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§ 78

Jäv och intressekonflikt
Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att jäv och intressekonflikt inte föreligger på dagens möte.
__________________
Bakgrund
Enligt nämndens beslut 2010-05-11, § 75, ska eventuellt jäv eller
intressekonflikt anmälas innan ärendena börjar behandlas.
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§ 79

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna dagens föredragningslista.
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§ 80

Förändringar i föredragningslistan
Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att § 86 utgår från dagens sammanträde.
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§ 81

Godkännande av tolks närvaro
Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna tolkarna Maria Fidemo och Åke Öhman att närvara på dagens
sammanträde.
______________________
Bakgrund
Sammanträdet måste besluta om att övriga deltagare får närvara vid det aktuella
sammanträdet.
Lagstöd
Enligt 6 kap. 25 § Kommunallagen (2017:725)
En nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock
besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har medgett
det.
Om fullmäktige har medgett det, får nämnden besluta att den eller de som har
väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar
ärendet och delta i överläggningar men inte i besluten.
En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden
1. som avser myndighetsutövning, eller
2. i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos nämnden.
Enligt 6 kap. 26 § Kommunallagen (2017:725)
En nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd
eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller regionen eller en
särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna
upplysningar.
Den som har kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta i
överläggningarna men inte i besluten.
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§ 82

Information från förvaltningen
Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att tacka för informationen.
Sammanfattning
 Sommaren har fungerat bra och det har underlättat med extra resurser på byggsidan.
 Revision av miljö- och hälsoskydd kommer äga rum i slutet av september och
genomföras av Länsstyrelsen Västerbotten.
 Planerad SAMSA-träff 16 november i Storuman.
 Nämnden besökte område för pågående detaljplanearbete i Storuman,
Solsidan.
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MB-2021-791-300

Delårsbokslut januari-augusti 2022
Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att delegera till ordföranden att granska och besluta om delårsbokslut per
2022-08-31 kan godkännas,
att skicka delårsbokslut till kommunstyrelsen.
_______________________________
Bakgrund
Kommunen upprättar delårsbokslut två gånger per år samt ett årsbokslut. Det
andra delårsbokslutet upprättas fram till 2022-08-31. Det normala är att
delårsbokslut tas upp och godkänns vid ett nämndsammanträde. Delårsbokslutet
skickas sedan vidare till kommunstyrelsen. Eftersom nästa nämnd är i slutet av
oktober behöver frågan hanteras tidigare. Förslaget är därför att nämnden ger
ordföranden i delegation att granska och besluta om delårsbokslutet kan
godkännas.
Handläggarens bedömning
Resultatrapport för januari-juli visar att verksamheten har en god ekonomi.
Inga större förändringar förväntas till bokslutet per 2022-08-31.
Bilagor
Budgetrapport januari-juli 2022
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-15

________________________________________________________________________________________________________________________
Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

2022-08-31

§ 84

Sida

8(48)
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Uppföljning av nämndens beslut/protokoll
Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att nämndens beslut och protokoll i övrigt inte föranleder någon åtgärd och
läggs därmed till handlingarna,
att godkänna uppföljning av nämndens beslut/protokoll.
___________________________
Skälen för beslutet
I ett led att förbättra nämndens styrning, uppföljning och verksamhetskontroll
går nämnden igenom föregående nämndsammanträde.
Handläggarens bedömning
§ 91, 2019.0446 – Delegation av tillsynsbefogenheter från Länsstyrelsen.
Status: att avvakta med att söka delegation på tillsynsbefogenheter från
Länsstyrelsen gällande vattenskyddsområden som de beslutat om.
§ 160, 2020.0919 – Lokal trafikföreskrift om förbud mot motordrivna fordon i
terräng i Gausjosjö, Strimasund.
Status: Utvärdering ska utföras och hanteras av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden om 3 år från beslut, 2023-10-28.
Ärende 2022.223 – Att föreslå till Kommunstyrelsen att upprätta ett förslag på
nya ordningsföreskrifter och remittera förslaget till nämnden för yttrande.
Status: Skrivelse skickat till kommunstyrelsen 2022-03-31.
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MB-2022-535-311

Remiss - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska prioritera
FN's globala miljömål
Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att prioritera miljömål med nummer 3, 11, 12, 13 och 15 som ska inarbetas i
förvaltningens verksamhetsplan för 2023,
att skicka prioriteringen av miljömål till kommunstyrelsen.
___________________________________
Redovisning av ärendet
Kommunfullmäktige har genom beslut 2022-04-28 § 49 gett uppdrag till
nämnden att prioritera några av FN:s globala mål för hållbar utveckling att
arbeta med i respektive förvaltning eller kommunalt bolag.
FN har antagit 17 globala mål:
- ingen fattigdom
- ingen hunger
- god hälsa och välbefinnande
- god utbildning
- jämställdhet
- rent vatten och sanitet för alla
- hållbar energi för alla
- anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- hållbar industri, innovationer och infrastruktur
- minskad ojämlikhet
- hållbara städer och samhällen
- hållbar konsumtion och produktion
- bekämpa klimatförändringarna
- hav och marina resurser
- ekosystem och biologisk mångfald
- fredliga och inkluderande samhällen
- genomförande och globalt partnerskap
Till målen finns 169 delmål som även anger när målet ska vara uppfyllt. Målen
och delmålen innebär att vi ska nå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt
hållbar värld. För att enkelt kunna mäta måluppfyllelse kan mål och resultat
från Kolada användas, alternativt att nämnden tar fram lokala delmål.
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Motivering till beslut
Nämnden har valt att prioritera målen God hälsa och välbefinnande (3),
Hållbara städer och samhällen (11), Hållbar konsumtion och produktion (12),
Bekämpa klimatförändringarna (13) och Ekosystem och ekologisk mångfald
(15). Prioriteringen är gjord utifrån att målen ligger nära nämndens
ansvarsområde vilket möjliggör att mål och delmål kan brytas ner till mätbara
mål till förvaltningen. Mål kommer att antas i verksamhetsplan för 2023 och
måluppfyllelse utvärderas när året är slut.
Beslutet sänds till
Kommunstyrelsen
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MB-2022-611-836

Ärendet utgår
Avslut av täktverksamhet inom fastigheten Långnäs 1:12, Storumans kommun
Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ärendet utgår på grund av att inmätning saknas.
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MB-2022-454-745

