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ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 
Sammanträdesdatum 2021-03-31  

 
Datum för anslags- 
uppsättande 

2021-04-12                            
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nedtagande 

2021-05-04 

 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Storumans kommun 

Underskrift Ordförande: 
Peder Wiklund  
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Information från förvaltningen 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar följande information: 

      
 Förvaltningschef informerade om pandemin. Samtliga är friska på  

      förvaltningen. Ett klagomål om trängsel har inkommit. 
 

 Svenska Kraftnät överklagade faktura gällande bygglovsavgift till 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen återförvisade ärendet tillbaka till förvaltningen 
för uträkning av byggnadsavgiften. Omräkning av avgiften görs och det 
skickas ut en ny faktura. 

 
 Miljöinspektör informerade nämnden gällande resultat samt förslag på 

åtgärder från Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen inom område 
dricksvatten. Ett flertal av åtgärderna är av administrativ karaktär som 
åtgärdats i samband med byte av ärendehanteringssystem. Ett av 
åtgärdsförslagen handlar om att tydliggöra den del av livsmedelskontrollen 
som omfattar dricksvatten i kontroll- och kompetensförsörjningsplan 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bör även säkerställa att en 
beredskapsplan tas fram för livsmedel och dricksvatten för Storumans 
kommun. 

 
 Vid upprättande av detaljplan så beställes en grundkarta av Tekniska 

förvaltningen. Kostnaden för grundkarta står idag Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för och inte exploatören. Förvaltningen skapar ett 
ärende och det kommer att tas upp till kommande nämndsammanträde. 
 

 Förvaltningschef, Mattias Åkerstedt, avslutar sin tjänst som per sista augusti i 
år. Ny rekrytering har påbörjats. 
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§ 23    
 
Jäv och intressekonflikt 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att ledamot Runar Frohm (S) anmäler jäv eller intressekonflikt i  
§ 37 och Torkel Stångberg (V) § 47. 
 
 
Bakgrund 
Enligt nämndens beslut 2010-05-11, § 75, ska eventuellt jäv eller  
intressekonflikt anmälas innan ärendena börjar behandlas. 
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§ 24    
 
Godkännande av föredragningslista 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan. 
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§ 25   MB-2020-897-300 
 
Budgetuppföljning januari-februari 2021 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisad budgetuppföljning för januari-februari 2021. 
 
 
Bakgrund 
Nämnden följer varje månad upp det ekonomiska utfallet gentemot budget. 
 
Bedömning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet ligger enligt redovisat utfall 
ca 119 tkr bättre jämfört med budget för perioden. De poster där det är möjligt 
har periodiserats. Resultatet är bra jämfört med samma period föregående år.  
 
Beslutsunderlag 
Resultat jan-feb 2021 
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§ 26   MB-2021-71-905 
 
Omprövning av beslut gällande ställningstagande av förordning 
(SFS 2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att vid tillämpningen av förordning (SFS 2020:956) om tillfälligt förbud mot 
servering av alkohol gäller följande tolkning i Storumans kommun: 
 
att punkten flyttas till uppföljning av nämndens beslut/protokoll, diarienummer: 
2021.9-905 för kommande nämndsammanträden. 
 
 
Redovisning av ärendet 
Efter klockslaget för alkoholförbud utifrån SFS 2020:956 får inga andra 
alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat än folköl serveras (för 
närvarande kl 20.00). 30 minuter därefter ska alkoholdryck och alkoholdrycks-
liknande preparat förutom folköl vara bortplockade från borden och gästerna. 
Under tiden får gästerna sitta kvar medan verksamheten övergår till att servera 
folköl och alkoholfri dryck, och utrymning behöver ej ske förrän den tid som 
följer av beviljat serveringstillstånd. Det serveringsställe som fortsätter med 
folkölsservering efter klockslaget för alkoholförbudet ska tillhandahålla ett 
matutbud med minst ett par maträtter och därtill lättdrycker under hela den tid 
som folkölsserveringen pågår. Utrymning ska ske senast den tid som framgår av 
serveringstiderna i respektive serveringstillstånd. Ändras klockslaget till kl 22.00 
gäller beslutet under samma förutsättningar, men med kl 22.00 som stopp för 
försäljning av alkoholdrycker, alkoholdrycksliknande preparat (folköl 
undantaget).  
 
Bakgrund 
Med tillfälligt alkoholförbud efter kl. 22.00/20.00 genom förordning (SFS 
2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol och därtill kopplade 
ändringar, följer frågan om huruvida förordningens rättsföljd sträcker sig till att 
omfatta förändrad serveringstid. Förordningen om förbud att servera vissa 
alkoholdrycker under vissa tider på dygnet utgår från 3 kap. 10 § 1st alkohol-
lagen (SFS 2010:1622). Paragrafen ger regeringen möjlighet att förbjuda eller 
inskränka försäljning av alkoholdrycker om det finns synnerliga skäl för det. 
Förbudsförordningen innebär ett generellt försäljningsförbud som träffar  
Samtliga tillståndshavare och som därigenom begränsar den serverings- 
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§ 26, forts   MB-2021-71-905 
 
verksamhet som i normalfallet bedrivs med stöd av beviljat serveringstillstånd. 
Förbudet träffar inte resterande del av serveringsverksamheten, det vill säga 
servering av folköl, mat, lättdrycker samt avhämtning av mat är inte förbjudet. 
Förbudet, så som det är utformat, omfattar därtill ej heller ändrad serveringstid 
till vilken alkohollagens krav på utrymning är kopplat, vilket medför att 
serveringsstället efter klockslaget för alkoholförbudet inte torde behöva utrymma 
serveringsstället förrän den tid som följer av beviljat serveringstillstånd. För att 
efterlevnaden ska upprätthållas och säkerställas av tillståndshavaren samt för att 
tillsynsarbetet ska kunna bedrivas inom rimlighetens gräns, är det nödvändigt att 
alla förbjudna alkoholdrycker är bortplockade från bord och i yttersta fall 
avplockade från gästerna senast 30 min efter klockslaget för alkoholförbudet.  
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§ 27   MB-2021-9-905 
 
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 
§ 88 2018.0041 – Uppföljning av arbete kring att bygglov prövas för varje 
spiketält.  
Status: Fortsatt arbete under år 2021. 
 
§ 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. 
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§ 28   MB-2021-174-300 
 
Indexhöjning av livsmedelstaxa from 2022 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå  till 
Kommunfullmäktige:  
 
att tillstyrka att det vid varje kalenderår, med start 2022, sker uppräkning av 
livsmedelstaxan enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV), 
 
att upphäva den tidigare beslutade fasta timtaxan i beslut med diarienummer 
KS/2014:325-460, beslutad 20141125 § 117. 
 
 
Skälen för beslutet 
Beloppsjustering av timtaxan bör göras återkommande för att kompensera för 
den allmänna kostnadsökningen, särskilt avseende löner. Timtaxan för livsmedel 
justerades senast 2015-01-01 från 1122 kr/tim till 1200 kr/tim. Därefter har 
timtaxan var fast och ingen index-uppräkning har skett.  
Timtaxan för livsmedel är och ska vara högre än timtaxa för t.ex. miljö- och 
hälsoskydd. En anledning är att livsmedelslagstiftningen inte tillåter att restiden 
utgör en avgiftsgrundande post vid uträkning av avgift. Däremot tillåter 
lagstiftningen att den timtaxa som är grunden för den avgift som påförs 
verksamhetsutövarna inkluderar kostnaden för inspektörernas restid. Lycksele 
kommun har som exempel en timtaxa på 1433 kr.  
 
Beslutet sänds till 
Kommunstyrelsen 
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§ 29   MB-2021-217-300 
 
Uppdatering av taxa inom miljöbalkens område 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå till 
Kommunfullmäktige: 
 
att fastställa den reviderade taxebilagan för ansökan, anmälan och tillsyn enligt 
miljöbalkens område (taxebilaga 1), 
 
att taxebilagan ska börja gälla från 2021-08-01, 
 
att upphäva den tidigare taxebilagan för ansökan, anmälan och tillsyn enligt 
miljöbalkens område med diarienummer 2019.720-300 beslutad 2019-09-25 § 
131 (taxebilaga 1). 
 
 
Skäl för beslut 
Storumans kommun har ansvar för att kontrollera att miljöbalken och tillhörande 
förordningar efterlevs, ansvaret har genom kommunens reglemente delegerats till 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Detta ska göras genom att anmälningar, 
ansökning och tillsyn handläggs och följs upp. Den som initierar ett ärende eller 
får tillsyn ska betala för den tid som ärendet tar inklusive administrationen för 
detta. Den nya taxan är uppdaterad och anpassad till förändringar i lagstiftningen 
samt till nya kommunala avfallsföreskrifter. Taxan har även gjorts tydligare och 
mer lättläst inom avfallsområdet. Avgifter och prövningarnas omfattning har inte 
ändrats. Ett fåtal prövningar inom andra områden har anpassats bättre till den 
tidsåtgång som krävs för dessa ärenden.   
 
