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§ 1 
 
Fastställande av föredragningslistans innehåll 

Ordföranden förslår att informationen om statistik gällande skrotade bilar 
utgår från föredragningslistan.  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Informationspunkten utgår. 
 

2. Inga övriga frågor har anmälts. Föredragningslistan fastställs. 
 

_____ 
 

  

Justering (sign) 
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§ 2 Dnr 2016.1159 003 
 
Slutredovisning av intern kontrollplan för miljö- och bygg-
nämnden 2017 

Internkontrollen för miljö- och byggnämnden under 2017 gäller 
uppföljning av handläggningstider för "mängdärenden”. För att nämnden 
ska ges en bild av resursanvändningen för ”mängdärenden” i relation till 
”sällanärenden” och därmed kunna göra bedömningen av hur resurserna 
på avdelningen bäst ska användas. 
 
Redovisning 

Under 2017 har avdelningen haft nedanstående handläggningstider från 
komplett inkommen handling till att beslut tas för följande ärendetyper. 
Inom parentes finns motsvarande siffror som avser hela 2012  
 
Anmälan om enskilt avlopp 
68 (40) ärenden, medelvärde handläggning 3,9 (11,7) dagar, min-max 0–25 
(1-41) dagar, median 7 (6,5) dagar. 
 
Anmälan värmepump 
38 (41) ärenden, medelvärde handläggning 10,4 (13,3) dagar, min-max  
1–25 (0-45) dagar, median 8 (13) dagar. 
 
Ansökan om dispens från strandskyddet (delegationsärenden) 
23 (9) ärenden, medelvärde handläggning 37 (15,9) dagar, min-max 6–60 
(2-76) dagar, median 9 (7) dagar. 
 
Bygganmälan för eldstad 
24 (25) ärenden, medelvärde handläggning 14,8 (23,6) dagar, min-max  
11–25 (4-53) dagar, median 19 (22) dagar. 
 
Registrering av livsmedelsanläggning 
34 (39) ärenden, medelvärde handläggning 2,6 (15,2) dagar, min-max 0–14 
(0-134) dagar, median 0,5 (5) dagar. 
 
Sammanfattning 

Avlopp, värmepumpar och registrering av livsmedelanläggningar har 
kortare handläggningstid gentemot jämförelseåret (2012). 
 
Även bygganmälan eldstad har kortare handläggningstid med i princip 
samma antal ärenden. 
 

Justering (sign) 
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§ 2 (forts) Dnr 2016.1159 003 
 
Delegationsärenden för strandskydd har längre handläggningstid, orsa-
ken är att handläggaren tillfälligt arbetar inom annan förvaltning. 
 
Yrkande 

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

Redovisningen godkänns. Miljö- och byggnämnden har tagit del av redo-
visningen av internkontrollen för hela 2017. 
 
_____ 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen  

Justering (sign) 
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§ 3 Dnr 2017.0032 041 
 
Bokslut och årsredovisning av miljö- och byggnämndens in-
riktningsmål för 2017 

Bokslut för 2017 ryms inom ram. På grund av tillfälliga organisationsför-
ändringar är personalkostnaderna lägre än budgeterat. En föräldraledig-
het och en längre sjukskrivning, samt flera korttidssjukskrivningar bidrar 
ytterligare till redovisat överskott.  
 
T.f. miljö- och byggchefen redovisar även nämndens inriktningsmål och 
effektmål för 2017. 
 
Yrkande 

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

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen. Bilaga 1 och 2. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

Justering (sign) 
 



Prel bokslutsrapport
2017

Miljö- och byggavdelning 

Bokslut för 2017 ryms inom ram. På grund av tillfälliga organisationsförändringar (Tf BKU chef)är 
personalkostnaderna lägre än budgeterat. En föräldraledighet och en längre sjukskrivning, samt flera 
korttidssjukskrivningar bidrar ytterligare till redovisat överskott. Avdelningens arbete har under året, p g a 
ovanstående, inte kunnat utföras fullt ut. Visst arbete måste därför arbetas ikapp genom 
personalförstärkningar under 2018. Under 2018 kommer den tillfälliga organisationsförändringen att återgå 
till tidigare läge. Föräldraledigheten kommer också att avslutas under 2018. Förhoppningsvis kommer också 
sjukskrivningarna att minska.