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd
Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att bevilja Bayhill tradig AB, org.nr 556903-0926, tillstånd att servera öl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten klockan 11.0001.00 alla dagar på restaurang Björk – Topprestaurang och Fjällbar, Fjället, 925
93 Hemavan, i Storuman kommun enligt 8 kap 2 § alkohollagen,
att bevilja Bayhill tradig AB, org.nr 556903-0926, tillstånd att på
uteserveringen servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck till
allmänheten klockan 11.00-22.00 alla dagar på restaurang Björk –
Topprestaurang och Fjällbar, Fjället, 925 93 Hemavan, i Storuman kommun
enligt 8 kap 2 § alkohollagen,
att tillståndshavaren varje dag vid liftens stängning ska erbjuda sina gäster
transport ner från restaurangen,
att servering medges enligt markering i planritning daterad 2022-06-01,
att uteserveringen ska avgränsas på ett klart och tydligt sätt.
____________________________________
Skäl för beslut
Tillståndsenhetens uppfattning är att bolaget uppfyller alkohollagens krav på
personlig och ekonomisk lämplighet enligt 8 kap. 12 §.
Yttrandet från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten visar att bolag som
sökande har inflytande i har haft betalningskrav 2021 och 2022, dock är det en
enskild händelse och bedöms ej påverka möjligheten till serveringstillstånd. Det
är dock viktigt att tänka på att ekonomisk och personlig skötsamhet är av största
vikt för att bli beviljad ett serveringstillstånd. Lokalen har ett godkänt kök för
tillagning av mat och erbjuder gästerna ett varierat utbud av maträtter. Bolaget
uppfyller därmed kravet i 8 kap. 4 § och 15 § alkohollagen. Verksamheten
befaras inte medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild
risk för enligt 8 kap. 17 § alkohollagen med den verksamhetsinriktning som
sökande avser att bedriva. Serveringsstället ligger på en geografisk plats som
medför begränsade alternativ för gästerna att besöka restaurangen. Genom avtal
med hyresvärden har bolaget givits möjlighet att erbjuda gästerna transport.
Polismyndigheten har i sitt remissyttrande ställt krav på att uteserveringen ska
vara avgränsad på ett klart
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och tydligt sätt. Enligt 8 kap §16 så gäller kravet för brandskyddet endast
stadigvarande serveringstillstånd. Räddningstjänsten har informerat om att
maxantalet är 149 personer och att tillsyn genomfördes 2022-08-24.
Verksamheten befaras inte medföra olägenheter i fråga om ordning och
nykterhet eller särskild risk för människors hälsa enligt 8 kap. 17 § alkohollagen
med den verksamhetsinriktning som sökande avser att bedriva och med
förutsättningen att det villkoret som är satt efterlevs.
Lagkrav
Enligt 8 kap. 2 § alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för servering till
allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillstånd kan
avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande
tillstånd). Tillstånd kan även avse en enstaka tidperiod eller ett enstaka tillfälle.
Enligt 8 kap. 12 § alkohollagen får serveringstillstånd endast meddelas den som
visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska
förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten,
samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som uppställs i
alkohollagen. Sökanden som anförtros uppgiften att inneha serveringstillstånd
ska ha personlig lämplighet och förmåga att på ett socialt och ansvarsfullt sätt
sköta uppgiften. Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till om
sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det
allmänna. Enligt 8 kap. 15 § 3 st. alkohollagen (2010:1622) får tillfälligt
tillstånd för servering till allmänheten endast meddelas om serveringsstället
tillhandahåller tillredd mat. Detsamma gäller tillstånd för servering i slutet
sällskap. Om serveringen kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning
och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, enligt 8 kap. 17 §
alkohollagen, får serveringstillstånd vägras även om kraven i 12 och 15 §§ är
uppfyllda. Här avses t.ex. ordningsläget i området eller risken för att närboende
störs.
Ärendegång
Bayhill trading AB inkom med ansökan om stadigvarande serveringstillstånd på
Björk den 1 juni 2022. XXXX XXXX, XXX XXX och XXX XXXX bedöms
som personer med betydande inflytande (PBI). Remisser för det sökande
bolaget, PBI:erna och de bolag de representerar är skickades till Skatteverket,
Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten och Omsorgsnämnden. Bolaget
blev själva uppmanade att kontakta hyresvärden för tillsyn av Räddningstjänsten då någon sådan inte gjorts på flera år. Begäran om kompletteringar
begärdes in den 30 juni 2022 och ärendet anses komplett när Räddningstjänstens protokoll inkommit till tillståndsmyndigheten.
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Upplysningar
• På serveringen ska det råda god ordning serveringen ska ske på ett
ansvarsfullt sätt utan risk för överservering, serveringspersonalen ska
fullgöra sitt ansvar att ha kontroll över vem som får tillgång till
alkohollagen detta i enlighet med alkohollagens bestämmelser.
Tillståndshavaren ska enligt ordningslagen (1993:1617) anmäla till
polismyndigheten eventuella arrangemang som kräver tillstånd som
meddelar de villkor, t.ex. antal ordningsvakter m.m, som behövs för
upprätthållande av säkerhet och ordning. Serveringen ska vara utrymd
senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.
• Hur man överklagar, se bilaga
Beslutsunderlag
Utredning 2022-08-24
Beslutet sänds till
Länsstyrelsen i Västerbotten
Polismyndigheten
Räddningstjänsten i Storumans kommun
Omsorgsnämnden i Storumans kommun
Beslutet registreras av handläggare i Folkhälsomyndighetens alkoholregister.
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Delegation om samråd - Detaljplan för bostäder på del av
fastigheterna Klippen 1:4, 1:5 och 1:32
Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadschef, alternativt nämndens
ordförande att ta ställning till samråd.
Bakgrund/sammanfattning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att lämna ett positivt
planbesked februari 2021.
Planens syfte är att möjliggöra ett nytt område för cirka 20 bostäder.
Förvaltningen har meddelat krav på utredningar.
Exploatören har inkommit med:
• Geoteknisk utredning inkl. dagvattenhantering (är under revidering)
• Va-utredning
Utifrån vad som har framkommit i utredningarna samt avstämning med
exploatörerna tas plankarta och planbeskrivning fram av planerare/
planhandläggare.
Bestämmelser
Förslaget bedöms följa gällande kommunövergripande översiktsplanen för
området. Platsen ligger inom utpekat LIS-område (landsbygdsutveckling i
strandnära läge) vilket innebär att det finns särskilda skäl att undanta området
från strandskyddsbestämmelserna. Området ligger utanför detaljplanelagt
område.
Beslutet sänds till
Exploatörerna
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Samråd - Ändring av detaljplan för fastigheterna Björkfors
1:34, 1:733 m.fl., bostäder, aktivitetscenter m.m. vid Hemavans
Fjällcenter
Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att skicka ut förslag till ändring av detaljplan till berörda sakägare och
myndigheter för samråd.
_____________________________
Bakgrund och planens syfte
Hemavans Fjällcenter Fastigheter AB har begärt att få ändra gällande
detaljplan för fastigheten Björkfors 1:34, Björkfors 1:733 m.fl., bostäder,
aktivitetscenter m.m. vid Hemavans Fjällcenter, Storumans kommun,
Västerbottens län, upprättad april 2020, reviderad juni och oktober 2021
(2421-P2021/6).
Anledningen till begäran är att exploatör/fastighetsägare har kommit överens
med sakägare i området att inte bygga högre byggnader än 16 meter inom ett
användningsområde. Gällande detaljplan medger att max 15% av
byggnadsarea får utformas med en högsta totalhöjd om 22 meter. Ett positivt
planbesked lämnades av MSBN december 2021.
Bestämmelser
Området som berörs av denna ändring är redan planlagt och delvis bebyggt
och de förändringar som denna ändring av detaljplan medför bedöms inte
påverka fördjupade översiktsplanens intentioner för området.
Bilagor
Plankarta
Planbeskrivning (utkast)
Beslutet sänds till
Exploatör
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MB-2022-658-140