Bestämmelser 
Miljöbalken 27 kap 1 §  
Miljöbalken 26 kap 3 § p 3 
 
Redovisning av ärendet 
Lagstiftning inom avfallsområdet har ändrats. Detta främst genom att 
avfallsförordningen gjorts om i grunden och nu är indelad i kapitel samt att fler 
områden omfattas av prövning. Detta berör sortering och möjligheter till dispens 
från sorteringskravet för avfall inom verksamheter. Vidare så har Storumans 
kommun antagit nya föreskrifter för avfallshanteringen i kommunen. I samband 
med detta har prövningarna för dispenser enligt föreskrifterna förtydligats och  
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§ 29, forts   MB-2021-217-300 
 
blivit mer lättlästa än i tidigare taxebilaga. Avgiften för nämnda prövningar har 
inte ändrats.  
 
Bilagor 
Taxebilaga 1 

 
Beslutet sänds till 
Kommunstyrelsen 
  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 
 
 

Sida 13(55) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 

2021-03-31  

 

  
Justerandes sign Beslutsexpediering/Utdragsbestyrkande 

 

§ 30   MB-2021-186-812 
 
Kompetensförsörjningsplan för livsmedel 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att anta kompetensförsörjningsplanen 2021-2023 gällande livsmedelstillsyn. 
_______________________ 
 
Bestämmelser 
Från och med den 1 januari 2017 måste alla kontrollmyndigheter inom livsmedel 
upprätta en kompetensförsörjningsplan enligt Livsmedelsverkets föreskrifter 
(LIVSFS 2005:21 § 3g). Bestämmelser om kontrollmyndigheters 
kompetensförsörjning finns i artikel 6 i förordning (EG) nr 882/2004.  
En kompetensförsörjningsplan ska säkra att kommunen på kort och lång sikt har 
tillgång till kompetenta medarbetare så att målen för livsmedelskontrollen 
uppfylls.  
 
Kommunens kompetensförsörjningsplan sträcker sig från perioden 2021–2023. 
Information om personella resurser samt behov till denna plan har hämtats från 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens behovsutredning, antagen 2020-12-11.  
 
Redovisning av ärendet 
Kontrollmyndigheten ska upprätta en plan för kompetensförsörjning  
(kompetensförsörjningsplan) som ska hållas uppdaterad. Av planen ska följande 
framgå: 
• den kompetens som myndigheten behöver för att fullgöra sina 

kontrolluppgifter, 
• den kompetens som finns hos myndighetens personal samt andra personer 

som bedriver kontrollverksamhet för myndigheten, 
• behovet av kompetensutveckling hos personalen, 
• hur myndigheten avser att uppfylla kraven på kompetensförsörjning. 

 
Kompetensförsörjningsplanen är ett dokument med nära anknytning till 
kommunens plan för livsmedelskontroller, och ska säkerställa att 
kontrollmyndighetens medarbetare har den kompetens som behövs för att utföra 
sin uppgift genom bland annat kompetensutveckling. Kontrollmyndigheten har 
som mål att minst en inspektör ska delta på länsträffarna för livsmedelskontroller 
som genomförs två gånger per år för att inhämta ny kunskap och utöka 
kontaktnätet. 
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§ 30, forts   MB-2021-186-812 
 
Storumans kommun är även en del i en samverkansgrupp kallad SAMSA där 
flertalet av kommunerna i norra Sveriges inland deltar. Vanligtvis deltar samtliga 
inspektörer och chefer från varje kommun i SAMSA och träffas två gånger per år 
för att diskutera såväl stora samarbetsprojekt som mer specifika ärenden inom 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde.  
 
Kompetensbehov 
Fördjupad kompetens saknas idag gällande dricksvattenanläggningar. För att 
hålla en fortsatt kompetens inom övriga tillsynsområden samt i tillsynsmetodik är 
det viktigt med kontinuerlig vidareutbildning.  
 
Kompetensförsörjning 
För att få fördjupad kompetens gällande dricksvattenanläggningar kommer 
berörd miljöinspektör att genomföra utbildning inom området, se nedan, samt 
samverka med kommuner inom SAMSA och Region 8. Avsikten är att ta del av 
andra kommuners arbetssätt och om möjligt följa med på tillsynsbesök i en annan 
kommun. Under 2021 planeras följande utbildningar att genomföras:  
• Grundläggande om dricksvattenreglerna  
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§ 31   MB-2019-867-746 
 
Avslag - Ansökan om försäljning av tobaksvaror 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att i enlighet med 5 kap. 1 och 2 §§ Lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter avslå ansökan från Kåtaviken Servicecenter AB, organisationsnummer 
556804–4779, ansökan om tillstånd att bedriva detaljhandel med tobaksvaror vid 
Kåtaviken Servicecenter, Kåtaviken 205, 920 66 Hemavan. 
 
att försäljning av tobaksvaror i butik Kåtavikens Servicecenter är förbjuden då 
beslutet har vunnit laga kraft.  
 
Beslutet meddelas med stöd av 5 kap. 1 och 2 §§ Lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. 
__________________________ 
 
Motivering 
För att beviljas ett tillstånd krävs enligt 5 kap. 2 § Lag (2088:2018) om tobak och 
liknande produkter (LTLP) att sökanden visar att denne 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 ställs upp i lagen. Lämplighetsprövningen ska avse 
sökandens personliga och ekonomiska förhållanden i vid mening (prop. 
2017/18:156, ny lag om tobak och liknande produkter s. 191). 
 
I Polismyndighetens yttrande framgår det att person med betydande inflytande 
har vid två tillfällen, 2016 och 2019, dömts för bokföringsbrott och att 
Polismyndigheten har erinran mot att sökande beviljas tillstånd med anledning av 
detta.   
 
5 kap. 2 § LTLP som avser personlig och ekonomisk lämplighet är enligt 
regeringens proposition 2017/18:156 sid. 63 utformad med 8 kap. 12 § 
Alkohollagen (2010:1622) som förebild. I en dom från kammarrätten i  
Jönköping (mål-nr. 2008–4053) gällande ekonomisk lämplighet att inneha 
serveringstillstånd, fastställer man att ekonomisk misskötsamhet kan visa sig  
på många olika sätt. Den allvarligaste formen av ekonomisk misskötsamhet är 
ekonomisk brottslighet. I det alkoholpolitiska sammanhanget har sådan 
brottslighet som har anknytning till rörelsen betraktats som särskilt allvarlig 
(prop. 1994/95:89 s. 103). 
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§ 31, forts   MB-2019-867-746 
 
I proposition 2017/18:156 sid. 63 framgår det att särskilt graverande bör vara 
t.ex. brott som har anknytning till rörelsen, ekonomisk brottslighet och 
tobaksrelaterad brottslighet. I samma proposition sid. 63 kan man också läsa att 
innan försäljningstillstånd kan komma i fråga för någon som är brottsligt 
belastad, har varit ekonomiskt misskötsam eller fått ett tidigare försäljnings-
tillstånd återkallat måste sökanden visa att han eller hon under viss tid har levt 
laglydigt och varit ekonomisk skötsam. Hur lång karenstid som är lämplig får 
bedömas utifrån förhållandena i det enskilda fallet, dvs. karenstiden måste kunna 
variera med hänsyn till bl.a. brottets art.  
 Enligt 5 kap. 1 § Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter får endast 
den som har tillstånd bedriva detalj- eller partihandel med tobaksvaror.  Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden bedömer mot bakgrund av yttranden från 
Polismyndigheten samt övriga inkomna uppgifter är av sådan art att kraven i 5 
kap.2 § Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter avseende ekonomisk 
lämplighet inte kan anses uppfyllda.  
 
Tillstånd att sälja tobak kan därmed inte meddelas. 
 
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, övergångsbestämmelser 
2018:2088 p. 4 En detaljhandlare som före lagens ikraftträdande har anmält 
försäljning av tobaksvaror enligt 12 c § tobakslagen får fortsätta att bedriva sådan 
försäljning, om detaljhandlaren senast den 1 november 2019 ansöker om tillstånd 
till försäljning enligt den nya lagen. Försäljning får efter en sådan ansökan 
fortsätta i avvaktan på tillståndsmyndighetens beslut. För försäljning som sker 
innan tillståndsmyndigheten har meddelat beslut i tillståndsfrågan ska 
bestämmelserna i tobakslagen gälla. 
 
