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Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden
Plats och tid

Tjädern, kl. 13:00

Beslutande

Margareta Nordling (C), ordförande
Jan-Erik Westman (Afr), vice ordförande
Roger Östlund (S), andra vice ordförande
Johan Palmquist (S) tjg ers

Övriga deltagande

Göran Hansson
Ann Natanaelsson
Andreas Bergvall
Thor-Leif Svärdby
Martin Ekman

Justeringens tid och plats

Torsdag 2020-04-30, Bygg- och miljökontoret

Paragrafer

§ 26 - § 37.

Sekreterare

Ann Natanaelsson

Ordförande

Margareta Nordling

Justerande

Johan Palmquist
Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens
digitala anslagstavla.

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-30

Datum då anslaget tas ned

2020-05-25

Protokollets förvaringsplats

Bygg- och miljökontoret

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
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Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

ÄRENDEN

Diarienummer

§ 26.

Delegationsbeslut. Bilaga 1.

§ 27.

Information

§ 28.

Förslag till beslut delegationsordning Tobakslagen.
Bilaga 2.

2020.249

§ 29.

Ansökan om bygglov tillbyggnad carport.
Näverede 1:26. Bilaga 3.

2020.219

§ 30.

Ansökan om rivningslov för förrådsbyggnad.
Oppåsen 1:62. Bilaga 4.

2018.60

§ 31.

Ansökan om bygglov för fritidshus.
Bilaga 5.

2020.192

§ 32.

Ansökan om bygglov för ändring av uteservering
för säsongsändamål. Ragundabotten 1:1139. Bilaga 6.

2020.223

§ 33.

Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av
ekonomibyggnad. Bilaga 7.

2020.188

§ 34.

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av verkstad.
Krångede 10:18.

2020.244

§ 35.

Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av
bostadshus samt Attefallsbyggnad. Bilaga 8.

2020.338

§ 36.

Beslut om tobaksförsäljningstillstånd. Stugubyn 5:133.
Bilaga 9.

2019.714

§ 37.

Beslut om tobaksförsäljningstillstånd. Stugubyn 3:157.
Bilaga 10.

2019.783

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

BMN § 26

DELEGATIONSBESLUT OCH MEDDELANDE
BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar notera ärendena som delgivna.
Bilaga 1.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

BMN § 27

INFORMATION
Bygg- och miljöchef Göran Hansson

1. Ekonomisk redovisning för 1 januari – 22 april 2020.
2. Information om vindkraften i kommunen – läget.
3. Verksamhetsinformation.
4. Information om översiktsplanarbetet.
5. Information -Corona.
Bygg- och miljönämnden tackar för informationen.

Justerande

Utdragsbestyrkande

4 (38)

Protokoll
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Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

BMN § 28

Dnr 2020.249

FÖRSLAG TILL BESLUT DELEGATIONSORDNING
TOBAKSLAGEN
BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.
Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar överlämna förslag till delegationsordning för
tobakslagen till kommunfullmäktige för fastställelse.
Ärendet

Bygg- och miljönämnden saknar idag delegationer för verksamhetsområde
tobakstillsyn och tillståndsfrågor. Nämnden hanterar idag samtliga frågor med både
tillståndsgivning och tillsyn. Något beslut i kommunfullmäktige kan inte hittas och i
reglementet saknas både alkohol och tobakstillsynen som ansvar för nämnden.
Reglementet bör därför uppdateras för att var aktuellt.
Lagstiftningen har ändrats väsentligt, bland annat har krav på tillstånd införts vid
tobaksförsäljning vidare har rökförbudsområden utvidgats i ny lagstiftning.
Behov finns att införa delegationsordning för att effektivt hantera ärenden enligt
lagstiftningen.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram ett normalförslag till
delegation. Bygg-och miljökontoret föreslår att detta antas i Ragunda kommun utan
ändringar, se bilaga.