Internremiss från kommunstyrelsen - förslag till hastighetsplan
Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att överlämna upprättat förslag till yttrande till kommunstyrelsen,
att föreslå till kommunstyrelsen att Slussfors ska ingå i hastighetsplanen,
att ge uppdrag åt förvaltningen att se över beslutade tättbebyggda områden och
se över möjligheten att Slussfors ska vara ett tättbebyggt område,
att ge uppdrag åt förvaltningen att se över omfattningen av tättbebyggt område
avseende Gunnarn.
_________________________________
Bakgrund
Kommunstyrelseförvaltningen har maj 2022 tagit fram ett förslag till översiktlig
hastighetsplan för våra fem tätbebyggda områden i kommunen. Tättbyggda
områden (TBO) är beslutade enligt Trafikförordning (1998:1276) och trädde i
kraft 1999-10-01.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2022-08-16 fått förslaget till
hastighetsplan för synpunkter.
Yttrande
Enligt beslut i Riksdagen får kommunerna och Trafikverket nu välja
hastighetsgränser från 30 till 120 km/h med intervaller om 10 km/h. De senaste
åren har flera kommuner reviderat sina hastighetsgränser enligt det nya systemet.
I tätorterna i Storumans kommun har de flesta gator fortfarande
hastighetsgränsen 50 km/h. På enstaka platser har 30 km/h införts på grund av att
gatan ligger vid en skola/förskola. Det varierar mellan platserna om
hastighetsgränsen är tidsbegränsad eller inte. På många ställen inom tätorterna är
50 km/h en alldeles för hög hastighet, då den skapar risk för olyckor, allvarliga
skador samt försämrar tryggheten. Trafiksystemet är ett sammanhängande
system, där olika trafikantgrupper måste kunna samspela på ett effektivt, säkert
och tryggt sätt. För att optimera dess funktion krävs att systemet analyseras som
en helhet där hänsyn tas till de olika effekter hastigheten har på både
fotgängare/cyklister, biltrafiken, de som bor och vistas i miljön samt de som
måste använda gatan för att resa vidare. De nuvarande hastighetsgränserna är inte
alltid anpassade till samhällets behov.
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer därför att det är viktigt att
revidera hastighetsgränserna inom kommunens tätorter för ökad trafiksäkerhet,
trygghet och ett mer balanserat trafiksystem. En hastighetsplan underlättar även
vid planering och exploatering.
Storumans kommun saknar idag en fastställd trafikstrategi. Däremot har
kommunen deltagit med andra kommuner längs E12 att ta fram trafikstrategi för
E12 (Trafikstrategi för E12-regionen, 2018–2040).
Förslag på tillägg/justering under rubriken Genomförandetid
Beslut om lokal trafikföreskrift fattas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
då nämnden är kommunens trafiknämnd, se gällande Reglemente för
kommunstyrelsen och nämnderna (fastställd 2018).
Förslag på tillägg under rubriken Förslag
Gångfartsområde
Central del i Storuman (del av Skolgatan)
30 km/h, lokalgator med blandtrafik i villakvarter, eller motsvarande, som inte är
matargator.
Gator intill för- och grundskolor.
Centrala delar av tättbebyggda områden.
40 km/h, matargator samt lokalgator som inte är rena bostadsområden. Gator där
det finns anspråk för oskyddade trafikanter att korsa gatan.
60 km/h, trafikleder, vägar med stora korsningsavstånd och där gång- och
cykelväg (GC-väg) är separerad längs vägen.
Förslaget betyder att något slag fysisk trafiksäkerhetsåtgärd kan behövas för att
kunna ändra hastighetsbegränsningarna. Vilken typ är inte utredd utan görs i ett
senare skede.
Mer exakt varifrån hastigheterna kommer att börja gälla på de olika sträckorna
styrs av lokala trafikföreskrifter som tas fram i samband med ett genomförande.
De nya hastigheterna kan endast börja gälla genom lokala trafikföreskrifter och
inte enbart genom antagande av hastighetsplanen. Frånsteg från hastighetsplanen
kan göras om förutsättningarna längs sträckan förändras. Det kan röra sig om
placering av ny skola, utbyggnad av nytt område eller att vägen byggs om.
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TBO Hemavan
Hemavan som ort växer längst nordväst och därför föreslås att det tättbebyggda
området utökas samt att hastigheten sänks på del av väg E12, från 90 km/h till 60
km/h. Med anledning av att det finns en fastställd detaljplan på den östra sidan av
E12 med en stor exploatering (Västbyn/Syterskalet) på drygt 3000 bäddar, nya
skidnedfarter och ny liftanläggning samt centrumbebyggelse samt pågående
planläggning för ett nytt handelsområde på västra sidan E12 så krävs en
nedsättning av hastigheten.
Eventuellt kan 40 km/h utökas något mot norr, förbi nya infarten till Avavägen.
Del av Kungsvägen kan vara en s.k. matarväg, alltså 40 km/h. De flesta vägar i
Hemavan är enskilda och förvaltas av samfällighetsföreningar som bör få tillfälle
att avge sina synpunkter, åtminstone innan lokala trafikföreskrifter tas fram. Nytt
förslag på tätbebyggt område för Hemavan behöver tas fram.
TBO Tärnaby
Granvägen, Skogsvägen och Linbanevägen kan vara en s.k. matarvägar, alltså 40
km/h. Vad avser förslag till nedsatta hastigheter (40 km/h) på väg E12 genom
Tärnaby bör dessa motiveras ytterligare, främst där det finns separata GC-vägar.
Även avgränsning tättbebyggt område för Tärnaby bör ses över.
TBO Storuman
Gångfartsområde på del av Skolgatan, utanför Aktiviteten.
Järnvägsgatan (del av), Industrigatan, Höjdvägen (del av), Norrbackavägen,
Lokgränd (del av) kan vara s.k. matarvägar, alltså 40 km/h. Vägen till
slalombacken är tänkt att få en något ändrad sträcka del av vägen bör få hastighet
40 km/h. Vad avser förslag till nedsatta hastigheter (40 km/h) på väg E12 genom
Storuman bör dessa motiveras ytterligare, främst där det finns separata GCvägar.
TBO Stensele
Gamla Vilhelminavägen är en kommunalägd väg, vilket innebär att kommunen
beslutar om lokala trafikföreskrifter för denna. Vad avser förslag till nedsatta
hastigheter (40 km/h) på väg E12 genom Stensele bör dessa motiveras
ytterligare, främst där det finns separata GC-vägar.
TBO Gunnarn
Väg 987 ligger utanför tättbebyggt område. I övrigt inga synpunkter.
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Bilaga
Förslag till hastighetsplan
Yrkanden
Maria Gardfall (S) yrkar
att föreslå till kommunstyrelsen att Slussfors ska ingå i hastighetsplanen,
att ge uppdrag åt förvaltningen att se över beslutade tättbebyggda områden och
se över möjligheten att Slussfors ska vara ett tättbebyggt område,
Olle Wärnick (M) yrkar
att ge uppdrag åt förvaltningen att se över omfattningen av tättbebyggt område
avseende Gunnarn.
Beslutsgång/propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på om upprättat förslag till yttrande ska
överlämnas till kommunstyrelsen och finner att miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt upprättat förslag till beslut.
Ordföranden ställer därefter proposition på Maria Gardfalls och Olle Wärnicks
tilläggsyrkanden och finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att bifalla tilläggsyrkandena.
Beslutet sänds till
Kommunstyrelsen
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Begäran om minskad avgift för upprättande av ändring av
gällande detaljplan
Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att inte medge en avvikelse från gällande taxa.
Bakgrund
En exploatör har 2021-11-23 ansökt om att ändra en gällande detaljplan som
vann laga kraft 2021-11-17. Syftet med planändringen är en överenskommelse
mellan sakägare och exploatör att inte bygga så högt som gällande planen
medger. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-12-15, § 173,
att lämna ett positivt planbesked om att påbörja arbetet med att ändra
detaljplanen.
Exploatören anser att det har tagit för lång tid innan arbetet kom i gång och vill
därför att nämnden ska ta ställning till en nedsättning av avgiften.
Bestämmelser
Enligt gällande taxa är grundavgiften för framtagande av detaljplan 43 470
kronor. Utdrag från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens gällande taxa:
”Avgiftsbestämning
Finner byggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning
eller minskning av avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden
eller för särskilt ärende.”
Motivering
Förvaltningen har med anledning av den stora mängden pågående
detaljplaneärenden tagit fram en prioriteringsordning. Det som är styrande är
när ärendet startade. I dagsläget har kommunen 30 pågående ärenden, varav 4
ligger vilande. Ärendena ligger alla i olika faser, en del i utredningsskedet,
andra där kommunen ska ta fram samråds- eller granskningshandlingar.
För specifikt detta planarbete är tidplanen denna:
•
Uppstartsmöte hölls 2022-06-29.
•
Undersökning av ändringens miljöpåverkan upprättades 2022-07-01.
•
Länsstyrelsen har yttrat sig över Undersökningen 2022-07-05.
•
Samråd beräknas ske september 2022.
________________________________________________________________________________________________________________________
Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