Detta beslut går att överklaga, se bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse/utredning 2021-03-11. 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningsbekräftelse 
 
Beslutet sänds till 
Kåtavikens Servicecenter AB 
Polismyndigheten 
Länsstyrelsen i Västerbottens Län 
Folkhälsomyndigheten 
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§ 32   MB-2019-864-746 
 
Avslag - Ansökan om försäljning av tobaksvaror 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att i enlighet med 5 kap. 1 och 2 §§ Lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter avslå ansökan från Vision 2002 AB, organisationsnummer 556558-
8828, ansökan om tillstånd att bedriva detaljhandel med tobaksvaror vid 
Gränslöst Köpcenter, Umfors 2220, 920 66 Hemavan. 
 
att försäljning av tobaksvaror i butik Gränslöst köpcenter är förbjuden då 
beslutet har vunnit laga kraft.  
 
Beslutet meddelas med stöd av 5 kap. 1 och 2 §§ Lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter.  
____________________________ 
 
Motivering 
Enligt 5 kap. 1 § Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter får endast 
den som har tillstånd bedriva detalj- eller partihandel med tobaksvaror.  
För att beviljas ett tillstånd krävs enligt 5 kap. 2 § att sökanden visar att denna 
med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och 
omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att 
verksamheten kommer att drivas enlighet med de krav som ställs upp i lagen. 
Lämplighetsprövningen ska avse sökandes personliga och ekonomiska 
förhållanden i vid mening (prop2017/18:156, ny lag om tobak och liknande 
produkter s. 191). 
 
5 kap. 2 § LTLP som avser personlig och ekonomisk lämplighet är utformad med 
8 kap. 12 § Alkohollagen (2010: 1622) som förebild. Enligt alkohollagens 
proposition (prop. 1994/95:89 s. 103–104) krävs det ekonomisk skötsamhet för 
att få tillstånd. Den som drar sig undan från beskattning eller i övrigt på ett 
betydande sätt missköter sina ekonomiska ålägganden gentemot det allmänna och 
är därför inte lämplig att inneha tillstånd enligt lagen. Som exempel kan nämnas 
misskötta skatte- och avgiftsinbetalningar och allvarligt åsidosättande av 
bokförings- och uppgiftsskyldighet. Av en tillståndshavare krävs därför att den 
självmant fullgör sina ålägganden när det gäller bland annat skatter och avgifter. 
Detta för att motverka osund konkurrens för branschen om tillståndshavare, 
genom ekonomisk misskötsamhet, skaffar sig konkurrensfördelar.  
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§ 32, forts   MB-2019-864-746 
 
Som exempel på olämplighet som bör medföra återkallelse eller avslag för 
sökanden nämns ekonomisk misskötsamhet, även om den inte är brottslig (prop. 
2009/10:125 s. 117Alkohollagen).  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer mot bakgrund av yttranden från 
Skatteverket och Kronofogdemyndigheten samt inkomna uppgifter att kraven i 5 
kap. 2 § Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter avseende ekonomisk 
lämplighet inte kan anses uppfyllda.  
 
Tillstånd att sälja tobak kan därmed inte meddelas. 
 
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, övergångsbestämmelser 
2018:2088 p. 4 En detaljhandlare som före lagens ikraftträdande har anmält 
försäljning av tobaksvaror enligt 12 c § tobakslagen får fortsätta att bedriva sådan 
försäljning, om detaljhandlaren senast den 1 november 2019 ansöker om tillstånd 
till försäljning enligt den nya lagen. Försäljning får efter en sådan ansökan 
fortsätta i avvaktan på tillståndsmyndighetens beslut. För försäljning som sker 
innan tillståndsmyndigheten har meddelat beslut i tillståndsfrågan ska 
bestämmelserna i tobakslagen gälla. 
 
Detta beslut går att överklaga, se bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse/utredning 2021-03-11 
 
Bilaga:  
Hur man överklagar 
Delgivningsbekräftelse 
 
Beslutet sänds till 
Vision 2002 AB 
Polismyndigheten 
Länsstyrelsen i Västerbottens Län 
Folkhälsomyndigheten 
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§ 33   MB-2021-59-745 
 
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 
samt cateringtillstånd enligt 8 kap 2 § Alkohollagen 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja Norrsken Hemavan AB org.nr. 559294-5868, tillstånd att servera öl, 
vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten 11.00-00.00 
alla dagar på restaurang och uteservering, Auroras kök, Blå vägen 44, 920 66 
Hemavan, i Storumans kommun enligt 8 kap 2 § alkohollagen, 
 
att bevilja Norrsken Hemavan AB org. nr. 559294-5868 cateringtillstånd till 
slutna sällskap, 
 
att servering medges enligt markering i planritning, daterad 2021-02-09, 
 
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 §. Lokalen har ett godkänt 
kök i anslutning till restaurangen och erbjuder gästerna ett varierat utbud av 
maträtter. Bolaget uppfyller därmed kravet i 8 kap 4 1 och 15§ alkohollagen. 
Polismyndigheten har i sitt remissyttrande ställt krav på att uteserveringen ska 
vara avgränsad på ett klart och tydligt sätt.  
 
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  
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§ 33, forts   MB-2021-59-745 
 
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. 
 
Redovisning för ärendet 
Norrsken Hemavan AB, org. nr, 559294-5868 inkom 2021-02-03 med ansökan 
on stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten inomhus samt på 
uteservering 11.00-00.00. ansökan avser även cateringtillstånd. Styrelsen tillika 
ägarna av bolaget är XXXXX XXXXX och XXXXX XXXXXX 
. Bolaget har inkommit med hyresavtal på lokalen. Finansiering och budget har 
redovisats för tillståndsmyndigheten. Verksamheten ska bedriva restaurang, 
café och catering. En fullständig meny med flertalet för-, varm- och efterrätter 
har inkommit. Remisser har skickats till Polismyndigheten, 
Kronofogdemyndigheten, Skatteverket – normalförfrågan, Omsorgsnämnden 
samt Räddningstjänsten. 
 
Upplysning 
• 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 alkohol detta 
i enlighet med alkohollagens bestämmelser.  

• Tillståndshavaren ska enligt ordningslagen (1993:1617) anmäla till 
polismyndigheten eventuella arrangemang som kräver tillstånd som då 
meddelar de villkor, t.ex. antal ordningsvakter som behövs för 
upprätthållande av säkerhet och ordning.  

• Uteserveringen ska avgränsas på ett klart och tydligt sätt. Serveringen ska 
vara utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. 

• Räddningstjänsten har i sitt yttrande påpekat att lokalen är godkänd under 
förutsättning att utrymningsvägarna är fria och möjliga att användas, att 
brandsläckare/brandpost ska finnas och vara lättillgängliga, att personalen 
ska ha brandskyddsutbildning och ha kunskap om lokalen personkapacitet 
samt att verksamheten ska kunna uppvisa Systematiska brandskyddsarbete 
(SBA) vid tillsyn. 

 
Beslutet kan överklagas, se bifogad hänvisning. 
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§ 33, forts   MB-2021-59-745 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23 
 
Beslutet sänds till 
Länsstyrelsen i Västerbotten 
Polismyndigheten  
Folkhälsomyndigheten 
Räddningstjänsten i Storumans kommun 
Omsorgsnämnden i Storumans kommun 
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§ 34   MB-2021-162-811 
 
Kontrollplan badvatten 2021 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att anta kontrollplan för badvatten 2021, 
 
att Solbergs badplats i Tärnaby ska ingå i kontrollplanen för badvatten. 
 
 
Skälen för beslutet 
Det åligger Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tillgodose hälsoskyddet i 
kommunen, därför har Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden under flertalet år 
provtagit badvatten i kommunen. För att kvalitetssäkra hantering under semester-
tider har en provtagningsplan upprättats för att förenkla för den tjänsteman som 
ska utföra provtagningen och hantera resultatet. 
 
Bestämmelser 
Tillsyn över strandbad utövas av kommunens tillsynsmyndighet. Det sker med 
stöd av 26 kap. 3 § miljöbalken och 45 § förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd.  
 
Redovisning av ärendet 
Provtagningsplanen som nämnden beslutar om har upprättats, inte som ett 
lagkrav, utan som ett stöd för den handläggare som ska provta badvatten. 
Provtagning sker vid sju platser i kommunen Boxan i Stensele, Badsjön och 
Hembygdsgården i Storuman, badplatsen i Gunnarn, badplatsen i Långsjöby, 
badplatsen i Skarvsjöby och badplatsen i Pauträsk. Provtagning sker vid de 
platser där flest personer förväntas bada eller där den största risken för 
föroreningar förväntas. Provtagningsparametrar är Escherchia coli (E.coli), 
Intestinala enterokocker och koliforma bakterier. Två prover per badplats tas,  
ett referensprov före säsong och ett prov under badsäsongen. Visar 
provtagningsresultatet på förhöjda värden kan badplatsen tillfälligt stängas till 
dess att ett nytt prov visar på ett tjänligt resultat. 
 
