
   

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

 

 Miljö- och byggnämnden     2013-10-03  Blad 1 A () 
 
Plats och tid  Kommunkontoret i Strömsund, rum Tallen 
  Information 09:00 – 14:10 
  Sammanträde 14:15 – 14:50 
 
Beslutande  Lars Andreasson (s), ordförande 
  Rose-Marie Nordborg, (s) 
  Per-Ingvar Wennberg, (s)  
  Magnus Svensson, (c)  
   
 
Övriga David Johansson, planingenjör, § 83 
närvarande  Anna-Karin Lindberg, sekreterare  
   
   
        
     
Utses att justera  Rose-Marie Nordborg 
 
Justeringens  Miljö- och byggavdelningen den 3 oktober 2013 
plats och tid 
 
Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragraf 83 
  Anna-Karin Lindberg 
 
 Ordförande ......................................................................... 
  Lars Andreasson 
 
 Justerare ......................................................................... 
  Rose-Marie Nordborg 
 
 
 
 
 
  

 
 ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 2013-10-03 

Datum då anslag 2013-10-03  Datum då anslag      2013-10-25 
sätts upp     tas ned 

Förvaringsplats  Miljö- och byggavdelningen, Strömsund 
för protokollet 

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

  



   

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

 

 Miljö- och byggnämnden     2013-10-03  Blad 1 B (25) 
 
Plats och tid  Kommunkontoret i Strömsund, rum Tallen 
  Information 09:00 – 14:10 
  Sammanträde 14:15 - 14:50 
 
Beslutande  Lars Andreasson (s), ordförande 
  Rose-Marie Nordborg, (s) 
  Per-Ingvar Wennberg, (s)  
  Magnus Svensson, (c), ej § 79  
   
 
Övriga Anders Bergman, miljö- och byggchef, §§ 75-80, 84, 86, 87 och 91 
närvarande  Annika Berglund, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 85 och 91 
  Elisabeth Olsson Hedin, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 81 
  David Johansson, planingenjör, §§ 82, 83, 85 och 91 
  Anna-Karin Lindberg, sekreterare 
        
     
Utses att justera  Rose-Marie Nordborg 
 
Justeringens  Miljö- och byggavdelningen den 10 oktober 2013 
plats och tid 
 
Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragrafer 75–82 och 84–91 
  Anna-Karin Lindberg 
 
 Ordförande ......................................................................... 
  Lars Andreasson 
 
 Justerare ......................................................................... 
  Rose-Marie Nordborg 
 
 
 
 
 
  

 
 ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  Miljö- och byggnämnden  §§ 75 – 82 och  84 – 91 

Sammanträdesdatum 2013-10-03 

Datum då anslag 2013-10-11  Datum då anslag      2013-11-04 
sätts upp     tas ned 

Förvaringsplats  Miljö- och byggavdelningen, Strömsund 
för protokollet 

Underskrift  ............................................................. 
  Anna-Karin Lindberg  
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§ 75  Dnr 2013.0265 dpl 012 
 
Redovisning av inriktningsmål för miljö- och byggnämnden 
2013 

Miljö- och byggchef Anders Bergman redovisar miljö- och byggnämndens 
inriktningsmål och en sammanställning av antalet genomförda till-
syns/kontrollbesök för perioden april till och med augusti 2013.  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen. Bilaga 1. 
 
_____ 
 

  

Justering (sign) 
 



1. Miljö- och byggnämnden

Inriktningsmål 2013 Effektmål 2013 Indikatorer Resultat januari - augusti 

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 99 76 

Miljörapport 26 41 

Hälsoskydd 6 13 

Bostadsklagomål 37 Händelsestyrt 

Livsmedel 108 205 

Tillsyn tobak 7 31 

Tillsyn alkohol 12 29 

Tillsyn folköl 0 24 

Tillsyn receptfria 0 12 

Restaurangrapport 18 22 

Rapport köldmedia 23 28 

Kommunens översiktsplan 
ska överlämnas till 
fullmäktige 

Översiktsplanen färdigställs 
under 2013 

Att översiktsplanen är 
färdigställd under 2013 

Ska redovisas vid årsslut 

Kommunen ska ge god 
service till näringslivet 

Fastställda 
handläggningstider följs 

Delar av Svenskt näringslivs 
mätning.  

Redovisning för nämnden vilka 
ärenden som avdelningen ligger 
efter med. 

Finns ingen aktuell redovisning från Svenskt 

näringsliv avseende handläggningstider. 

Jfr Internkontroll bygglov. T o m augusti ligger 

inte avdelningen efter med något 

bygglovsärende. 

Kompetenshöjning av 
personalen i kommunikation 
och service 

Kontroll att genomförts Ska redovisas vid årsslut 

Genomföra träffar med SUAB 

varje kvartal 
Kontroll att genomfört Träffar med SUAB har utförts den 9 januari 

och den 19 mars och 14 maj.  
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§ 76 Dnr 2013.0784 dpl 012 
 
Behovsutredning för tillsyn avseende Miljöbalken, Miljö- 
och byggnämnden i Strömsunds kommun, 2013 - 2015 

Av den till miljöbalken hörande miljötillsynsförordningen framgår att 
miljö- och byggnämnden som operativ tillsynsmyndighet ska se till att 
det finns en utredning av tillsynsbehovet som avser en tid om tre år och 
som årligen ska ses över och vid behov ändras, en så kallad 
behovsutredning. Behovsutredningen ska täcka in det totala behovet av 
resurser, som krävs för att uppfylla den tillsyn som krävs utifrån 
miljöbalken. 
 
Miljö- och byggchefen har upprättat behovsutrednigen. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner behovsutredningen. Bilaga 1. 
 
_____ 
 
 

  

Justering (sign) 
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Behovsutredning för tillsyn avseende Miljöbalken, 
Miljö- och byggnämnden i Strömsunds kommun, 2013 - 2015 
 

Av den till miljöbalken hörande miljötillsynsförordningen framgår att miljö- och 
byggnämnden som operativ tillsynsmyndighet ska se till att det finns en utredning 
av tillsynsbehovet som avser en tid om tre år och som årligen ska ses över och vid 
behov ändras, en så kallad behovsutredning. Behovsutredningen ska täcka in det 
totala behovet av resurser, som krävs för att uppfylla den tillsyn som krävs utifrån 
miljöbalken. 

