
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnämnden    2018-03-15  Blad 1 A() 

Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, rum Björken 
Information 09.00 – 11.25 
Sammanträde 11.25 – 11.45 

Beslutande Lars Andreasson, (S), ordförande 
Magnus Svensson, (C)  
Maud Persson, (S)  
Kerstin Andersson-Hedström (V) 
Herman Holmquist, (M) 

Övriga Tomas Hedin, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 13 och 14 
närvarande Anna-Karin Lindberg, sekreterare 

Utses att justera  Herman Holmquist 

Justeringens  Miljö- och byggavdelningen den 15 mars 2018 
plats och tid 

Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragrafer 13 och 14 
Anna-Karin Lindberg 

Ordförande ......................................................................... 
Lars Andreasson 

Justerare ......................................................................... 
Herman Holmquist 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljö- och byggnämnden §§ 13 och 14 

Sammanträdesdatum 2018-03-15 

Datum då anslag 2018-03-15 Datum då anslag      2018-04-06 
sätts upp tas ned 

Förvaringsplats  Miljö- och byggavdelningen, Strömsund 
för protokollet 

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnämnden    2018-03-15  Blad 1 B  (20) 

Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, rum Björken 
Information 09.00 – 11.25 
Sammanträde 11.25 – 11.45 

Beslutande Lars Andreasson, (S), ordförande 
Magnus Svensson, (C) 
Maud Persson, (S)  
Kerstin Andersson-Hedström(V) 
Herman Holmquist, (M) 

Övriga Anders Bergman, miljö- och byggchef, § 23 
närvarande Jesper Lindkvist-Ewertzh, bygglovhandläggare, §§ 17, 18 och 20 

Tomas Hedin, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 19 
Annika Berglund, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 12, 15, 16 och 23 
Märta Tobiasson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 23 
Anna-Karin Lindberg, sekreterare  

Utses att justera  Herman Holmquist 

Justeringens  Miljö- och byggavdelningen den 20 mars 2018 
plats och tid 

Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragrafer 11-12 och 15-23 
Anna-Karin Lindberg 

Ordförande ......................................................................... 
Lars Andreasson 

Justerare ......................................................................... 
Herman Holmquist 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-03-15  

Datum då anslag 2018- 03-21 Datum då anslag      2018-04-12 
sätts upp tas ned 

Förvaringsplats  Miljö- och byggavdelningen, Strömsund 
för protokollet 

Underskrift ............................................................. 
Anna-Karin Lindberg 
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Miljö- och byggnämnden 2018-03-15  2  
     

     
§ 11 
 
Fastställande av föredragningslistans innehåll 

 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Inga övriga frågor har anmälts. Föredragningslistan fastställs. 
 

_____ 
 
  

Justering (sign) 
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§ 12 Dnr 2018.0306  209 
 
Princip för handläggning av ärenden gällande förfallna 
byggnader som inte uppfyller plan- och bygglagen 

Miljö- och byggnämnden har sedan 2013 prioriterat handläggning av kla-
gomål om förfallna byggnader. I flera fall har nämnden beslutat om riv-
ningsföreläggande med löpande vite utan att det gett något resultat. För 
nämnden återstår att besluta om åtgärd på den försumliges bekostnad.  
 
Om fastighetsägaren saknar ekonomiska medel kan det slutliga resultatet 
bli att kommunen får betala kostnaden för rivning. Eftersom sådana kost-
nader inte ryms i nämndens budget, behöver nämnden få besked om hur 
den ska hantera denna typ av ärenden. 
 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet. Magnus Svensson (C) föreslår att ären-
det återremitteras till miljö- och byggavdelningen eftersom ordföranden 
och handläggare ska ta del av en utbildningsdag den 26 april som rör ak-
tuell problematik. 
 
 
Miljö- och byggnämndens beslut  

Ärendet återremitteras till miljö- och byggavdelningen för fortsatt hand-
läggning och tas åter upp vid nästa sammanträde den 3 maj 2018. 
 
