägaren- och moräntäkt 
inom fastigheten Allmänningsskogen 1:1, Kvarnfastighetsägarenet i 
Storumans kommun. 
 
7  Dnr 2000.0155 356 
Beslut 161101 fr Lst i Vbt – Avslut av naturgrus- och moräntäkt inom 
fastigheten Luspen 3:121 i Storumans kommun. 
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8  Dnr 1998.D0212 836 
Inspektionsrapport 161122 fr Lst i Vbt – Tillsynsbesök vid Storumans 
flygplats på fastigheterna Gunnarn 4:43 och Åskilje 4:24, Storumans 
kommun. 
 
9  Dnr 2014.0682 901 
Protokoll 161115 § 118 från Kommunstyrelsen – Stipendier och 
reseersättningar till examensarbeten 2017. 
 
----------- 
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§ 172 

 
Delegationsbeslut 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna 
 
________________________ 
 