Behovsutredningen är en genomgång av tillsynsobjekt och grupper av 
tillsynsobjekt, samt bedömd tidsåtgång för att genomföra tillsynen. Resultatet blir 
en bedömning av det samlade tillsynsbehovet.  

Behovsutredningen blir därmed det som verksamhetens årliga omfattning jämförs 
mot. En behovsutredning är ett levande dokument. Allt eftersom en bättre 
kunskap om tillsynsobjekten fås, kan tillsynen behovsanpassas. I takt med att 
kunskapen om tillsynsområden och tillsynsobjekt ökar och eventuella ändringar 
sker av lagstiftningen kommer behovsutredningen att förändras. 

I beräkningarna har antagits att en miljö- och hälsoskyddsinspektör kan använda 
ca 800 timmar av en årsarbetstid för tillsyn, inklusive handläggning av 
inkommande ärenden. Resterande tid av tjänsten innefattar arbete med taxor, 
kompetensutveckling, kunskapsstöd, gemensamma träffar, planering, information 
och rådgivning o s v.  

 
 
Miljöövervakning 

      Behov 2013 - 2015 
      Aktivitet Antal Tid Frekvens Resurs Tjänst 

 Gammastrålning 6 2 2 24 
  Vattendirektivet 1 10 1 10 
  Vattenrådet 5 12 1 60 
  MKN 1 8 1 8 
  Övrigt 

      Resursbehov  per år 
   

102 0,13 
 

       
       Händelse Ärenden tillstånd och anmälan 

    Behov 2013 - 2015 
      Händelse MB anmälan/tillstånd Antal Tid Frekvens Resurs Tjänst 

 Anmälan enligt 38§ FMH 3 8 1 24 
  Anmälan enligt kap 14 2 4 1 8 
  Anmälan miljöfarlig verksamhet 

C 15 16 1 240 
  Eget omhändertagande, avfall 10 2 1 20 
  Enskilt avlopp 35 8 1 280 
  Nedgrävning av kadaver 6 1 1 6 
  Remisser prövning miljöbalk 13 16 1 208 
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Sanering förorenad mark 2 16 1 32 
  Tillbud/olycka 5 8 1 40 
  Värmepump 45 2 1 90 
  Övrigt 

      Resursbehov  per år 
   

948 1,19 
 

       
       Händelse Klagomål 

      Behov 2013 - 2015 
      Aktivitet Antal Tid Frekvens Resurs Tjänst 

 Avfall ej objekt 10 8 1 80 
  Bostadsklagomål 3 8 1 24 
  Buller ej objekt 1 4 1 4 
  Enskilt avlopp 20 4 1 80 
  Klagomål djurhållning 4 4 1 16 
  Miljöfarlig verksamhet 5 16 1 80 
  Olycksrisker 3 4 1 12 
  Skrotbil 8 8 1 64 
  Övrigt 1 4 1 4 
  Resursbehov  per år 

   
364 0,46 

 
       
       Händelse Eget initiativ 

      Behov 2013 - 2015 
      Aktivitet Antal Tid Frekvens Behov Tjänst 

 Brister vid rutintillsyn 20 16 1 320 
  Ärenden föranledda av 

lagändring 1 30 1 30 
  Övrigt 

      Resursbehov  per år 
   

350 0,44 
 

       
       Planerad tillsyn 

      Behov 2013 - 2015 
      Aktivitet Antal Tid Frekvens Totalt (h) Tjänst 

 Kap 7 insp 25 2 1 50 
  Kap 7 övr 35 12 1 420 
  Kap 8 insp 2 10 1 20 
  Kap 9  (se bil 1) 

 
1395 

  Kap 10  (se bil 1) 
 

80 
  Kap 14 40 2 0,4 32 
  Kap 15  1 4 4 16 
  Resursbehov  per år 

   
2013 2,52 

 
       
       
       
       Totalt 3777 

   
4,72 
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Bilaga 1 
 
 
Beräkning kap 9 & 10 
 
 
Kap 9 

      
       MFV Antal B Antal C Tid 

 
Antal U Tid 

Jordbruk 0 4 20 
 

ca 50 50 
Livsmedel 0 2 10 

 
ca 10 10 

Träindustri 2 4 70 
 

ca 20 20 
Övrig industri 0 12 70 

 
ca 20 20 

Energi 
7 (ej 

MBN) 18 80 
 

0 
 

Fiskodling 
2 (ej 

MBN) 1 4 
 

ca 10 10 
Fordon, drivmedel o service 0 10 40 

 
20 40 

Avloppsreningsverk 2 4 (18 U) 200 
 

0 
 Avfall och skrot 6 22 160 

 
18 36 

Skjutbanor  motorsport 0 13 40 
 

25 50 
Täkt 36 5 250 

 
ca 20 20 

Summa 
  

944 
  

256 

       HSK 
      

 
Anta Tid 

Övrig 
tillsyn 

  Hygienlokal 8 25 40 65 Regelbunden tillsyn på anmälningspliktig verksamhet 

Offentliga lokaler 25 80 50 130 

 
Regelbunden tillsyn: Skola och barnomsorg, HVB-hem, 
flyktingmottagning, bärplockarboende, bassängbad 

       
       Totalt kap 9 

  
1395 

   
       Kap 10 RK1  RK2 

    MIFO-
inventerade 
objekt 0 15 st 

 
80 ( 2 objekt per år a´40 timmar) 

       Totalt kap 10 
  

80 
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§ 77 Dnr 2013.00075 dpl 041 
 
Budgetuppföljning per 2013-08-31 
 
Miljö- och byggchefen redovisar budgetuppföljningen till och med au-
gusti 2013. Uppföljningen prognostiserar ett överskott på 120 000 kronor 
vid årets slut.  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. Bilaga 1. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomi 
 
 
 

  

Justering (sign) 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Miljö- och byggnämnden 2013-10-03  5  
     

     
§ 78 Dnr 2013.0681 dpl 041 
 
Fördelning av budget 2014 med inriktningsmål för miljö- och 
byggnämnden 

Kommunfullmäktige har antagit budgetdirektiv och fastställt Miljö- och 
byggnämndens nettoram för år 2014 till 4 382 000 kronor. Miljö och bygg-
chefen har gjort ett förslag till fördelning av budgetram och verksamhets-
inriktning för år 2014. Förslaget har MBL-förhandlats. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner förslaget till fördelning av bud-
getram och verksamhetsinriktning för år 2014. Bilaga 1. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
 

  

Justering (sign) 
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Fördelning av budgetram och verksamhetsinriktning inför år 2014 för 
Miljö- och byggnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige har antagit budgetdirektiv och fastställt Miljö- och byggnämndens 
nettoram för år 2014 till 4 382 000 kronor.  
 