Bilagor 
Provtagningsplan 
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§ 35   MB-2020-1145-822 
 
Ansökan om att ansluta vattentoalett till ny avloppsanläggning 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att ansökan om att ansluta vattentoalett inom fastigheten Laxnäs 2:49 ska ses 
som en mindre avvikelse från detaljplan Laxnäs 2:2 m.fl. 
_________________________________________ 
 
Skälen för beslutet 
Syftet med planen bedöms inte påverkas för att det installeras vattentoalett i 
fastigheten. Det är sedan tidigare getts tillstånd till enskilt avlopp i området, 
dock har detaljplanefrågan inte behandlats. Området har idag byggnader som 
inte längre kan liknas vid sportstugor från 50- och 60-talet och syftet med 
planen bedöms ha frångåtts. Ansökningshandlingarna behöver dock 
kompletteras för att visa att utsläpp av avloppsvatten kan ske utan olägenheter 
för människors hälsa eller miljö. Speciellt med avseende på dricksvatten då 
området inte har gemensamt vatten utan enskilt, till stor del taget från grävda 
brunnar, nedströms fastigheternas avloppsanläggningar. 
 
Bestämmelser 
Enligt 2 kap 6§ Miljöbalken: Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid 
med en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen 
(2010:900). Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen eller 
bestämmelserna inte motverkas. Lag (2013:758). 
 
Redovisning av ärendet 
En ansökan om enskilt avlopp har inkommit på fastighet Laxnäs 2:49, ärende 
2020.1145-822. Det finns ett befintligt tillstånd, beslutat den 30 maj 1989 via 
den gamla Hälsoskyddslagen. Fastigheten ingår i detaljplanen (då kallad 
byggnadsplan) Laxnäs 2:2 m.fl. antagen 1956. Denna plan är ett tillägg till 
detaljplan Laxnäs 2:2 antagen 1951 och avser ett utökat område med samma 
planbestämmelser. I byggnadsplanen omfattande Laxnäs 2:49 framgår 
följande: 
”Inom området får icke anordnas vattenklosetter.”(s 6, byggnadsplan 1951). 
”Avloppsfrågan kan lämpligen ordnas genom rensbrunnar i marken, vilken har 
stor förmåga att upptaga spillvatten.” (s 8, byggnadsplan 1951). 
Yttrande från planavdelningen 
Tolkning av gamla byggnadsplaner (dagens detaljplaner) kan vara svårt då regler 
och vilka instanser som är beslutande i fråga om lov och eventuella avvikelser  
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§ 35, forts   MB-2020-1145-822 
 
från byggnadsplanen har ändrats genom tid. Aktuell byggnadsplan från 1956 
skall tolkas efter 1947 års byggnadsstadga där det var Länsstyrelsen som hade 
ansvaret om beslut gällande avvikelser från byggnadsplanen. Detta är i dag inte 
möjlig då det är Länsstyrelsen som är den första instans som prövar beslut 
gällande frågor om mark- och bygglov i kommunen och kan således inte ta ett 
beslut som de själva skall pröva. Detta medför att det är miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden som avgör om en avvikelse från byggnadsplanen är 
att betrakta som en mindre avvikelse eller inte och om den kan godkännas eller 
avslås. I det aktuella fallet bör Miljöbalkens 2 kap 6§ vara stödjande då planens 
syfte inte bedöms motverkas. Dagens infiltrationsanläggningar har betydligt 
bättre reningsegenskaper för svartvatten (WC) än byggnadsplanens 
rekommenderade lösning för BDT (bad, disk, tvätt) med ”rensbrunnar i marken”, 
vilket bör motsvara endast en slamavskiljare utan efterföljande rening. Vid en 
prövning av en avloppslösning inom byggnadsplanens område rekommenderas 
det att en utredning om var eventuella vattentäkter och vattenbrunnar (grävda och 
borrade) finns i närheten som kan riskera att kontamineras av en eventuell 
avloppsanläggning. Eventuellt kan andra utredningar också behövas för att 
avgöra markens lämplighet för anordnande av ett enskilt avlopp. 
 
Kommunicering  
Yttrandet från planavdelningen har kommunicerats med den sökande den 11 
februari 2021 med en svarstid senast den 8 mars 2021. Synpunkten att det 
finns ett befintligt tillstånd har inkommit. Informationen har lagts till ärendet. 
 
Bilagor 
Hur man överklagar 
Ansökan 
Översiktskarta 
 
Beslutet sänds till 
Sökande 
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§ 36   MB-2021-206-822 
 
Ansökan om att ansluta vattentoalett till ny avloppsanläggning 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att ansökan om vattenansluten toalett inom fastigheten Björkfors 1:99 ska ses 
som en mindre avvikelse från detaljplanen Krokfors 1:5, 1:8 m.fl. 
 
 
Skälen för beslutet 
Syftet med planen bedöms inte påverkas för att det installeras vattentoalett i 
fritidshuset och bör därför ses som en mindre avvikelse. Syftet med planen är ett 
sportstugeområde som vid tidpunkten för upprättandet av planen år 1980 
bedömdes ha en mer spartansk inrättning med så kallad torrtoalett. Idag ser 
behovet i sportstugeområde/fritidshusområde annorlunda ut varför vattentoalett 
bedöms kunna installeras så länge ett tillstånd enligt Miljöbalken kan beviljas. 
Ansökningshandlingarna behöver dock kompletteras för att visa att utsläpp av 
avloppsvatten kan ske utan olägenheter för människors hälsa eller miljö.  
Det har sedan tidigare beviljats tillstånd till enskilt avlopp i området. Det finns 5 
fastigheter som beviljats tillstånd till vattentoalett enligt Miljöbalken inom 
detaljplanen. Samtliga tillstånd beviljade mellan 2003 och 2013. Ett av 
tillstånden, beslutad år 2013 har gjort bedömningen att föreslagen åtgärd inte 
strider mot syftet med gällande detaljplan. Övriga tillstånd har inte behandlat 
detaljplanefrågan. 
Det finns även en detaljplan Krokfors 1:44, antagen 2006 som tillåter 
vattentoalett, i anslutning till fastigheten Björkfors 1:99 och som är insprängd i 
detaljplan Krokfors 1:5, 1:8 m.fl. 
 
Bestämmelser 
Enligt 2 kap 6§ Miljöbalken: Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med 
en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900). 
Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte 
motverkas. Lag (2013:758). 
 
Redovisning av ärendet 
En ansökan om att ansluta ny vattentoalett till ny avloppsanläggning inkom den 
18 mars 2021. Det finns inget tillstånd till vattentoalett beslutad enligt äldre 
lagstiftning. Gällande detaljplanebestämmelser medger inte vattenklosett. 
Tillstånd till vattenansluten toalett får inte ges i strid med detaljplan varför 
nämnden bör besluta om den ansökta åtgärden ska ses som en mindre avvikelse.  
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§ 36, forts   MB-2021-206-822 
 
En remiss har skickats till planavdelningen som bland annat har yttrat sig enligt 
följande:  
Tolkning av gamla byggnadsplaner (dagens detaljplaner) kan vara svårt då 
regler i fråga om lov och eventuella avvikelser från byggnadsplanen har ändrats 
genom tid. Aktuell byggnadsplan från 1980 skall tolkas efter 1959 års 
byggnadsstadga. Det är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som avgör om en 
avvikelse från byggnadsplanen är att betrakta som en mindre avvikelse eller inte 
och om den kan godkännas eller avslås. I byggnadsplanen står följande: 

 
 
I det aktuella fallet bör Miljöbalkens 2 kap 6§ vara stödjande då planens syfte 
inte bedöms motverkas. 
Vid en prövning av en avloppslösning inom byggnadsplanens område 
rekommenderas det att en utredning om var eventuella vattentäkter och 
vattenbrunnar (grävda och borrade) finns i närheten som kan riskera att 
kontamineras av en eventuell avloppsanläggning. Eventuellt kan andra 
utredningar också behövas för att avgöra markens lämplighet för anordnande av 
ett enskilt avlopp. 
 
Kommunicering 
Yttrandet från planavdelningen har kommunicerats med den sökande den 22 
mars 2021. Svarstid är satt till den 30 mars. 
 
