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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12 

 

 

Plats och tid Kommunhuset, Dialogen  2020-02-12, kl. 09:00-12:50 

    

Beslutande  

Ledamöter Peder Wiklund (C), ordförande 

 Olle Wärnick (M) 

 Karl-Anders Åkerblom (L) 

 Robin Ramstedt (M), tjänstgörande ersättare för Emanuel Arnfjell (KD) 

 Runar Frohm (S) §§ 1-10, §§ 12-25 

 Per-Erik Sahlman (L), tjänstgörande ersättare för Sven-Åke Pennling (S) 

 Torkel Stångberg (V) §§ 1-18, §§ 20-25 

   

Övriga deltagande  

Tjänstemän  Marina Ahlenius, nämndsekreterare 

  Mattias Åkerstedt, förvaltningschef  

  Ulrika Kjellsdotter, planhandläggare, §§ 10-14 

  Martin Linder, byggnadsinspektör, §§ 15-17 

  Martin Bengtsson, byggnadsinspektör, § 18-20 

  Anna Karlsson, bygglovsassistent 

  Elin Rutqvist, miljöinspektör §§ 22-23 

   

     

      

   

Justering 

Justerare Karl-Anders Åkerblom (L) 

  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Storuman den 18 februari 2020, § 1-25 

 

 

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

  Marina Ahlenius 

 

  

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

  Peder Wiklund (C)  

  

 

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

 Karl-Anders Åkerblom (L) 

________________________________________________________________________________________ 
 

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
 

Organ  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 

Sammanträdesdatum  2020-02-12 
 

Datum då anslaget sätts upp  2020-02-18      Datum då anslaget tas ned  2020-03-11 

 

Förvaringsplats för protokollet   Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Storuman. 

 

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

 Marina Ahlenius 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Beslutsexpediering/Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 1 

 

Information från förvaltningen 

 

Magnus Bidner, fiskesamordnare för kommunen, informerade om de insatser 

som varit under föregående år samt vad som planeras för året.  

 

Jimmy Lindberg informerade kort om pågående arbete kring 

översiktsplanering.  

 

Förvaltningschef informerade om att det nya ärendehanteringssystemet 

kommer att införas i oktober/november i år. Den kvarliggande kostnaden 

kommer att tas på detta års budget.  

 

Nämndsekreterare informerade om de anmärkningar som uppkommit vid 

alkoholtillsyn på Högfjällshotellet i Hemavan. 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Beslutsexpediering/Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 2 

 

Jäv och intressekonflikt 
 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden konstaterar 

 

att ledamot Runar Frohm (S) anmäler jäv eller intressekonflikt i  

§ 11, 

 

att ledamot Torkel Stångberg (V) anmäler jäv eller intressekonflikt i 

§ 19. 

________________________ 

 

Bakgrund 

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

intressekonflikt anmälas innan ärendena börjar behandlas. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Beslutsexpediering/Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 3 

 

Förändringar i föredragningslistan 
 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att komplettera dagens föredragningslista med: 

 

§ 17 – Björkfors 1:712, Olovligt bebyggande, 

 

§ 23 – Yttrande på en intern remiss från Kommunstyrelsen. 

 

________________________________ 

 



STORUMANS KOMMUN  PROTOKOLL  5 (44)   

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Beslutsexpediering/Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 4                                   2018.0974                                   300 

 

Verksamhetsberättelse 2019 

 

Förslag till beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att godta verksamhetsberättelsen för 2019. 

__________________________________ 

 

Bakgrund 

Nämnden har ett överskott på budgeten på 1 tkr. Verksamheten har gått något 

bättre än budget gällande framförallt detaljplaner, bygglov och miljötillsyn. 

Gemensamma kostnader för förvaltningen har varit högre än budgeterat bl.a. 

beroende på stor del av kostnaden för nytt ärendehanteringssystem investerades 

2019. Sammantaget är det emellertid ett resultat i balans.  

 

Måluppfyllelse 

De allra flesta aktiviteter som nämnden i verksamhetsplanen tagit fram för att 

uppnå målen i den strategiska planen har utförts. Förvaltningen har också låg 

sjukfrånvaro och bra resultat på medarbetarenkäten. Bedömningen är att Miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden i princip klarat målen för 2019.  

 

Bilagor 
Verksamhetsberättelse 2019 

Årsredovisning 2019 

Nyckeltal 2019 

 

 



STORUMANS KOMMUN  PROTOKOLL  6 (44)   

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Beslutsexpediering/Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 5  2019.0969                                  300 

 

Budgetuppföljning januari 2020 
  

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att godkänna redovisad budgetuppföljning för januari 2020. 

__________________________ 

 

Bakgrund 

Nämnden följer varje månad upp det ekonomiska utfallet gentemot budget. 

 

Bedömning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet ligger enligt 

redovisat utfall ca 200 000 tkr sämre jämfört med budget för perioden. 

Resultatet gäller endast en månad och även om det för tillfället redovisas 

ett negativt resultat är fortfarande bedömning är att årsbudgeten kommer 

att kunna hållas.  

 

Beslutsunderlag 
Resultat verksamhetsbudget/uppföljning 



STORUMANS KOMMUN  PROTOKOLL  7 (44)   

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Beslutsexpediering/Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 6         2019.0919                              300 

 

Verksamhetsplan år 2020 
 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att ärendet utgår från dagens sammanträde. 

 

________________________ 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Beslutsexpediering/Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 7  2019.0969                                  300 

 

Uppföljningsplan 2020 

 

Beslut 

 
att uppföljningsplan 2020 för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fastställs 

enligt följande:  

__________________________ 

 

Nämnden ska fastställa en uppföljningsplan för 2020. Planen ska upprättas 

årligen. MSBN är en förkortning av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

   

Datum Nivå Inriktning 

   

12 februari MSBN Verksamhetsberättelse 

2020, internkontroll 

8 April MSBN  

13 Maj MSBN Tertialrapport 

17 Juni MSBN  

16 September MSBN Verksamhetsplan 2021, 

Delårsrapport 

28 Oktober MSBN  

9 December MSBN Detaljbudget 2021 

 

Beslutet sänds till 

Kommunstyrelsen 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Beslutsexpediering/Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 8       2019.0969                              300 

 

Plan för internkontroll och verksamhetsuppföljning år 2020 
 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att godkänna upprättat förslag till internkontroll år 2020. 

_______________________________________________ 

 

Bakgrund 

Alla nämnder ska i början av varje verksamhetsår anta en plan för sin 

egenkontroll av verksamheten. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen 

anges i KL 6:7.  

 

Varje nämnd ska ha minst en fastställd rutin för: 

• hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till. 

• introduktion av nyanställda om vad internkontroll är. 

 

Förvaltningschefer svarar för att minst årligen skriftligt rapportera till 

nämnden och ge en samlad bedömning om hur den interna kontrollen 

fungerar. Avsikten med interna kontrollen är att eventuella tveksamheter och 

direkta felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas. 