 
Miljö- och byggnämnden har ur det av fullmäktige antagna inriktningarna och 
prioriterade målen gjort följande prioriteringar för miljö- och byggnämndens 
verksamhet 2014 
 
 
 
 
Inriktningsmål Effektmål Indikator 
Kommunen ska ge god 
service, såväl till 
näringslivet som till 
kvinnor och män 

Fastställda hand-
läggningstider följs. 
 
 
Bemötandet från 
handläggare/inspektörer 
ska uppfattas som gott av 
såväl kvinnor som män 
 
Genomföra träffar med 
SUAB varje kvartal. 

Redovisning av 
handläggningstider för 
bygglov 
 
Kontroll med enkät på 
slumpvis utvalda ärenden 
 
 
 
Kontroll att genomfört 

 
 
 
Andra angelägna uppgifter 
 
Uppdraget till Miljö- och byggnämnden att färdigställa den kommunövergripande 
översiktsplanen pågår och arbetet kommer att anpassas efter de krav som den nya plan- 
och bygglagen (2011-05-01) ställer.  
 
GIS, som skall implementeras i hela kommunförvaltningen, behöver ytterligare insatser 
för framställning av kartmaterial, utbildning av användare och support av kartprogram 
(Solen). 
 
Andra angelägna uppgifter är att fortsätta arbetet med den tillsyn och kontroll av 
verksamheter som faller under miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens ansvarsområde, 
och sedan 2010 även enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om försäljning av vissa 
receptfria läkemedel. 
 
 
 
 
 
 
 



 Bilaga 1 till Miljö- och byggnämndens protokoll § 78/2013 
 

Miljö- och byggnämnden har satt följande nämndspecifika mål för verksamheten 
2014 
 
Inriktningsmål Effektmål Indikator 
Kommunens översiktsplan 
(ÖP) ska överlämnas till 
Kommunfullmäktige 
 

ÖP antas av KF under 2014 Beslut i KF att ÖP antas 

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 
 
 

 Kvinnor och män 
behandlas likvärdigt i 
myndighetsutövningen 
 
 
 
 
Samtliga beslut är rätt 
beslutade 

En utvald ärendetyp följs 
upp för att se om det finns 
några skillnader i besluten 
utifrån sökandes kön 
 
 
 
Alla eventuella 
överklagade beslut 
redovisas 

  
Miljö- och byggchefen har upprättat en översikt av det ekonomiska läget för år 2014 efter 
dessa förutsättningar.  
 
Förslaget har MBL-förhandlats 2013-09-27. De fackliga företrädarna har därefter 7 dagar 
på sig att begära central förhandling. 
 
 
Intäkter 
 
De budgeterade intäkterna för 2014 är totalt något större än för 2013.  
 
Intäkterna från bygglov/anmälningar har ökat sedan 2011, varvid det antas att intäkterna 
för 2014 kommer att ligga på samma nivå som budgeterade intäkter 2013. Delar av vissa 
bygglovsavgifter kommer att flyttas till 2014 för de bygglov som kräver tillsyn under 
byggtiden. 
 
Den nya miljöbalkstaxan har slagit igenom under 2012. Intäkterna 2014 bedöms vara i 
samma nivå som under 2013. Arbete med att eventuellt överta tillsynsobjekt från 
Länsstyrelsen (fiskodling och vindkraft), skulle kunna öka intäkterna. I nuläget är detta 
dock oklart. En eftersläpning av utförd tillsyn medför att vissa tillsynsavgifter kommer att 
föras över till 2014. 
 
Den reviderade livsmedelstaxan har tillämpats sedan 2012. Trots ökad timavgift, har den 
nya riskklassificeringen av livsmedelsföretagen medfört att intäkterna minskat. Inför 2014 
kommer dessutom Livsmedelsverket att återta kontrollen av vissa charkuterier och 
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mejerier (så kallade 853-anläggningar). Intäkterna för 2014 bedöms vara lägre än de 
budgeterade intäkter 2013.  
 
Intäkter för tillsyn/tillstånd enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria 
läkemedel bedöms minska något i förhållande till 2013 års budget.  
  
Personal 
 
På Miljö- och byggavdelningen finns totalt knappt 10 tjänster. 
 
Inom plan och bygg arbetar 1,0 bygginspektör och 1,0 planingenjör. Stadsarkitekt anlitas 
på konsultbasis från och med 2011. Detta konsultuppdrag är uppsagt (från konsulten) och 
någon lösning av stadsarkitektkompetens är ännu inte klar. Under 2014 avses personal på 
plan och byggområdet ökas med 0,25, p g a trenden med ökning av fram för allt bygglov. 
Det finns 1,0 GIS-samordnare på avdelningen. Kommunen har beslutat att GIS ska 
implementeras i hela kommunförvaltningen. För att detta ska kunna genomföras kommer 
GIS-samordnarens insatser att krävas i såväl framställning av kartmaterial som utbildning 
av nya användare och support av Solen (kartprogrammet). Totalt 3,25 tjänster under året. 
 
Avdelningen har för närvarande 2,8 tjänster med i huvudsak tillsyn enligt miljöbalken. 
Behovsutredning visar att antalet tjänster bör vara 4,7 för att klara den tillsyn som ska 
utföras enligt MB. Under 2013 anställdes extra personal under del av året. Detta är aktuellt 
även under första halvåret 2014. Totalt 3,0 tjänster under året. 
 
Antalet livsmedelsinspektörer med kontroll enligt livsmedelslagen är 1,5. 
 
Uppdraget för tillsyn över försäljning av tobak och vissa receptfria läkemedel samt 
tillsyn/tillstånd enligt alkohollagen behöver 0,25 tjänster. Under 2013 var detta integrerat i 
livsmedelsinspektörernas tjänster, men har inför 2014 brutits ut, för att tydliggöra 
resursfördelningen. 
 