_____ 
 
 

Justering (sign) 
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§ 13 Dnr 2018.0162  427 
 
Yttrande över förslag på kompensationsåtgärder för rovfåg-
lar, Bodhögarna vindkraftpark 
dnr 551-5410-16 

Statkraft Sverige Vind AB (Bolaget) har i sitt miljötillstånd ett utrednings-
villkor som handlar om kartläggning av påverkan på rovfåglar från bola-
gets vindparker. Bolaget har under fem år inventerat och dokumenterat 
kollisionsdödade fåglar. De har även följt rovfåglar, främst kungsörn, i 
syfte att bedöma hur vindparkerna påverkar de olika bestånden. 
 
I utredningsvillkoret finns även ett krav på att Bolaget ska ge förslag på 
olika åtgärder i syfte att minimera påverkan på rovfåglar. Det kan exem-
pelvis vara kompensationsåtgärder i andra geografiska områden, ytterli-
gare skyddszoner vid detaljplanering för utbyggnad av Bodhögarna eller 
tillfälliga driftstopp vid speciella omständigheter. 
 
Miljöprövningsdelegationen ska i detta ärende besluta om det krävs sär-
skilda villkor till skydd för rovfåglar i området och i så fall hur dessa vill-
kor ska formuleras. 
 
Underlag för yttrandet 

- Statkraft Sverige Vind AB:s redovisning av utredningsvillkor U2, re-
miss från länsstyrelsen som inkom 2018-01-23. 

- Miljötillstånd Länsstyrelsen Jämtlands län, dnr 551-17524-08 
- Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2018-02-08 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att avge yttrande 
i enlighet med miljö- och byggavdelningens förslag. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Yttrande avges enligt bilaga 1. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
_____ 
 
yttrandet skickas till 
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Västernorrland  
(vasternorrland@lansstyrelsen.se) 
  

Justering (sign) 
 



  

Bilaga 1 till § 13/2018  
YTTRANDE 1 (1) 

Miljö- och byggnämnden 2018-03-15 Dnr 2018.0162 
   
   

  
 
Yttrande över förslag på kompensationsåtgärder för rovfåglar, 
Bodhögarna vindkraftpark 
Länsstyrelsens dnr 551-5410-16 

Miljö- och byggnämndens yttrande 

Miljö- och byggnämnden anser att Statkraft Sverige AB har redovisat un-
derlag som ska ligga till grund för detaljplanering av utformningen av 
Bodhögarnas vindpark. Redovisningen är inte den utredning som efter-
frågas i utredningsvillkor U2 i tillståndet, dnr 551-17524-08. Denna utred-
ning ska utföras under uppförande och drift. Tillståndet för Bodhögarnas 
vindpark, dnr 551-17524-08, är ännu inte taget i anspråk. 
 
Miljö- och byggnämnden anser att Miljöprövningsdelegationen inte ska 
formulera slutliga villkor till skydd för rovfåglar i detta skede. Om det är 
Bolagets mening att det redan i detta skede ska formuleras slutliga villkor 
ska ärendet behandlas som begäran om villkorsändring istället. 
 
 
Motivering av nämndens ställningstagande 

I utredningsvillkoret är det tydligt formulerat att utredningen ska ske un-
der uppförande och driftfas. Miljö- och byggnämnden anser att det inte 
går att studera eventuella effekter på rovfåglar under uppförande och 
driftfas innan tillståndet tagits i anspråk. Däremot är utredningen ett ut-
märkt material när det gäller förebyggande skyddsåtgärder som kan styra 
hur den slutliga layouten för enskilda vindkraftverk inom parkområdet. 
 