Bilaga 2

SKR:s förslag till delegationsordning tobakslag.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
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Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

BMN § 29

Dnr 2020.219

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV CARPORT
Fastighetsägare:

Vattenfall Indalsälven AB

Org- personnummer:

556373-6775

Fastighet:

NÄVEREDE 1:26

BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.
Förslag till beslut

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet avser
inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet
vann laga kraft.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Tomas
Hedin, Tyréns AB, Prästgatan 46 831 33 Östersund, som är certifierad
kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL.
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden har lämnat ett
startbesked, enligt 10 kap. 3 § PBL.
Avgiften för bygglovet är 7663 kr (enl. plan och bygglovstaxa 2011, Kf §9 2011-0413).
Tidsfristen började löpa 2020-03-10 och beslut fattades 2020-04-23, vilket innebär att
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats
med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. Hur avgiften är fastställd framgår av bilaga 3.
Ärende

Ärendet avser tillbyggnad av befintlig carport på fastigheten Näverede 1:26.
Tillbyggnaden utförs med stomme av limträ, fasad av röd panel samt tak av svart
plåt.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
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Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

Förutsättningar

Fastigheten är belägen utanför planlagt område. I översiktsplanen är området utpekat
för höga halter av radon.
Yttranden

Ärendet har varit ute för yttrande till sakägare med löptid till 2020-04-06. Svenska
Kraftnät har inkommit med ett yttrande och har ingen erinran.
Skäl till beslut

Åtgärden bedöms inte strida mot den gällande översiktsplanen. Åtgärden utförs inom
befintligt område för verksamheten och bedöms därför vara god hushållning med
markresurserna. (2 kap 2 §, 9 kap 31 § PBL).
Tillbyggnaden utformas i samma stil som befintlig byggnad och linjerar mot
densamma och bedöms därför få en lämplig placering och utformning (2 kap 6 §
PBL).
Ansökan gäller utbyggnad av carport och bedöms därför inte vara en åtgärd där
markens lämplighet behöver prövas med detaljplan (4 kap 2 § PBL).
Omgivningspåverkan bedöms bli ringa då det avser en påbyggnad på befintlig
byggnad och inom ett större verksamhetsområde utanför tätbebyggt område (2 kap 9
§ PBL).
Vidare bedöms tillbyggnaden vara lämplig för sitt ändamål samt passa in bra i
omgivningen med röd fasad och svart tak som knyter an mot befintlig byggnad. (8
kap 1 § PBL)
Upplysningar

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL,
om inte byggnadsnämnden meddelar annat.
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Postoch Inrikes Tidningar,
Om åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått
laga kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det
överklagas.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

För att få startbesked krävs att kompletterande handlingar inkommer i form av
konstruktionsberäkningar för stomme, grundläggning samt tak.
Utstakning ombesörjs av sökande.
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
Delgivning

Beslutet delges följande parter:
Sökanden
Kungörelse

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att beslutet ska
kunna vinna laga kraft.
Meddelande

Information om att lov har beviljats kommer att skickas till:
Ägaren till fastigheten Stugubyn 1:40
Ägaren till fastigheten Stugubyn 1:124
Bilaga 3

- Ritningar
- Yttrande
- Debiteringsunderlag
- Besvärshänvisning

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

BMN § 30

Dnr 2018.60

Ansökan om rivningslov för förrådsbyggnad
Fastighetsägare:

Trafikverket
Box 418
803 20 Gävle

Fastighet:

OPPÅSEN 1:62

BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.
Förslag till beslut

Rivningslov ges med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ett rivningslov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet
avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då
beslutet vann laga kraft.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Ulf
Johansson, Box 975, 801 33 Gävle, som är certifierad kontrollansvarig med
behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL.
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden har lämnat ett startbesked
(enligt 10 kap. 3 § PBL).
Avgiften för rivningslovet är 4730 kr (enl. plan och bygglovstaxa 2011, Kf §9 201104-13).
Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL på grund av att ärendet
påbörjades före paragrafens ikraftträdande. Hur avgiften är fastställd framgår av
bilaga 1.