På administrationen finns 1,0 miljö- och byggchef och 1,3 nämndsekretare/registrator/ 
administratör.  
 
 
 
Budget i belopp (tkr)   
  2013  2014 
Arvoden/personal  5 460 5 900 
Fortbildning  55 60 
Resor   85 75 
Leasingbilar, Autoplan   45 50 
Övriga kostnader   579 492 
Intäkter  -1 945 -2 195 
 
Summa  4 279  4 382 
Nettoram  4 279  4 382 
 
Förutsättningar för en budget i balans 
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För att 2014-års budget ska rymmas inom den nettoram som preliminärt tilldelats, krävs att 
de antagna intäkterna för tillsyn, lov och anmälningar är riktiga. 
 
Konsekvensbeskrivning 
 
Vissa typer av lagstadgade verksamheter kommer inte att kunna rymmas fullt ut i 
tjänsterna; t ex tillsyn av ovårdade tomter & byggnader och miljösanktioner gällande 
köldmedia.  
 
Luftkvalitetsmätningar är inte utförda i kommunen sedan 2002. Kostnad ca 100 000 kr + 
arbete ryms inte i gällande budget. 
 
För att personalen inom livsmedel skall klara av uppdraget med avgiftsbelagd kontrolltid 
inom sina tjänster, måste stöd och rådgivning till medborgare prioriteras ned.  
 
Alkoholtillsynen, som i huvudsak bedrivs helger och kvällar, är resurskrävande och 
möjligheten att fullgöra uppdraget, med given ram, har inte fungerat. Såväl Polisen som 
personal inom Vård- och socialförvaltningen har under tidigare år påtalat önskemål om 
fler tillsynsbesök. 
 
För att kunna klara lagstadgad kontroll och lagstadgade handläggningstider, inom 
budgeterade ramar, kan man befara, att handläggarnas arbete med att bereda ärenden till 
nämnder och styrelser inte kommer att kunna hålla samma höga kvalitet som tidigare. Det 
samma gäller även service, information och kontakter med medborgare och potentiella 
företagsetablerare. 
 
Avdelningens möjligheter till kompetensutvecklig för politiker och tjänstemän i 
förhållande till behovet är litet. 
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Budget 2014       

Kostnader och intäkter 
Miljö & Bygg      

         

Ändamål Kostnadsslag 003 Nämnd 
193 
Administration 311Plan & Bygg 

360 Miljö- och 
hälsoskydd 362 Livsmedel 363 Alkohol Totalt 

960 Arvoden/personal 380 1 360 1 685 1 630 710 135 5 900 

901 Fortbildning 10 10 15 10 10 5 60 

950 Resor 30 10 10 10 10 5 75 

951 
 

 
Leasingbilar 
Autoplan - 50 - - - - 50 

561 Övriga kostnader 10 77 350 15 30 10 492 

         

 Summa kostnader 430 1 507 2 060 1 665 760 155 6 577 

         

 Intäkter        

553 
Årliga 
tillsynsavgifter   540 800 470 45 1855 

551 Tillsynsavgifter    150 25 95 270 

554 Övriga intäkter   70    70 

 Summa intäkter 0 0 610 950 495 140 2195 

         

 Netto       4 382 
         

 Budgetram 4 382       

 Kvar till budgetram                              0       
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Organisation 2014 Miljö- och byggavdelningen 
 
193 Administration 
Miljö- och byggchef 100% 
Nämndsekreterare/administratör 100% 
Registrator 30% 
 
311 Bygg- och fysisk planering  
Planingenjör 100% 
Planingenjör 25%  (75% fr o m augusti) 
Bygginspektör 100% 
GIS-samordnare 100% 
Stadsarkitekt bisittare på sammanträden 
 
360 Miljö och hälsa 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 85% (15 % föräldraledig) 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 85% (15% föräldraledig) 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 80% 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 50% (100% t o m juni) 
 
362 Livsmedel 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 100% 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 50% 
 
363 Alkohol, tobak, vissa receptfria läkemedel 
Alkoholhandläggare 20% 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 5% 
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§ 79 Dnr 2012.1277 206 
 
Ändring av miljö- och byggnämndens taxa gällande 
tillsynsavgifter för vindkraft och fiskodlingar  

På grund av jäv deltar inte Magnus Svensson (c) i handläggningen i detta 
ärende. 
 
Miljö- och byggavdelningen har upprättat ett förslag till ändring av 
miljötillsynsavgifter för vindkraft och fiskodlingar. Avgifterna ingår i 
miljö- och byggnämndens taxa, kapitel 6 med tillhörande bilagor. 
 
Strömsunds kommun har hos Länsstyrelsen begärt att få överta 
miljötillsynen över tillståndspliktiga fiskodlingar och vindkraftsanlägg-
ningar som är tagna i drift.  
 
Gällande taxa antogs av kommunfullmäktige den 16 december 2009.  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämndens förslag till kommunfullmäktige (Punkt 1 och 2) 
 
1 Taxan för avgifter för miljötillsyn under rubrikerna Vindkraft och Fisk-
odling m.m. ändras. Bilaga 1.  
 
2 Taxeändringen ska gälla fr.o.m. 1 januari 2014.  
 
3 Miljö- och byggchefen får i uppdrag att utreda timavgiftens storlek i 
miljö- och byggnämndens taxa samt möjligheten till ersättning för restid. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchefen 
 
 

  

Justering (sign) 
 



 Bilaga 1 till miljö- och byggnämndens protokoll  § 79/2013  

Miljö- och byggnämndens förslag till ny lydelse i taxa för Vindkraft. 
 
KK = Klassningskod, AK = Avgiftskod, PN = Prövningsnivå 

KK AK PN Beskrivning 
    Vindkraft under drift 
40.90 4 

 
B Verksamhet med: 

1. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart 
och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står 
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står 
tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas 
efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 

Därutöver en avgiftsklass per 10 vindkraftverk (AK 4 vid 1-9 vkv, AK 5 vid 
10-19 vkv, osv) 

40.95 3 B Verksamhet med: 
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart 
och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står 
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 
120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk 
att gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om 
verksamheten påbörjas efter att verksamheten eller verksamheterna med de 
andra vindkraftverken påbörjades. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 40.90. 
 
