
 

   

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

 

 Miljö- och byggnämnden     2014-05-08  Blad 1A () 
 
Plats och tid  Kommunkontoret i Strömsund, rum Almen 
  Information 09:00 – 13.30 
  Sammanträde 12:50 – 13:30 
 
Beslutande  Lars Andreasson, (s), ordförande 
  Rose-Marie Nordborg, (s) 
  Bengt Blom, (s), tjg ers  
  Magnus Svensson, (c)  
  Marian Stranne, (m) 
   
 
Övriga Tomas Hedin, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 30,  
närvarande  Anna-Karin Lindberg, sekreterare 
   
   
 
 
     
Utses att justera  Rose-Marie Nordborg 
 
Justeringens  Miljö- och byggavdelningen den 8 maj 2014 
plats och tid 
 
Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragraf 30 
  Anna-Karin Lindberg 
 
 Ordförande ......................................................................... 
  Lars Andreasson 
 
 Justerare ......................................................................... 
  Rose-Marie Nordborg 
 
 
  

 
 ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  Miljö- och byggnämnden  § 30 

Sammanträdesdatum 2014-05-08 

Datum då anslag 2014-05-08  Datum då anslag      2014-06-02 
sätts upp     tas ned 

Förvaringsplats  Miljö- och byggavdelningen, Strömsund 
för protokollet 

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

 

 Miljö- och byggnämnden     2014-05-08  Blad 1 B (17) 
 
Plats och tid  Kommunkontoret i Strömsund, rum Almen 
  Information 09:00 – 11:50 
  Sammanträde 12:50 – 13:30 
 
Beslutande  Lars Andreasson, (s), ordförande 
  Rose-Marie Nordborg, (s) 
  Bengt Blom, (s), tjg ers 
  Magnus Svensson, (c)  
  Marian Stranne, (m) 
 
Övriga Gunilla Mellgren, processledare, § 33 
närvarande  Anders Bergman, miljö- och byggchef, §§ 25 - 27 
  David Johansson, planingenjör, §§ 28-29 
  Joakim Rönström, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 28 
  Maria Skoglund, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 33 
  Anna-Karin Lindberg, sekreterare 
   
Utses att justera  Rose-Marie Nordborg 
 
Justeringens  Miljö- och byggavdelningen den 9 maj 2014 
plats och tid 
 
Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragrafer 25-29  och 31-33 
  Anna-Karin Lindberg 
 
 Ordförande ......................................................................... 
  Lars Andreasson 
 
 Justerare ......................................................................... 
  Rose-Marie Nordborg 
 
 
  

 
 ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  Miljö- och byggnämnden  §§ 25-29 och 31-33 

Sammanträdesdatum 2014-05-08 

Datum då anslag 2014-05-09  Datum då anslag      2014-06-02 
sätts upp     tas ned 

Förvaringsplats  Miljö- och byggavdelningen, Strömsund 
för protokollet 

Underskrift  ............................................................. 
  Anna-Karin Lindberg  
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§ 25 Dnr 2013.1012 003 
 
Internkontroll Miljö- och byggnämnden januari – mars 2014 

Målet med Miljö- och byggnämndens internkontroll för 2014 är att redo-
visa för nämnden de inkomna klagomålen, gällande Plan- och bygglagen, 
samt handläggningen av dessa. Dessutom avses det redovisas de ärenden 
som har koppling till miljöbalken och därför även faller under den lag-
stiftningen. 
 
Följande punkter skall följas upp och redovisas för Miljö- och byggnämn-
den: 
• Antal inkomna klagomålsärenden på ovårdade byggnader och tom-

ter. 
• Antal ärenden rörande ovårdade byggnader och tomter som avslutas. 
• Andel av de inkomna ärendena som även hanteras enligt Miljöbalken. 

Dessutom ska miljöproblemets del i ärendet särredovisas.  
 
Redovisning 

Under perioden 2014-01-01 till 2014-03-31 har sex nya klagomålsärenden 
kommit in till avdelningen.  
 
Tre klagomålsärenden har avslutats under perioden. 
 