2022-08-31

§ 91, forts
•

Sida

22(48)

MB-2022-661-315

Ett eventuellt antagande beräknas ske 2022-10-19.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det saknas motivering att
avge en minskning av avgiften, kommunen ska behandla alla enligt
likställighetsprincipen och det är många planärenden som har eller haft
betydligt längre handläggningstid.
Bilagor
Hur man överklagar
Beslutet sänds till
Exploatör
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Sanktionsavgift – Skytteanska skolan 1:7
Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen samt 9 kap. 17 § plan- och
byggförordningen, påföra ägaren och byggherren XXX XXX XXX XXXX,
XXXXXXXX-XXXX, en byggsanktionsavgift om 8 296 kronor gällande
åtgärderna på kvartersmark, för att ha brutit mot bestämmelserna om
startbesked enligt 10 kap 3 § PBL,
att med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen samt 9 kap. 17 § plan- och
byggförordningen, påföra ägaren och byggherren XXX XXX XXX XXXX,
XXXXXXXX-XXXX, en byggsanktionsavgift om 11 671 kronor gällande
åtgärderna på naturmark, för att ha brutit mot bestämmelserna om startbesked
enligt 10 kap 3 § PBL,
att uppdra åt förvaltningen att arbeta fram ett rättelseföreläggande enligt 11.
kap 20 § PBL gällande åtgärden på naturmark till nämndens sammanträde
2022-10-19.
_____________________________
Ärendebeskrivning
Tillsynsbesök gjordes på fastigheten 2022-05-05 efter att en anmälan inkom
till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Vid besöket uppmärksammades att
en större mängd fyllnadsmassor förlagts runt huvudbyggnaden, samt att en
komplement-byggnad uppförts. En information och bedömning
kommunicerades tillsammans med rapporten 2022-05-06 där det framgick att
fastighetsägaren kunde beviljas marklov i efterhand och startbesked för
komplementbyggnaden, med förbehåll att slänterna kläs in och besås med
växlighet. Däremot ska den delen av fyllnaden som har hamnat på i detaljplan
utpekad naturmark återställas till ursprungsskick.
Fastighetsägaren har sökt och blivit beviljad marklov respektive startbesked
för åtgärderna som inte är planstridiga och uppgett att rättelse för de delar som
rör naturmarken ska ske innan 2022-08-31.
Bedömning
Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om
någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap plan- och bygglagen. Avgiftens
storlek framgår av 9 kap. plan- och byggförordningen. En byggsanktionsavgift
ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har konstaterat att en fyllnad har
uppförts på fastigheten Skytteanska skolan 1:7 utan marklov. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den åtgärd som har vidtagits är
lovpliktig med hänvisning till 9 kap. 11 § PBL. Nämnden är skyldig att ta ut
sanktionsavgift enligt 11 kap. 51 § PBL, men sanktionsavgift ska enligt 11.
Kap 54 § PBL inte tas ut om rättelse skett innan frågan om sanktion tagits upp
till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten.
Vid platsbesök 2022-08-25 hade naturmarken inte återställts. Då rättelse ej
skett innan nämndens sammanträde ska även sanktionsavgift för fyllnaden på
naturmark tas ut. Byggsanktionsavgiften har beräknats med stöd av 9 kap 17 §
plan- och byggförordningen 2011:338, PBF Sanktionsavgiften är kontrollräknad med hjälp av Boverkets beräkningsverktyg. Sanktionsarean är
beräknad till 149,3 respektive 97,6 kvadratmeter.
Upplysningar
• Ärendet gällande lov i efterhand hanteras separat, se dnr. 2022.589-334.
• Ärendet gällande komplementbyggnad hanteras separat, se dnr. 2022.590336.
• Hur man överklagar, se bilaga
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar i ärende 2022.589-334
Tjänsteskrivelse datum: 2022-05-06
Sanktionsberäkningar 2 st
Detaljplan
Kartbild
Tillsynsrapport 2022-05-05
Beslutet sänds till
Fastighetsägaren
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Bygglov – Klippen 1:190
Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus, Klippen 1:190,
att kontrollansvarig är Gunnar Ågrahn, C000248,
att tekniskt samråd krävs,
att arbetsplatsbesök krävs,
att utstakning krävs enligt plan- och bygglagen 10 kap 26 §, se upplysningar,
att slutsamråd ska hållas på Klippen 1:190 när byggnaden är färdig,
att naturförutsättningarna ska tas till vara så långt som möjligt med stöd av 8
kp. 9 § PBL,
att byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked erhållits,
att färdigställandeskydd inte krävs för entreprenadsummor lägre än 400 000
kr.
_____________________
Bestämmelser
Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan
Sakägare
Berörda grannar har beretts tillfälle att avge yttrande och har inget att erinra
mot föreslagen åtgärd. Inga synpunkter har framförts som förhindrar lov.
Handläggarens bedömning
Inkommen synpunkt fanns på det enskilda avloppet som enligt utsago och i
ansökan om förhandsbesked skulle vara gemensamt för Klippen 1:189-191.