 

Nämnden/styrelsen ska inom sin organisation tydliggöra ansvaret för den 

interna kontrollen och innebörden av denna. Nämnden/styrelsen ska också 

planera och prioritera arbetet med utveckling av rutiner för att stärka den 

interna kontrollen.  

 

Som grund för planering och prioritering och uppföljning av internkontroll-

arbetet ska en risk- och väsentlighetsanalys göras. 

 

Handläggarens bedömning 

Ett förslag till plan för internkontrollen har tagits fram som bygger på 

internkontroll av de moment som innebär risker för försämrad kvalité i 

vår verksamhet. 

 

I förslaget kontrollerar vi debiterade kundfakturor, avvikelser från 

angivna tider för handläggning, att tillsyn utförs samt kvalitén på våra 

delegationsbeslut. Kontrollen av delegationsbesluten görs genom att  
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Beslutsexpediering/Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 8, forts      2019.0969                                   300 

 

delegaterna kontrollerar varandra och kontrollen gås igenom av 

förvaltningschefen för eventuella justeringar av till exempel mallar. 
 

Kontrollen genomförs i januari/februari och redovisas vid årets första nämnd. 

Kontrollen kompletteras med statistik för året till en bruttolista för nyckeltal 

att använda vid diverse förfrågningar om nämndens verksamhet. 

 

Bilagor 

Förslag till internkontrollplan av delegationsbeslut för 2020 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Beslutsexpediering/Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 9  2020.0009                                  901 

 

Uppföljning av nämndens beslut/protokoll  
 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att bibehålla samma ordning med Arbetsberedning som i dagsläget. 

__________________________ 

 

Skälen för beslutet 

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

kontroll går man igenom föregående nämndsammanträde. 

 

Redovisning av ärendet 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har möte, Arbetsberedning, där 

ordförande samt vice ordförande tillsammans med förvaltningschef 

träffas för att bereda ärenden inför kommande nämndsammanträde. 

Under Arbetsberedning avgörs vilka ärenden som ska tas upp på 

kommande nämndsammanträde. Diskussion på Arbetsberedning och 

nämnd har varit att utreda att införskaffa Arbetsutskott istället. 

Anledningen är att effektivisera nämnds beslut för enklare ärenden.  

 

Arbetssättet med en Arbetsberedning har tidigare fungerat bra och det 

kommer att fortsätta på samma sätt med den skillnaden att det kommer 

att göras mötesanteckningar på Arbetsberedningen, detta för att 

säkerställa ärenden och kontroll på att det inte missas något. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Beslutsexpediering/Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 10  2018.0685                                  315 

 

Förslag till detaljplan för Björkfors 1:34, 1:733 m.fl.,  

bostäder m.m. vid Hemavans Fjällcenter 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att ta fram förslag till detaljplan utifrån exploatörens ideér på högre byggnader. 

__________________________ 

 

Bakgrund 

Hemavans Fjällcenter AB har 2018-06-15 ansökt om planbesked för att 

möjliggöra ytterligare byggrätt inom fastigheten Björkfors 1:34. Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-27, § 95, att påbörja 

planarbetet. Planen handläggs med standardförfarandet. 

 

Miljö- och samhällsbyggnads-nämnden beslutade 2019-04-24, § 57 att 

detaljplanen även ska omfatta fastigheten Björkfors 1:733. 

 

En undersökning enligt 6 kap. 5 § miljöbalken upprättades 2018-10-18. 

Ställningstagandet är att detaljplanen inte antas medföra betydande 

miljöpåverkan.  

 

Exploatören har vid möte 2020-01-15 med kommunen redovisat nya 

utvecklingsidéer som innebär något ändrad markanvändning och högre 

byggnader.  

 

Bestämmelser 

Riksintressen  

Området ligger inom riksintresse för Friluftsliv (Vindelfjällen enligt 3 kap § 6 

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

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

rekommenderad väg för transporter av farligt gods. Området ligger också 

närheten av riksintresse för naturvård.  

 

Fördjupad översiktsplan (FÖP)  

Enligt fördjupad översiktsplan för Hemavan är området tänkt för 

turistanläggning, boende/service. Området ligger inom utredningsområde, för 

bl.a. husvagnsuppställning, att Hemavan Fjällcenters planer klarläggs, 

strövstigar, leder/vinter-sommar, båtplatser, fiske och andra lämpliga  
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Beslutsexpediering/Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 10, forts      2018.0685                               315 

 

fritidsaktiviteter i området och tankar runt lämplig samordning för att uppnå 

en vacker helhetsmiljö. sid  

 
Detaljplaner  

Fastigheten ligger inom redan planlagt område. Dessa berörs:  

 Byggnadsplan för del av BJÖRKFORS BY, fastställd 1974 (akt 24-TÄR-

 1304). 

 Detaljplan för fastigheten Björkfors 1:29 m.fl. samt delar av Björkfors 

 1:34, laga kraft 1992 (akt 2421-P92/3). 

 Detaljplan för del av Björkfors 1:122 i Hemavans samhälle, laga kraft 

 2015 (akt 2421-P16/5). 

 

Underlag 

Exploatörens 3D-skisser 

Plankarta (utkast)
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Beslutsexpediering/Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 11      2018.0977                               315 

 

Antagande– förslag till detaljplan för bostäder på del av 

fastigheten Umfors 1:83, Storumans kommun, Västerbottens 

län  

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att anta detaljplan för bostäder på del av fastigheten Umfors 1:83, Storumans 

kommun, Västerbottens län, upprättad 2019-05-28, reviderad 2019-10-22 samt 

2019-11-19. 

 

Hur man överklagar: Se bilaga 

 

Ledamot Runar Frohm (S) deltar inte i ärendets handläggning och beslut på 

grund av jäv. 

__________________________ 

 

Bakgrund/sammanfattning av ärendet 

Fastighetsägaren har ansökt om att få upprätta detaljplan för bostäder på del av 

fastigheten Umfors 1:83. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 

2018-10-17, § 145, att påbörja arbetet med att upprätta detaljplan. Planen 

handläggs genom standard förfarandet. Området ligger cirka 16 km norr om 

Hemavan. Direkt område omfattar drygt en hektar. Planens syfte är möjliggöra 

en byggnation av cirka 7 nya bostäder (fritidshus).  

 

Bestämmelser 

Riksintressen 

Förslaget ligger inom riksintresseområde för friluftsliv samt turism och rörligt 

friluftsliv. Planområdet ansluter till riksintresse för kommunikation (väg E12).  

 

Översiktsplan (ÖP) 

Utdrag från kommunens övergripande översiktsplan: ”Kvaliteterna i 

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

lägen och genom att bebyggelsen ges en god estetisk utformning. Området 

mellan E12 och sjöarna är särskilt känsligt. Hänsynen till landskapsbilden är 

ett skäl att bevara exponerade delar av området obebyggt. För att säkerställa 

detta bör ny bebyggelse föregås av detaljplanläggning. Detta ger också större 

möjligheter att ta till vara den potential för utveckling av turismen som finns i  
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Beslutsexpediering/Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 11, forts      2018.0977                              315 

 

området.” Förslaget strider inte mot gällande översiktsplan men hänsyn till 

ovanstående har hanterats i planläggningen.  