Därutöver en avgiftsklass per 10 vindkraftverk (AK 3 vid 1-9 vkv, AK 4 vid 
10-19 vkv, osv) 

40.100  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
3 
4 

C Verksamhet med: 
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om 
verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra 
vindkraftverket påbörjades. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 40.90 eller 40.95. 
 
1-3 vindkraftverk 
4-6 vindkraftverk 
7 eller fler vindkraftverk 

40.10001 1 U Övriga vindkraftsanläggningar än 40.90, 40.95 eller 40.100. 
 
  



 Bilaga 1 till miljö- och byggnämndens protokoll  § 79/2013  

 
Miljö- och byggnämndens förslag till ny lydelse i taxa för fiskodlingar 
 
KK = Klassningskod, AK = Avgiftskod, PN = Prövningsnivå 

KK AK PN Beskrivning 

  AK  FISKODLING M.M. 
5.10  

6  
 
8 
 
9 
 

B Fiskodling eller övervintring av fisk där: 
1. mer än 40 ton men högst 200 ton foder förbrukas per 

kalenderår. 
2. Mer än 200 ton men högst 1 000 ton foder förbrukas per 

kalenderår 
3. Mer än 1 000 ton foder förbrukas per kalenderår 

5.20 3 
 

C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder 
förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 5.10. 

5.2001 1 
 

U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder 
förbrukas per kalenderår. 
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§ 80 Dnr 2013.0416 419 
 
Länsstyrelsens tillsyn över kommunernas ansvar enligt mil-
jöbalken - Redovisning av Länsstyrelsens rapport 

Miljö- och byggchefen redovisar länsstyrelsens synpunkter gällande 
kommunens miljötillsyn. Synpunkterna framförs i Länsstyrelsens rapport 
från tillsynsbesök i Strömsund den 29 maj 2013. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
 
Miljö- och byggämnden har tagit del av redovisningen. 
 
_____ 
 

  

Justering (sign) 
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Miljö- och byggnämnden 2013-10-03 8 

§ 81 Dnr 2012.0863 

XXXXXXX, brist upptäckt vid tillsyn av täktverksamhet 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Ärendet tas inte upp till behandling eftersom det vid inspektion på 
platsen den 2 oktober 2013 konstaterades att stolparna var uppsatta och 
att nästan allt stängsel också var uppsatt. 

_____ 

Justering (sign) 

annkar
Markering
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Sammanträdesdatum Blad nr 

Miljö- och byggnämnden 2013-10-03 9 

§ 82 Dnr 2013.0726 

XXXXXXXXXXX, förhandsbesked för nio tomter 

Christensen förvaltning AB ansöker om förhandsbesked för avstyckning 
av 9 tomter från fastigheten xxxxxxxxxxxxx. Fastighetsägaren till xxxxx 
xxxxxxxhar kontaktat Christensen förvaltning AB för att med deras hjälp 
undersöka möjligheterna för att genomföra tänkta avstyckning och 
därefter uppföra 9 stycken fritidshus. 

Fastigheten är belägen mellan Havdarsälven och sjön Kvarnbergsvattnet, 
cirka 3 mil nordväst om Gäddede samt cirka 1 km från gränsen mot 
Norge. Området omfattas inte av något områdesskydd enligt 7 kap. Mil-
jöbalken men området är klassat som riksintresse för rörligt friluftsliv en-
ligt 4 kap. 2 § Miljöbalken. Inga fornlämningar finns rapporterade på den 
aktuella fastigheten. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2013-07-12 
Besök på fastigheten 2013-09-06 
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2013-09-10 
Yttrande från ägaren till xxxxxxxxxxxxxx, 2013-09-30 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Ett negativt förhandsbesked lämnas med hänvisning till motiveringen.

2. Antalet tomter (9 stycken) samt närheten till omgivande vatten innebär
en påtaglig påverkan på området och dess karaktär. Området kan detalj-
planeläggas så att förutsättningarna för installation av VA samt markens 
lämplighet för byggnation kan utredas. Sökanden ska komma in med en 
ansökan om planläggning samt en ansökan om lantmäteriförrättning hos 
Lantmäteriet om de vill gå vidare med planläggning av området. 

Motivering av beslut 

Ett negativt förhandsbesked lämnas med hänvisning till att området idag 
i stort sett är oexploaterat då det på halvön Havdarstången idag endast 
finns ett hus. Områdets utseende, lämplighet för bebyggelse, nuvarande 
exploateringsgrad och förslagets påverkan på områdets karaktär styrker 
ett negativt förhandsbesked. Även det faktum att området är ett riksin-
tresse för rörligt friluftsliv bidrar till detta beslut. Även den lagtext som 
anger inom vilka områden turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen av tillåtlig-
heten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön bidrar.  

Justering (sign) 

annkar
Markering

annkar
Markering

annkar
Markering

annkar
Markering
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Miljö- och byggnämnden 2013-10-03 10 

§ 82 (forts)

Området som ansökan berör är ett sådant där ovan nämnda intressen sär-
skilt ska beaktas samt som utgör ett riksintresse för rörligt friluftsliv. 

Beslutspunkt 2 lämnas som en information till sökanden om möjligheten 
att komma in med en ansökan om planläggning av området om de vill gå 
vidare med sitt förslag. En planläggning kan användas för att mer djup-
gående kunna utreda förutsättningar för planerad bebyggelse. 

_____ 

Upplysning 

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. 

Avgift 

Avslag på förhandsbesked: 660 kronor. Faktura skickas separat. 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Justering (sign) 
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§ 83 Dnr 2013.0838 

XXXXXXXXXXX, dispens från strandskyddet för nybyggnad 
av ett fritidshus och garage 

Fastighetsägaren ansöker om dispens från strandskyddet för nybyggnat-
ion av ett fritidshus samt ett garage. På fastigheten finns idag ett befintligt 
fritidshus på cirka 48 m². De planerade byggnaderna kommer att få en 
byggnadsarea på 138 m² totalt, varav fritidshuset utgör 102 m² och gara-
get 36 m². Ägaren avser att behålla det befintliga huset på tomten. Fastig-
heten är belägen vid sjön Gussvattnet, cirka 9 km sydöst om Gäddede. 