Beslut om förhandsbesked villkorades aldrig med att den lösningen skulle
införas utan vid avstyckningen bildades endast servitut och gemensamhetsanläggning för fastigheterna Klippen 1:192-194. Klippen 1:191 bebyggdes i
samband med avstyckningen kring år 2010 och beviljades. Det anlades en
enskild anläggning som ej är dimensionerad för två hushåll.
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Kvar står 1:190 som har rätt att anlägga enskild anläggning men utförandet av
denna ställer högre krav och hanteras i ärende 2022.294-822.
Husets placering och utförande följer kraven i 2 kap. 6, 9 §§ plan- och
bygglagen (2010:900).
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 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.
• Innan markarbeten påbörjas kan byggherren beställa husutsättning via länk:
https://www.storuman.se/Bygga-bo--miljo/kartor-och-matning/matning/
eller så ska den person som ska utföra utstakningen lämna in intyg på att
grundläggande mätteknisk färdighet finns enligt Lantmäteriets
rekommendationer:
• Med grundläggande mätningsteknisk färdighet menas tillräcklig färdighet
för att självständigt kunna bedriva och ansvara för de flesta typer av
mätningsteknisk verksamhet. För denna färdighet bör krävas: examen från
en mätningsteknisk utbildning på minst 2 år kompletterad med praktisk
erfarenhet i minst 2 år - så att summan blir minst 5 år. Exempel: 2 års
utbildning och 3 års praktisk erfarenhet.
• 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.
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Avgift
Avgiften för bygglovet i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige
enligt bifogad räkningsspecifikation. Faktura skickas separat.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
Lantmäteriförrättning AC081171
Förhandsbesked 2008.708-338
Översiktsplan
Beslutet sänds till
Sökanden
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Bygglov – Björkfors 1:871
Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, Björkfors 1:871,
att kontrollansvarig är Torsten Kohnert (TPK-Service HB),
att tekniskt samråd krävs,
att arbetsplatsbesök krävs,
att utstakning krävs enligt plan- och bygglagen 10 kap 26 §, se upplysningar,
att dagvattnets avrinning ska koncentreras enligt inlämnad handling till att ske
mot sydöst, även snöupplag ska kunna hanteras av denna anläggning,
att slutsamråd ska hållas på Björkfors 1:871 när byggnaden är färdig,
att byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked erhållits,
att färdigställandeskydd inte krävs för entreprenadsummor lägre än 400 000
kr.
____________________________
Bestämmelser
För området gäller detaljplan. Förslaget strider mot gällande detaljplan vad
avser placering av två hörn på prickad mark.
Sakägare
Berörda grannar har beretts tillfälle att avge yttrande och har erinrat sig mot
föreslagen åtgärd.
- Björkfors 1:746 har i yttrande daterad 2022-07-12 avstyrkt föreslagen
åtgärd. Vi får insyn och ljudstörningar in i våra sovrum. Huset kommer
också väldigt nära – mindre än 4,5 meter vilket kommer att skapa problem.
Husets utformning strider i allt väsentligt mot ursprungliga plan.
Byggnaden strider mot planbeskrivning. För nära och i strid med
ursprunglig detaljplan. Problem med avvattning och snöröjning.
- Björkfors 1:745 genom XXXX XXXX har i yttrande daterad 2022-07-28
angett följande. Såvitt framkommer finns ingen plan för hur snö och
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avrinning ska hanteras. Sådan hantering får inte påverka vår fastighet
genom att snö skottas eller att avrinning sker mot vår fastighet.
Björkfors 1:743 har i yttrande daterad 2022-07-12 avstyrkt föreslagen
åtgärd. Nuvarande förslag kommer försvåra upplag av snö under vintertid,
se vidare kommentar av Kungsvägens samfällighet. Frågan ovan lyfter även
nuvarande problem med avrinning i området och kommer bli mer aktuellt
för Björkfors 1:871. Önskar ta del av planen vad gäller avrinning för
fastigheten och även planen för var snö kommer läggas upp. Nuvarande
fastighet i förslaget är allt för dominerande i förhållande till tomtstorlek och
kommer uppfattas som påträngande till huskroppen på Fredriks väg 3. Den
strider även mot ursprunglig planerad utformning. En planerad fastighet bör
anpassas och vara proportionerlig i förhållande till tomtstorlek.
Kungsvägens samfällighet har i yttrande daterad 2022-07-11 lämnat
följande yttrande. Byggnaden får inte ockupera så stor plats att snölagring
av den egna snön från parkeringarna (vi snöröjer en parkering per lägenhet)
inte är möjlig. Samfälligheten har ingen skyldighet att vid normala
snömängder transportera snön från parkeringar till annan plats än den
fastighet den genererades vid. Bedöms utrymmet för snölagring för litet ska
byggnadslov avslås oavsett om byggnad ligger minst 4,5 meter från den
tomtgräns som är mot väg.