(Från 2006 finns det i avdelningens register (Byggreda) totalt 113 st kla-
gomålsärenden på ovårdade byggnader och tomter. Av dessa är 75 st 
ärenden avslutade och 38 st ärenden pågående. Observeras bör dock att 
vissa ärenden kan avslutas, för att sedan bli ett nytt ärende). 
 
Tre ärenden berör både plan- och bygglagen och miljöbalken. Miljöpro-
blemets del i dessa ärenden är i ett fall förvaring av oljefat och bilbatterier 
och i de två andra fallen bilar med oljor och andra vätskor. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 

  

Justering (sign) 
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§ 26 Dnr 2014.0151 012 
 
Redovisning av inriktningsmål, januari-april 2014 för Miljö- 
och byggnämnden 

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

Redovisningen godkänns. Bilaga 1. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunledningsförvaltningen, kansliet 
 

  

Justering (sign) 
 



 Bilaga 1 till miljö- och byggnämndens protokoll § 26/2014 

Nämnd: Miljö- och byggnämnden     Tidpunkt: April 2014
  

 
Inriktningsmål 2014 

 
Effektmål 2014 

Indikatorer (kolumnen tas bort i 
redovisningen till KF) 

 
Resultat 

Uppfy
llt 
ja/nej 

Kommunen ska ge 
god service, såväl till 
näringslivet som till 
kvinnor och män. 

Fastställda 
handläggningstider följs. 

Redovisning av 
handläggningstider för bygglov. 

Alla handläggningstider för 
bygglov ligger inom den 
lagstadgade handläggningstiden. 

 

Bemötandet från 
handläggare/inspektörer 
ska uppfattas som gott av 
såväl kvinnor som män. 

Kontroll med enkät på slumpvis 
utvalda ärenden. 

50 enkäter utsända i april 
10 besvarade. Överlag mkt gott 
resultat. 

 

Genomföra träffar med 
SUAB varje kvartal. 

Kontroll att genomfört. Träff med SUAB 19/3  

Analys och kommentar: Handläggningstiderna för bygglov håller den lagstadgade handläggningstiden. Avdelningens planering 
möjliggör att detta också ska fungera under semestern. Enkäterna som gått ut under april har inte kommit tillbaka i önskvärd 
omfattning ännu, varvid det är svårt att dra några slutsatser av undersökningen. Träffar med SUAB genomförs enligt årsplan. 
Kommunens 
översiktsplan (ÖP) 
ska överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Översiktsplanen antas av 
kommunfullmäktige under 
2014. 

Beslut i kommunfullmäktige att 
översiktsplanen antas. 

ÖP antagandehandlig i KS 29 
april. Till KF 11 juni. 

 

Analys och kommentar: KS har den 29 april behandlat ÖP och lämnat antagandehandlingen vidare till KF för beslut i juni 2014. 
 
Avdelningen 
bedriver en 
rättssäker och 
effektiv 
myndighetsutövning 

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

Antal genomförda 
tillsyns/kontrollbesök 
 
 

Tillsyn/Kontroll 
Utfört t o m 

april Planerat 2014 

Miljöskydd                            23 75 

Miljörapport                        10 41 

Hälsoskydd       17 25 

Ovård bygg/tomt         9 Händelsestyrt 
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Bostadsklagomål                   1 Händelsestyrt 

Livsmedel                              39 200 

Tillsyn tobak                            5 11 

Tobak skolgårdar                    3 6 

Tillsyn alkohol (y+i)             4+0 13+25 

Tillsyn folköl                                             5 8 

Tillsyn receptfria                      2 4 

Restaurangrapport          0 25 

Rapport köldmedia          0 33 
 

Kvinnor och män behandlas 
likvärdigt i myndighets-
utövningen. 

En utvald ärendetyp följs upp för 
att se om det finns några skillnader 
i besluten utifrån sökandes kön. 

Klagomålsärenden från 
privatpersoner. 3 kv 7 m. För litet 
underlag för att fastställa 
eventuella skillnader kan ses t o 
m april. 

 

Samtliga beslut är rätt 
beslutade. 

Alla eventuella överklagade beslut 
redovisas. 

Fyra överklaganden har 
inkommit, varav ett avvisats. 