Ärende

Ärendet avser rivningslov för en av Trafikverkets byggnader på fastigheten Oppåsen
1:62. Byggnaden är en förrådsbyggnad och fd. dressinbod samt
verkstad/personalbyggnad.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
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Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

Förutsättningar

Platsen är belägen inom detaljplanelagt område. Gällande plan är 2303-P93/5.
Marken är i planen betecknad som järnvägsområde.
Yttrande

Länsmuseet har lämnat ett yttrande och bedömer att byggnaden är kulturhistoriskt
betydelsefull, inte endast som enskild byggnad utan även som värdebärare för
uttrycket av den stationsanknutna bebyggelsen i västra Bispgårdens samhälle.
Skäl till beslut

Byggnaden som ska rivas omfattas inte av något rivningsförbud i detaljplanen. (9 kap
34 § PBL).
Efter domslut från Mark- och Miljödomstolen ändrades Länsstyrelses i Jämtlands
läns beslut och mark- och miljödomstolen upphävde Bygg- och miljönämnden i
Ragunda kommuns beslut den 16 maj 2018 § 38 att avslå ansökan om rivningslov på
Oppåsen 1:62 i Ragunda kommun och återförvisade målet till nämnden för ny
handläggning och beviljande av rivningslov, enligt Mål nr P 2175-19. Vid en samlad
bedömning fann mark- och miljödomstolen att det allmänna och enskilda intresset av
att byggnaden rivs väger tyngre än det allmänna intresset av att byggnaden bevaras.
Upplysningar

Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Postoch Inrikes Tidningar.
Om åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått
laga kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det
överklagas.
Anmälan enligt Miljöbalken (MB) ska göras till bygg- och miljökontoret.
För att få startbesked krävs att kompletterande handlingar inkommer i form av
inventering av rivningsavfall samt förslag till kontrollplan.
Faktura för rivningslovsavgiften skickas separat.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

Delgivning

Beslutet delges följande parter:
Sökanden
Kungörelse

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att beslutet ska
kunna vinna laga kraft.
Bilaga 4

- Debiteringsunderlag
- Besvärshänvisning

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
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Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

BMN § 31

Dnr 2020.192

Ansökan om bygglov för fritidshus
Fastighetsägare:

Fastighet:

BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.
Förslag till beslut

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet avser
inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet
vann laga kraft.
Ingen kontrollansvarig krävs för åtgärden enligt 10 kap. 10 § PBL. Byggherren
ansvarar själv för dess genomförande.
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden har lämnat ett
startbesked, enligt 10 kap. 3 § PBL.
Avgiften för bygglovet är 6244 kr (enl. plan- och bygglovstaxa 2011, Kf §9 2011-0413).
Tidsfristen började löpa 2020-03-02 och beslut fattades 2020-04-23, vilket innebär att
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats
med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. Hur avgiften är fastställd framgår av bilaga 3.

Ärende

Ärendet avser uppförande enklare fritidshus på fastigheten
. Byggnaden uppförs
med en befintlig rödmålad timmerstomme samt tak av svart plåt. Glaspartier
installeras mot väster.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll

13 (38)

Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

Förutsättningar

Fastigheten är belägen utanför planlagt område. I översiktsplanen är inga specifika
ställningstaganden gjorda i närområdet. Närmaste utpekade intressen är torvtäkt samt
vindkraft.
Yttranden

Sakägare har beretts tillfälle att yttra sig med löptid till 2020-03-24. SCA har
inkommit med ett yttrande och har ingen erinran.
Motivering