 

Detaljplaner eller områdesbestämmelser 

Området utanför planlagt område.  

 

Rennäring 

Området ligger inom Ubmeje Tjeälddies åretruntmarker vilket medför att 

åtgärder inte får vidtas som innebär avsevärd olägenhet för rennäringen (30 § 

Rennäringslägen). 

 

Samråds- och granskningstid  
Samråd har skett under tiden 2019-06-12 till och med 2019-07-05. Inkomna 

yttranden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. 

Reviderat förslag har varit utställd för granskning under tiden 2019-10-30 till 

och med 2019-11-15. Under granskningstiden har ett antal yttranden 

inkommit. Dessa har sammanställts och kommenterats i ett 

granskningsutlåtande. De sakägare som lämnat synpunkter har fått information 

när detaljplanen avses behandlas (antagande) samt fått ta del av 

granskningsutlåtande samt förslag till antagandehandlingar. 

 

Bedömning 

Förslaget har omarbetats och justerats utifrån inkomna synpunkter under 

samråds- och granskningstiden. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

anser i en samlad bedömning att planhandlingarna har tagit erforderlig hänsyn 

till inkomna yttranden och sammanvägt dessa i en helhetsbedömning mellan 

olika allmänna och enskilda intressen. Detaljplanen bedöms kunna antas. 

 

Underlag 

Granskningsutlåtande/sammanställning av vilka justeringar som utförts 

utifrån de synpunkter som inkommit 

Plankarta 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Beslutsexpediering/Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 12    2019.0007                              315 

 

Delegation om granskning – förslag till detaljplan för bostäder 

på del av fastigheten Umfors 1:45     

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att uppdra till förvaltningschef, alternativt ordförande i miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden, att ta ställning till granskning. 

_______________________ 

 

Bakgrund/sammanfattning av ärendet 

Fastighetsägaren har ansökt om planbesked för att möjliggöra en planläggning 

för bostäder på del av fastigheten Umfors 1:45. Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-12-12, § 169, att påbörja arbetet 

med att upprätta detaljplan. Planen handläggs genom standardförfarandet. 

 

Området ligger cirka 12 km norr Hemavan mellan väg E12 och Umeälven. 

Området omfattar drygt 8 hektar.  

 

Bestämmelser 

Riksintressen 

Förslaget ligger inom riksintresseområde för friluftsliv samt turism och rörligt 

friluftsliv. Området ansluter till riksintresse för kommunikation (väg E12). 

 

Översiktsplan (ÖP) 

Utdrag från kommunens övergripande översiktsplan: ”Kvaliteterna i landskapet 

måste värnas genom att ny bebyggelse placeras i ej så exponerade lägen och genom 

att bebyggelsen ges en god estetisk utformning. Området mellan E12 och sjöarna är 

särskilt känsligt. Hänsynen till landskapsbilden är ett skäl att bevara exponerade 

delar av området obebyggt. För att säkerställa detta bör ny bebyggelse föregås av 

detaljplanläggning. Detta ger också större möjligheter att ta till vara den potential 

för utveckling av turismen som finns i området.” Förslaget strider inte mot gällande 

översiktsplan men hänsyn till ovanstående hanteras i planläggningen.  

 

Rennäring 

Området ligger inom Ubmeje tjeälddies åretruntmarker vilket medför att åtgärder inte 

får vidtas som innebär avsevärd olägenhet för rennäringslagen (Rennäringslagen 30 

§). 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Beslutsexpediering/Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 12, forts      2019.0007                              315 

 

Samebyn har tidigt lämnat erinringar på förslaget. Efter möte på plats tillsammans 

med sökanden och samebyn har planområdets läge justerats något söderut. 

 

Detaljplan och områdesbestämmelser 

Fastigheten ligger inte inom detaljplanelagt område eller områdesbestämmelser.  

 

Samrådstid  

Samråd har skett under tiden 2020-01-21 till och med 2020-02-10. Berörd 

sameby har begärt förlängd samrådstid till och med 2020-02-17. Inkomna 

yttranden ska sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse.  

 

Underlag 

Plankarta 



STORUMANS KOMMUN  PROTOKOLL  18 (44)   

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Beslutsexpediering/Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 13  2019.0544                                  315 

 

Granskning - Detaljplan för bostäder på fastigheterna 

Björkfors 1:635 och 1:636  

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att skicka ut reviderat förslag till detaljplan för granskning till berörda 

sakägare, myndigheter och andra som har väsentligt intresse. 

__________________________ 

 

Bakgrund och planens syfte 

Fastighetsägaren har ansökt om att få upprätta detaljplan för att möjliggöra en 

byggnation av mindre lägenheter. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

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

Planen handläggs genom standard förfarandet. Området ligger i södra delen av 

Hemavans by, väster om väg E12.  

 

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

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

endast delvis ändrade planbestämmelser inom befintlig bebyggelse. 

Detaljplanen innebär bebyggelse av mindre lägenheter i ett centralt läge och 

bedöms understödja en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Länsstyrelsen 

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

bedömning. 

 

Bestämmelser 

Riksintressen 

Området ligger inom riksintresse för Friluftsliv (Vindelfjällen enligt 3 kap § 6 

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

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

rekommenderad väg för transporter av farligt gods. Området ligger också 

närheten av riksintresse för naturvård. 

 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) 

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

tilltänkt markanvändning. Dock bedömer kommunen att föreslagen åtgärd inte 

strider mot gällande FÖP.  
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Detaljplaner 

Fastigheten ligger inom redan planlagt område.  

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

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

 

Samrådstid  

Samråd har skett under tiden 2019-12-17 till och med 2020-01-16. Inkomna 

yttranden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse.  

 

Underlag 

Samrådsredogörelse  

Plankarta 
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Delegation om beslut om samråd - Detaljplan för fastigheterna 

Gjutaren 1, 2 och 3 i Storumans samhälle, Storumans kommun, 

Västerbottens län  

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att uppdra till förvaltningschef, alternativ ordföranden, att ta ställning till 

samråd. 

______________________________________ 

 

Bakgrund/sammanfattning av ärendet 

IT4U Sweden AB m.fl. inkom 2019-10-22 med ansökan om planbesked för att 

möjliggöra utveckling av verksamheter på fastigheterna Gjutaren 1, 2 och 3.  

Gjutaren 1 – parkeringsmöjligheter intill befintligt flerbostadshus. 

Gjutaren 2 – markanvändning handel tillförs. 