Bilagor 
Ansökan 
Yttrande från planavdelningen 
Hur man överklagar 
 
Beslutet sänds till 
Sökande 
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§ 37   MB-2019-1077-315 
 
Delegation om beslut om samråd - Detaljplan för bostäder på del 
av Klippen 1:11, Storumans kommun, Västerbottens län 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadschef, alternativ nämndens 
ordförande, att ta ställning till samråd. 
 
 
Bakgrund 
Fastighetsägaren inkom 2019-12-03 med ansökan om planbesked för att 
möjliggöra byggnationer av bostäder på del av Klippen 1:11. Området ligger 
strax norr om Klippens kraftstation, på östra sidan om väg E12. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-12-11, § 192, att påbörja planarbetet. 
Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan är framtagen 2020-03-04 och 
länsstyrelsen delar kommunens bedömning att ett genomförande av detaljplanen 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan, varför en 
miljökonsekvensbeskrivning inte är nödvändig. 
 
Kommunen har dock bedömt att det krävs geoteknisk-, vatten- och 
avloppsutredningar. De begärda utredningarna inkom 2020-11-22 från 
fastighetsägaren.   

 
Bestämmelser  
Riksintressen  
Området ligger inom riksintresse för Friluftsliv (Vindelfjällen enligt 3 kap § 6 
MB), rörligt friluftsliv – geografiska bestämmelser för kustturism och friluftsliv 
(enligt 4 kap § 2 MB) samt i närheten av riksintresse för kommunikationer (E12). 
E12 är en rekommenderad väg för transporter av farligt gods. 
 
Översiktsplan  
Förslaget bedöms inte strida mot gällande kommunövergripande översiktsplan. 
Tillkommande bebyggelse ska placeras i inte så exponerade lägen och 
bebyggelsen ska ges en god estetisk utformning. Ny bebyggelse ska därför 
föregås av detaljplaneläggning. Nya direktutfarter på E12 ska undvikas.  
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§ 37, forts   MB-2019-1077-315 
 
Detaljplaner  
Området ligger utom detaljplanelagt området. Norr om området finns en 
detaljplan för bostäder, Klippen 1:6 och 1:8 m.fl., laga kraft 2010 (akt nr 2421-
P11/8).  
 
Rennäringen  
Området ligger inom Ubmeje Tjeälddies åretruntmarker. Inga riksintressen för 
rennäringen berörs direkt. Ubmeje Tjeälddie har i yttrande daterat 2020-03-27 
meddelat att området gränsar till riksintresse för rennäringen och i och med detta 
påverkas renens tidigare vårbete avsevärt. Renskötselns förutsättningar måste 
säkerställas. 
 
Fornlämningar  
Inga kända fornlämningar finns i området. 
 
Grundvattentäkt  
Området ligger inom skyddsområde för kommunal vattentäkt, akt nr 24-TÄR-
1118. Allmänna skyddsföreskrifter fastställdes 1970-11-27. Själva vattentäkten 
ligger cirka 970 meter söder om planområdet (fågelvägen). 
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§ 38   MB-2020-540-315 
 
Granskning – detaljplan för Skytteanska skolan 1:2 i Tärnaby, 
Storumans kommun, Västerbottens län 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att skicka ut reviderat förslag till detaljplan för granskning till berörda sakägare, 
myndigheter med flera. 
_______________________ 
 
Planens syfte 
Syftet med planen är att möjliggöra avstyckning av befintliga uthyrnings-stugor, 
utökad byggrätt för bostäder samt en utveckling av verksamheten med bl.a. 
bostäder i form av ägandelägenheter och mindre uthyrningslägenheter. 
 
Bestämmelser och ställningstaganden  
Området ligger inom redan detaljplanelagt område. Planförslaget 
överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Tärnaby då området är 
tänkt för turistservice, säsongsvariation. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2020-05-13, § 83, att påbörja planarbetet och att det ska hanteras med 
standardförfarandet.  
 
Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan är framtagen 2020-11-19 och 
länsstyrelsen delar kommunens bedömning att ett genomförande av detaljplanen 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan, varför en miljökonsekvens-
beskrivning inte är nödvändig. Beslut om samråd är fattat 2021-02-05 av miljö- 
och samhällsbyggnadschef enligt delegation från Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Samrådstid  
För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjligheter till insyn och påverkan 
har kommunen inbjudit till samråd under tiden 12 februari till och med 1 mars 
2021. Inbjudna till samrådet är myndigheter, fastighetsägare, arrendatorer, 
intresseorganisationer och andra som har väsentligt intresse av frågan. Samtliga 
synpunkter/yttranden är sammanställda och bemötta i en samrådsredogörelse. 
 
Bilaga 
Samrådsredogörelse 
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§ 39   MB-2020-1059-315 
 
Delegation om beslut om samråd – Detaljplan för bostäder på 
Björkfors 1:18 i Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens 
län 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att skicka ut reviderat förslag till detaljplan för granskning till berörda sakägare, 
myndigheter med flera. 
 
 
Bakgrund 
Ansökan inkom 2020-09-16 om planbesked för att möjliggöra byggnationer av 
bostäder på del av Björkfors 1:18. Ansökan avser att möjliggöra för 
tillkommande fyra bostäder i området, en ny tilltänkt tomt är redan bebyggd. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-10-28, § 159, att påbörja 
planarbetet. Planen handläggs genom utökats planförfarande.  
 
Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan är framtagen 2021-02-24 och 
länsstyrelsen delar kommunens bedömning att ett genomförande av detaljplanen 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan, varför en 
miljökonsekvensbeskrivning inte är nödvändig. 
 
Bestämmelser 
Riksintressen 
Platsen ligger inom riksintresse för friluftsliv (Vindelfjällen enligt 3 kap § 6 
miljöbalken), rörligt friluftsliv och delvis inom riksintresse för naturvård.  
Fördjupad översiktsplan för Hemavan 
Förslaget bedöms strida mot gällande fördjupad översiktsplan för Hemavan då 
platsen ligger inom skyddsvärd jordbruksmark. 
 
Detaljplaner 
Platsen ligger utom planlagt område. Norr och öst om området ligger gällande 
detaljplan för Gondolbyn (2421-P1019/6). 
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§ 40   MB-2021-190-318 
 
Ansökan om planbesked för del av Björkfors 1:7 samt Björkfors 
1:631 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att påbörja arbetet med att upprätta detaljplan, 
 
att upprättande av detaljplanen handläggs genom utökat förfarande då förslaget 
delvis bedöms strida mot fördjupad översiktsplan för Hemavan, 
 
att ett beslut om antagande av detaljplan bedöms ske hösten/vintern 2022. 
 
Detta beslut går inte att överklaga (plan- och bygglagen 13 kap. 2 §). 
 
Avgift enligt räkningsspecifikation. 
 
 
Bakgrund/sammanfattning av ärendet 
Balticgruppen Utveckling AB har ansökt om planbesked för att möjliggöra en 
utveckling med bostäder och byggnader för tillfälligt boende med inslag av 
service, handel och annan centrumskapande verksamhet. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-12-12, § 167, att lämna 
positivt planbesked för intilliggande fastighet Björkfors 1:594 för att möjliggöra 
koppling till pågående planläggning på västra sidan av väg E12, hotell, handel, 
bostäder och planskild lösning över E12 för gång- och skidåkare 
(Centrumanläggningen). Ärendet har legat vilande i avvaktan på markköp av 
Björkfors 1:631 och del av Björkfors 1:7. Pågående planläggning för Björkfors 
1:594 sker parallellt. 
 
Bestämmelser 
Riksintressen 
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv (enligt 3 kap § 6 miljöbalken) 
samt riksintresse för friluftsliv och turism (enligt 4 kap 1, 2 §§ miljöbalken) samt 
i anslutning till riksintresse för kommunikationer, väg E12 (enligt 3 kap 8 § 
miljöbalken). E12 är även en rekommenderad väg för transporter av farligt gods. 
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§ 40, forts   MB-2021-190-318 
 
Fördjupad översiktsplan för Hemavan (FÖP) 
Förslaget bedöms delvis strida mot FÖP då området närmast E12 är utpekat som 
skyddsvärd jordbruksmark. Övrig utpekad markanvändning är turistanläggning, 
boende/service och alpint intresseområde.  
 
Detaljplaner 

             Aktuellt område ligger utom planlagt område. Intilliggande planer är:  
• detaljplan för centrumanläggning m.m. i Hemavan (akt 2421-P90/9), 

lagakraftvunnen 1989-06-22, genomförandetiden upphörde 1995-12-31,  
• detaljplan för delar av fastigheterna Björkfors 1:5, 1:7 m.fl. (Centrumliften, 

Kungsbacken, Tärna Fjällpark m.m) i Hemavan (akt 2421-P 88/7), 
lagakraftvunnen 1988-05-26, genomförandetiden upphörde 1998-05-26, 

• detaljplan för del av Björkfors 1:6 m.fl. (Kvarnbäcksområdet) i Hemavan 
(akt 2421-P92/5), lagakraftvunnen 1990-12-20, genomförandetiden upphörde 
1999-12-31. 