Fastigheten är belägen längs Kälsjöns östra strand och området berörs varken av
fördjupad översiktsplan eller områdesbestämmelser.
Enligt översiktsplanen finns det ett område utpekat för verksamheten torvtäkt, söder
om tänkt lokalisering. Lokalisering bör undvikas inom 400 m från
verksamhetsområdet. Tänkt lokalisering ligger utom 400 m från verksamheten
utpekad i översiktsplanen. Lokaliseringen är med god marginal utom influensområde
för vindkraften och kompletterar befintlig bebyggelse och bedöms därför vara god
hushållning med markresurserna. Att bygga ett fritidshus på platsen överensstämmer
därmed med översiktsplanen. (2 kap 2 §, 9 kap 31 § PBL).
Byggnaden placeras 25 m från Kälsjöns strand, tänkt tomtplats ansluter mot en
befintlig skogsbilväg. Utformningen på byggnaden anknyter väl mot övrig bebyggelse
då det är en återanvänd timmerstomme och bedöms passa i omgivningen. (2 kap 6 §
PBL).
Åtgärden som ansökan gäller är uppförande av ett fritidshus. Byggnaden bedöms inte
få någon betydande inverkan på omgivningen eftersom den placeras på en stor
fastighet med avskild tomtplats. I området finns endast enstaka fritidshus och det är
inte någon betydande efterfrågan att bygga i området. Den sökta åtgärden bedöms
därför inte vara sådan att markens lämplighet behöver prövas med detaljplan. (4 kap
2 § PBL, 2 kap 9 § PBL).
Vidare bedöms byggnaden vara lämplig för sitt ändamål samt passa in bra i
omgivningen med röd fasad och svart tak som knyter an mot klassisk
byggnadstradition. (8 kap 1 § PBL)

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

Upplysningar

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL,
om inte byggnadsnämnden meddelar annat.
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Postoch Inrikes Tidningar,
Om åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått
laga kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det
överklagas.
För att få startbesked krävs att kompletterande handlingar inkommer i form av
förslag till kontrollplan.
Utstakning ombesörjs av sökande.
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
Delgivning

Beslutet delges följande parter:
Sökanden
Kungörelse

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att beslutet ska
kunna vinna laga kraft.
Meddelande

Information om att lov har beviljats kommer att skickas till:
Ägarna till fastigheten Hammarsgård 1:20
Ägarna till fastigheten Hammarsgård 1:29
Ägarna till fastigheten Hammarsgård 1:49
Bilaga 5

- Ritningar
- Yttrande
- Debiteringsunderlag
- Besvärshänvisning

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

BMN § 32

Dnr 2020.223

Ansökan om bygglov för ändring av uteservering för
säsongsändamål
Sökande:
Fastighet:

Restaurang Kaffestugan
Centralgatan 25
844 32 Hammarstrand
Ragundabotten 1:1139/Ragundabotten 1:278

BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.
Förslag till beslut

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet
avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då
beslutet vann laga kraft.
Ingen kontrollansvarig krävs för åtgärden enligt 10 kap. 10 § PBL. Byggherren
ansvarar själv för dess genomförande.
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden har lämnat ett
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).
Avgiften för bygglovet är 1916 kr (enl. plan och bygglovstaxa 2011, Kf §9 201104-13).
Tidsfristen började löpa 2020-03-10 och beslut fattades 2020-04-23, vilket innebär
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. Hur avgiften är fastställd framgår av
bilaga 3.
Ärende

Ansökan avser ändring av befintlig uteservering. En indragning med två meter
mot Centralgatan samt en utvidgning två meter norrut. Ett tält anpassas efter
detta och kommer vara uppfört årligen under ca 3 månader, perioden 1 april till 1
september.
Förutsättningar

Fastigheten är belägen inom planlagt område. Gällande plan är 2303-P96/4.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