Gjutaren 3 – lämplig markanvändning för datacenter, garage/carport, utbyggnad 

av befintlig kontorslokal, livsmedelsproduktion 

Inom hela området ska trafikflödena ses över och hur infart till fastigheter 

Gjutaren 2 och 3 ska utformas. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

beslutade 2019-11-06 att påbörja planarbetet. Undersökning om detaljplanens 

miljöpåverkan är framtagen 2020-01-22 och skickad för synpunkter till 

länsstyrelsen, Trafikverket m.fl. 

 

Bestämmelser 

Riksintresse 

Aktuellt område ligger delvis inom riksintresse för naturvård (NRO24101, 

Storuman-Luspnäset, geovetenskap) och intill riksintresse kommunikation 

(väg E12). Väg E12 är även en rekommenderad väg för transporter av farligt 

gods.  

 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) 

I gällande FÖP från 2011 är området utpekat som boende med viss verksamhet. 

Förslaget bedöms överensstämma med gällande FÖP. 

 

Detaljplaner 

Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Enligt gällande byggnadsplan 

ligger bl.a. fastigheten Gjutaren 3 helt inom prickmark, mark som inte får 

bebyggas.  
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Förhandsbesked 

 

Norra Fjällnäs 1:11 (avst.fr.) ansökan avser förhandsbesked - nybyggnad av 

bostadshus för fritidsboende. 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att ansökan om förhandsbesked - nybyggnad av fritidshus på Norra Fjällnäs 

1:11(avst.fr) beviljas med stöd av Plan-och bygglagen (2010:900) 9 kap. 17 §. 

 

Villkor för beslut 

att tillfartsväg till sökt åtgärd ansluts till väg 1115 via redan etablerad infart 

enligt inlämnad handling karta. 

 

att tillfartsväg till sökt åtgärd görs i samråd med fastighetsägare Norra 

Fjällnäs 1:12. 

 

att infiltrationsanläggningens placering samt val av lämplig teknik ska utredas 

i tillståndsprocessen med miljökontoret och sökande kontaktar miljöinspektör 

när anläggningen ska etableras. 

__________________________________________ 

 

Bestämmelser 

Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. 

 

Sakägare 

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

har inget att erinra mot föreslagen åtgärd. 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).  

Föreslagen åtgärd ligger enskilt med ca 300 meter till väg 1115 (Norra 

Fjällnäs) och har ca 450 meter till närmaste granne Norra Fjällnäs 1:99. 
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För att etablera ny väg passeras björk- och granbeklädd mark med inslag av 

myrmark. Miljöinspektör har i sitt yttrande påtalat att vägdragning över- och 

vid myrmark bör vägsträckning anpassas utifrån våtmarkernas utformning. 

Vidare har miljöinspektör påtalat att infiltrationsanläggningens placering och 

val av lämplig teknik ska utredas i tillståndsprocessen med miljökontoret. 

När det gäller etablering av väg in på privata skiften tillfaller frågan de privata 

markägarna att själv söka kontakt med Länsstyrelsen för anmälan och 

förhållningssätt. Myrmarken har sedan gammalt uppdikats och torrlagts för 

odling, enligt ägare av Norra Fjällnäs 1:12, Emil Hermansson. Platsen där 

byggnaden placeras består av morän och en blandning av mindre och större 

sten upp till 500 mm, informationen om detta har lämnats byggnadsinspektör 

dels av Emil, dels av sökande. Föreslagen byggnad placeras i högre terräng än 

vad närliggande myr har. Lokaliseringen är godtagbar med hänsyn till 

landskapsbilden. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar. 

Yttrande från miljökontoret 2020-01-17. 

 

Förslag till beslut sänds till sökande 

Marcus Fjällström enligt förvaltningslagen § 25. 

 

Upplysningar 

 Tillståndet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

 Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs 

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

 inom den angivna tiden upphör tillståndet att gälla. 

 Inrättande av avlopp kräver tillstånd från miljökontoret. 

 Beslutet kungörs i Post- och inrikes tidningar. 

 Hur man överklagar, se bilaga 

Avgift 

Avgift i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige enligt bifogad 

räkningsspecifikation. Faktura skickas separat. 
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Bygglov 

 

Björkfors 1:1136, ansökan avser nybyggnad av bostadshus för 

fritidshusboende med sammanbyggd carport. 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att bevilja bygglov för Björkfors 1:1136 nybyggnad av fritidshus med 

sammanbyggd carport, PBL (2010:900) 9 kap. 31 b 2 §, 

 

att kontrollansvarig är Sonja Eliasson, 

 

att tekniskt samråd krävs, 

 

att färdigställandeskydd krävs. 

_____________________ 

 

Bestämmelser 

För området gäller detaljplan. Förslaget strider mot gällande detaljplan vad 

avser avstånd till tomtgräns mot naturmark. 

 

Sakägare 

I detaljplanen märkt med PARK, menas anlagd park. Markvegetation skall 

vara fjällvegetation. Parkytor räknas till allmän mark och bebyggelse närmare 

än 4,5 m skall prövas i bygglov. Björkfors (Bj.f.) 1:448, Hemavan Fjällkedjan 

AB. I tidigare bygglovshandläggningar inom område Klippkanten har granne-

yttrande gjorts mot bl.a. fastighetsägare Bj.f. 1:448. Dessa höranden har 

lämnats med utan erinran. I samtal med exploatör och arkitekt Magnus 

Knutsson 2020-01-14 lämnas ett generellt godkännande för byggherrar där 

avstånd mot fastighet Bj.f. 1:448 understiger 4,5 m. 

 

Bedömning  

Infrastrukturen med gator, Va-anläggningar, el och markrör för data är 

etablerat (fiber för data ej färdigställt). Med alla dessa arbeten har så gott som 

hela området avskalats och stora upplag av grus och sten har förvarats inom 

området. Detaljplanernas naturområden/park har även de utsatts för  
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söndergrävningar. Nu är så gott som alla tomter på området klippkanten 

bebyggda. Endast ett fåtal är obebyggda. 

 

Detaljplanens parkmark är som beskrivits ett upplag. Exploatören har bedömt 

att dessa parkområden under tiden bostadskvarteret för fritidsboende etableras, 

kan tjänstgöra som upplagsområde. Markexploatören Hemavan Fjällkedjan 

AB, ska enligt Magnus Knutsson, iordningställa parkmark barmarksäsong 

2020. Parkområden ska markplaneras, beslås med växtbart material, insås med 

gräs samt återplanteras av lokal fjällvegetation.  

 

Sökande har under handläggningstiden beretts möjligheter att ändra förslaget 

utifrån detaljplanens bestämmelser. Senaste förslag om 147,5 m² byggnads-

area följer detaljplanen. Sökande har vänt och vridit sitt hus utifrån 

fastighetens beskaffenhet. Fastigheten är även kommenterad av Magnus 

Knutsson, arkitekt för området, som svårbebyggd utifrån den form tomten har. 