 
Bedömning 
När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller kraven i plan- 
och bygglagen 5 kap. 3 § ska kommunen ge sitt planbesked inom fyra månader, 
om kommunen och den som har gjort begäran inte kommer överens om något 
annat. Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser inleda planläggning 
och det ska också framgå när planen bedöms kunna antas. Ett positivt planbesked 
är inte bindande. 
 
Ett planbesked enligt plan- och bygglagen 5 kap. 5 § bedöms kunna lämnas.  
 
Utökat planförfarande ska tillämpas då förslaget bedöms delvis strida mot 
gällande fördjupad översiktsplan för Hemavan. 
 
Bilaga 
Sökandens visionsskiss 
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§ 41   MB-2020-44-320 
 
Beslut om utdömande av vite och särskild handräckning 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att efter att tiden för föreläggande med vite, beslutat 2020-10-28 §147, gått ut 
och åtgärderna inte är utförda i sin helhet, ansöka om utdömande av vite med ett 
totalt belopp av 50 000 kronor mot XXXXX XXXX (XXXXXX-XXXX), ägare 
av fastigheten Laxnäs 1:67, 
 
att ansökan om utdömande av vite undertecknas av förvaltningschef för Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden, 
 
att genomföra åtgärderna på den försumliges bekostnad genom att ansöka om 
särskild handräckning hos Kronofogden enligt 11 kap. 27, 39 §§ plan- och 
bygglagen (2010:900) PBL. 
 
 
Redovisning av ärendet 
Klagomål har riktats mot fastighetsägaren kontinuerligt sedan 2013 där skicket 
har dokumenterats men ingen drastisk förändring har skett. Nu börjar fastigheten 
bli i så pass dåligt skick att åtgärder verkligen måste sättas in. Föreläggandet med 
fast vite beslutades 28 oktober 2020 och fastighetsägaren tog del av beslutet 
genom delgivning via polis 26 november 2020. Föreläggandet skulle därför vara 
genomfört 26 februari 2021. Den 5 mars 2021 genomfördes ett tillsynsbesök som 
visade att åtgärderna inte är uppfyllda. 
  
Vidare har samtal förts med Kronofogdemyndigheten om särskild handräckning, 
ansökan ska formuleras och skickas in för att få ett genomförande. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteanteckning från tillsynsbesök 2021-03-05 
 
Beslutet sänds till 
Mark- och miljödomstolen Umeå 
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§ 42   MB-2020-773-331 
 
Bygglov - Nybyggnad av fritidshus 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus (parhus), Joeström 2:27, 
 
att kontrollansvarig är Per Anders Olsson, 
 
att tekniskt samråd krävs, 
 
att arbetsplatsbesök krävs, 
 
att utstakning krävs enligt plan- och bygglagen 10 kap 26 §, se upplysningar, 
 
att slutsamråd ska hållas på Joeström 2:27 när byggnaden är färdig, 
 
att naturförutsättningarna ska tas till vara så långt som möjligt med stöd av 8 kp. 
9 § PBL, 
 
att byggnaden inte får tas i bruk innan slutbesked erhållits, 
 
att färdigställandeskydd inte krävs för entreprenadsummor lägre än 400 000 kr. 
 
 
Bestämmelser 
Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan 
För området gäller detaljplan. Förslaget strider mot gällande detaljplan vad avser 
överskriden högsta takvinkel.  
 
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. Liknande avvikelse från 27 till 30 graders taklutning är gjord tidigare 
inom området. Den byggnad som är planerad bedöms inte påtagligt skada eller 
påverka de riksintressen som finns på platsen.  
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§ 42, forts   MB-2020-773-331 
 
Förutsättningar för lov föreligger enligt plan- och bygglagen 9 kap 30 §. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 
 
Upplysningar/Bestämmelser 
Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. För området gäller 
detaljplan. Förslaget strider mot gällande detaljplan vad avser överskriden högsta 
takvinkel.  
 
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. Liknande avvikelse från 27 till 30 graders taklutning är gjord tidigare 
inom området. Den byggnad som är planerad bedöms inte påtagligt skada eller 
påverka de riksintressen som finns på platsen. Förutsättningar för lov föreligger 
enligt plan- och bygglagen 9 kap 30 §. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 
 
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. 
 

http://www.poit.se/
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§ 42, forts   MB-2020-773-331 
 

• 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. 
 
Avgift 
Avgiften för bygglovet i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 
enligt bifogad räkningsspecifikation. Faktura skickas separat. 
 
  

https://www.storuman.se/Bygga-bo--miljo/kartor-och-matning/matning/
http://www.poit.se/
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§ 43   MB-2021-84-317 
 
Ansökan om strandskyddsdispens -  för sommarväg 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att strandskyddsdispens ges för vägbygge på fastigheten Östervik 1:1 vid sjön 
Storuman i enlighet med situationsplan,  
 
att den yta som får tas i anspråk är begränsat till ett 3 meter brett och 100 meter 
långt stråk enligt situationsplan och beviljad ansökan från Östervik-Kaskeloukt 
ek. förening. 
 
Giltighetstid 
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 
18 h § miljöbalken). 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökande avser att bryta en enkel sommarväg över fastigheten Östervik 1:1 för 
åtkomst till Östervik 1:8. Detta då sökanden har opererat båda knäna, maken är 
70+ samt dottern sitter i elrullstol. 
 
Beslutsmotivering 
Sökandes fastighet ligger ute på en udde på fastigheten Östervik 1:1 och är i 
dagsläget åtkomlig genom att gå genom skogen på en gångstig i enlighet med 
avstyckning dnr 362/76. Vid framtagandet av detaljplanerna för intilliggande 
områden hävdes strandskyddet inom kvartersmarken med motiveringen att 
området ligger vid en regleringssjö med förhållandevis ointressanta stränder för 
det rörliga friluftslivet. Dnr 231-1458-1999 & 231-292-1999. Sökandes 
anläggande av en enklare sommarväg till sin fastighet utgör ingen utökning av 
hemfridszonen och påverkar inte den fria passagen längs med strandlinjen, om 
någon vill passera tvärs över udden så anses inte sommarvägen utgöra en större 
störning än den befintliga stigen. Befintliga tillfartsvägar slutar i linje med övriga 
fastigheter i linje med planområdesgränserna och det är därifrån sökande ska 
ansluta och förlänga vägen till deras fastighet. Området består av björkskog och 
sly hela vägen ner till vattnet. Tillfartsvägen behöver för sin funktion ligga vid 
vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området oavsett utformning. 
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Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt 
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § 
miljöbalken. Strandskyddet gäller vid insjöar och vattendrag och omfattar land- 
och vattenområden intill 100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 
kap. 14 § miljöbalken. Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader 
uppföras, (2) byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra 
anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten 
från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) 
grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som 
väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § 
miljöbalken. Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med 
strandskyddets syften kan strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 c-d och 26 §§ 
miljöbalken. I 7 kap. 18 f och18 h §§ miljöbalken finns bestämmelser om fri 
passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och tidsbegränsning av dispensen. 
Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken förenas med 
villkor. 
 
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får 
man enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken endast beakta om det område som dispensen 
avser 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften,  
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området, eller 
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). 
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Övriga upplysningar  
Överprövning och överklagande 
Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta beslut eller 
inte. Sökanden upplyses även om att vissa föreningar som enligt sina stadgar har 
till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och miljöskyddsintressen, har rätt 
att överklaga beslutet (se bilaga). Du bör därför avvakta länsstyrelsens beslut och 
eventuell vidare handläggning innan några åtgärder vidtas. 

 
1. 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. 

 
2. 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.   

 
För ev. registrering och rapportering till myndighet  
Tillämpat särskilt skäl: Strandskyddsdispens medges från 
strandskyddsbestämmelserna då särskilt skäl för strandskyddsdispens föreligger 
enligt 7 kap 18c § i miljöbalken då området 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 590266.54 7228392.88 
 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, se bilaga. 
 
Kopia av beslutet sänds till:  
Sökanden 
Länsstyrelsen i Västerbottens län 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 
 
Bilagor  
Situationsplan/Karta 
Hur man överklagar beslutet    
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§ 44   MB-2021-90-317 
 
Ansökan om strandskyddsdispens - för nätstation 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att strandskyddsdispens ges nybyggnation av nätstation på fastigheten 
Allmänningsskogen 1:1 vid sjön Geutan i enlighet med situationsplan, 
 
att den yta som får tas i anspråk är begränsad till byggnadens yta på mark. 
 
