
 

   

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

 

 Miljö- och byggnämnden     2014-02-06  Blad 1A () 
 
Plats och tid  Kommunkontoret i Strömsund, rum Almen 
  Information 09:00 – 13:25 
  Sammanträde 13:25 – 14:00 
 
Beslutande  Lars Andreasson, (s), ordförande 
  Rose-Marie Nordborg, (s) 
  Bengt Blom, (s), tjg ers  
  Magnus Svensson, (c)  
   
 
Övriga Tomas Hedin, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 5,  
närvarande  Anna-Karin Lindberg, sekreterare 
   
   
 
 
     
Utses att justera  Rose-Marie Nordborg 
 
Justeringens  Miljö- och byggavdelningen den 6 februari 2014 
plats och tid 
 
Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragraf 5 
  Anna-Karin Lindberg 
 
 Ordförande ......................................................................... 
  Lars Andreasson 
 
 Justerare ......................................................................... 
  Rose-Marie Nordborg 
 
 
  

 
 ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  Miljö- och byggnämnden  §  5  

Sammanträdesdatum 2014-02-06 

Datum då anslag 2014-02-06  Datum då anslag      2014-02-28 
sätts upp     tas ned 

Förvaringsplats  Miljö- och byggavdelningen, Strömsund 
för protokollet 

Underskrift  ............................................................. 
  Anna-Karin Lindberg  

  



 

   

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

 

 Miljö- och byggnämnden     2014-02-06  Blad 1 B (17) 
 
Plats och tid  Kommunkontoret i Strömsund, rum Almen 
  Information 09:00 – 13:25 
  Sammanträde 13:25-14:00 
 
Beslutande  Lars Andreasson, (s), ordförande 
  Rose-Marie Nordborg, (s) 
  Bengt Blom, (s), tjg ers 
  Magnus Svensson, (c)  
 
Övriga Christer B Jarlås, miljöåklagare, § 13 
närvarande  Anders Bergman, miljö- och byggchef, §§ 2, 3 och 4 
  David Johansson, planingenjör, §§ 6 och 10 
  Håkan Bredin, byggnadsinspektör, §§ 7, 8 och 9  
  Anna-Karin Lindberg, sekreterare 
     
Utses att justera  Rose-Marie Nordborg 
 
Justeringens  Miljö- och byggavdelningen den 13  februari 2014 
plats och tid 
 
Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragrafer 1 – 4 och 6- 13 
  Anna-Karin Lindberg 
 
 Ordförande ......................................................................... 
  Lars Andreasson 
 
 Justerare ......................................................................... 
  Rose-Marie Nordborg 
 
 
  

 
 ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  Miljö- och byggnämnden  §§ 1 – 4 och 6 - 13 

Sammanträdesdatum 2014-02-06 

Datum då anslag 2014-02-13  Datum då anslag      2014-03-07 
sätts upp     tas ned 

Förvaringsplats  Miljö- och byggavdelningen, Strömsund 
för protokollet 

Underskrift  ............................................................. 
  Anna-Karin Lindberg  
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 1 
 
Ändring av föredragningslistan 

Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att ett extra ärende tas upp på föredragningslistan.  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Ett nytt ärende gällande bygganmälan för 13 vindkraftverk på fastigheten 
Sörviksnäset 1:33 tas upp. 
 
_____ 
 
  

Justering (sign) 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 2  Dnr 2012.1276 003 
 
Internkontrollplan miljö- och byggnämnden 2013 - slutredo-
visning 

Den interna kontrollplanen för år 2013 fastställdes av miljö- och bygg-
nämnden 2013-02-07, § 3 och avser hur handläggningstider för bygglovs-
ärenden följs. 
 
• Har handläggningstiden i det enskilda ärendet följt gällande lagstift-

ning? 
 

För alla bygglov redovisas aktuell handläggningstid (tid från komplett 
ansökan, skickat mottagningsbevis, till fattat beslut). 
 