 

Vid ingrävning av Va-anläggning, servispunkt för sökt fastighet, hamnade 

serviskoppling olyckligtvis på den västra tomtgränsen mot gata vilket nu 

påverkar sökandes möjligheter för etablering av infartsväg till sin fastighet. I 

samtal med sökande har byggnadsinspektör hänvisat sökande att kontakta 

exploatören för vidare diskussioner om hur infartsväg till tomt, utifrån uppstått 

problem, kan lösas. Byggnadsinspektör framhöll till sökande är att 

infartsvägen inte får belasta/etableras på- eller inom parkmark. 

Detaljplanens föreskrifter om 4,5 meter till tomtgräns har sökande förhållit sig 

till, förutom på ett ställe. Det är carportens yttersta del med pelare som hamnar 

1;58 meter från fastighetsgräns mot park. 

 

Plan- och bygglagen ger Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden enligt PBL 

(2010:900) 9.kap. 31 b §, rätt att ge bygglov för en åtgärd som avviker från en 

detaljplan, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte. Utifrån att 

byggnader inte får placeras närmare park/allmän yta än 4,5 meter utgår ärendet 

från byggnadsinspektörens delegationsordning och övergår till Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden att besluta. Boverkets allmänna råd (2014:5) 3.8 

Park – 4 kap. 5 § 2, 8 § 2och 30 § PBL, säger ”Användningen av park bör 

tillämpas för grönområden som kräver skötsel och till viss del är anlagda. I 

användningen ingår även komplement för parkens användning.” 

Vad menas med ”användningen av park”? En park är inte avsedd för 

bebyggelse, men komplement som behövs för skötsel och bruk ingår i  
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användningen”. (Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 

detaljplan - 3.1 Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan).  

Exploatören av området har, efter att parkmark återställts med lokal 

fjällvegetation, inte för avseende att utöva skötsel av park. Den i detaljplanen 

angivna Park, ska återgå till naturligt ursprung med lokal växtlighet och ingen 

skötsel. 

 

Efter olika förslag från sökande har det senaste inkomna handlingar nu 

antagits för beslut. Sökandes bostadshus för fritidsboende kan anses stort. 

Detaljplanen lämnar; 

– byggrätt på max 150 m² byggnadsarea och sökandes handlingar uppger 

147,5 m². 

– max totalhöjd är 5 m och sökandes handlingar visar 4,896m. 

 

Vidare säger detaljplanens föreskrifter, ”Med byggnadsarea inräknas hela den 

bebyggda ytan på tomten inklusive ytterväggar samt skärmtak på lägre höjd än 

3 meter över mark. Sökande har redovisat på bygglovshandling (sektion snitt 

A:A) att lägsta höjd vid yttertakets underkant på carport är 3,010m. Att på 

bygglovshandling (fasad) redovisas att höjd från mark till underkant 

verandatakets lägsta del är 3,15m. Utifrån detta bedöms inte dessa tak ingå i 

byggnadsarean. 

 

Bedömning baseras på de faktorer som uppstått för sökande, samt vilka 

riktlinjer som ges utifrån Boverkets allmänna råd (2014:5) 3.8 Park – 4 kap. 5 

§ 2, 8 § 2 och 30 § PBL. Fastighetens beskaffenhet gällande utformning och 

dess byggrätt, placering av Va-nätets servisanslutningar. Detaljplanens 

bestämmelse Park och exploatörens avsikt med området Park. Krav utifrån 

Plan- och bygglagen att vid bebyggelse närmare Parkmark än 4,5 meter ska 

ärendet prövas i bygglov. 

 

Förutsättningar för lov föreligger enligt plan- och bygglagen 9 kap 31 b 2. §. 

Åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 

bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). Utifrån att denna 

parkmark, enligt detaljplanen, ska återställas i skick med lokal fjällvegetation 

blir därför inte parkytan en sådan yta som Boverkets allmänna råd (2014:5) 

3.8 Park – 4 kap. 5 § 2, 8 § 2 och 30 § PBL. ”förutsätter skötsel av området 

enligt skötselplan eller ortens sed”. 

 

 

 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-allman-plats/Park/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-allman-plats/Park/
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Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar. 

Detaljplan 

 

Upplysningar 

 Arbetet får inte påbörjas förrän startbesked lämnats. 

 Startbesked kan inte lämnas förrän samråd har hållits och bör inte lämnas                                                 

före bygglovets överklagningstid passerats (Pbl (2010:900) 9 kap. 42 a §) 

 Byggherren kallas med detta till samråd och uppmanas snarast ta kontakt 

med byggnadsinspektören för att boka tid för detta. 

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

 Senast vid samrådet ska följande kompletterande handlingar inlämnas: 

- Förslag på kontrollplan, 

- Hållfastighetsberäkning för yttertak, 

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

avsedda för användning mindre än fyra månader per år och bostadshus 

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

energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en 

helårsanvändning. 

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

 Ärendet kan komma att överklagas inom tre-fyra veckor. 

 Om åtgärden påbörjas inom överklagandetiden görs det på egen risk. 

 Gränsgrannar och kända sakägare underrättas om beslutet enligt 9 kap  

41 §. 

 Anmälan om anslutning till kommunalt Va-nät ska göras till Tekniska 

förvaltningen 

 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. 

 Hur man överklagar, se bilaga 

 

Avgift 

Avgiften för bygglovet i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 

enligt bifogad räkningsspecifikation. Faktura skickas separat.

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


STORUMANS KOMMUN  PROTOKOLL  27 (44)   

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Beslutsexpediering/Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 17       2019.0934                              327 

 

Rättelseföreläggande – olovligt bebyggande 

 
Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att förelägga fastighetsägare Björkfors 1:712 med rättelseföreläggande enligt 

PBL (2010:900) 11 kap. 20 §, 

 

att rättelseföreläggandet enligt PBL (2010:900) 11 kap. 20 §, innebär att 

fastighetsägare av Björkfors 1:712 ska avlägsna olovligt uppförd friggebod på 

fastighet Björkfors 1:448 senast 2020-02-21, 

 

att PBL (2010:900) 11 kap. 38 §, lagen om omedelbart genomförande, träder i 

kraft efter 2020-02-21, 

 

att PBL (2010:900) 11 kap. 27 §, om ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23 

eller 24 §§ inte följs, får byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska 

genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske. 

_____________________ 

 

Bestämmelser 

Området omfattas av detaljplan. 

Uppförd friggebod strider mot gällande detaljplan. 

 

Sakägare 

Berörd granne har inkommit med anmälan om olovligt uppförd byggnad på 

sin mark Björkfors 1:448. 

 

Handläggarens bedömning 

2019-11-01 inkom anmälan om olovligt uppförd byggnad på Björkfors 1:448. 

2019-11-01 underrättades Björkfors 1:448. 

2019-11-08 genomfördes ett tillsynsbesök. 

2019-11-11 gavs fastighetsägare Björkfors 1:448 ett rättelseföreläggande 

enligt PBL (2010:900) 11 kap. 20 §, med omedelbart genomförande enligt 

PBL (2010:900) 11 kap. 38 §. Vid detta tillfälle så bedömde 

byggnadsinspektör att genomförandet kunde ske utifrån att snöhinder inte 

rådde. 