003 Miljö- och byggnämnd Budget Redovisat Budgetavvikelse

Kostnader 420 000 409 859 10 141

420 000 409 859 10 141Netto för 003

193 Administration,miljö-bygg Budget Redovisat Budgetavvikelse

Intäkter 0 -10 000 10 000

Kostnader 1 772 000 1 448 985 323 015

1 772 000 1 438 985 333 015Netto för 193

311 Bygg och fysisk planering Budget Redovisat Budgetavvikelse

Intäkter -1 270 000 -1 133 037 -136 963

Kostnader 2 590 000 1 997 849 592 151

1 320 000 864 813 455 187Netto för 311

360 Miljö och hälsa Budget Redovisat Budgetavvikelse

Intäkter -1 240 000 -1 251 367 11 367

Kostnader 2 240 000 2 078 262 161 738

1 000 000 826 895 173 105Netto för 360

362 Livsmedel Budget Redovisat Budgetavvikelse

Intäkter -530 000 -541 407 11 407

Kostnader 815 000 787 793 27 207

285 000 246 386 38 614Netto för 362

363 Alkohol Budget Redovisat Budgetavvikelse

Intäkter -290 000 -290 244 244

Kostnader 220 000 175 632 44 368

-70 000 -114 612 44 612Netto för 363

369 Projektmedel Budget Redovisat Budgetavvikelse

Intäkter 0 -650 047 650 047

Kostnader 0 650 043 -650 043

0 -4 4Netto för 369

4 727 000 3 672 321 1 054 679Netto för Miljö- och byggavdelning 

Utskrivet 2018-01-22 Sida 1 av  1

Bilaga 1 till miljö- och byggnämndens protokoll § 3/2018



Miljö- och byggnämnden  Bilaga 2 till miljö- och byggnämndens protokoll § 3/2018 

 

Inriktningsmål 2017 

 

Effektmål 2017 

 

Indikatorer Resultat per december Nivå 

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

Fastställda handläggningstider 
följs. 

Redovisning av faktiska 
handläggningstider för 
bygglov. 

Samtliga handläggningstider för bygglov 
ligger inom den lagstadgade 
handläggningstiden. 

Uppfyllt 

Aktualitetsprövning av 
kommunens översiktsplan 
under mandatperioden 

Kontroll att 
påbörjat/genomfört  

Genomfört – (KF beslut 2017-02-23) Uppfyllt 

God tillgänglighet på 
hemsidan 

SKL:s årliga undersökning av 
hemsidan 

Hemsidan reviderad och överförd till 
kommunens ”nya hemsida”. Tillgänglighet 
inte undersökt. 

Ej uppfyllt 

Genomföra träffar med SUAB 
varje kvartal. 

Kontroll att genomfört. Träffar med SUAB genomförda 10/2 och 
6/4. VD slutat, inbokning för 2018 med nya 
VDn 

Delvis 
uppfyllt 

Analys och kommentar: 

• Handläggningstiderna för bygglov håller den lagstadgade handläggningstiden. Av 136 slutförda ansökningar är medelvärdet 24,5 dagar (min=0 
och max=58 dagar). Resurserna för bygglovshandläggning har utökats med en bygglovshandläggare under 2015 som arbetar heltid, detta har 
reducerat handläggningstiderna till i cirka 3-4 veckor efter komplett ansökan. Anställningen har möjliggjorts genom en omfördelning mot 
plansidan. Organisationen har permanentas inom gällande budgetram. 

• Aktualitetsprövningen av översiktsplanen är genomförd. Beslut är taget i KF 2017-02-23. 
• Avdelningens delar av hemsidan är kontrollerade inför överföringen till den kommun-gemensamma nya hemsidan. Översynen av hemsidan har 

krävt resurser från avdelningen, vilket lösts med omfördelningar av arbetsuppgifter.  
• Utöver de planerade kvartalsträffarna med SUAB genomförs spontana träffar. Ingen ekonomisk koppling. 
 