Slutredovisning 

Under perioden 2013-01-01 till 2013-12-31 har 133 bygglovsansökningar 
kommit in till avdelningen (27 ansökningar under kv IV). Av dessa har 
114 getts lovbeslut (0 – 11 veckor, medelvärde 4,7 veckor, 11-veckorsbe-
slutet var beroende av strandskyddsdispens). Två ansökningar har fått 
avslag. (31 lovbeslut under kv IV) 
 
Tio lovansökningar är beroende av strandskyddsdispens (sex beviljade 
och tre strandskyddsdispenser upphävda av Länsstyrelsen). Två lovan-
sökningar var inte bygglovspliktiga. 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att godkänna re-
dovisningen. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Slutredovisningen av internkontrollplanen för 2013 godkänns.  
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
 

  

Justering (sign) 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 3 Dnr 2013.0265 012 
 
Målredovisning 2013 för miljö- och byggnämndens verksam-
het 

Miljö- och byggchef Anders Bergman redovisar miljö- och byggnämndens 
inriktningsmål. 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att godkänna re-
dovisningen. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen. Bilaga 1. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
 
 

  

Justering (sign) 
 



Blankett redovisning av mål till årsredovisningen, Miljö och byggnämnden   Period: Helår 2013        Bilaga 1 till § 3/2014 

 
Inriktningsmål 2013 

 
Effektmål 2013 

 
Indikatorer 

 
Resultat 

Uppfyllt 
Färg * 

Rapporte-
ras av 

 

Tillsyn och kontroll 
genomförs enligt 
uppsatta planer 

I planerna prioriterade 
verksamheter/risker 
har getts den 
tillsyn/kontroll som 
angivits i planernas mål 

Antal genomförda 
tillsyns-/kontrollbesök  

Tillsyn/Kontroll Utfört Planerat 2013 
Miljöskydd 175 76 
Miljörapport 29 41 
Hälsoskydd 52 13 
Ovårdad bygg/tomt 76 Händelsestyrt 
Livsmedel 232 205 
Tillsyn tobak 16 31 
Tillsyn alkohol 15 29 
Tillsyn folköl 4 24 
Tillsyn receptfria 4 12 
Restaurangrapport 18 22 
Rapport köldmedia 23 28 

 

 
 

MoB 

Analys och kommentar 
Tillsyns- och kontrollplanerna har kunnat följas i stor utsträckning. Det totala antalet genomförda tillsynsbesök är större än planerat men 
fördelningen mellan områden är en annan. Inom områdena tobak, folköl och receptfria läkemedel har nedprioriteringar fått göras, då 
resurser inte funnits för att genomföra planerna fullt ut. Detta är redovisat för Socialnämnden och tillsynsplanen för 2014 har förändrats 
utifrån gällande förutsättningar. Inom livsmedel har några företag med låg kontrolltid förts över till kontroll vartannat eller vart tredje år. 
Den yttre tillsynen av Alkohol följer tillsynsplanen. Begärda uppgifter för inre tillsyn har inte kommit ännu. 
Kommunens 
översiktsplan ska 
överlämnas till 
fullmäktige 

Översiktsplanen 
färdigställs under 2013 

Att översiktsplanen är 
färdigställd under 2013 

Planen gick ut på samråd i slutet av 
september efter beslut i 
kommunstyrelsen. Är nu inne i den 
lagstyrda processen. 

 MoB 

Analys och kommentar 
Tidsplanen för översiktsplanen följs. 
  



Blankett redovisning av mål till årsredovisningen, Miljö och byggnämnden   Period: Helår 2013        Bilaga 1 till § 3/2014 

 
Inriktningsmål 2013 

 
Effektmål 2013 

 
Indikatorer 

 
Resultat 

Uppfyllt 
Färg * 

Rapporte-
ras av 

 

Kommunen ska ge god 
service till näringslivet 

Fastställda 
handläggningstider följs 

Redovisning för 
nämnden vilka ären-
den som avdelningen 
ligger efter med. 

Internkontroll bygglov. Under 2013 
har samtliga 133 bygglovsärenden 
följt lagstadgade handläggningstider.  