2019-11-28 inkom mottagningsbevis för utskickat beslut. 

2019-12-03 häftades meddelande på fastighetens dörr. 
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2019-12-16 ringer fastighetsägare till byggnadsinspektör och meddelar att han 

trodde att friggeboden stod inne på hans tomt. Efter att byggnadsinspektör  

fått mejl-adress till fastighetsägaren mejlades Ortofoto samt tomtkarta till 

honom. 2019-12-17 inkom mejlsvar från fastighetsägare. 

 

Sökande anger i sitt mejl argument där han trodde att friggeboden stod inne på 

hans tomt, att boden blev bygg för nästan 10 år sedan, att boden står på deras 

mark, att det inte är några hinder för skidåkarna som brukar skidnedfarten, att 

de kan säkra boden med skumgummi så att det inte kan uppstå några skador på 

skidåkarna. 

 

Friggeboden är inplacerad inom ski-street område vilket innebär mycket stor 

risk att skidåkare skadas. Denna ski-street knyts numera ihop med den 

knapplift som är etablerad inom Fjällkedjans upptagningsområde. När 

skidsäsongen är i full gång så kan inte det accepteras att en friggebod finns 

inplacerad i skidområdets upptagningsområde. 

Bedömningen som byggnadsinspektör gör är att friggeboden omedelbart ska 

tas bort. 

 

Bilagor 

Hur man överklagar 
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§ 18        2019.1057                             331 

 

Bygglov 

 

Kyrkostaden 1:31, ansökan avser tillbyggnad av garage. 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att bevilja bygglov för Kyrkostaden 1:31 tillbyggnad av garage, 

 

att kontrollansvarig är Torsten Kohnert, 

 

att tekniskt samråd krävs. 

_____________________ 

 

Bestämmelser 
Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. 

 

Sakägare 

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

mot föreslagen åtgärd.  

 

Handläggarens bedömning 
Förslaget innebär en sådan mindre avvikelse från detaljplanen som avses i 

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

detaljplanens syften. Detaljplanen reglerar inte bebyggelse på området annat 

än att det ska vara för kyrkligt bruk. För säkerhets skull hördes 

fastighetsägaren till Kyrkostaden  1:1 (Storumans kommun) som höll med om 

tolkningen av detaljplan. Den byggnad som är planerad bedöms inte påtagligt 

skada eller påverka de riksintressen som finns på platsen, då det redan är 

ianspråktagen mark med befintlig byggnad. Förutsättningar för lov föreligger 

enligt plan- och bygglagen 9 kap 30 §. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar 

Detaljplan 
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Upplysningar 

 Arbetet får inte påbörjas förrän startbesked lämnats. 

 Startbesked kan inte lämnas förrän samråd har hållits. 

 Ni kallas härmed till samråd och uppmanas snarast ta kontakt med 

byggnadsinspektören för att boka tid för detta. 

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

 Senast vid samrådet ska följande kompletterande handlingar inlämnas: 

-Förslag på kontrollplan 

-Konstruktionsritningar, grund, tak och väggar. 

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

avsedda för användning mindre än fyra månader per år och bostadshus 

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

energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en 

helårsanvändning. 

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

 Ärendet kan komma att överklagas inom tre-fyra veckor. 

 Om åtgärden påbörjas inom överklagandetiden görs det på egen risk. 

 Gränsgrannar och kända sakägare underrättas om beslutet enligt 9 kap 41 

§. 

 Ansökan om att inrätta/ändra avloppsanläggning ska göras till 

miljökontoret. 

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

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

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

 Hur man överklagar, se bilaga 

 

Avgift 

Avgiften för bygglovet i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 

enligt bifogad räkningsspecifikation. Faktura skickas separat

http://www.poit.se/
http://www.poit.se/
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§ 19        2019.1072                              338 

 

Förhandsbesked 

 

Joeström 1:72, ansökan avser förhandsbesked - nybyggnad av fritidshus 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att ansökan om förhandsbesked - nybyggnad av fritidshus på Joeström 1:72 

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

 

Ledamot Torkel Stångberg (V) deltar inte i ärendets handläggning och beslut 

på grund av jäv. 

_____________________ 

 

Bestämmelser 

Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.  

Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. 

Förslaget ligger inom riksintresseområde för friluftsliv, men bedöms inte göra 

någon åverkan då det ligger intill befintlig bebyggelse. 

 

Sakägare 

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

mot föreslagen åtgärd.  

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).  

 

Föreslagen byggnad placeras i direkt anslutning till befintlig bebyggelse, 

intilliggande område planlades 2008, där sattes restriktionerna till följande: 

Största taklutning 30 grader. Tomt får ej göras mindre än 1000 m². 

Byggnadsarean får ej överstiga 12% av tomten. Högsta byggnadshöjd 4.0 

meter, för sidobyggnad gäller 3,0 meter. Med tanke på tomtens placering och 

storlek så kommer framtida bebyggelse säkert att överensstämma med dessa 

bestämmelser och ge en god helhetsverkan. 

Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan, med hänsyn tagen till 

jordbrukets intressen och landskapsbilden.  
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Förslaget ligger inom riksintresseområde för friluftsliv, men bedöms inte göra 

någon åverkan då det ligger intill befintlig bebyggelse.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar 

Översiktsplan  

Detaljplan 3.71 Joeström 1.4 

Yttrande från miljökontoret 

 

Upplysningar 

 Tillståndet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

 Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs 

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

 inom den angivna tiden upphör tillståndet att gälla. 

 Inrättande av avlopp kräver tillstånd från miljökontoret. 

 Beslutet kungörs i Post- och inrikes tidningar. 

 Hur man överklagar, se bilaga 

 

Avgift 

Avgift i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige enligt bifogad 

räkningsspecifikation. Faktura skickas separat. 
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§ 20        2020.0012                              331 

 

Bygglov 

 

Renen 11, ansökan avser ny installation eller väsentlig ändring av olje- eller 

fettavskiljare. 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att bevilja bygglov för Renen 11 ny installation eller väsentlig ändring av olje- 

eller fettavskiljare, 

 

att färdigställandeskydd inte krävs för entreprenadsummor lägre än 400 000 

kr, 

 

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

 

att entreprenören som utför arbetet inkommer med relationsritningar och 

situationplan för att erhålla slutbesked. 

____________________ 

 

Bestämmelser 
För området gäller detaljplan. Förslaget strider mot gällande detaljplan genom 

att anläggningen ligger på punktprickad mark som ej får bebyggas. 

 

Sakägare 

Inga grannar berörs av åtgärden. 