Giltighetstid 
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 
18 h § miljöbalken). 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökande avser att uppföra en nätstation inom strandskyddat område för 
utbyggnad av elnätet. 
 
Beslutsmotivering 
Platsen för byggnationen ligger väl avskilt från strandlinjen av en väg och 
behöver för att fylla sin funktion ligga inom strandskyddsområdet. Åtgärden är 
ett steg i utbyggnaden av elnätet då fastigheten Forsbäck 1:13 bebyggs av en 
ersättningsstuga som ska ha elanslutning. Ingreppet kommer inte väsentligt 
förändra livsvillkoren för djur- och växtlivet på land eller vatten. 
 
Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt 
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § 
miljöbalken. Strandskyddet gäller vid insjöar och vattendrag och omfattar land- 
och vattenområden intill 100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 
kap. 14 § miljöbalken. Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader 
uppföras, (2) byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra 
anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten 
från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) 
grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som 
väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, 7 kap. 15 §  
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miljöbalken. Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med 
strandskyddets syften kan strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 c-d och 26 §§ 
miljöbalken. I 7 kap. 18 f och18 h §§ miljöbalken finns bestämmelser om fri 
passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och tidsbegränsning av dispensen. 
Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken förenas med 
villkor. 
 
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får 
man enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken endast beakta om det område som dispensen 
avser 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften,  
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området, eller 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet 
inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också 
beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller 
åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens 
för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller 
husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus (7 kap. 18 d § 
miljöbalken). 
 
Övriga upplysningar  
Överprövning och överklagande 
Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta beslut eller 
inte. Sökanden upplyses även om att vissa föreningar som enligt sina stadgar har 
till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och miljöskyddsintressen, har rätt 
att överklaga beslutet (se bilaga). Du bör därför avvakta länsstyrelsens beslut och 
eventuell vidare handläggning innan några åtgärder vidtas. 

 
3. 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. 
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4. 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. 

   
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 genom väg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen och åtgärden inte påverkar 
förutsättningarna för den allmänrättsliga tillgången till strandområdet och inte 
väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
 
Åtgärdens koordinater i SWEREF 99 TM 518574.15 7283502.13 
 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, se bilaga. 
 
Kopia av beslutet sänds till:  
Sökanden 
Länsstyrelsen i Västerbottens län 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 
 
Bilagor  
Situationsplan/Kart 
Hur man överklagar beslutet    
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Ansökan om strandskyddsdispens - för fritidshus 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att strandskyddsdispens ges för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 
Luspholmen 1:36 vid Luspsjön i enlighet med situationsplan,  
 
att den yta som får tas i anspråk är begränsad till byggnadens yta på mark. 
 
Giltighetstid 
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 
18 h § miljöbalken). 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökande avser uppföra ett kompletterande fritidshus på fastigheten och använda 
det gamla som gästhus istället. 
 
Beslutsmotivering 
Fastigheten består till största delen av anlagd trädgård och det är på denna yta 
byggnaden ska uppföras. I detta fall ligger platsen inom ett LIS-område som 
pekats ut i översiktsplanen. Länsstyrelsen har i sitt yttrande vid granskning av 
översiktsplanen inte haft några invändningar mot kommunens bedömning av 
LIS-området. Som särskilt skäl för strandskyddsdispens får man inom LIS-
områden enligt 7 kap. 18 d § miljöbalken beakta om ett enstaka enbostadshus 
avses uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. I detta fall ska 
bostadshuset uppföras i direkt anslutning till ett befintligt bostadshus. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden bedömer därför att det finns ett särskilt skäl för 
strandskyddsdispens. Då byggnationen inte utökar hemfridszonen mot vattnets 
riktning utan håller sig mot övre tomtgränserna med 77 meter till strandlinjen så 
är det även i enlighet med 7 kap. 17 § miljöbalken. Slutligen framgår av ansökan 
att den fria passagen lämnats oberörd mellan enbostadshuset och stranden. 
Strandskyddsdispens kan därför beviljas.  
 
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 §  
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miljöbalken. Strandskyddet gäller vid insjöar och vattendrag och omfattar land- 
och vattenområden intill 100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 
kap. 14 § miljöbalken. Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader 
uppföras, (2) byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra 
anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten 
från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) 
grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som 
väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § 
miljöbalken. Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med 
strandskyddets syften kan strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 c-d och 26 §§ 
miljöbalken. I 7 kap. 18 f och18 h §§ miljöbalken finns bestämmelser om fri 
passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och tidsbegränsning av dispensen. 
Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken förenas med 
villkor. 
 
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får 
man enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken endast beakta om det område som dispensen 
avser 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften,  
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området, eller 
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 
5. Överprövning och överklagande 
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Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta beslut eller 
inte. Sökanden upplyses även om att vissa föreningar som enligt sina stadgar har 
till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och miljöskyddsintressen, har rätt 
att överklaga beslutet (se bilaga). Du bör därför avvakta länsstyrelsens beslut och 
eventuell vidare handläggning innan några åtgärder vidtas. 

 
6. 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. 

 
7. 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.   

 
För ev. registrering och rapportering till myndighet  
Tillämpat särskilt skäl:  
Särskilt skäl för strandskyddsdispens föreligger enligt 7 kap 18d § i miljöbalken 
då det strandnära läget bidrar till utvecklingen av landsbygden och åtgärden inte 
påverkar förutsättningarna för den allmänrättsliga tillgången till strandområdet 
samt inte väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtlivet på land och i 
vatten. 
 
Åtgärdens koordinater i SWEREF 99 TM 597422.06 7223399.24 
 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, se bilaga. 
 
Kopia av beslutet sänds till:  
Sökanden 
Länsstyrelsen i Västerbottens län 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 
LIS-Plan 
 
Bilagor  
Situationsplan 
Ansökan 
Hur man överklagar beslutet    
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Ansökan om strandskyddsdispens -  förhandsbesked 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att strandskyddsdispens ges för nybyggnad av fritidshus med 
komplementbyggnad på fastigheten Högås 1:4 vid Stor-Björkvattnet i enlighet 
med situationsplan, 
 
att den yta som får tas i anspråk som tomter är markerade på bifogad 
situationsplan, se bilaga. 
 
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). 
 
Avgift enligt räkningsspecifikation 
___________________________ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökande avser att stycka ut två likvärdiga tomter ur fastigheten Högås 1:4, varav 
den redan bebyggda västra ska gå till sökandes bror och den tilltänkta östra går 
till sökanden för nybyggnad av fritidshus med komplementbyggnad. 
 
Förhållandena på platsen 
Platsen för tilltänkt avstyckning består av en naturlig platå mellan 
jordbruksmarken ner mot vattnet och vägen längs med östra sidan av sjön. Vid 
besöket hade en inte oansenlig mängd snö lagt sig på platsen så ingen 
barmarksbesiktning har gjorts. Vad som kunde ses så var platsen ganska stenig 
och sparsamt bevuxen. Den västra tomten är till fullo ianspråktagen, den 
tilltänkta östra tomten är bebyggd med två mindre förråd/friggebodar. Avståndet 
från byggnationen till strandlinjen blir 84 meter och från tomtgräns till detsamma 
blir 49 meter. Området mot vattnet består av tidigare betesmark som numera slås 
på sommaren för öppenhetens skull. 
 
Bedömning 
Åtgärden med avstyckning och byggnation enligt ansökningshandlingar är 
förenlig med strandskyddets syften. Området är redan ianspråktaget av 
byggnader, och de nya som planeras läggs i linje med befintliga så ingen  
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utökning av hemfridszoner sker närmare vattenlinjen. Den markerade 
åkermarken är så pass liten och avskild från övrig brukbar mark i området att den 
inte kommer kunna ingå som en del av ett större jord eller lantbruk. 
 
Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt 
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § 
miljöbalken. Strandskyddet gäller vid insjöar och vattendrag och omfattar land- 
och vattenområden intill 100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 
kap. 14 § miljöbalken. Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader 
uppföras, (2) byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra 
anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten 
från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) 
grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som 
väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § 
miljöbalken. Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med 
strandskyddets syften kan strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 c-d och 26 §§ 
miljöbalken. I 7 kap. 18 f och18 h §§ miljöbalken finns bestämmelser om fri 
passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och tidsbegränsning av dispensen. 
Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken förenas med 
villkor. 
 
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får 
man enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken endast beakta om det område som dispensen 
avser 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften,  
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området, eller 
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  
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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  
8. Överprövning och överklagande 

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

 
9. 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. 
 