 MoB 

Kompetenshöjning av 
personalen i 
kommunikation och 
service 

Kontroll att genomfört Samtliga deltagande i konferens ”Det 
är ju inte mitt fel att du inte fattar”. 3 
st deltagande i seminarium ”Lag om 
offentlighet och sekretess”. Samtliga 
deltagande i utbildning ”Attityder 
och värdskap”. 

 MoB 

Genomföra träffar med 
SUAB varje kvartal 

Kontroll att genomfört Träffar med SUAB har utförts den 9 
januari, 19 mars, 14 maj, 10 september 
och 12 november.  

 MoB 

Analys och kommentar 
Handläggningstider som kunnat mätas har följts, trots en utökning av antalet bygglovsärenden i relation till vad som planerats. 
Utbildningar inom kommunikation och service, samt möten med SUAB har genomförts enligt plan. 
 
 
 
* Kolumnen Uppfyllt 
Grönt: Helt uppfyllt 
Gult: Delvis uppfyllt 
Rött: Inte uppfyllt 
Svart: Inte mätt 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 4 Dnr 2013.0075 041 
 
Budgetuppföljning – Årsredovisning 2013 för miljö- och 
byggnämnden 

Bokslutet för 2013 ryms inom ram. Avdelningen har under året gått med 
ett litet överskott (213 kkr), framför allt beroende på mer intäkter från 
bygglov än budgeterat, samt högre kostnadstäckningsgrad inom miljö- 
och hälsa. De beslutade tillsyns- och kontrollplanerna har kunnat följas 
och det totala antalet inspektioner/ kontroller är fler än vad som plane-
rats. Den kommunövergripande översiktsplanen är överlämnad till 
Kommunstyrelsen. Målen för god ekonomisk hushållning är uppfyllda.  
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att godkänna re-
dovisningen. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Redovisningen godkänns. Bilaga 1. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomi 
 
 

  

Justering (sign) 
 



§ 4 årssammanställning budget MB-13.xlsx

Sida 1

MILJÖ OCH BYGG Bilaga 1 till miljö- och byggnämndens protokoll § 4/2014
Ansvarig nämnd: Miljö- och Byggnämnden
Ordförande: Lars Andreasson (s) 
Chef: Anders Bergman

 
Året i siffror, tkr

Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Bokslut
2013 2013 2013 2012 2011

Nämnd, administration 1 934 1 969 35 1 960 1 758
Livsmedelskontroll 361 310 -51 335 233
Miljö- och hälsoskyddskontroll 718 600 -118 479 427
Bygg och fysisk planering 1 247 1 585 338 1 514 1 725
Tillsyn alkohol, tobak mm -145 -135 10 -166 -163

SUMMA 4 116 4 329 213 4 122 3 982

Bokslut Budget Bokslut Bokslut 
Resultaträkning (tkr) 2013 2013 2012 2011
Intäkter 2 067 1 945 2 087 2 309
Kostnader -6 133 -6 224 -6 157 -6 176
Kapitalkostnader -50 -50 -52 -115
Verksamheten nettokostnad -4 116 -4 329 -4 122 -3 981
Kommunbidrag 4 285 4 285 4 001 3 813
ÅRETS RESULTAT 169 -44 -121 -168



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 5 Dnr 2014.0002 429 
 
Yttrande över en ansökan om ändringstillstånd, ändring av 
höjd på vindkraftverk vid vindkraftpark Gåxsjö-Raftsjöhöj-
den 
(Länsstyrelsens dnr 551-7498-13)  

Länsstyrelsen Västernorrlands har skickat rubricerat ärende till miljö- och 
byggnämnden för yttrande. Tidpunkten för att lämna ett yttrande är för-
längd till den 6 februari. 
 
Raftsjö Vind AB ansöker om ändringstillstånd för vindpark vid Gåxsjö – 
Raftsjöhöjden. Ändringen avser vindkraftverkens totalhöjd där sökanden 
vill få bygga vindkraftverk upp till 172,5 m. Tidigare tillstånd medgav 
vindkraftverk med maximal höjd på 150 m. 
 
Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar. 
Kommunens fördjupade översiktplan för vindbruk, Södra delen. 
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2014-01-08. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

1 Yttrande avges enligt bilaga 1. 
 
2 Paragrafen justeras omedelbart. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Länsstyrelsen Västernorrland (e-post) 
 

  

Justering (sign) 
 



  

Bilaga 1 till § 5/2014  
YTTRANDE 1 (1) 

Miljö- och byggnämnden 2014-02-06 Dnr 2014.0002 
   
   

  
Yttrande över en ansökan om ändringstillstånd, ändring av 
höjd på vindkraftverk vid vindkraftpark Gåxsjö-
Raftsjöhöjden 
(Länsstyrelsens dnr 551-7498-13)  

Miljö- och byggnämnden anser att ändringstillstånd bör medges. 
 
De yrkade villkorsändringarna kan accepteras med ett förtydligande i 
villkor 1 att det är åtaganden i ändringstillståndsärendet som har före-
träde för åtagande i tillståndsärendet. 
 
Miljö- och byggnämnden anser att det är att föredra om tillstånd meddelas 
utan tidsbegränsning än att tidsbegränsa tillståndet till 35 år. Nämnden 
anser att en eventuell omprövning av villkor eller verksamheten ska ske 
om det ur teknikutvecklingssynpunkt, störningssynpunkt, ändrad lag-
stiftning eller liknande omständigheter är motiverat och inte med aneld-
ning av att det förflutit ett visst antal år. Omprövning skall vara motiverad 
utifrån bestämmelserna i 24 kap 5 § miljöbalken eller den i framtiden gäl-
lande lagstiftning. 
 
 

  
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 
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§ 6 Dnr 2013.0834 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bygglov för nybyggnad av 
tre vindkraftverk -kommunicering 

Green Extreme AB ansöker om bygglov för nybyggnad av tre vindkraft-
verk med en sammanlagd effekt av 9 MW. Vindkraftverken har enligt 
remissvar från Teracom en tornhöjd på 120 m och en rotordiameter på 120 
m. Enligt ljud och skuggberäkningar är tornhöjden 90 m och rotordiame-
tern 113 m. Vilket ger en totalhöjd på 146,5 m. Denna totalhöjd överens-
stämmer med kommunens gällande översiktsplan för vindbruk. 

Beslutsunderlag 

- Ansökan, 2013-09-04, med situationsplaner med riksintressen, fotomon-
tage, ljudberäkning med bildsammanställning av vindkraftverkens place-
ring i kartbild, skuggberäkningar, tekniska data för vindkraftverket Si-
novel SL3000. 
- Inkomna yttranden från ägare av fastigheterna xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, antikvarie Olle Hörfors, 
Trafikverket, E.on Elnät Sverige AB, Raedtievaerie sameby, 
Försvarsmakten, Jijnjevaerie Sameby. 
- Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2014-01-24. 

Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att besluta i en-
lighet med alternativ 2 i miljö- och byggavdelningens förslag. 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämnden överväger att avslå ansökan. Byggnadsinspek-
tör Håkan Bredin får i uppdrag att kommunicera med sökanden. 

För att bygglov ska kunna beviljas ska sökanden redovisa: 
• Utredning av förekomst av fornlämningar inom etablerings-

området. 
• Genom kontakt/samråd med berörd sameby visa hur stör-

ningen för renskötseln kan lösas. 
• Intyg/bevis på godkännande enl. maskindirektivet, CE-

märkning av vindkraftverken. 

Ärendet tas upp för beslut när erforderliga komplettering har kommit in. 
Sökanden kan också meddela att de önskar att ärendet ska avgöras i  

Justering (sign) 

annkar
Markering

annkar
Markering



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 6 (forts) Dnr 2013.0834 
 
befintligt skick eller om sökanden vill återkalla ansökan. Miljö- och bygg-
nämnden önskar besked, senast den 1 augusti 2014. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden  

Justering (sign) 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Miljö- och byggnämnden 2014-02-06 9 

§ 7 Dnr 2007.0722 

xxxxxxxxxxxx, ovårdad byggnad 

Klagomål på ovårdad byggnad på fastigheten inkom sommaren 2007. 
Sommaren 2010 gjordes en inspektion på fastigheten. Byggnaden var då 
extremt förfallen och utgjorde en stor fara för allmänheten. Byggnadens 
alla fönsterrutor var antingen krossade eller borta, ett fåtal av fönstren var 
igenspikade, hela taket hade rasat in precis som delar av golvet, en av 
väggarna lutade utåt precis under taket, även husgrunden lutade utåt på 
sina ställen och det fanns stora hål i grunden. En ny inspektion gjordes i 
augusti 2013 och då befann sig byggnaden i likartat skick som under in-
spektionen 2010. 