 

Analys och kommentar: Tillsyn och kontroller genomförs i olika omfattning under olika perioder av året. De i planerna uppsatta 
målen för 2014 bör kunna uppfyllas. Av de hittills inkomna klagomålsärendena kan inga skillnader ses beroende på om sökande varit 
kvinna eller man, varken på handläggning eller tid för agerande i ärendet.. Dock är underlaget ännu för litet för att dra säkra 
slutsatser. De överklagade besluten har skickats vidare till Länsstyrelsen.  (Marklov i Hammerdal, Byggsanktionsavgift 
Ögonfägnandens vindkraftpark, Biluppställningsplats i Kaukuåsen).  
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§ 27 Dnr 2014.0041 041 
 
Budgetuppföljning, januari-april 2014 för Miljö- och bygg-
nämnden 

Miljö- och byggchef Anders Bergman redovisar budgetuppföljningen till 
och med april 2014. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Redovisningen godkänns. Bilaga 1. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomi 
 
 

  

Justering (sign) 
 



VERKSAMHETSPROGNOS DRIFTBUDGET

Förvaltning/avd:

Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer
Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto-
(inkl TA*) helår över/underskott (inkl TA*) helår över/underskott avvikelse

003 Miljö- och byggnäm 430 430

193 Administration 1 507 1 507

311 Bygg och fysisk pla 2 060 2 310 -250 610 860 250

360 Miljö och hälsa 1 665 1 845 -180 950 1 130 180

362 Livsmedel 760 765 -5 495 495 -5

363 Alkohol 155 155 140 140

Summa 6 577 7 012 -435 2 195 2 625 430 -5
* TA=tilläggsanslag/-budget

Miljö- och byggavdelningen

 

2014 Apr 

Aug 
Febr 

Okt 

Mars Maj 

Sept Nov 

Prognos baserad på redovisning t.o.m: 
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§ 28 2014.0288 

xxxxxxxxxx ovårdad tomt samt brister gällande hantering av 
miljöfarligt avfall samt kemikalier och andra miljöskadliga 
vätskor 

Klagomål på aktuell fastighet har inkommit till miljö- och byggavdel-
ningen relativt regelbundet under 2010 och 2011. Ännu ett klagomål in-
kom i februari 2014 efter en tids stiltje. Klagomålen gäller att fastigheten 
är ovårdad på grund av att det utspritt över tomten finns trä- och metall-
bråte. Ett antal bilar, en husvagn, en släpvagn och en båt finns också upp-
ställda på tomten. Miljö- och byggavdelningen har skickat ut ett flertal 
brev till fastighetsägaren och begärt in åtgärdsplaner för uppröjning av 
fastigheten, men det har inte lett till några åtgärder. Nuvarande fastig-
hetsägare har som hyresgäst bott på fastigheten sedan det första klagomå-
let inkom 2010. Från och med hösten 2011 övertog hyresgästen ägandet av 
fastigheten. 

Beslutsunderlag 

Inspektion på fastigheten 2014-04-04 
Bilder tagna vid inspektionen 
Inspektionsrapport 2014-04-09 
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2014-04-09 

Kommunicering 

Fastighetsägaren har erbjudits tillfälle att yttra sig över aktuellt förslag till 
beslut. Inget yttrande har kommit in. 

Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att besluta om fö-
reläggande med löpande vite i enlighet med i miljö- och byggavdelning-
ens förslag. 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av plan- och bygglagen
kap. 8 § 15, kap. 11 § 19 och kap. 11 § 37, att vid löpande vite av 5 000 
kronor per månad som föreläggandet inte är uppfyllt, förelägga xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx att senast 3 månader efter att beslutet vunnit 
laga kraft, städa bort tio skrotbilar, bildäck, en skoter, en husvagn, en båt 
samt löst utspritt metallskrot och annat bråte som förvaras utomhus på 
fastigheten xxxxxxxxxx. Se bilaga 1-6. (Varje bilaga innehåller 4 foton.) 

Justering (sign) 

annkar
Markering

annkar
Markering

annkar
Markering



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Miljö- och byggnämnden 2014-05-08  6  
     

     
§ 28 (forts) 2014.0288 
 
Bild 1 
Båt och bildäck ska antingen transporteras till anläggning som enligt mil-
jöbalken får ta emot sådant avfall, avyttras till annan ägare eller förvaras 
inomhus. 