Nämnden anser att det är olämpligt att fastställa slutliga villkor till skydd 
för rovfågel innan tillståndsbeslutet tagits i anspråk. I vart fall så länge 
som utredningsvillkoret har sin nuvarande lydelse. Eventuella kompen-
sationsåtgärder bör kunna ingå i de samråd som ska ske med tillsyns-
myndigheten innan anläggningsarbeten kan påbörjas. 
 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Miljö- och byggnämnden 
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Miljö- och byggnämnden 2018-03-15  5  
     

     
§ 14 Dnr 2018.0163  427 
 
Yttrande över förslag på kompensationsåtgärder för rovfåglar 
och slutliga villkor; Ögonfägnadens vindkraftpark 
Länsstyrelsens dnr 551-5411-16 

Statkraft Sverige Vind AB (bolaget) har i sitt miljötillstånd ett utrednings-
villkor om handlar om kartläggning av påverkan på rovfåglar från bola-
get vindparker. Bolaget har under fem års inventerat och dokumenterat 
kollisionsdödade fåglar samt studerat på vilket sätt som vindparkerna har 
påverkat rovfåglar, främst kungsörn. 
 
I utredningsvillkoret finns även ett krav på att ge förslag på olika åtgärder 
i syfte att minimera påverkan på rovfåglar. Det kan exempelvis vara 
kompensationsåtgärder i andra geografiska områden, ytterligare skydds-
zoner vid detaljplanering för etapp 2 eller tillfälliga driftstopp vid speci-
ella omständigheter. 
 
Miljöprövningsdelegationen ska i detta ärende besluta huruvida det krävs 
särskilda villkor till skydd för rovfåglar och i så fall hur dessa ska formul-
eras. 
 
Underlag för yttrandet 

- Statkraft Sverige Vind AB:s redovisning av utredningsvillkor U2, re-
miss från länsstyrelsen som inkom 2018-01-23 

- Miljötillstånd 2009-12-21, länsstyrelsen i Västernorrland dnr 551-
18528-08 

- Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2018-02-08 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att avge yttrande 
i enlighet med i miljö- och byggavdelningens förslag. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Yttrande avges enligt bilaga 1. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
_____ 
 
Yttrandet skickas till 
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Västernorrlands län,  
(vasternorrland@lansstyrelsen.se)  

Justering (sign) 
 



  

Bilaga 1 till § 14/2018  
YTTRANDE 1 (1) 

Miljö- och byggnämnden 2018-03-15 Dnr 2018.0163 
   
   

  
 
Yttrande över förslag på kompensationsåtgärder för rovfåglar 
och slutliga villkor; Ögonfägnadens vindkraftpark 
Länsstyrelsens dnr 551-5411-16 

Miljö- och byggnämndens yttrande 

Miljö- och byggnämnden anser att Statkraft Sverige AB har redovisat un-
derlag i enlighet med utredningsvillkor U2 i miljötillståndet. 
 
Miljö- och byggnämnden anser att Miljöprövningsdelegationen inte ska 
formulera särskilda villkor till skydd för rovfåglar. Det finns fördelar med 
att inte formulera sådana villkor. Bolaget har för avsikt att följa upp på-
verkan på rovfågel sin egenkontroll. Därmed finns möjligheten att via till-
synen kontinuerligt följa eventuell påverkan på rovfågel och vid behov 
kräva ytterligare åtgärder. Om det finns villkor i tillståndet som reglerar 
frågan är det inte lika lätt att förelägga om ytterligare åtgärder inom det 
område som villkoret reglerar. Tillsynsmyndigheten har även möjlighet 
att förelägga om ett kontrollprogram om egenkontrollen brister i något av-
seende. 
 
 
Motivering av nämndens ställningstagande 

I beslutsunderlaget framgår det att det inte är möjligt att utifrån fem års 
studier fastställa i vilken omfattning som vindparken påverkar rovfåglar 
och om denna påverkan har någon betydelse för arternas överlevnad. Det 
kommer att krävas mycket längre studier för att kunna se om någon art 
påverkas negativt av vindparken på ett sådant sätt att det kan hota arten 
ur ett regionalt perspektiv. 
 