Beslutsunderlag 

Anmälan/klagomål 2007-06-10 
Inspektion 2013-08-22 
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2014-01-24 

Bedömning 

Fastigheten xxxxxxxxxxx ägs av ett företag som har försatts i konkurs. 
Konkursförvaltaren har därefter abandonerat (övergett) fastigheten ef-
tersom den saknar ekonomiskt värde. Därmed finns ingen juridisk person 
att rikta krav på åtgärder mot. På grund av de svårigheter en övergiven 
fastighet innebär då de inte har någon ägare att rikta krav mot, bedömer 
miljö- och byggnämnden att inga åtgärder går att vidta. 

Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att besluta i en-
lighet med i miljö- och byggavdelningens förslag. 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Ärendet avskrivs. 

_____ 

Beslutsexpediering 
Klaganden 
Jämtlands Räddningstjänstförbund 

Justering (sign) 

annkar
Markering

annkar
Markering
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§ 8 Dnr 2013.1117 

xxxxxxxxxxxxxx, dispens från strandskyddet för nybyggnad 
av ett fritidshus 

Ansökan gäller nybyggnad av ett fritidshus på cirka 100 m². Fastigheten 
är idag bebyggd med ett båthus precis invid vattnet samt en lada cirka 60 
meter från vattnet. På 1920-talet fanns där även ett bostadshus, men det 
är nerbrunnet sedan länge. Grannfastigheten xxxxxxxxxxx är bebyggd 
med ett fritidshus och har samma ägare som xxxxxxxxxxxxx. 

Beslutsunderlag 

Ansökan med bifogade situationsplaner, 2013-11-19 
Besök på platsen, 2013-11-27 
Yttrande från sökanden, 2014-01-17 
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse, 2014-01-24 

Kommunicering 

Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslag till beslut och en 
skrivelse har kommit in.  

Motivering av beslut utifrån sökandens yttrande 2014-01-17 

Punkt 1 – 8 utom punkt 4 
Att sökanden har lovat den tidigare fastighetsägaren att återskapa fastig-
heten som den såg ut förr, att där fanns ett hus på samma plats för 90 år 
sedan, att sökanden inte skulle ha något emot om människor passerade 
längs med strandlinjen, att placeringen av huset ska skydda mot över-
svämningar, att nekad dispens leder till att fastigheten växer igen samt att 
lokala företag går miste om ett byggjobb är i lagens mening inga giltiga 
skäl för att bevilja dispens. 

Punkt 4 
Även om platsen är bebyggd kan den i Miljöbalkens mening inte anses 
vara ianspråktagen. Mark som är ianspråktagen utgörs av en etablerad 
tomtplats som omger ett bostadshus. Inom tomtplatsen är allemansrätten 
upphävd och den ytan går att hävda som en hemfridszon, en privat zon. 
Då det på xxxxxxxxxxxxx ej finns ett bostadshus går detta ej att tillämpa. 

Ett område räknas som väl avskilt från stranden då det mellan området 
som ska exploateras och stranden exempelvis finns en mycket trafikerad 
väg, järnväg eller annan bebyggelse som gör att människor inte 

Justering (sign) 

annkar
Markering

annkar
Markering

annkar
Markering

annkar
Markering
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Sammanträdesdatum Blad nr 
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§ 8 (forts) Dnr 2013.1117 

obehindrat kan röra sig ner till stranden. Aktuellt område mellan bebyg-
gelsen och stranden består av ett kalhygge. 