Yttranden

Ärendet har varit ute för yttrande till sakägare med löptid till 2020-04-20.
Fastighetsägaren har inkommit med ett yttrande och yrkar på avslag, om inte
sökanden kan tydliggöra tältets placering samt säkerställa att vattenavrinningen sker
från fasaden. Yttrandet har kommunicerats med sökande som har kompletterat
ansökan med ytterligare beskrivning. Trafikverket har inkommit med ett yttrande och
har ingen erinran. Trafikverket anser att ingången ej ska leda direkt ut på trottoaren.
Skäl till beslut

Utgångsläget överensstämmer ej med detaljplanen. Befintlig uteservering är uppförd
med ca 50% på punktprickad mark. Åtgärden avviker från detaljplanen då ändring av
uteserveringen är tänkt uppföras på punktprickad mark. Åtgärden har godkänts vid
en tidigare bygglovsprövning och bedöms inte strida mot planens syfte.
Genomförandetiden för planen har gått ut och avvikelsen bedöms utgöra ett lämpligt
komplement till den bestämda användningen. Utförandet på tältet kommer innebära
att nocken kommer i väst- östlig riktning, och gör att vattenavrinning kommer
avledas från fasaden år norr respektive söder, enligt önskemål från fastighetsägaren.
Byggnationen anses inte innebära någon betydande olägenhet, då den kommer dras
in två meter från Centralgatan. (2 kap 9 § PBL)
Åtgärden uppfyller kravet på lämplig placering och bidrar till en god helhetsverkan då
den kompletterar restaurangen och bussterminalen. (2 kap 6 § PBL)
Åtgärden avser inge förändring av befintlig verksamhet och anses därför vara lämplig
för sitt ändamål. (8 kap 1 § PBL)
Upplysningar

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL,
om inte byggnadsnämnden meddelar annat.
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Postoch Inrikes Tidningar,
Om åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått
laga kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det
överklagas.
För att få startbesked krävs att kompletterande handlingar inkommer i form av
förslag till kontrollplan.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

För byggnation på fastigheten Ragundabotten 1:278 krävs nyttjanderätt från
fastighetsägaren.
Utstakning ombesörjs av sökande.
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
Delgivning

Beslutet delges följande parter:
Sökanden
Ägarna till fastigheten Ragundabotten 1:1139
Ägarna till fastigheten Ragundabotten 1:278
Kungörelse

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att beslutet ska
kunna vinna laga kraft.
Meddelande

Information om att lov har beviljats kommer att skickas till:
Ägarna till fastigheten Ragundabotten 1:279
Ägarna till fastigheten Ragundabotten 1:282

Bilaga 6

-

Justerande

Ritningar
Yttrande
Debiteringsunderlag
Besvärshänvisning

Utdragsbestyrkande

Protokoll

18 (38)

Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

BMN § 33

Dnr: 2020.188

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR
UPPFÖRANDE AV EKONOMIBYGGNAD
Sökande :

Fastighet :
BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.
Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beviljar strandskyddsdispens enligt
tjänstemannaförslaget.
Avgift 3 547 kronor (enl. plan- och bygglovstaxa 2011, Kf §9 2011-04-13)
Sökande erinras om att beslutet endast avser den dispens som kommunen kan
medge med stöd av 7 kap, 18b § miljöbalken.
Ärendebeskrivning

Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av ekonomibyggnad i
form av traktorgarage på fastigheten
. Placeringen av garaget hamnar inom
100 meter från en närliggande bäck.
Byggnadsreglerande bestämmelser

Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område. För Ragunda kommun som
helhet gäller ”Översiktsplan Ragunda kommun” med tillägget ”Vindkraft i
Ragunda”.
Utredning

Då platsen omfattas av strandskyddsdispens har tjänstemannautlåtande
lämnats.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll

19 (38)

Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Ärende
Ansökan om dispens för ekonomibyggnad i form av traktorgarage på fastigheten
Ekonomibyggnaden hamnar ca 45 meter från en närliggande bäck.

.