Det är därför olämpligt att fastställa slutliga villkor som ska gälla fram till 
att parken avvecklas om 20 till 30 år framåt i tiden. Det är möjligt att det i 
framtiden visar sig att det är helt andra arter som påverkas av vindkraften 
än de som vi idag fokuserar på. Det är bättre att överlåta uppföljning och 
eventuella krav på åtgärder till tillsynsmyndigheten. Sådana krav ska vid 
varje tillfälle kunna motiveras utifrån skälighetsbedömningen i 2 kap 7 § 
miljöbalken. Dessa krav är möjliga att överpröva och därmed är rättssä-
kerheten garanterad även vid framtida tvingande åtgärdskrav från till-
synsmyndighetens sida. 
 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Miljö- och byggnämnden 

  
 



  

Bilaga 1 till § 14/2018  
YTTRANDE 1 (1) 

Miljö- och byggnämnden 2018-03-15 Dnr 2018.0163 
   
   

  
 
Yttrande över förslag på kompensationsåtgärder för rovfåglar 
och slutliga villkor; Ögonfägnadens vindkraftpark 
Länsstyrelsens dnr 551-5411-16 

Miljö- och byggnämndens yttrande 

Miljö- och byggnämnden anser att Statkraft Sverige AB har redovisat un-
derlag i enlighet med utredningsvillkor U2 i miljötillståndet. 
 
Miljö- och byggnämnden anser att Miljöprövningsdelegationen inte ska 
formulera särskilda villkor till skydd för rovfåglar. Det finns fördelar med 
att inte formulera sådana villkor. Bolaget har för avsikt att följa upp på-
verkan på rovfågel sin egenkontroll. Därmed finns möjligheten att via till-
synen kontinuerligt följa eventuell påverkan på rovfågel och vid behov 
kräva ytterligare åtgärder. Om det finns villkor i tillståndet som reglerar 
frågan är det inte lika lätt att förelägga om ytterligare åtgärder inom det 
område som villkoret reglerar. Tillsynsmyndigheten har även möjlighet 
att förelägga om ett kontrollprogram om egenkontrollen brister i något av-
seende. 
 
 
Motivering av nämndens ställningstagande 

I beslutsunderlaget framgår det att det inte är möjligt att utifrån fem års 
studier fastställa i vilken omfattning som vindparken påverkar rovfåglar 
och om denna påverkan har någon betydelse för arternas överlevnad. Det 
kommer att krävas mycket längre studier för att kunna se om någon art 
påverkas negativt av vindparken på ett sådant sätt att det kan hota arten 
ur ett regionalt perspektiv. 
 
Det är därför olämpligt att fastställa slutliga villkor som ska gälla fram till 
att parken avvecklas om 20 till 30 år framåt i tiden. Det är möjligt att det i 
framtiden visar sig att det är helt andra arter som påverkas av vindkraften 
än de som vi idag fokuserar på. Det är bättre att överlåta uppföljning och 
eventuella krav på åtgärder till tillsynsmyndigheten. Sådana krav ska vid 
varje tillfälle kunna motiveras utifrån skälighetsbedömningen i 2 kap 7 § 
miljöbalken. Dessa krav är möjliga att överpröva och därmed är rättssä-
kerheten garanterad även vid framtida tvingande åtgärdskrav från till-
synsmyndighetens sida. 
 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Miljö- och byggnämnden 
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§ 15 Dnr 2017.0014 

xxxxxxxxxxxx ansökan om utdömande av vite för beslut 
2016-12-08, § 166 punkt 2 

Texten är utelämnad enligt webpubliceringsrutin.

Justering (sign) 
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Miljö- och byggnämnden 2018-03-15 8 

§ 16 Dnr 2017.0016 

xxxxxxxxxxxx ansökan om utdömande av vite för beslut 
2016-12-08, § 166 punkt 3 

Texten är utelämnad enligt webpubliceringsrutin.