Beslutsunderlag 

Ansökan 2013-09-05 med komplettering 2013-09-12 
Besök på platsen 2013-09-11 
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2013-09-12 

Bedömning 

Området omfattas inte av något områdesskydd enligt Miljöbalken (MB) 
kap. 7, men är ett riksintresse för rörligt friluftsliv enligt MB kap. 4. Om-
rådet är dock idag redan ianspråktaget då fastigheten sedan länge är be-
byggd med ett fritidshus. Detta gör att byggnationen ej kommer att på-
verka växt- eller djurlivet väsentligt.  

Det befintliga fritidshuset kommer att behållas och det nya fritidshuset 
kommer att placeras på samma avstånd från stranden som det befintliga. 
Garaget kommer att placeras bakom det nya fritidshuset i närheten av 
grusvägen och kommer knappt eller inte alls att synas från stranden. Det 
innebär att hemfridszonen inte kommer att utökas mot vattnet och såle-
des att allmänhetens tillträde till stranden ej försämras. 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas enligt Miljöbalken, kap. 7 § 18c punkt 1.

2. Tomtplatsavgränsning: Mark får inte tas i anspråk eller privatiseras
utanför tomtplatsavgränsningen. Bilaga 1. 

3. Paragrafen justeras omedelbart.

4 Avgift: 4 140 kronor. Faktura skickas separat. 

_____ 

Justering (sign) 

annkar
Markering
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§ 83 (forts) Dnr 2013.0838 

Information till sökanden 

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har 
påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från den dag då dispens-
beslutet vunnit laga kraft. 

__ 

Miljö- och byggnämnden informerar om att länsstyrelsen kan överpröva 
beslut om strandskydd inom tre veckor från erhållandet av beslutet. Åt-
gärden bör därför påbörjas efter utgången av tiden för överprövning. 

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. 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Justering (sign) 
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§ 84 Dnr 2013.0538 

XXXXXXXXX, förvaring av oljeavfall i tunnor, cisterner 
mm samt förfallen byggnad 

Klagomål över förfallen byggnad samt förvaring av oljeavfall i tunnor, 
cisterner m.m. inkom 2013-05-29. Det har funnits en oljedepå på platsen. 
Den är MIFO-inventerad av Länsstyrelsen som klass 2, d.v.s. stor risk. 

Miljö– och byggchefen informerar om vilka åtgärder som har vidtagits 
under sommaren. Inget föreläggande har utfärdats men fastighetsägaren 
har åtgärdat den akuta situationen. Nästa steg blir att kontrollera om 
marken behöver saneras. 

_____ 

Justering (sign) 

annkar
Markering
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§ 85 Dnr 2011.1097 och 2011.1098 

XXXXXXXXXX, ovårdad tomt och hantering av 
miljöfarligt avfall 

Till miljö- och byggavdelningen inkom 2011-11-09 klagomål över att det 
på fastigheten xxxxxxxxxxxxx förvarades farligt avfall, ett stort antal 
avställda fordon samt skrot och övrigt avfall. En inspektion gjordes 2011- 
12-15 och ägaren uppmanades att städa upp på fastigheten, vilket han 
lovade att göra. Inspektionen 2013-08-22 gjordes för att kontrollera om 
uppstädning hade skett. 

Områdets känslighet och skyddsvärde 

Gården ligger mellan Storån och Lillån. Gårdsplanen är synlig från vägen 
till Västra Nyland. Avståndet från gårdsplanen till Storån är ca 200 m. En 
del av fordonen och avfallet lagras i omedelbar närhet till Lillån som 
mynnar i Storån som är en del av Ammerån – Storåns Natura 2000-
område. Ett av bevarandemålen för detta Natura 2000-område är att: 

”Älvens vattenkvalitet bibehålls så långt möjligt opåverkad av utsläpp av 
föroreningar från punktkällor som avlopp, industrier, täkter eller annan 
liknande verksamhet”. 

Kommunicering 

Inspektionsrapport med förslag till beslut har skickats till fastighetsäga-
ren. Han har vid besök 2013-09-30 på kommunkontoret framfört sina 
synpunkter och dessa har dokumenterats i en tjänsteanteckning. 

Bedömning enligt Miljöbalken 

På fastigheten förvaras ett mycket stort antal bilar och andra föremål 
varav det mesta bedöms utgöra avfall, medan annat inte klart kan bedö-
mas utgöra avfall. Eftersom fastighetsägaren är registrerad ägare till mer 
än 100 avställda fordon anser miljö- och byggavdelningen det vara rimligt 
att anta att i stort sett alla fordon som förvaras på fastigheten är avställda. 

Miljö- och byggavdelningen bedömer att ägaren inte uppfyller de skyl-
digheter som följer av Miljöbalkens andra kapitel. Platsen är inte lämplig 
för verksamheten och nödvändiga försiktighetsmått har inte vidtagits.  

Vidare pågår, enligt miljö-och byggavdelningens bedömning, förvaring 
av avfall på sätt som strider mot Miljöbalkens 15 kap och reglerna i Av-
fallsförordningen. 

Justering (sign) 

annkar
Markering

annkar
Markering
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§ 85 (forts) Dnr 2011.1097 och 2011.1098 

Förvaringen av avfall och andra föremål innebär dessutom, enligt miljö- 
och byggavdelningens bedömning, sådan nedskräpning som avses i Mil-
jöbalken 15 kap 30 §. 

Då verksamheten riskerar att påverka Ammerån – Storåns Natura 2000-
område krävs också, enligt miljö- och byggnämndens bedömning, Läns-
styrelsens tillstånd för verksamheten enligt miljöbalken 7 kap 28a §. Nå-
got sådant tillstånd har inte erhållits. 

Miljö- och byggavdelningen bedömer att förvaringen av avställda fordon 
och farligt avfall medför risk för förorening av marken på fastigheten och 
att det även finns risk för utläckage av skadliga ämnen till Lillån och Stor-
ån. Fastighetsägaren har trots tidigare uppmaningar inte vidtagit nöd-
vändiga skyddsåtgärder. Ett föreläggande bedöms därför nödvändigt för 
att undanröja riskerna för miljön och se till att Miljöbalken och föreskrifter 
som utfärdats med stöd av Miljöbalken följs. 