 

Handläggarens bedömning 

Förslaget innebär en sådan mindre avvikelse från detaljplanen som avses i 

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

detaljplanens syften. Anläggningen i sig är bygglovspliktig men förläggs 

under marknivån i samband med ombyggnation av pumparnas slangsystem 

efter krav från Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap. Denna 

installation lades till efter önskemål från Miljö- och samhällsbyggnads-

nämnden för att ha en oljeavskiljare på avrinningen från pumpplattan. Det gör 

i sig att lovet är förenligt med detaljplanen och översiktsplanens syften genom 

en säkrare hantering av miljöfarligt gods. 
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Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar 

Detaljplan 

Yttrande från miljökontoret 

Översiktsplan 

 

Beslutet sänds till: 

Miljökontoret 

 

Upplysningar 

 

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

 Ärendet kan komma att överklagas inom tre-fyra veckor. 

 Om åtgärden påbörjas inom överklagandetiden görs det på egen risk. 

 Gränsgrannar och kända sakägare underrättas om beslutet enligt 9 kap  

 41 §. 

 Hur man överklagar, se bilaga. 

 Ansökan om att inrätta/ändra avloppsanläggning ska göras till 

 miljökontoret. 

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

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

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

 

Avgift 

Avgiften för bygglovet i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 

enligt bifogad räkningsspecifikation. Faktura skickas separat. 

http://www.poit.se/
http://www.poit.se/
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Namnsättning av gator tillhörande detaljplan Björkfors 

1:1018 Gondolbyn 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att gatunamn Gondolvägen, Gondolgränd, Gondolsvängen och Gondolrakan 

fastställs. 

__________________________ 

 

Bakgrund 

Detaljplan Björkfors 1:1018, del av Björkfors 1:342 m.fl. – Gondolbyn antogs 

av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-24 §55 och har vunnit laga 

kraft 2019-05-21. Området är i dag avstyckat och uppdelad i de fastigheter och 

vägar som ska följa planen.  

Området ägs av Hemavan Alpint AB och är samma exploatör som uppförde 

Gondolliften år 2017. Tanken med området är att utveckla ett nytt alpint 

centrum (Gondolbyn) som ska innehålla bl.a. bostäder, shop- och 

skiduthyrning, skidpatrull- och skidskoleutrymme m.m. 

 

Handläggarens bedömning 

Området består av en huvudväg som följer området. Från den utgår det tre 

stycken mindre gator. Förslag på gatunamn har inkommit från exploatören 

Hemavan Alpint AB till namnberedningen, se plankarta.  

 

Gondolvägen 

 

Gondolgränd 

 

Gondolsvängen 

 

Gondolrakan 

 

Gatunamnen följer tanken med områdets ändamål som syftar på skidåkning 

kopplad till gondolliften.    

 

Namnberednings förslag 

Namnberedningen består av två ledamöter från Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden och en ledamot från Fritids-, kultur- och  



STORUMANS KOMMUN  PROTOKOLL  36 (44)   

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Beslutsexpediering/Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 21, forts                2020.0031                               346 

 

utbildningsnämnden. Namnberedningen föreslår att Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden beslutar att gatunamnet Gondolvägen, 

Gondolgränd, Gondolsvängen och Gondolrakan fastställs. 

 

Beslutsunderlag 

Plankarta 

 

Beslutet sänds till 

Blåljusmyndigheter 

Södra lapplands polisdistrikt (Polis) 

Falck Ambulans (Ambulans) 

Lars-Erik Sundqvist (Räddningstjänst Storuman) 

Gunnar Backman (Räddningstjänst Storuman) 

Tekniska avdelningen 

Hemavan Alpint AB 

 

 

mailto:lpo-sodra-lappland.kansli@polisen.se
mailto:jonas.nyberg@se.falck.com
mailto:l-e.sundqvist@storuman.se
mailto:gunnar.backman@storuman.se
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§ 22    2019.0055                                  836 
 

Begäran om efterfrågad information 
 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att skicka nedstående skrivelse till Storumnas kommun. 

__________________________ 

 

Ärendet 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har riktat ett föreläggande mot 

Storumans kommun, i egenskap av verksamhetsutövare, att upprätta en aktuell 

renhållningsordning. Redovisning av renhållningsordningen skulle ske senast 

25 februari i år. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att Storumans 

kommun behöver motivera varför föreläggandet inte uppfylls inom den tid som 

angavs i föreläggandet. Tiden anses vara satt så att efterfrågade delar skulle 

kunna hinnas med men enligt inkommen information dröjer redovisningen 

ytterligare ett år.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har vid ett flertal tillfällen 

uppmuntrat och påmint om att påbörja arbetet med renhållningsordningen då 

det är ett omfattande arbete. Under hösten fick förvaltningen ta del av en plan 

för arbetet där slutredovisningen planerades till slutet av 2020. Det har även 

under början av 2020 inkommit en skrivelse från konsulten som fått ansvar för 

arbetet. Där framgår att avfallsplanen kan komma att vara färdig för antagande i 

december 2020 och avfallsföreskrifterna kan ställas ut under 2021.   

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att mottagaren av ett föreläggande 

ska prioritera att uppfylla alla delar inom angiven tid. Om det uppstår problem 

ska förlängning efterfrågas i god tid. För att kunna ge förlängning av tiden för 

uppfyllande behövs en motivering till varför redovisning inte kan ske. Nämnden 

önskar kunna ha en god relation med andra förvaltningar inom kommunen och 

eftersträvar en god dialog.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behöver en förklaring till varför 

renhållningsordningen inte kan redovisas i tid och även en motivering till hur 

fortsatt handläggning bör ske. 
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Informationen måste ha inkommit senast 23 mars 2020, annars kommer 

nämnden att besluta om föreläggande med vite.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden   
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§ 23    2020.0100                                 823 

 

Beslut att notera delgiven information samt att stå bakom 

förslag till yttrande 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att notera delgiven information och stå bakom redovisat förslag till yttrande i 

ärendet.  

__________________________ 

 

Redovisning av ärendet 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har mottagit en intern remiss från 

Kommunstyrelsen om Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter för 

genomförande av direktiv på avfallsområdet. Remissen omfattar fyra förslag 

till nya föreskrifter och en konsekvensbedömning för respektive förslag. 

Grunden till förändringarna ligger i ändringar i EU-direktiv på avfallsområdet, 

det så kallade avfallspaketet. För Storumans kommun är det främst två av 

förslagen som påverkar invånarna i kommunen och de berör utsortering av 

vissa avfallsslag från bygg- och rivningsavfall samt separat insamling av 

matavfall. För kommunen blir det ett större ansvar även i föreslagna 

förändringar om kommunala avfallsplaner. Det fjärde förslaget som berör 

skyldighet att lämna uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall anses 

inte beröra nämndens område i någon större utsträckning och upptas därför 

inte här.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av förslaget till yttrande där 

fokus ligger på förutsättningarna i Storumans kommun. Avstånd, låg 

konkurrens inom kommunen och möjlighet till att kompostera eget matavfall är 

faktorer som anses viktigt att belysa i yttrandet.   
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§ 24       

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att lägga meddelandena till handlingarna. 