I vissa fall kan en dispens ges då en ny byggnad med samma använd-
ningsområde ska ersätta en nyligen avlägsnad byggnad. Då det tidigare 
bostadshuset brann på 1920-talet har för lång tid passerat för att det nya 
fritidshuset ska kunna bedömas som en ersättningsbyggnad. 

Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att besluta i en-
lighet med i miljö- och byggavdelningens förslag. 

Miljö- byggnämndens beslut 

Ansökan om dispens från strandskyddet avslås med stöd av 7 kap 18c § 
miljöbalken. 

_____ 

Upplysningar 

Hur man överklagar 
Om ni är missnöjd med detta beslut kan ni skriva till länsstyrelsen och 
överklaga. Ange vilket beslut som avses, varför det ska ändras samt vil-
ken ändring ni vill ha. 

Skrivelsen ska alltså ställas till Länsstyrelsen i Jämtlands län men lämnas 
in eller skickas till Miljö- och byggnämnden i Strömsunds kommun, Box 
500, 833 24 Strömsund. Den ska ha kommit in till Miljö- och byggnämn-
den inom tre (3) veckor från den dag ni fick del av beslutet. 

Beslutsexpediering 
Sökanden 
Länsstyrelsen 

Justering (sign) 
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§ 9 Dnr 2013.1192 

xxxxxxxxxxxx, dispens från strandskyddet för nybyggnad av 
ett fritidshus 

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus på 
cirka 84 m². Fastigheten, belägen cirka 3,5 mil nordväst om Strömsund vid 
Ströms Vattudal, är idag bebyggd med en lada och ett äldre fritidshus 
som fortfarande används under sommarmånaderna. De befintliga bygg-
naderna ligger cirka 80 – 90 meter från strandkanten, det tänkta fritidshu-
set kommer att hamna cirka 70 meter från stranden. 

Beslutsunderlag 

Ansökan med bifogad situationsplan 2013-12-09 
Besök på platsen 2013-12-11 
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2013-12-18 

Bedömning 

Fastigheten omfattas inte av några riksintressen enligt Miljöbalken (MB) 
kap. 3 eller 4, och omfattas inte heller av något områdesskydd enligt MB 
kap. 7. Därav bedöms inte växt- eller djurlivet påverkas väsentligt. Inga 
fornlämningar finns rapporterade i områdets omedelbara närhet. Fastig-
heten är redan ianspråktagen då den är bebyggd med en lada och ett fri-
tidshus som funnits på platsen i lång tid. Tomtplatsavgränsningen lämnar 
en fri zon på mellan 50 – 70 meter längs med strandkanten. Utanför denna 
avgränsning får inga byggnader placeras eller andra privatiserande åt-
gärder utföras. Då det tänkta bostadshuset placeras relativt nära den be-
fintliga ladan och de tre byggnaderna därefter omfattas av samma tomt-
platsavgränsning, tryggas en väl tilltagen fri passage längs med stranden. 

Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att besluta i en-
lighet med i miljö- och byggavdelningens förslag. 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens enligt 7 kap. 18 c § punkt 1 miljöbalken beviljas.

2. Inga byggnader får placeras och inga andra privatiserande åtgärder får
utföras utanför tomtplatsavgränsningen. Bilaga 1.

Justering (sign) 

annkar
Markering
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§ 9 Dnr 2013.1192 
 
3. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen 

avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år 
från den dag då beslutet om dispens vann laga kraft. 

 
4. Avgift: 4 140 kronor. Faktura skickas separat. 
_____ 
 
Upplysningar 

Detta beslut om att bevilja strandskyddsdispens skickas också till Läns-
styrelsen. Länsstyrelsen kommer att inom tre veckor från mottagandet 
göra en prövning av huruvida strandskyddsdispensen är förenlig med 
strandskyddets syften. Länsstyrelsens beslut kommer därefter att skickas 
till er. Ni uppmanas därför att avvakta länsstyrelsens beslut innan några 
åtgärder påbörjas. 
 
Hur man överklagar 
Om ni är missnöjd med detta beslut kan ni skriva till länsstyrelsen och 
överklaga. Ange vilket beslut som avses, varför det ska ändras samt vil-
ken ändring ni vill ha. 
 