Justering (sign) 
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Sammanträdesdatum Blad nr 

Miljö- och byggnämnden 2018-03-15 11 

§ 17 Dnr 2018.0159 

xxxxxxxxxxxxxx förhandsbesked för nybyggnad av ett enbo-
stadshus 

xxxxxxxxxxxxxxxx ansöker om förhandsbesked för uppförande av ett 
bostadshus på fastigheten xxxxxxxxxxxxxxxx Närområdet är bebyggt 
med ett 10-tal bostads- och fritidshus. Fastigheten ligger i byn 
Sporrsjönäs.  
Inga riksintressen förekommer. En del av fastigheten är strandskyddad. 
Huset planeras att uppföras mer än 100 meter ifrån strandlinjen. En ny 
in/utfart till väg 827 kommer att anläggas. Vatten- och avloppsförsörj-
ning bedöms kunna ske genom enskilda anläggningar inom tomtmark. 
Avfallshantering sker via kommunens sopkärl. Elledning finns i närheten. 

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2018-01-22 
Situationsplan, 2018-02-09 
Yttrande från angränsande fastighet, 2018-02-14 

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 befintligt 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. 

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

Justering (sign) 
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§ 17 (forts) Dnr 2018.0159 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att besluta i en-
lighet med 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: 4 040 kronor. Faktura skickas separat. 
 
_____ 

 
Övriga upplysningar 

Ansökan om avstyckning och lagfart söks hos lantmäteriet. 
Ansökan om enskilt 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 
Skatteverket 
Rågrannar 
 

  

Justering (sign) 
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§ 18 Dnr 2018.0183 

xxxxxxxxxxxxxxxx, bygglov för nybyggnad av ett fritidshus 

xxxxxxxxxxxxxxx ansöker om bygglov för uppförande av fritidshus på 
fastigheten xxxxxxxxxxxxxx. Fritidshusets byggnadsarea blir 390 m2 med 
en boarea på 836 m2. Huset uppförs i två plan med suterrängvåning.  

Fastigheten omfattas av inte av någon detaljplan eller några områdesbe-
stämmelser. Riksintresse rörligt friluftsliv förekommer. 

Fastigheten ligger närmre än 100 meter ifrån strandlinjen varför strand-
skyddsdispens krävs. Ansökan om dispens från strandskyddet är inläm-
nad. Tomten är redan ianspråktagen och LIS förekommer. 

Beslutsunderlag 

Ansökan med plan- och fasadritningar samt situationsplan, 2018-01-25 
Översiktplan 
Granneyttranden 
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse, 2018-03-05 

Bedömning 

Byggnaden bedöms vara förenlig med översiktsplanens intention och inte 
påverka landskapsbilden. Placering och utformning bedöms som lämplig, 
med hänsyn till miljö- och kulturvärden på platsen. 

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 miljö- och byggavdelningens förslag. 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Bygglov beviljas enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
(PBL), om strandskyddsdispensen vinner laga kraft.

2. En geoteknisk undersökning ska göras innan startbesked ges p.g.a.
risk för ras och skred.

Justering (sign) 
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§ 18 (forts) Dnr 2018.0183 

3. Avgift för bygglov: 9 840 kronor. Faktura skickas separat.

_____ 

Upplysningar 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tek-
niskt samråd samt begäran om eventuella kompletteringar för att kunna 
ge startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL, skickas separat inom kort. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked medgivits enligt 10 kap 3 § 
PBL. 

Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. (9 kap 43 § 
PBL). 

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 
Sökande 
Sakägare 
Skatteverket 

Justering (sign) 
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§ 19 Dnr 2015.1432 

xxxxxxxxxx, information om pågående handläggning gäl-
lande anmälan om förorenad mark på fastigheten 

Miljö- och byggnämnden beslutade den 14 september 2017 att undersök-
ning av området skulle göras. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Tomas 
Hedin informerade om omfattningen av de föroreningar som hittats i 
marken.  

Handläggningen pågår fortfarande men ärendet bedöms vara klart för 
beslut till nästa sammanträde den 3 maj 2018. 