 
Bild 2 
Röd bil ska antingen transporteras till anläggning som enligt miljöbalken 
får ta emot sådant avfall, avyttras till annan ägare eller förvaras inomhus. 
 
Bild 3 
Röd bil ska antingen transporteras till anläggning som enligt miljöbalken 
får ta emot sådant avfall, avyttras till annan ägare eller förvaras inomhus. 
 
Bild 4 
Vit bil ska antingen transporteras till anläggning som enligt miljöbalken 
får ta emot sådant avfall, avyttras till annan ägare eller förvaras inomhus. 
 
Bild 5 
Skrotbilar under presenning ska antingen transporteras till anläggning 
som enligt miljöbalken får ta emot sådant avfall, avyttras till annan ägare 
eller förvaras inomhus. 
 
Bild 6 
Skoter ska antingen transporteras till anläggning som enligt miljöbalken 
får ta emot sådant avfall, avyttras till annan ägare eller förvaras inomhus. 
 
Bild 7 
Bråte av varierande sort bredvid husvagnen ska antingen transporteras 
till anläggning som enligt miljöbalken får ta emot sådant avfall, avyttras 
till annan ägare eller förvaras inomhus. 
 
Bild 8 
Fem skrotbilar samt bråte av varierande sort mellan skotern och bilarna 
ska antingen transporteras till anläggning som enligt miljöbalken får ta 
emot sådant avfall, avyttras till annan ägare eller förvaras inomhus. 
 
Bild 9 
Kylskåp ska antingen transporteras till anläggning som enligt miljöbalken 
får ta emot sådant avfall, avyttras till annan ägare eller förvaras inomhus. 
 
 
 
 

Justering (sign) 
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§ 28 (forts) 2014.0288 
 
Bild 10 
Lastpallar, plasttak, rött skåp samt bråte av varierande sort ska antingen 
transporteras till anläggning som enligt miljöbalken får ta emot sådant av-
fall, avyttras till annan ägare eller förvaras inomhus. 

 
Bild 11 
Bråte av varierande sort bredvid husvagnen ska antingen transporteras 
till anläggning som enligt miljöbalken får ta emot sådant avfall, avyttras 
till annan ägare eller förvaras inomhus. 
 
Bild 12 
Bildäck som skymtar under snöhög till vänster i bild samt övrigt bråte 
som kan finnas där ska antingen transporteras till anläggning som enligt 
miljöbalken får ta emot sådant avfall, avyttras till annan ägare eller förva-
ras inomhus. 
 
Bild 13 
Bråte av varierande sort, exempelvis toalettstol, grått plaströr, svart kabel 
samt övrigt bråte ska antingen transporteras till anläggning som enligt 
miljöbalken får ta emot sådant avfall, avyttras till annan ägare eller förva-
ras inomhus. 
 
Bild 14 
Bråte av varierande sort utmed husväggen ska antingen transporteras till 
anläggning som enligt miljöbalken får ta emot sådant avfall, avyttras till 
annan ägare eller förvaras inomhus. 
 
Bild 15 
Bildäck samt fälg i backen rakt fram i bild ska antingen transporteras till 
anläggning som enligt miljöbalken får ta emot sådant avfall, avyttras till 
annan ägare eller förvaras inomhus. 
 
Bild 16 
Husvagn ska antingen transporteras till anläggning som enligt miljöbal-
ken får ta emot sådant avfall, avyttras till annan ägare eller förvaras in-
omhus. 
 
Bild 17 
Bråte av varierande sort på släpvagn ska antingen transporteras till an-
läggning som enligt miljöbalken får ta emot sådant avfall, avyttras till an-
nan ägare eller förvaras inomhus. 
 
 

Justering (sign) 
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§ 28 (forts) 2014.0288 

Bild 18 
Bråte av varierande sort ska antingen transporteras till anläggning som 
enligt miljöbalken får ta emot sådant avfall, avyttras till annan ägare eller 
förvaras inomhus. 