________________________________ 

 

 

1  Dnr 2019.0969 300 

Protokoll 191126 från Kommunfullmäktige § 114 – Delårsrapport  

januari-augusti 2019 för Storumans kommun (KS/2019:1206). 

 

2  Dnr 2019.0969 300 

Protokoll 191126 från Kommunfullmäktige § 115 – Förändrad ekonomistyrning i 

Storumans kommun – ”Prislappsmodellen” (KS/2019:1211). 

 

3  Dnr 2019.0969 300 

Protokoll 191126 från Kommunfullmäktige § 117 – Budget 2020 samt plan för 

2021, 2022 och 2023 (KS/2019:1245). 

 

4  Dnr 2019.0720 300 

Protokoll 191126 från Kommunfullmäktige § 120 – Taxa för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken (KS/2019:1259). 

 

5  Dnr 2019.0722 300 

Protokoll 191126 från Kommunfullmäktige § 121 – Taxa för prövning och tillsyn 

enligt alkohollagen (KS/2019:1260). 

 

6  Dnr 2019.0723 300 

Protokoll 191126 från Kommunfullmäktige § 122 – Taxa för prövning och tillsyn 

enligt lagen om tobak och liknande produkter (KS/2019:1261). 

 

7  Dnr 2019.0724 300 

Protokoll 191126 från Kommunfullmäktige § 123 – Timtaxa för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken, alkohollagen samt lagen om tobak och liknande 

produkter (KS/2019:1262). 
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§ 24, forts 

 

8  Dnr 019.0918 300 

Protokoll 191126 från Kommunfullmäktige § 124 – Taxa för prövning och 

kontroll enligt gällande livsmedelslagstiftning (KS/2019:1317). 

 

9  Dnr 2018.0890 901 

Protokoll 191126 från Kommunfullmäktige § 125 – Taxa för kopior, utskrifter och 

avskrifter av allmänna handlingar m.m. (KS/2019:1288). 

 

10  Dnr 2018.0890 901 

Protokoll 191126 från Kommunfullmäktige § 142 – Datum för 

kommunfullmäktiges sammanträden 2020 (KS/2019:1348). 

 

11  Dnr 2001.0659 836 

Beslut 191202 från Länsstyrelsen i Västerbotten – Föreläggande om komplettering 

av inskickad efterbehandlingsplan på Överumans Fisk AB, Storumans kommun, 

dnr 555-8434-2019. 

 

12  Dnr 2009.0274 836 

Protokoll 191203 från Mark- och miljödomstolen angående tillstånd till 

verksamheten, mål nr M 112-01 och M 113-01, aktbilaga 197. 

 

13  Dnr 2019.0879 317 

Beslut 191204 från Länsstyrelsen i Västerbotten - Beslut enligt 19 kap 3b § 

miljöbalken att inte överpröva kommunalt beviljad strandskyddsdispens på 

fastigheten Umfors 1:64, Storumans kommun. 

 

14  Dnr 2006.0091 832 

Föreläggande 191204 med bilagor från Mark- och miljö-domstolen, aktbilaga 

168-174 i mål nr P 2475-06 angående anläggande av ett nytt utskov i 

regleringsdammen i Abelvattnet m.m, Storumans kommun. 

 

15  Dnr 2006.0091 832 

Föreläggande 191204 med bilagor från Mark- och miljö-domstolen, aktbilaga 

190-196 i mål nr P 2474-06 angående anläggande av kraftverk i Abelvattnet 

m.m, Storumans kommun. 

 

16  Dnr 2019.0003 835 

Beslut 191205 från Länsstyrelsen i Västerbotten – Föreläggande enligt 

miljöbalken för anläggandet av vandringsled längs med Umeälven i Hemavan, 

Storumans kommun. 
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17  Dnr 2019.1037 836 

Beslut 191210 från Jordbruksverket angående begränsningar om provtagning 

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

BKD. 

  

18  Dnr 2019.0004 331 

Beslut 191217 från Länsstyrelsen i Västerbotten - Föreläggande enligt 12 kap 6 § 

miljöbalken för vägbygge på fastigheten  

Tärna-Sandvik 1:1, Storumans kommun. 

 

19  2019.0446  836 

Beslut 191218 från Länsstyrelsen i Västerbotten – Överlåtelse av operativ tillsyn 

från och med 200101 enligt miljöbalken till Storumans kommun. 

 

20  Dnr 2019.0657 317 

Dom 191220 från Mark- och miljödomstolen, mål nr P 3539-19 – avslår 

sökandes överklagande. 

 

21  Dnr 2019.0514 327 

Dom 191227 från Mark- och miljödomstolen, mål nr P 1925-19, – domen har 

vunnit laga kraft. 

 

22  Dnr 2019.0044 835 

Rapport från EKOM AB – Rapport fiskeverksamheten 2019 Storumans kommun. 

 

23  Dnr 2019.0044 835 

Information från EKOM AB – Samlade intryck utifrån webbplatser av fisket i 

Tärnaby 

 

24  Dnr 2019.0044 835 

Information med tidplan från EKOM AB – Projekt ”Digital fiskeinformation” för 

Storumans kommun. 

 

25  Dnr 2011.0660 836 

Beslut 200110 från Länsstyrelsen i Västerbotten – Tillstånd till fiskodling på 

fastigheterna Gaskeluokt 2:11, Gaskeluokt S:3 och Storumanskogen 1:1 i 

Storumans kommun. 
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_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Beslutsexpediering/Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 24, forts 

 

26  Dnr 2019.1039 399 

Delbeslut 200102 från Länsstyrelsen i Västerbotten - avslår yrkandet om 

inhibitation av det överklagade beslutet för bygglov. 

 

27  Dnr 2019.0145 399 

Beslut från Mark- och miljödomstolen, Mål nr P 576-19 om att syn på plats inte 

behöver hållas, Boksjön 1:108, Storuman kommun.  

 

28  Dnr 2019.0114 399 

Protokoll 200124 från Mark- och miljödomstolen, mål nr  

P 2171-18, aktbilaga 2 – MDD ger inte prövningstillstånd i överklagat ärende, dom 

190916 i mål nr P 803-19. 

 

29  Dnr 2020.0008 835 

Ansökan fiskevårdsbidrag "Vandringsstudie 2020-2022”  med bilagor till 

Länsstyrelsen i Västerbotten från EKOM. 

 

30  Dnr 2019.0012 399 

Dom 200127 från Mark- och miljödomstolen, mål M 576-19 – avslår 

överklagandet. 

 

________________ 
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_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Beslutsexpediering/Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 25 

 

Anmälan av delegationsbeslut fattade inom förvaltningen 
 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbesluten fattade inom förvaltningen 

för perioden fram till februari 2020. 

____________________ 

 

Handlingar i ärendet 

Lista över delegationsbeslut ur förvaltningens ärendehanteringssystem fram 

till 2020-02-03. 