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 2017 Planerat 2017 
Miljöskydd                      131 125 
Miljörapport                  33 38 
Hälsoskydd 27 20 
Ovårdad 
byggnad/tomt 65 Händelsestyrt 
Bostadsklagomål           4 Händelsestyrt 
Livsmedel                        238 174 (238år) 
Tillsyn tobak                    12 15 
Tobak skolgårdar 
m m           2 14 
Tillsyn alkohol 9 (+3 bom) 13 
Tillsyn folköl                                    9 12 
Tillsyn receptfria             4 4 
Restaurangrapport 23 23 
Rapport 
köldmedia 27 33 

 

  
 

Delvis 
uppfyllt 

Samtliga beslut är rätt 
beslutade. 

Alla eventuella överklagade 
beslut redovisas. 

Elva beslut är överklagade under 2017 Uppfyllt  

Analys och kommentar 

• De i planerna uppsatta målen för hela 2017 har delvis kunnat uppfyllas inom budgeterad ram.  
• Under januari – december 2017 har elva beslut överklagats. De överklagade besluten har skickats vidare till respektive överprövningsinstans. De 

enskilda ärendena och utfallen redovisas för nämnden separat. De överklagade besluten kräver, ofta stora, resurser för bland annat yttranden, 
registrering av handlingar och uppföljning av utfall.   

 

 

Håkan Bredin 

Tf miljö- och byggchef 
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§ 4 Dnr 2016.1101  214 
 
Ändring av detaljplan för Ströms-Näset 1:202, Näsviken – be-
slut om granskning 

Gällande detaljplan B21 ”Byggnadsplan för Näsviken i Ströms socken och 
kommun” för fastigheten Ströms-Näset 1:202 i Strömsunds kommun, fast-
ställd 10 Maj 1958, (B21). Byggnadsplanen omfattar ett större område av 
Näsviken. Området för ändring genom tillägg omfattar endast fastigheten 
Ströms-Näset 1:202, fastigheten ligger i den östra delen av planområdet 
intill länsväg 804 ”Öhnvägen”, och är bebyggd med hus för permanent-
boende. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade den 10 oktober 2016 § 131 att ge posi-
tivt planbesked och inleda planprocessen för ändring av del av detaljpla-
nen. Planhandlingar upprättades och den 29 juni 2017 § 84 godkändes 
planförslaget av miljö- och byggnämnden samt att planförslaget skulle 
sändas ut för samråd. Planförslaget var utsänt för samråd mellan den 26 
september till 17 oktober 2017. Ett yttrande inkom utan erinran. 
 
Beslutsunderlag 

Planbeskrivning, daterad 2017-06-13 
Tillägg till planbestämmelser, daterad 2017-06-13 
Behovsbedömning, daterad 2017-06-13 
Yttrande från samråd, inkom 2017-10-05 
 
Bedömning 

Yttrandet som kommit in under samrådet har inte föranlett att planförsla-
get har ändrats. Planförslaget bedöms omgående kunna sändas ut för 
granskning. 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att besluta i en-
lighet med i miljö- och byggavdelningens bedömning. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Planförslaget ska omgående sändas ut för granskning.  
 
_____ 
 

  

Justering (sign) 
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§ 5 Dnr 2017.1154 

xxxxxxxxxxxxx, förhandsbesked för avstyckning av tomt för 
fritidshus 

xxxxxxxxxx ansöker om förhandsbesked för avstyckning av en tomt på 
1225 m2 för uppförande av ett fritidshus. Huset som byggs bör inte 
överstiga 180 m2 för att bättre passa in i landskapsbilden. Närområdet är 
bebyggt sedan tidigare och det är ca 2 km till Gäddede. Platsen är belägen 
ca 500 meter väster om sjön Hetögeln. Riksintresse rörligt friluftsliv 
förekommer.  