Bild 19 
Bråte av varierande sort utmed husväggen ska antingen transporteras till 
anläggning som enligt miljöbalken får ta emot sådant avfall, avyttras till 
annan ägare eller förvaras inomhus. 

Bild 20  
Vit bil ska antingen transporteras till anläggning som enligt miljöbalken 
får ta emot sådant avfall, avyttras till annan ägare eller förvaras inomhus. 

Bild 21 
Vit bil ska antingen transporteras till anläggning som enligt miljöbalken 
får ta emot sådant avfall, avyttras till annan ägare eller förvaras inomhus. 

Bild 22 
Vit bil (samma bil som på bild 20) ska antingen transporteras till anlägg-
ning som enligt miljöbalken får ta emot sådant avfall, avyttras till annan 
ägare eller förvaras inomhus. 

Bild 23 
Bildäck samt bråte av varierande sort ska antingen transporteras till an-
läggning som enligt miljöbalken får ta emot sådant avfall, avyttras till an-
nan ägare eller förvaras inomhus. 

2. Miljö- och byggnämnden beslutar vidare med stöd av Miljöbalken
(1998:808) 2 kap 3 §, 15 kap. 5a §, 26 kap 9 § och 26 kap. 14 §, att vid lö-
pande vite av 2 500 kronor per månad som föreläggandet inte är upp-
fyllt, förelägga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx att senast 3 månader 
efter att beslutet vunnit laga kraft, se till att: 
• Farligt avfall såsom bilbatterier och dunkar eller fat med flytande far-

ligt avfall förvaras på tät invallad yta under tak. 
• Kemikalier och andra miljöskadliga vätskor förvaras på tät invallad

yta under tak. 
• Invallningen ska rymma allt innehåll i den största behållaren samt

10 % av innehållet i övriga behållare. 

3. Nämnden beslutar att upplysa om att all eldning av avfall i kvittbliv-
ningssyfte strider mot miljöbalken. 

Justering (sign) 

annkar
Markering
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§ 28 (forts) 2014.0288 
 
Motivering enligt plan- och bygglagen 

Fastigheten ligger i centrala Backe och är omgiven av bebodda fastigheter 
i närheten på alla sidor. Fastigheten omfattas av detaljplan som anger om-
rådets användning till bostäder. Mängden och frekvensen av klagomålen 
visar att detta är en fastighet som allmänheten reagerar på och fastigheten 
bedöms inte uppfylla kraven i plan- och bygglagen (PBL) på att en fastig-
het ska hållas i vårdat skick så att betydande olägenheter för omgivning-
en inte uppkommer. Det som främst gör att fastigheten bedöms som 
ovårdad är de skrotbilar och det bråte av skiftande material som finns ut-
spritt över tomten. På fastigheten fanns vid inspektionstillfället totalt 13 
bilar uppställda. Utifrån fastighetens storlek och läge bedöms det antalet 
ej strida mot PBLs bestämmelser om att en tomt ska hållas i vårdat skick, 
så länge de står uppställda på ett organiserat sätt och ej utgör skrotbilar. 
10 av de 13 bilarna bedöms vara skrotbilar, och på grund av det skick de 
är i innebär det att de tio bilarna bidrar till att fastigheten upplevs som 
ovårdad. Miljö- och byggnämnden gör därför bedömningen att de reste-
rande 3 bilarna som ej bedöms utgöra skrotbilar kan stå uppställda på fas-
tigheten utan att den bedöms som ovårdad. 

 
Motivering enligt miljöbalken 
 
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § ska alla som bedriver en verksamhet eller 
som vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar 
och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, 
hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vidare säger miljöbalken 15 
kap. 5a § att den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett 
hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Miljö- och byggnämnden bedö-
mer att det farliga avfall samt de kemikalier och andra miljöskadliga 
vätskor som förvaras på fastigheten, förvaras på ett sådant sätt som med-
för en uppenbar risk att miljöskadliga ämnen vid eventuellt spill eller 
läckage kan förorena mark och grundvatten. Förvaringen bedöms således 
strida mot ovan nämnda bestämmelser. 
 
_____ 
 
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. 