Sökanden har delgivits erinringarna.
Inga synpunkter har framförts som förhindrar lov.
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. Åtgärdens placering på prickad mark uppgår till 2,7
respektive 5,3 kvadratmeter på hörnorna av den totala byggnadsarean på 337
kvadratmeter. Den kommer på sin yttersta spets ligga på ett avstånd av 13,5
istället för 15 meter mot huvudbyggnaden på Fredriks väg 3. Dagvattenhanteringen har redovisats av sökande som i samråd med fastighetsägare och
innehavare av servitut på Björkfors 1:1013 ska se över hanteringen
tillsammans för att få en fungerande avrinning, varav allt väsentligt dagvatten
ska samlas och ledas åt sydöst. Denna hantering ska tilldelas större vikt när
kontrollplan tas fram för projektet och avsynas under de för hanteringen
viktiga månaderna kring snösmältningen för att säkerställa funktionen. Vad
gäller yta för snöupplag så finns det på ovansidan mot vägen från huset 402
kvadratmeter tillgänglig yta varav 100 kvadratmeter kan upptas av 2-4 pplatser inklusive infart och anses vara tillräckligt för att ordna snöupplag som
fungerar med dagvattenhanteringen. För den egna infarten med parkeringar
som upptar 130 kvadratmeter finns det 90 kvadratmeter markyta
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att nyttja som upplag, och om detta inte är tillräckligt finns det enligt sökande
möjlighet att köpa till extra transport av snö i den mån den infarten ska nyttjas.
I en plan som saknar begränsningar vad gäller volym och placering kan
prövning ske mot 2 kap. 6 § plan- och bygglagen (2010:900). För nyttjandegraden av fastigheten är detta inte reglerat i detaljplanen utan det nämns endast
att byggnader längre än 15 meter ska delas upp i mindre volymer, vilket det
gör genom sin tre-skeppiga konstruktion. Sökt åtgärd nyttjar 23 % av
fastighetsarean som byggnadsarea vilket inte anses orimligt högt, i förhållande
mot i dagsläget bebyggda och avstyckade fastigheter som ligger runt 21–24%
nyttjandegrad. Detta bortsett från i efterhand avstyckade fastigheter i form av
radhus som ligger runt 55% nyttjandegrad. Volymen av byggnationen är
marginellt förändrad från befintlig bebyggelse då samma tvärsnitt på
sektionerna används men vrids upp ett par grader ifrån varandra i stället för att
ligga parallellt. Samma höjd och taklutning används med den skillnaden att
sockelhöjden ligger högre för att följa vägens lutning, precis som Fredriks väg
3, 5, 7 och 9 gör. Sammantaget passar byggnationen in i landskapsbilden med
sina öppna, glasade gavlar mot dalsidan och träfasad med torvtak där
konstruktionen skjutits in i terrängen för att ge ett lägre intryck. Insyn och
ljudstörningar bedöms inte utgöra en betydande olägenhet då man ska sätta
olägenheterna i relation till platsen åtgärden sker på, i detta fall inom
tätbebyggt område. (prop. 1985/86:1 s. 484) Grannfastigheten Björkfors 1:746
har inga fönster på gaveln mot 1:871 utan den insyn som kan komma att ske
skulle vara från balkong till balkong mellan fastigheterna.
Förutsättningar för lov föreligger enligt plan- och bygglagen 9 kap 30 §.
Upplysningar
• Arbetet får inte påbörjas förrän startbesked lämnats.
• Startbesked kan inte lämnas förrän samråd har hållits.
• Ni kallas härmed till samråd och uppmanas snarast ta kontakt med
byggnadsinspektören för att boka tid för detta.
• Vid samrådet ska ni (byggherren) och kontrollansvarig vara med.
• Senast vid samrådet ska följande kompletterande handlingar inlämnas:
• Förslag på kontrollplan
• Konstruktionsritningar, grund, tak och väggar.
• Kvitto på klimatdeklaration.
• Brandskyddsdokumentation.
• 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.
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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.
Innan markarbeten påbörjas kan byggherren beställa husutsättning via
länk: https://www.storuman.se/Bygga-bo--miljo/kartor-ochmatning/matning/ eller så ska den person som ska utföra utstakningen
lämna in intyg på att grundläggande mätteknisk färdighet finns enligt
Lantmäteriets rekommendationer:
Med grundläggande mätningsteknisk färdighet menas tillräcklig färdighet
för att självständigt kunna bedriva och ansvara för de flesta typer av
mätningsteknisk verksamhet. För denna färdighet bör krävas: examen
från en mätningsteknisk utbildning på minst 2 år kompletterad med
praktisk erfarenhet i minst 2 år - så att summan blir minst 5 år. Exempel: 2
års utbildning och 3 års praktisk erfarenhet.
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.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
Detaljplan
Översiktsplan
Yttrande från sakägare
Beslutet sänds till
Sökanden
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Strandskyddsdispens – Luspen 1:170
Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att strandskyddsdispens ges för brygga på fastigheten Luspen 1:170 vid
Storuman i enlighet med situationsplan,
att den yta som får tas i anspråk för brygga är begränsad till måtten på
situationsplan,
att strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad avslås.
Villkor för beslut:
att bryggan inte förses med skyltar eller anordningar som hindrar eller
avhåller allmänheten från att vistas på stranden.
att bryggan kräver genomströmning invid stranden.
att åtgärder för förankring av bryggan kan utgöra vattenverksamhet och ska
därmed ansökas om hos Länsstyrelsen Västerbotten.
Giltighetstid
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7
kap. 18 h § miljöbalken).
__________________________
Sammanfattning av ärendet
Sökande önskar uppföra en ersättningsbyggnad och brygga på fastigheten
Luspen 1:170.
Bedömning
Ärendet om ersättningsbyggnaden har prövats tidigare i ärende 2021.487-317,
beviljandet överprövades och upphävdes av Länsstyrelsen Västerbotten.
Beslutet fastställdes sedan i dom M3077-21 av Mark- och miljödomstolen.
Prövningstillstånd till MÖD beviljades ej.
För bryggan föreligger särskilt skäl för strandskyddsdispens enligt 7 kap § 18c
i miljöbalken då området behövs för en anläggning som för sin funktion måste
ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området och
åtgärden inte påverkar förutsättningarna för den allmänrättsliga tillgången till
strandområdet och inte väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och
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växtlivet på land och i vatten. Länsmuseet har i yttrande förtydligat
fornlämningens placering och har inget att erinra. Enligt Storumans kommuns
LIS-plan anges att regeln om landsbygds-utveckling i strandnära lägen bör
kunna användas för bastu, båthus, badanläggningar och liknande även utanför
hemfridszonen. Och att detta ska gälla även utanför utpekade områden efter
särskild motivering och utredning om dispensens betydelse för landsbygdsutvecklingen. För detta har Länsstyrelsen Västerbotten i beslut 2022-06-27,
ärendebeteckning 526-3871-2022, klargjort att prövning av komplementbyggnader enligt LIS enbart ska ske i samband med prövning om bostadshus.
Yttranden
Sökande har i yttrande daterat 2022-08-15 anfört att Storumans kommun ska
med hänvisning till sin lokalkännedom vidhålla sitt tidigare beviljade från 2021.
Västerbottens museum har inget att erinra och delar sökandes uppfattning om
att platsen tagits i anspråk, och säger att ny byggnad bör ha karaktären av ett
fritidshus.
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 landoch 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
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1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är
väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet
inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också
beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller
åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en
dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande
komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset
eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus (7 kap.
18 d § miljöbalken).
Övriga upplysningar
1. Överprövning och överklagande
Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta
beslut eller inte. Sökanden upplyses även om att vissa föreningar som
enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskyddsoch 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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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 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 [598037.41 7221266.94]
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
Yttrande från Västerbottens Museum
Yttrande från sökande
Beslut i ärende 526-3871-2022, Länsstyrelsen Västerbotten
Upplysning
Hur man överklagar, se bilaga
Beslutet sänds till:
Sökanden
Länsstyrelsen i Västerbottens län
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Förhandsbesked – Västansjö 1:2
Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) meddela ett
positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med
komplementbyggnad på fastigheten Västansjö 1:2.
Beslutet är förenat med nedanstående villkor:
1. Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning och placering.
2. Tillfartsväg anordnas enligt befintlig traktorväg, servitut på stamfastigheten
ska ordnas.
_____________________________________
Bestämmelser
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.
Sakägare
Berörda grannar har beretts tillfälle att avge yttrande och har inget att erinra mot
föreslagen åtgärd. Några svar har uteblivit, vid eftersök visar det sig att det
beror på, bortgång, utlandsboende eller att de inte varit kontaktbara.
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. Storumans
kommun har i översiktsplanen tagit ställning till att det är angeläget att aktivt
jordbruk finns i kommunen och ges förutsättning att utvecklas. Detta med tanke
på att jordbruket som näring men också med tanke på att landskapet hålls öppet
så att det blir trevligt att bo i byarna även i fortsättningen. Ett öppet landskap är
också en värdefull tillgång för besöksnäringen. S. 34. För att behålla denna
kvalitet bör ny bebyggelse placeras i skyddade och med hänsyn till
landskapsbilden lämpliga lägen. Även om den uppodlade marken håller på att
växa igen bör i första hand andra lägen för ny bebyggelse sökas. Genom att t ex
lägga ny bebyggelse i kantzoner till den uppodlade marken kan fritidshusägarnas intresse att bevara ett vackert landskap medverka till att marken hävdas.
S. 68.
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Upplysningar
• Tillståndet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
• Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs
inom två år från dagen för detta beslut. Görs inte ansökan om bygglov inom
den angivna tiden upphör tillståndet att gälla.
• Inrättande av avlopp kräver tillstånd från miljökontoret.
• Beslutet kungörs i Post- och inrikes tidningar, www.poit.se
• Gränsgrannar och kända sakägare underrättas om beslutet enligt 9 kap 41 §.
• Ärendet kan komma att överklagas inom tre-fyra veckor.
• Hur man överklagar, se bilaga.
Avgift
Avgift i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige enligt bifogad
räkningsspecifikation. Faktura skickas separat.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
Översiktsplan
Yttrande från sakägare
Kartbild
Beslutet sänds till
Sökanden
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Bygglov och startbesked – Notvarpet 3
Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för nybyggnad av nätstation (NS08177), Notvarpet 3,
att startbesked beviljas med stöd av 10 kap. 3 § plan- och bygglagen
(2010:909),
att kontrollplan godkänns,
att byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked erhållits,
att för slutbesked ska signerad kontrollplan och anmälan om slutbesked skickas
till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
att färdigställandeskydd inte krävs för entreprenadsummor lägre än 400 000 kr.
______________________
Bestämmelser
För området gäller detaljplan. Förslaget strider mot gällande detaljplan vad
avser placering på prickad mark.
Sakägare
Berörda grannar har beretts tillfälle att avge yttrande och har inget att erinra mot
föreslagen åtgärd. Inga synpunkter har framförts som förhindrar lov.
Handläggarens bedömning
Förslaget innebär en sådan mindre avvikelse från detaljplanen som avses i planoch bygglagen 9 kap 31 b §, då avvikelserna är förenliga med detaljplanens
syften. Åtgärden hamnar utanför detaljplanebestämmelse som anger vart
transformatorstation ska vara, men den nya större versionen ryms inte och kan
inte monteras efter rivning av den befintliga.
Förutsättningar för lov föreligger enligt plan- och bygglagen 9 kap 30 §.
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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 §.
• 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.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
Detaljplan
Beslutet sänds till
Sökanden
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Delegationsärende – Umfors 1:177
Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att nämnden godkänner avvikelse gällande byggnadshöjden,
att byggnadsinspektör får delegation att bevilja bygglov i ärendet.
_________________________
Bestämmelser
För området gäller detaljplan. Förslaget strider mot gällande detaljplan vad
avser byggnadshöjden.
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 planoch bygglagen 9 kap 31 b §, då avvikelserna är förenliga med detaljplanens
syften. Avvikelsen på 11 cm för byggnadshöjden ligger på under 3 procent och
tillsammans med en taklutning på 30 i stället för 35 grader ger det en lägre
nockhöjd om 40 cm. Förutsättningar för lov föreligger enligt plan- och
bygglagen 9 kap 30 §. Tekniskt samråd genomfört 2022-08-05.
Upplysningar
• Ärendet kan komma att överklagas inom tre-fyra veckor.
• Hur man överklagar, se bilaga.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
Detaljplan
Yttrande från sakägare
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Bygglov – Laxnäs 2:18
Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus på Laxnäs 2:18 samt ändrad
användning av befintligt fritidshus till gäststuga med stöd av plan- och
bygglagen 9 kap. 30 §,
att kontrollansvarig är Anders Jonsson,
att tekniskt samråd krävs,
att arbetsplatsbesök krävs,
att utstakning krävs enligt plan- och bygglagen 10 kap 26 §, se upplysningar,
att slutsamråd ska hållas på Laxnäs 2:18 när byggnaden är färdig,
att naturförutsättningarna ska tar till vara så långt som möjligt med stöd av 8
kp. 9 § PBL,
att byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked erhållits,
att färdigställandeskydd inte krävs för entreprenadsummor lägre än 400 000 kr.
_____________________________
Bestämmelser
Det befintliga fritidshuset som lämnades bygglov på 1975 och som får ändrad
användning till gäststuga är på 47,5 m², vilket strider mot gällande detaljplan
som inte tillåter en större byggnadsyta för uthus eller annan gårdsbyggnad än
35 m².
Sakägare
Inga grannar berörs av åtgärden.
Handläggarens bedömning
Ett antal uthus och gårdsbyggnader med bygglov inom planområdet har en
byggnadsyta upp till 50 m². Förslaget bedöms innebära en sådan mindre
avvikelse från detaljplanen som avses i plan- och bygglagen 9 kap 31 b §,
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då avvikelserna är förenliga med detaljplanens syften och liknande avsteg från
detaljplanen tidigare gjorts.
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 §.
• Innan markarbeten påbörjas kan byggherren beställa husutsättning via länk:
https://www.storuman.se/Bygga-bo--miljo/kartor-och-matning/matning/
eller så ska den person som ska utföra utstakningen lämna in intyg på att
grundläggande mätteknisk färdighet finns enligt Lantmäteriets
rekommendationer:
• Med grundläggande mätningsteknisk färdighet menas tillräcklig färdighet
för att självständigt kunna bedriva och ansvara för de flesta typer av
mätningsteknisk verksamhet. För denna färdighet bör krävas: examen från
en mätningsteknisk utbildning på minst 2 år kompletterad med praktisk
erfarenhet i minst 2 år - så att summan blir minst 5 år. Exempel: 2 års
utbildning och 3 års praktisk erfarenhet.
• 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.
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Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
Detaljplan
Kartbild
Beslutet sänds till:
Sökanden
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§ 100