10. 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.   

 
För ev. registrering och rapportering till myndighet  
Tillämpat särskilt skäl:  
Strandskyddsdispens medges från strandskyddsbestämmelserna då  
särskilt skäl för strandskyddsdispens föreligger enligt 7 kap 18c § i miljöbalken 
då området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften och åtgärden inte påverkar förutsättningarna för den 
allmänrättsliga tillgången till strandområdet och inte väsentligt förändrar 
livsvillkoren för djur- och växtlivet på land och i vatten, 
 
Åtgärdens koordinater i SWEREF 99 TM  
X:511408.01 Y:7277273.54 
X:511407.65 Y:7277274.24 
 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, se bilaga. 
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Kopia av beslutet sänds till:  
Sökanden 
Länsstyrelsen i Västerbottens län 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 
Översiktsplan 
Kartbild 
Platsbesök 2020-12-03 
 
Bilagor  
Situationsplan/Karta 
Hur man överklagar beslutet    
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§ 47   MB-2021-98-331 
 
Nybyggnad av renvaktarstuga 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
att renvaktarstugan är bygglovsbefriad enligt plan- och bygglagen 9 kap. 3 §, 
 
att strandskyddsdispens inte behövs enligt miljöbalken 7 kap. 16 § 1. 
 
 
Bakgrund  
XXXXX XXXXXX har lämnat in en anmälan om att han ämnar uppföra en 
renvaktarstuga vid Arevattsbleriken till kommunstyrelsen i Storuman. Ärendet är 
överlämnat till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för bedömning. XXXXX 
XXXXXXX har redogjort för storlek, placering och användning av byggnaden. 
Renvaktarstugan placeras i anslutning till ett befintligt rengärde och ett antal 
andra renvaktarstugor och inom 100 meter från strandlinjen till Arevattsbleriken.  
 
Bestämmelser 
Enligt Plan- och bygglagen 9 kap. 3 § krävs det inte bygglov för en 
ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, om 
åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan.  
Renvaktarstugan placeras inom strandskyddsområde, enligt Miljöbalken 7 kap. 
15 § får inte nya byggnader uppföras inom strandskyddsområde men enligt 
Miljöbalken 7 kap. 16 § gäller inte förbudet anläggningar, anordningar eller 
åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för 
jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste 
finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet. 
 
Bedömning 
Nybyggnad i fråga har uppgetts vara en ekonomibyggnad för rennäringen och 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens bedömning är att bygglov inte krävs 
enligt Plan- och bygglagen. Enligt Miljöbalken är byggnader som behövs för 
rennäringen undantagna kravet på strandskyddsdispens om de för sin funktion 
måste ligga inom strandskyddsområdet, men undantaget gäller inte bostäder. En 
bostad ska huvudsakligen vara inredd för en stadigvarande vistelse för sömn, 
hygien, matlagning, förvaring, kommunikation etc. Stugans storlek är ca 30 m2 i 
ett enda rum med fyra sängplatser och med en kamin som värmekälla. Stugan 
bedöms inte uppfylla kraven som ställs på en bostad med dagens standard och 
utifrån det ska inte en dispens från strandskyddet krävas.  
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Förhandsbesked - Nybyggnad av fritidshus 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att ansökan om förhandsbesked - nybyggnad av fritidshus på Joeström 1:66, 
arrendetomt, beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), 
 
att sökande inkommer med bygglovsansökan för sökt åtgärd, 
 
att byggnadsinspektör får delegation för vidare handläggning. 
 
Villkor för beslut 
• Sökandes parkerade bil får inte hindra övrig biltrafik att använda den 

vändplan som den enskilda vägen avslutas med. 
• Sökande ska använda sig av det utrymme som finns invid den avslutande 

vändplanen som bilplats. 
• Sökande ska i samråd med fastighetsägare säkerhetsställa att vattenledning 

till fastighet Joeström 1:114 inte förstörs eller belastas negativt. 
 
 
Bestämmelser 
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
Förslaget strider mot gällande översiktsplan. Förslaget ligger inom 
riksintresseområde för friluftsliv. 
 
Sakägare 
Berörd granne har beretts tillfälle att avge yttrande och har inkommit med 
uppgifter om att dennes vattenförsörjning/ledning angränsar mot sökt åtgärd samt 
att dennes vattenledning passerar den vandringsstig som sökande även kommer 
att använda sig av och vill med detta yttrande säkerhetsställa att sökande inte gör 
åverkan på vattenledningen. Nämnden har postat hörandet och svarande har ringt 
in till byggnadsinspektör och meddelat ovanstående uppgifter. 
 
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). Markens lämplighet 
bedöms uppfylla lokaliseringen. Framtida vattenförsörjning, 
infiltrationsanläggning, tillfartsväg till stugan, el-försörjning- och elektronisk  
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kommunikation är goda. Risk för översvämning eller erosion bedöms inte finnas. 
Föreslagen byggnad placeras i skoglig terräng. Lokaliseringen är godtagbar med 
hänsyn till landskapsbilden. 
Riksintressena bedöms inte påtagligt skadas på grund av åtgärden. 
 
Upplysningar 
•  Tillståndet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
•  Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs  

  inom två år från dagen för detta beslut. Görs inte ansökan om bygglov 
  inom den angivna tiden upphör tillståndet att gälla. 

•  Inrättande av avlopp kräver tillstånd från miljökontoret. 
•  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. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 
Översiktsplan 
Situationsplan 
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§ 49 
 
Meddelanden 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.  
 
 
1  
Beslut 210203 från Bergstaten – Förlängning av giltighetstiden för 
undersökningstillståndet Gunnarn nr 33 i Storumans kommun. 
 
2 
Beslut 210203 från Bergstaten – Förlängning av giltighetstiden för 
undersökningstillståndet Gunnarn nr 32 i Storumans kommun. 
 
3 Dnr 2021.6  836 
Beslut 210208 från Länsstyrelsen i Västerbotten - Föreläggande enligt 12 kap  
6 § miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen för markförläggning av kabel 
för el, ny luftledning för el samt rasering av befintlig luftledning mellan 
Nymyrliden och Långnäs – ändring i utförande, Storumans kommun. 
 
4  Dnr 2019.75  327 
Slutligt beslut 210212 från Mark- och miljödomstolen om Kåtavikens 
Servicecenter AB – överklagat beslut från Länsstyrelsen - återförvisar målet  
för fortsatt handläggning. 
 
5  Dnr 2010.215 836 
Föreläggande 210212 från Länsstyrelsen till Hemberget Energi AB om 
komplettering av ansökningshandlingar angående planerad vindkraftpark vid 
Pauträsk, Storumans och Vilhelmina kommuner. 
 
6  Dnr 2021.5  835 
Beslut 210223 från Länsstyrelsen i Västerbotten – Förlängning av sjökabel i 
Långvattnet på fastigheterna Strandkulla 1:1 och Långvattnet 1:62 i Storumans 
kommun. 
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7  Dnr 2021.6  836 
Beslut 210226 från Länsstyrelsen i Västerbotten - Föreläggande enligt 12 kap  
6 § miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen för prospekteringsarbeten i 
form av ytmoränprovtagning och bottenmoränprovtagning inom 
undersökningstillstånden Storuman nr 1, Risberget nr 2, Risberget nr 4 och 
Risberget nr 5, Gunnarn nr 22, Gunnarn nr 23, Gunnarn nr 25, Gunnarn nr 27, 
Gunnarn nr 32, Gunnarn nr 34, Gunnarn nr 35, Gunnarn nr 37, Gunnarn nr 38 
samt Gunnarn nr 116a, Storumans kommun. 
 
8  Dnr 2021.6  836 
Beslut 210319 från Länsstyrelsen i Västerbotten - Föreläggande enligt 12 kap  
6 § miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen för prospekteringsarbeten  
i form av sommartid samt diamantborrning sommar- och vintertid inom 
undersöknings-tillstånden Gunnarn nr 22, Gunnarn nr 23, Gunnarn nr 25, 
Gunnarn nr 27, Gunnarn nr 35, Gunnarn nr 37, Gunnarn nr 68, Gunnarn nr 116, 
Gunnarn nr 116 A och Risberget nr 4 samt bearbetningskoncessionen Barsele 
K nr 2, Storumans kommun. 
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§ 50   - 
 
Anmälan av delegationsbeslut fattade inom förvaltningen 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten fattade inom förvaltningen 
för perioden fram till mars 2021. 
 
 
Handlingar i ärendet 
Lista över delegationsbeslut ur förvaltningens ärendehanteringssystem fram till 
2021-03-22. 
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