Justering (sign) 
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§ 28 (forts) 2014.0288 
 
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 
Fastighetsägaren 

  

Justering (sign) 
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§ 29 Dnr 2014.0106 

xxxxxxxxxxx, förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

Ansökan om förhandsbesked för avstyckning av tomt på cirka 5 000 m² 
samt uppförande av fritidshus. Fastigheten är belägen cirka 20 km öster 
om Hammerdal, vid Görvikssjöns norra strand. Hela fastigheten ligger 
inom 100 meter från strandkanten och omfattas därför av strandskyddet. 
Fastigheten omfattas inte av några riksintressen enligt miljöbalken (MB) 
kap. 3 eller 4 och omfattas inte heller av något områdesskydd enligt MB 
kap. 7. Inga fornlämningar finns rapporterade i områdets omedelbara 
närhet. 

Byggnaden som ska uppföras är en liten stuga med sovloft som kommer 
att placeras cirka 90 meter från strandkanten. Hushållsavfall omhändertas 
och komposteras enligt kommunens tillstånd, övrigt avfall lämnas vid 
närmsta återvinningsstation. Vattenförsörjning sker med egen brunn och 
för avloppet inrättas en egen anläggning. 

Beslutsunderlag 

Ansökan med situationsplan och ritning 2014-02-17 
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2014-04-02 

Kommunicering 

Fastighetsägaren har erbjudits tillfälle att yttra sig över förslag till beslut. 
Handläggaren har haft telefonkontakt med sökanden vid flera tillfällen. 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Ett negativt förhandsbesked meddelas eftersom dispens från strandskyd-
det för närvarande inte är möjlig att bevilja med stöd av miljöbalken  
kap. 7 § 18 c.  

Motivering 

Avstyckad fastighet kommer i sin helhet att omfattas av strandskyddsbe-
stämmelserna. Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga allmänhet-
ens tillgång till strandområden samt att bevara goda livsvillkor för djur- 
och växtlivet. Fastigheten är dock i dagsläget obebyggd vilket gör att 
inget av de särskilda skälen som krävs för att kunna bevilja en dispens 
från strandskyddet uppfylls. Byggnation på fastigheten bedöms ej vara 
möjlig och ett negativt förhandsbesked bör därför meddelas. 

_____ 
Justering (sign) 

annkar
Markering
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§ 29 (forts) Dnr 2014.0106 
 
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 
 
 

  

Justering (sign) 
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§ 30 Dnr 2014.0294 

xxxxxxxxxxxxxx, yttrande över en ansökan gällande ett 
befint-ligt mikrovattenkraftverk  
(mål nr M 387-14, Rotel 12) 

Mark- och miljödomstolen i Östersund har skickat rubricerat ärende till 
miljö- och byggnämnden för yttrande. 

xxxxxxxxxxxxxx ansöker, via Vindvision Norr AB, om att få driva Såg-
bäckens mikrovattenkraftverk på fastigheten. Kraftverket anlades 
1986-88 och har sedan dess varit i drift. Kraftverket saknar tillstånd enligt 
miljö-balken och prövades inte enligt vattenlagen när kraftverket 
byggdes. 
Sågbäckens mikrovattenkraftverk har en fallhöjd på 27 m, generatoreffek-
ten är 20 kW och den årliga produktionen är 70–120 MWh. Anläggningen 
består av en jorddamm med ett utskov i betong. En nedgrävd tilloppstub 
på ca 500 m som mynnar i en kraftverksbyggnad med turbin, generator 
samt övriga styrsystem som behövs för elproduktionen och utleveransen 
av el till det lokala kraftnätet. Nedströms kraftverket mynnar utloppet i 
den naturliga bäckfåran. Bäcken mellan dammen och utloppet från kraft-
verket är periodvis torrlagd vilket sker när det naturliga flödet i bäcken 
uppströms dammen understiger det flöde som turbinen förmår sluka. 

Vattenföringen varierar normalt mellan 20-500 l/s men kan under vårflo-
den nå upp till 1 000 l/s. Kraftverket har ingen vattenreglering utan är ett 
oreglerat strömkraftverk. Flödet uppströms dammen är detsamma som 
flödet nedströms utloppet under hela året. När flödet uppströms dammen 
är större än det flöde som turbinen förmår sluka kommer överskottsvatt-
net att rinna över utskovsluckan ner i den naturliga bäckfåran. 

Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar 
Syn på platsen vid samråd 2013-01-15 
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2014-04-09 

Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att besluta i en-
lighet med alternativ 1 i miljö- och byggavdelningens förslag. 

Justering (sign) 

annkar
Markering

annkar
Markering
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§ 30 (forts) Dnr 2014.0294 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

1 Yttrande avges enligt bilaga 1. 
 
2 Paragrafen justeras omedelbart. 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Mark- och miljödomstolen i Östersund (e-post)  

Justering (sign) 
 



Bilaga 1 till § 30/2014 
YTTRANDE 1 (1) 

Miljö- och byggnämnden 2014-05-08 Dnr 2014.0294 

xxxxxxxxxxxxxx yttrande över en ansökan gällande tillstånd 
enligt miljöbalken för ett befintligt mikrovattenkraftverk  
(Mark- och miljödomstolens mål nr M 387-14, rotel 12) 

Miljö- och byggnämnden anser att tillstånd för vattenverksamhet bör 
medges. Det är enligt nämndens bedömning lämpligt att inte tidsbegränsa 
tillståndet. 

Nämnden anser vidare att tillståndet ska förenas med villkor. Villkor ska 
inte sättas för sådant som följer av lagstiftningen i övrigt. Villkor bör for-
muleras för hantering av kemiska produkter och avfall enligt yrkande från 
sökanden. Nämnden föreslår ett utredningsvillkor där sökanden inom ett 
år ska utreda möjligheterna för en minimitappning i den torrlagda bäckfå-
ran mellan damm och utlopp från kraftverksbyggnaden.  

Motivering 

Nämnden anser att de nya naturtillstånden som finns på platsen idag har 
ett värde i sig. De ekologiska förutsättningar som skapas om anläggingen 
rivs och bäckfåran återställs bedöms inte överväga den störning som åter-
ställningen antas medföra. 

Lagstiftningen gäller för verksamheten oavsett om de formuleras som 
villkor eller inte.  

Bedömning av den ekologiska statusen som anges i databasen för vatten-
information (www.viss.lansstyrelsen.se) utgår inte från att vattendraget 
nyttjas för kraftproduktion. Därmed gör nämnden bedömningen att be-
slutsunderlaget behöver kompletteras för att kunna bedöma effekten på 
miljökvalitetsnormer för aktuell vattenförekomst. Enligt 2 kap 7 § miljö-
balken ska det vid prövning bedömas huruvida en miljökvalitetsnorm ris-
kerar att överskridas. Det är därför motiverat med ett utredningsvillkor 
som klargör vattenförekomstens ekologiska status samt verksamhetens 
påverkan på den statusen för att skälighetsbedömningen ska kunna göras. 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
annkar
Markering
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§ 31 
 
Redovisning av delegeringsbeslut 

Följande beslut har lämnats av miljö- och byggchefen, planingenjören, 
byggnadsinspektören samt miljö- och hälsoskyddsinspektörerna under 
tiden 2014-03-04 till 2014-04-25. Bilaga 1. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
 
_____ 
 
 

  

Justering (sign) 
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§ 32 
 
Delgivningar 

1. Samrådsyttrande gällande fastighetsbildnings för avstyckning från fas-
tigheten Ströms-Bonäset 1:2. Miljö- och byggavdelningen informerar om 
strandskyddsreglerna. 
 
2. Inbjudan från Heimbygda hembygdsförbund att nominera årets kandi-
dater till Heimbygdas byggnadsvårdspriser för 2014. 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Redovisningen av delgivningarna godkänns. 
 
_____ 
 

  

Justering (sign) 
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§ 33 
 
Information  

1 Kommunens processledare Gunilla Mellgren informerade om kommu-
nens arbete med jämställdhet. Strömsunds kommun undertecknade år 
2006 deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal 
och regional nivå.  

 
2 Miljö- och hälsoskyddsinspektör Maria Löf informerade om livsmedels-

kontroll. Där ingår bl.a. att kontrollera märkningen av livsmedel.  
 
3. Ärendegenomgång. 
 
_____ 
 
 
 
 

Justering (sign) 
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