Bedömning enligt Plan- och bygglagen 

På fastigheten finns cirka 80 bilar, både personbilar och mindre lastbilar, 
de flesta av dem troligen avställda då fastighetsägaren är registrerad 
ägare till över 100 avställda fordon. Dessa fordon utgör tillsammans med 
husvagnar, skotrar, gräsklippare, båt, behållare innehållande någon form 
av vätska samt övrigt avfall och skrot skäl att bedöma att fastighetsägaren 
inte uppfyller bestämmelsen i Plan- och bygglagens 8 kap. 15 §. 

Som nämns ovan bedömer Miljö- och byggavdelningen att fastighetens 
nuvarande användning samt det faktum att tidigare uppmaningar om att 
vidta skyddsåtgärder och röja på tomten ej har hörsammats gör det nöd-
vändigt att utfärda ett föreläggande enligt Plan- och bygglagen 11 kap  
19 §. Föreläggandet ska se till att risken för olycksfall begränsas, att bety-
dande olägenheter för omgivningen inte uppkommer samt att Plan- och 
bygglagens bestämmelser följs. 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnämnden förelägger, med stöd av Miljöbalken 15 kap 5a §
och 26 kap 9 § samt Plan- och bygglagen 8 kap 15 § och 11 kap 19 §, xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx att snarast och senast 2013-11-15 se till att: 

1. Farligt avfall såsom batterier och dunkar, fat eller andra behållare
med flytande farligt avfall förvaras i tät container eller på tät inval-
lad yta under tak.  

Justering (sign) 

annkar
Markering
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Miljö- och byggnämnden 2013-10-03 16 

§ 85 (forts) Dnr 2011.1097 och 2011.1098 

2. Kemikalier såsom drivmedel och andra miljöskadliga vätskor, för-
varas i tät container eller på tät invallad yta under tak.

3. Containern eller invallningen ska rymma allt innehåll i den största
behållaren samt 10 % av innehållet i övriga behållare.

2. Nämnden förelägger vidare, med stöd av Miljöbalken 2 kap 3 § och 26 kap
 9 §, xxxxx xxxxxxxxxx att senast 2014-01-01 se till att samtliga 
avställda fordon som förvaras utomhus på fastigheten xxxxxxxxxxxx 

• antingen förvaras på underlag avsedda för att absorbera petroleum-
produkter och andra kemikalier, eller 

• töms på batterier, drivmedel, kylarvätska och oljor.
Kasserade batterier, drivmedel, kylarvätskor och oljor ska samlas upp och 
lämnas till kommunens återvinningscentral eller till annan verksamhets-
utövare som uppfyller miljöbalkens krav för att ta emot sådant avfall. 
Torbjörn Jonsson ska kunna redovisa var avfallet har lämnats. 

3. Nämnden beslutar vidare, med stöd av Miljöbalken 15 kap 30 § och 26 kap
9 § samt Plan- och bygglagen 8 kap 15 § och 11 kap 19 §, att förelägga  
xxxxxx xxxxxxxx  att senast 2013-11-15 städa bort metallskrot, gamla  
cisterner, bildäck, gräsklippare som inte används och annat avfall som 
förvaras utomhus på fastigheten xxxxxxxxxxxx. 

4. Nämnden förbjuder vidare, med stöd av Miljöbalken 2 kap 3 §, 15 kap 30 §
och 26 kap 9 §, xxxxxx xxxxxxxx att efter 2014-01-01 förvara mer än 40 av-
ställda fordon utomhus på fastigheten xxxxxxxxxxxx. Eventuella startbat-
terier till dessa fordon ska förvaras inomhus i frostfritt utrymme.  

5. Nämnden förbjuder slutligen, med stöd av Miljöbalken 2 kap 3 §, 15 kap
30 § och 26 kap 9 §, xxxxxxx xxxxxxx att efter 2014-06-30 förvara mer 
än 10 avställda fordon utomhus på fastigheten xxxxxxxxx. Eventuella 
startbatterier till dessa fordon ska förvaras inomhus i frostfritt 
utrymme.  _____ 

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. 

Justering (sign) 

annkar
Markering

annkar
Markering

annkar
Markering

annkar
Markering

annkar
Markering

annkar
Markering

annkar
Markering

annkar
Markering
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§ 85 (forts) Dnr 2011.1097 och 2011.1098 

Beslutet skickas till 

Fastighetsägaren 

Justering (sign) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Miljö- och byggnämnden 2013-10-03 18 

§ 86 Dnr 2012.0245 

XXXXXXXXXX, misstänkt förorenad mark - föreläggande 
om att lämna uppgifter 

Miljö- och byggavdelningen blev kontaktad av Åke Abrahamsson Bygg 
AB, med anledning av en skadereglering på fastigheten xxxxxxxxxxx. När 
Magnus Abrahamsson varit på platsen kunde det konstateras att stora 
mängder eldningsolja hade runnit ut på golvet, genom betonggolvet och 
även ut via avloppsledningar. Gemensam inspektion gjordes och miljö- 
och byggavdelningen meddelade att marken under betonggolvet, av-
loppsanläggningen samt dräneringen måste undersökas för att kunna be-
döma vilka åtgärder som krävs. 

Miljö- och byggavdelningen kontaktades av Totalsanering AB, Per-Arne 
Ring, som skulle utföra undersökningar på fastigheten. Miljö- och bygg-
avdelningen har även haft kontakt med SWECO, Björn Jonsson, i ärendet. 
Vid kontakt med dessa entreprenörer anges att det är Folksam som är den 
som ”äger” ärendet. När miljö- och byggavdelningen har begärt att få ta 
del av vad som planeras i ärendet har Folksam, Magnus Fagerström, kon-
taktats via e-post vid två tillfällen (2013-02-22 och 2013-03-14) utan att 
svar erhållits. 

Beslutsunderlag 

Ärendeblad med noteringar, dnr 2012.0245 (Miljöreda) 
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2013-09-17 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämnden förelägger med stöd av miljöbalken 26 kap § 9 
och § 21, Folksam ömsesidig sakförsäkring, org nr 502006-1619 i ärende 
om förorenad mark och byggnad på fastigheten xxxxxxxxxxx, 
Strömsunds kommun (Folksams skadenummer CV-1046549-158 001): 

• Att med vite på 10 000 kr till senast 2013-11-15 lämna in uppgifter rö-
rande vilka åtgärder som har utförts

• Att med vite på 10 000 kr till senast 2013-11-15 lämna in uppgifter rö-
rande vilka åtgärder som planeras i ärendet.