Befintlig utfart till väg 342 kommer att användas. Vatten- och avloppsför-
sörjning bedöms kunna ske genom enskilda anläggningar inom tomt-
mark. Avfallshantering genom kommunens sopsäckar alternativt sopkärl. 

Området är inte utpekat som nyckelbiotop eller annat särskilt naturvärde 
enligt Skogsstyrelsen skogens pärlor. 

Beslutsunderlag 

Ansökan 
Situationsplan 
Platsbesök 
Yttranden 

Bedömning 

Ansökan om förhandsbesked prövas utifrån bestämmelserna i 2 kap. 
plan- och bygglagen samt 3 och 4 kap. miljöbalken. Närområdet är idag 
exploaterat, lämplig väg finns i närheten. Inget artskydd finns inom om-
rådet. 

Åtgärden bedöms vara förenlig med översiktsplanens intentioner och be-
döms ej medföra en betydande olägenhet för omgivningen. Fastigheten 
ligger i anslutning till befintlig bebyggelse.  

Avloppsfrågan går att lösa genom placering och/eller vid val av anlägg-
ningstyp. Elledning finns i närheten.  

Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att eventuell byggnation in-
nebär en utveckling av landsbygden och en förstärkning av underlag för 
service i bygden. 

Justering (sign) 
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§ 5 (forts) Dnr 2017.1154 

Den aktuella åtgärden bedöms inte väsentligen förändra livsvillkoren för 
djur- eller växtarter. En särskild naturvärdesinventering har inte bedömts 
nödvändig.  

Yrkande 

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

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Ett positivt förhandsbesked meddelas.

2. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom
två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt
9 kap. 18 § plan- och bygglagen. Görs inte ansökan om bygglov inom
denna tid upphör tillståndet att gälla.

3. Byggnadsarbetet får ej påbörjas förrän bygglov beviljats.

4. Avgift förhandsbesked: 4 320 kronor
_____ 

Övriga upplysningar 

Ansökan om avstyckning och lagfart söks hos lantmäteriet. 
Anmälan om enskilt avlopp söks hos miljö- och byggavdelningen. 
Ansökan om bygglov söks hos miljö- och byggavdelningen. 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Markägare 
Sakägare enligt sändlista 
Skatteverket 

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. 

Justering (sign) 
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§ 6 Dnr 2017.1191 

xxxxxxxxxxxxx, ansökan om utdömande av vite för punkt 5 i 
miljö- och byggnämndens beslut 2015-03-12 

Texten utelämnad enligt webpubliceringsrutin

Justering (sign) 
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§ 6 (forts) Dnr 2017.1191 
 
− Tjänsteanteckning från inspektion på fastigheterna Sleipner 10 och 

Sleipner 11 den 13 september 2017 
− Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-28 
− Miljö- och byggnämndens beslut § 144 fattat 2017-12-07 
− Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-20 

 
Bedömning 

Förbudet i punkt 5 förutsätter att Bruman har uppgett en fastighet där 
fordonen ska förvaras (punkt 4 i samma beslut). Det har han inte gjort. 
Vid inspektioner under sommaren och hösten 2017 har det inte på någon 
av de inspekterade fastigheterna funnits mer än 50 fordon utomhus. Om 
fordonsägaren hade angett någon av dessa fastigheter hade han alltså inte 
brutit mot förbudet och vitet inte kunnat dömas ut. 
 
Vid de nämnda inspektionerna har det sammanlagda antalet motorfor-
don som står utomhus betydlig överstigit 50 st. Vid tidigare sammanträde 
i nämnden har frågan väckts om fordonsägaren därmed kan anses har 
brutit mot förbudet i punkt 5 även om han inte har angett någon specifik 
fastighet. Eftersom han redan har förbjudits att ha avställda motorfordon 
på mer än en fastighet inom kommunen, skulle punkt 5 kunna tolkas som 
att han inte får ha mer än 50 motorfordon sammanlagt inom kommunen.  
 