_____ 

Justering (sign) 
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§ 20 Dnr 2018.0180 

xxxxxxxxx, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostads-
hus 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ansöker om förhandsbesked för uppförande 
av ett enbostadshus på drygt 100 m2 samt en komplementsbyggnad och 
en eventuell avstyckning.  

Närområdet är bebyggt sedan tidigare med både enbostads- och 
fritidshus. Platsen är belägen strax över 200 meter öster om Öjarssjön. 
Riksintresse friluftsliv förekommer. Befintlig utfart till väg 802 kommer 
att användas. Vatten- och avloppsförsörjning bedöms kunna ske genom 
enskilda anläggningar inom tomtmark. Avfallshantering genom 
kommunens sopkärl. 

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

Beslutsunderlag 

Ansökan om förhandsbesked, följebrev och situationsplan, 2018-01-24 
Granneyttranden 

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 befintligt 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. 

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

Justering (sign) 
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§ 20 (forts) Dnr 2018.0180 
 
Yrkande 

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

1. Ett positivt förhandsbesked meddelas. 
 

2. Beslutet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov lämnas in inom 
två år från den dag då beslutet vann laga kraft. 
 

3. Byggnadsarbetet får ej påbörjas förrän bygglov beviljats. 
 

4. Avgift förhandsbesked: 4 040 kronor. Faktura skickas separat. 
 
_____ 
 
 
Övriga upplysningar 

Ansökan om avstyckning och lagfart söks hos lantmäteriet. 
Ansökan om enskilt 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 
Rågrannar enligt sändlista 
Skatteverket 
 
 
  

Justering (sign) 
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§ 21

Redovisning av delegeringsbeslut 

Följande beslut har lämnats av t.f. miljö- och byggchefen, byggnadsin-
spektören, bygglovhandläggaren samt miljö- och hälsoskyddsinspektö-
rerna under tiden 2018-01-22 till 2018-03-05. Bilaga 1. 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

_____ 

Justering (sign) 

För bilaga 1: Kontakta miljö- och byggnämndens sekreterare, 0670-163 86
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§ 22 
 
Delgivningar 

1. Yttrande till Länsstyrelsen över upprättat förslag till beslut för 
bildande av naturreservatet Hagamarken i Strömsunds kommun", 
Dnr 2018.0236.  
 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Redovisningen av delgivningarna godkänns. 
 
_____ 
 
 
 
 
 
 
  

Justering (sign) 
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§ 23 
 
Information 

• Redovisning av statistik över skrotade bilar 
 
Jämtlands Bildemontering har redovisat det antal bilar som de skrotat 
2016 och 2017 från Strömsunds kommun. Innan mottagningsplatserna i 
Gäddede och Strömsund öppnade hade de mottagit en (1) skrotbil un-
der år 2016. Efter öppnandet har de mottagit 45 bilar under 2016 och 
180 bilar under 2017. 
 
 

• Redovisning av åkeriprojekt 2017 
 
Projektet har pågått från juni 2017 till januari 2018. Resultaten av pro-
jektet visar att de flesta åkerier hanterar kemikalier och avfall på ett sätt som 
uppfyller miljöbalkens krav men att det funnits brister i dokumentationen av 
hanteringen av farligt avfall. Ev. brister har åtgärdats snabbt. 
 
Slutredovisningen finns på kommunens intranät under rubriken: 
Avd och förvaltningar /Miljö & Bygg/Nämnden  
 
 

• Redovisning av genomförda revisioner 2017 
 
Länsstyrelsen har haft en samlad redovisning av de revisoner de ge-
nomfört under 2017 av miljö- och byggnämndens tillsynsverksamhet. 
Revisionerna gällde tillsyn enligt Miljöbalken, Plan- och bygglagen och 
livsmedelslagstiftningen.  
 
 

• Ärendegenomgång 
 
_____ 
 

Justering (sign) 
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