Motivering av beslut 

Miljö- och byggnämnden har tillsynsansvaret för mark och byggnader 
med föroreningsskada enligt miljöbalkens kap 10. Enligt miljöbalken  

Justering (sign) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Miljö- och byggnämnden 2013-10-03 19 

§ 86 (forts) Dnr 2012.0245 

kap 26 skall tillsynsmyndigheten vidta de åtgärder som behövs för att 
miljöbalkens regler efterlevs. I aktuellt ärende krävs uppgifter som rör 
föroreningssituationen på fastigheten samt vilka åtgärder som planeras 
för att avhjälpa föroreningssituationen på fastigheten, för att nämnden 
skall kunna bedöma om miljöbalkens regler efterlevs. 

_____ 

Upplysning 

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. 

Beslutet skickas till 

Folksam ömsesidig sakförsäkring 

Justering (sign) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Miljö- och byggnämnden 2013-10-03 20 

§ 87 Dnr 2013.0486 

XXXXXXX, undersökning av förorenad mark - föreläggande 
att utföra en miljöteknisk markundersökning 

Miljö- och byggavdelningen har fått ta del av Länsstyrelsen i Jämtlands 
läns MIFO-inventering av fastigheten xxxxxxxx. Resultatet har kommu-
nicerats med fastighetsägaren och tidigare verksamhetsutövare, bl.a. ST1 
Energy AB. Fastigheten har fått riskklass 2, d.v.s. stor risk för att mark-
föroreningar kan förekomma. Det är därför motiverat att undersöka fas-
tigheten ytterligare. 

Beslutsunderlag 

MIFO-inventering 
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2013-09-17 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämnden förelägger ST1 Energy AB, org nr 556011-2111, 
med stöd av miljöbalken kap 26 § 9 med hänvisning till kap 10 § 6 att: 
• Till senast 2014-06-30 utföra en miljöteknisk markundersökning på

fastigheten xxxxxxxxxx. 
• Till senast 2014-06-30 redovisa undersökningen där det skall ingå en

riskbedömning. 

Riskbedömningen skall utföras enligt Naturvårdsverkets rapport 5977 
eller på motsvarande sätt. 

Motivering av beslut 

Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål däribland mil-
jökvalitetsmålen giftfri miljö. Där framgår att förorenad mark skall under-
sökas och vid behov åtgärda dessa. Prioriterade områden är sådana som 
vid en översiktlig (MIFO) undersökning riskklassas i riskklass 1 eller 2. 
Aktuell fastighet har i MIFO-undersökningen fått riskklass 2, stor risk. 
Miljö- och byggnämnden har tillsynsansvaret över aktuell fastighet och 
skall i sitt tillsynsuppdrag se till att det förorenade området undersöks 
och riskbedöms i syfte att välja efterbehandlingsmetod eller ge beslutsun-
derlag för att inga ytterligare åtgärder krävs. 

_____ 

Justering (sign) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Miljö- och byggnämnden 2013-10-03 21 

§ 87 (forts) Dnr 2013.0486 

Upplysning 

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. 

Beslutet skickas till 

ST1 Energy AB 
Ägaren till fastigheten xxxxxxxxx 

Justering (sign) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Miljö- och byggnämnden 2013-10-03  22  
     

     
§ 88 
 
Sammanträden med miljö- och byggnämnden 2014 

Miljö- och byggavdelningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar 
år 2014. 
 
Januari - 
 
Februari 6 
 
Mars 20 
 
April - 
 
Maj 8 
 
Juni 18 
 
Juli - 
 
Augusti 21 
 
September - 
 
Oktober 16 
 
November - 
 
December 4 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Förslaget godkänns. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen, kansliet  
Turism 
 
 

  

Justering (sign) 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Miljö- och byggnämnden 2013-10-03  23  
     

     
§ 89 
 
Redovisning av delegeringsbeslut 

Följande beslut har lämnats av ordföranden. miljö- och byggchefen, plan-
ingenjören, byggnadsinspektören samt miljö- och hälsoskyddsinspektö-
rerna under tiden 2013-06-21 till 2013-07-10. Bilaga 1. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns 
 
_____ 
 
 

  

Justering (sign) 
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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Miljö- och byggnämnden 2013-10-03  24  
     

     
§ 90 
 
Delgivningar 

1. Lantmäterimyndighetens samråd om fastighetreglering rörande  
Röström 1:16 och 1:131: ingen erinran men information om strand-
skydd lämnas. 
 

2. Lantmäterimyndighetens samråd om fastighetreglering rörande  
Fagerdal 1:10 och 1:37: ingen erinran. 
 

3. Lantmäterimyndighetens samråd om avstyckning Rudsjö 1:9: ingen 
erinran. 
 

4. Länsstyrelsens beslut om tillstånd till samrötningsanläggning på fas-
tigheten Fyrås 2:55. 
 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Redovisningen av delgivningarna godkänns. 
 
_____ 
 

  

Justering (sign) 
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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Miljö- och byggnämnden 2013-10-03  25  
     

     
§ 91 
 
Information  

1 Planingenjör David Johansson informerade om hur miljö- och byggav-
delningen handlägger ärenden gällande ovårdade tomter och byggnader 
enligt plan- och bygglagen. Ett stort antal ärenden finns registrerade i 
ärendehanteringssystemet.  
 
Den ekonomiska frågan måste lyftas till kommunstyrelsen eftersom det i 
vissa fall kan bli Strömsunds kommun som får betala kostnaden för de 
åtgärder som måste utföras. Vissa fastigheter har inte någon ägare, men 
det finns också andra anledningar. 
 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Annika Berglund informerade om miljö-
balkens regler för nedskräpning och miljöfarligt avfall.  
 
Handläggning av skrotbilar hanteras enligt lag om flyttning av fordon i 
vissa fall. Kommunens tillsynsansvar delas mellan teknik- och serviceför-
valtningen och miljö- och byggavdelningen. 
 
 
2. Ärendegenomgång. 
 
_____ 
 
 
 
 

Justering (sign) 
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