Vid inspektionerna under sommaren och hösten 2017 har miljö- och byg-
gavdelningen utgått från att de fordon som stått på de olika fastigheterna 
är samma fordon som vid tidigare inspektioner. Miljö- och byggavdel-
ningen har också utgått från att Bruman fortfarande är ägare till dessa 
fordon. Endast 10 motorfordon har dokumenterats med registrerings-
nummer och kontroll av ägare enligt fordonsregistret. Det räckte för att 
uppnå det huvudsakliga syftet att kontrollera om Bruman hade bilar på 
mer än en fastighet. 
 
Miljö- och byggavdelningen bedömer att befintligt underlag inte räcker 
för att en ansökan om utdömande av vite för punkt 5 ska bifallas. Ett vite 
kan bara dömas ut om det är ställt utom allt tvivel att adressaten brutit 
mot ett föreläggande eller förbud. Enligt miljö- och byggavdelningens be-
dömning finns två skäl emot utdömande. Det ena är att nämnden inte har 
bevisat att de bilar som observerats vid inspektionerna ägdes av Bruman 
vid inspektionstillfället. Det andra är att det är tveksamt om ett förbud att 
ha bilar på mer än en fastighet i kommunen, kombinerat med ett förbud 
att ha fler än än 50 bilar på denna fastighet, automatiskt innebär ett för-
bud att ha fler än 50 bilar inom kommunens yta. 
 

Justering (sign) 
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§ 6 (forts) Dnr 2017.1191 
 
Miljö- och byggavdelningen ser tre möjliga vägar att gå vidare med ären-
det: 

1. Ansöka om vitets utdömande med befintliga uppgifter som grund. 
Det är då inte möjligt att ange hur stort vite som ska dömas ut. Vitet 
var på 1 000 kr per övertalig bil och det exakta antalet bilar är inte 
känt. Miljö- och byggavdelningen utgår från att en sådan ansökan 
kommer att avslås. 

2. Göra nya inspektioner när snön har tinat bort och då noggrant kart-
lägga de motorfordon och fordonsvrak som står på de fastigheter där 
Bruman tidigare har haft bilar. Ägaren till fordonen/fordonsvraken 
måste sedan identifieras. Det är inte svårt när det gäller moderna for-
don med registreringsskylt och chassinummer, men kan vara omöjligt 
när det gäller äldre fordonsvrak om inte Bruman själv medverkar. 
Arbetet bedöms ta ca fyra arbetsdagar. Med ett sådant underlag är det 
fortfarande mycket troligt att ansökan avslås, även om möjligheterna 
för utdömande ökar något. Det råder fortfarande osäkerhet om hur 
nämndens förbud kan tolkas.  

3. Avstå från att ansöka om vitets utdömande. 

 
I samtliga fall finns möjlighet att fatta ett nytt beslut som begränsar det 
antal bilar Bruman får ha inom Strömsunds kommun. Det nya beslutet 
kan överklagas till högsta instans. Eftersom ett sådant beslut inte är prö-
vat vid tidigare överklagande kan avgörandet ta lång tid. 

Oavsett om ansökan om utdömande av vite lämnas in eller inte kan 
nämnden också besluta om åtgärd på den försumliges bekostnad. 

 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att besluta i en-
lighet med i miljö- och byggavdelningens beslutsförslag, alternativ 1. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut  

Nämnden beslutar att uppdra åt miljö- och byggavdelningen att kartlägga 
de motorfordon som Jan Bruman (570813-1916) äger och förvarar utom-
hus inom Strömsunds kommun. Nämnden uppdrar också åt miljö- och 
byggavdelningen att kommunicera med Bruman om att nämnden avser 
att ansöka om utdömande av vite för det antal bilar som överstiger 50. 
 
_____ 

Justering (sign) 
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§ 6 (forts) Dnr 2017.1191 
 
Skäl för beslutet 

Motiveringen till varför nämnden har ansett det vara nödvändigt att före-
lägga om åtgärder mot den omfattande nedskräpningen med avställda bi-
lar, finns i nämndens beslut § 21 från den 12 mars 2015.  
 