Skrivelsen ska alltså ställas till Länsstyrelsen i Jämtlands län men lämnas 
in eller skickas till Miljö- och byggnämnden i Strömsunds kommun, Box 
500, 833 24 Strömsund. Den ska ha kommit in till Miljö- och byggnämn-
den inom tre (3) veckor från den dag ni fick del av beslutet. 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden 
Länsstyrelsen i Jämtlands län 
 

  

Justering (sign) 
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§ 10 Dnr 2013.0463 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bygganmälan för nybyggnad av 13 
vindkraftverk – kommunicering angående byggsanktionsav-
gift för påbörjande utan startbesked och certifierad kontroll-
ansvarig 

2013-05-06 inkommer en anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) från 
SSVAB via e-post till miljö- och byggavdelningen. Anmälan gäller uppfö-
rande av 13 st vindkraftverk inom Ögonfägnaden Vindpark. Parken ses 
som stor (mer än 7 verk eller totalhöjd på enskilt verk över 150 m). Vilket 
medför miljöprövning av Länsstyrelsen med efterföljande anmälan till 
kommunen. 

2013-10-10 hölls samråd gemensamt med Ragunda och Sollefteå kom-
mun. Vid samrådet framkom att flertalet fundament redan är färdig-
ställda, samt att utsedd kontrollansvarig ej är certifierad. 

Enligt rättspraxis är det fundamentet och torndelen som innefattas av 
anmälningsplikten. Samtliga fundament är armerade, formsatta och 
gjutna efter den 1 juli 2013 

Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att besluta att 
upprättad tjänsteskrivelse ska kommuniceras med SSVAB. 

Miljö-och byggnämndens beslut 

Byggnadsinspektör Håkan Bredin får i uppdrag att kommunicera före-
dragen tjänsteskrivelse. Beslut om sanktionsavgift tas vid miljö- och 
byggnämndens ordinarie möte 2014-03-20. 

_____ 

Beslutsexpediering 
SSVAB 

Justering (sign) 

annkar
Markering
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§ 11

Redovisning av delegeringsbeslut 

Följande beslut har lämnats av miljö- och byggchefen, planingenjören, 
byggnadsinspektören samt miljö- och hälsoskyddsinspektörerna under 
tiden 2013-11-26 till 2014-01-22. Bilaga 1. 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

_____ 

Justering (sign) 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Miljö- och byggnämnden 2014-02-06  16  
     

     
§ 12 
 
Delgivningar 

 Dnr 2012.1181 
1. Länsstyrelsens beslut 2013-11-28, dnr 504-2243-13 med beslut om över-

låtelse av visst operativt tillsynsansvar enl. 26 kap 3 § Miljöbalken. Ny-
tillkomna områden som överlåts är fiskodlingar och vindkraftanlägg-
ningar. 
 
 Dnr 2013.1048 

2. Dom 2014-01-16, från Mark- och miljödomstolen. Tillstånd beviljas för 
ombyggnad av dammluckor vid Junsterforsens kraftverk. 
  
 
 Dnr 2014.0046 

3. Samrådsyttrande skickat till lantmäteriet angående begärd avstyck-
ning från fastigheten Skansnäset 1:81: ingen erinran. 
 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Redovisningen av delgivningar godkänns. 
 
_____ 
 

  

Justering (sign) 
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§ 13 
 
Information  

1 Åklagare Christer Jarlås informerade om åklagarnas uppdrag i miljö-
ärenden. Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål inrättades den 1 ja-
nuari 2009 som en enhet inom Åklagarmyndigheten och finns på sex or-
ter i Sverige. 

 
Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt är den domstol som 
dömer i miljöärenden. Dess geografiska område är Gävleborgs och Jämt-
lands län samt kommunerna Dorotea, Härnösand, Kramfors, Sollefteå, 
Sundsvall, Timrå, Vilhelmina, Ånge och Åsele.  

 
2. Ärendegenomgång. 
 
_____ 
 
 
 
 

Justering (sign) 
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