Meddelanden
Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
1
Dnr 2021.967
901
Protokoll 220428 från Kommunfullmäktige § 59 – Bestämmelser om
ersättningar mm för kommunalt förtroendevalda mandatperioden 2023-2026
(KS/2021:1061).
2
Dnr 2021.791
300
Protokoll 220428 från Kommunstyrelsen § 79 – Tertialuppföljning januari –
april 2022 för Storumans kommun (KS/2022:340).
3
Dnr 2021.988
901
Protokoll 220530 från Kommunstyrelsen § 87 - Granskning av
kommunkoncernens arbete med interkontroll (KS/2022:284).
4
Dnr 2021.1137
745
Beslut 220603 från Länsstyrelsen – tillsyn enligt lag om tobak och liknande
produkter (2018:2088) och alkohollagen (2010:1622) i Storumans kommun.
5
Dnr 2016.522
836
Beslut 220603 från Jordbruksverket om provtagning och undersökning av fisk,
dnr 6.3.17-12600/2022.
6
Dnr 2010.215
836
Beslut 220609 från Länsstyrelsen - Tillstånd till uppförande och drift av
vindkraftverk vid Pauträsk i Storumans och Vilhelminas kommuner.
7
Dnr 2022.4
836
Beslut 220506 från Länsstyrelsen - föreläggande enligt 12 kap 6 § miljöbalken
samt dispens att framföra motordrivet fordon i terräng inom
undersökningstillstånd Gunnarn nr 24, 116 A och Storuman nr 1, Storumans
kommun.
8
Dnr 2021.791
300
Protokoll 220428 från Kommunfullmäktige § 81 – Tertialuppföljning januari –
april 2022 för Storumans kommun (KS/2022:340).
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9
Dnr 2022.554
831
Information om hantering av bygglovsremisser för solceller (FM202215610:2).
10
Dnr 2022.554
831
Information om Försvarsmaktens beredning av remisser gällande riksintressen
för totalförsvarets militära del (ex blov) (FM2022-13470:1).
11
Dnr 2016.522
836
Beslut 220623 från Jordbruksverket om undantag från Jordbruksverkets
tidigare beslut (220603) dnr 6.3.17-12600/2022.
12
Dnr 2016.522
836
Beslut 220623 från Jordbruksverket om provtagning av fisk - slakta ut och
sanera från alla kassar,
dnr 6.3.17-12600/2022
13
Dnr 2022.4
836
Beslut 220623 från Länsstyrelsen - föreläggande enligt 12 kap 6 § miljöbalken
för prospekteringsarbeten i form av geologisk hällprovtagning inom
undersökningstillstånd Storuman nr 1, Storumans kommun.
14
Dnr 2022.289
317
Beslut 220523 från Länsstyrelsen - att upphäva kommunens
strandskyddsdispens inom fastigheten Boksjön 1:136, Storumans kommun.
15
Dnr 2016.24
836
Dom 220628 fr Mark- och miljödomstolen - tillstånd till gruvbrytning för
Dragon Mining Sweden vid Fäbolidengruvan, mål nr M 1950-18.
16
Dnr 2016.24
836
Yttrande 220628 med bilagor från Föyen till Mark- och miljödomstolen ang
ansökan om ändringstillstånd med bilagor, mål nr M1780-21.
17
Dnr 2022.461
317
Beslut 220629 från Länsstyrelsen - att godkänna kommunalt beslut om
strandskyddsdispens inom fastigheten Kaskeluokt 3:10, Storumans kommun.
18
Postlista 31/22
Beslut 220629 från Bergstaten – Undersökningstillstånd för området
Svartliden nr 3 i Storumans och Lycksele kommuner.
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19
Dnr 2022.285
317
Beslut 220630 från Länsstyrelsen - att godkänna kommunalt beslut om
strandskyddsdispens inom fastigheten Umfors 1:15, Storumans kommun.
20
Dnr 2007.116
356
Beslut 220630 från Länsstyrelsen – tillstånd att bedriva fortsatt och utvidgad
täktverksamhet av berg och morän inom fastigheten Allmänningsskogen 1:1 i
Storumans kommun, TDS 21:112.
21
Dnr 2022.448
835
Beslut 220701 från Länsstyrelsen - godkänner nedläggning av uttagsledning
samt bortledande av vatten från en ava i anslutning till Umeälven i Storumans
kommun (inom fastigheterna Björkfors 1:10 & 1:414).
22
Dnr 2007.116
356
Beslut 220701 från Länsstyrelsen - Kopia av beslut om godkännande av
ekonomisk säkerhet för tillstånd till täktverksamhet inom fastigheten
Allmänningsskogen 1;1, Storumans kommun, TDS 21:112.
23
Dnr 2022.4
836
Beslut 220705 från Länsstyrelsen - föreläggande enligt 12 kap 6 § miljöbalken
för anläggande av anslutningsled till Björkforsleden på fastigheten Björkfors
1:5 och 1:7, Storumans kommun.
24
Dnr 2022.548
317
Beslut 220721 från Länsstyrelsen - att godkänna kommunalt beslut om
strandskyddsdispens inom fastigheten Sågnäset 2, Storumans kommun.
25
Postlista 34/22
Information 220728 från Jordbruksverket - hantering av död vilda fåglar.
26
Dnr 2007.116
356
Beslut 220805 från Länsstyrelsen Västerbotten – Överklagat beslut om
täktverksamhet inom fastigheten Allmänningsskogen 1:1, Storumans kommun
har inkommit i rätt tid.
27
Dnr 2018.652
327
Redovisning av avslutat mål 22-08-03 från Kronofogden gällande Hemavan
Utleie AB.
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28
Dnr 2022.625
317
Beslut 22-08-16 från Länsstyrelsen Västerbotten att godkänna Storumans
kommuns beslut 22-07-22 om strandskyddsdispens inom fastigheten Klippen
1:129.
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Anmälan av delegationsbeslut fattade inom förvaltningen
Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten fattade inom förvaltningen
för perioden fram till augusti 2022.
Handlingar i ärendet
Lista över delegationsbeslut ur förvaltningens ärendehanteringssystem från
2022-06-08 fram till 2022-08-22.
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