Nämnden har efter den 20 juni 2017 kunnat konstatera att mer än 50 mo-
torfordon, som vid tidigare inspektioner varit avställda och ägda av Jan 
Bruman, fortfarande står kvar på flera olika fastigheter inom Strömsunds 
kommun. Han har därmed inte följt punkt 5 i nämndens beslut § 21 från 
den 12 mars 2015.  
 
Nämnden anser att det är av största vikt att ett föreläggande med vite re-
spekteras av adressaten. Vitet bör därför dömas ut.  
 
Lagstiftning 

Lag om viten (1985:206) 6 §. 
 
 

  

Justering (sign) 
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§ 7 2017.1215 

xxxxxxxx, förhandsbesked för avstyckning av 4 tomter för 
fritidshus 

xxxxxxxxxxxxxx ansöker om förhandsbesked för avstyckning av fyra 
tomter á ca 1000 m2 för fritidsbebyggelse på fastigheten Jorm 1:106. 
Närområdet är bebyggt sedan tidigare. Området ligger ca 4 km norr 
om Jormvattnet på höger sida om länsväg 819. De tänkta tomterna 
ligger inom ett område med ett 10 tal andra fritidshus. Området 
omfattas av strandskydd och riksintresse rörligt friluftsliv.  

Ingen ny in/utfart kommer att anslutas till väg 819. Vatten- och 
avloppsförsörjning bör anslutas till en gemensam anläggning men 
bedöms även kunna ske genom enskilda anläggningar inom tomtmark. 
Avfallshantering genom kommunens sopsäckar alternativt sopkärl. 

Beslutsunderlag 

Ansökan med situationsplan 
Inkomna yttranden 

Bedömning 

Ansökan om förhandsbesked prövas utifrån bestämmelserna i 2 kap. 
plan- och bygglagen samt 3 och 4 kap. miljöbalken. Närområdet är idag 
exploaterat, lämplig väg finns i närheten. Avlopp bedöms vara möjligt att 
anordna. Byggnationen bedöms inte skada marken eller närområdet och 
därför anses den inte utgöra skäl för avslag. Inget artskydd finns inom 
området. 

Enligt skogsstyrelsens skogliga grunddata lutar marken inom vissa till-
tänkta tomter mer än 30 grader vilket kan orsaka risk för ras och skred. 
Vid besök av tomten kunde inte detta kontrolleras p.g.a. mycket snö. In-
nan eventuella bygglov beviljas bör man utföra en geoteknisk undersök-
ning av tomterna. Suterrängfritidshus kan vara lämpligt.  

Avloppsfrågan går att lösa genom placering och/eller vid val av anlägg-
ningstyp. El-ledning finns i närheten. 

Yrkande 

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

Justering (sign) 
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§ 7 (forts) 2017.1215 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att meddela ett positivt förhandsbe-
sked om strandskyddispensen vinner laga kraft.

2. Innan eventuella bygglov beviljas bör man utföra en geoteknisk under-
sökning av tomterna.

3. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom
två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt
9 kap. 18 § plan- och bygglagen. Görs inte ansökan om bygglov inom
denna tid upphör tillståndet att gälla.

4. Avgift: 4 163 kronor

_____ 

Övriga upplysningar 

Ansökan om avstyckning och lagfart söks hos lantmäteriet. 
Anmälan om eget avlopp söks hos miljö- och byggavdelningen. 
Ansökan om bygglov söks hos miljö- och byggavdelningen. 

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 
Sökande/Markägare 
Sakägare enligt sändlista 
Skatteverket 

Justering (sign) 
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§ 9

Redovisning av delegeringsbeslut 

Följande beslut har lämnats av t.f. miljö- och byggchefen, byggnadsin-
spektören, bygglovhandläggaren samt miljö- och hälsoskyddsinspektö-
rerna under tiden 2017-11-27 till 2018-01-19. Bilaga 1. 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

_____

Bilaga 1 utelämnad enligt webpubliceringsrutin 

Justering (sign) 
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§ 10 
 
Information 

• Ärendegenomgång 
 
_____ 
 

Justering (sign) 
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