Sökande

Bestämmelser
Området omfattas av strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap, 13§ miljöbalken.
Bygg- och miljönämnden kan med stöd 7 kap, 18d § miljöbalken medge dispens om
särskilda skäl föreligger.
Yttrande
Ansökan avser uppförande av en ekonomibyggnad på ca 70 kvm.
Ekonomibyggnaden placeras ca 60 m från det befintliga fritidshuset och ca 45 m från
bäcken.
Den aktuella platsen får anses vara tagen i anspråk som tomtmark och de nya
byggnaderna uppförs i anslutning till fastighetens tillfartsväg. Det nu aktuella ärendet
utgör komplettering och kan således medges enligt översiktsplanens riktlinjer.
Tomtplatsavgränsning enligt karta, ca 2950 kvm.
Ansökan bedöms därmed uppfylla de särskilda skäl som finns angivna i MB 7 kap
18c §. Dispens får endast beviljas om ansökan stämmer överens med de i 18c §
angivna skälen.
Bygg- och miljökontoret har utfört fornlämningskontroll.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås bygg- och miljönämnden bevilja dispens från
strandskyddsbestämmelserna för åtgärden.
Hammarstrand 9 april 2020
Andreas Bergwall
Bygg- och miljöavdelningen

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden
Tomtplatsavgränsning

Ekonomibyggnad

Bäck

Munsåker 1:41

Justerande

Utdragsbestyrkande

20 (38)

Protokoll

21 (38)

Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden
Ekonomibyggnaden placeras där nuvarande vedbod står.
Bäcken går i trumma under vägen

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

Justerande

Utdragsbestyrkande

22 (38)

Protokoll

23 (38)

Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

Övriga upplysningar
1. Överprövning och överklagande
Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta
beslut eller inte. Sökanden upplyses även om att vissa föreningar som
enligt sina stadgar har till ändamål att
tillvarata frilufts-, naturskydds- och miljöskyddsintressen, har rätt att
överklaga beslutet (se bilaga). Du bör därför avvakta länsstyrelsens
beslut och eventuell vidare handläggning innan några åtgärder vidtas.
2. Bygglov och vattenverksamhet
Bygglov eller marklov kan krävas. Arbete i vatten kan också kräva
anmälan till länsstyrelsen alternativt tillstånd för vattenverksamhet.
Kontakta därför länsstyrelsen om du ska utföra åtgärder i
vattenområden.
3. Tillstånd från markägaren
För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska
man ha mark- och vattenägarens tillstånd. Prövningen av
strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i
strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren
uppmanas att själv informera grannar m.fl. som kan beröras av
åtgärden.
4. Giltighetstid
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7
kap. 18 h § miljöbalken).
5. Ansvar
Ansvaret för att bygg- och miljönämndens beslut och föreskrifter följs åligger
den som för egen räkning utför åtgärden.
6. Faktura
Faktura avseende avgiften skickas separat.
Bilaga 7

Hur man överklagar
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Utdragsbestyrkande
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24 (38)

Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

BMN § 34

2020.244

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV
VERKSTAD
Sökande :

Gesunden Bostäder AB
Krångede 394
844 91 Hammarstrand

Fastighet :

Krångede 10:18

BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.
Förslag till beslut

Att Bygg- och miljönämnden principiellt godkänner och överlämnar ärendet till
berörd handläggare under förutsättning att inga negativa yttranden inkommer
från berörda sakägare inom angiven yttrandetid.
Beslut om förhandsbesked ska då tas av handläggande byggnadsingenjör enligt
gällande delegationsordning.
Ärendebeskrivning

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 252 m2 verkstad med kontor
på fastigheten Krångede 10:18. Den sökta åtgärden ska byggas där det idag står
en garagelänga med 10 portar. En förrättning pågår för att stycka av det
berörda området från Krångede 10:18 som idag ägs av Fortum.

placering

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll

25 (38)

Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

Byggnadsreglerande bestämmelser

Platsen där byggnaden avses uppföras är belägen utom detaljplanerat område
men inom så kallad sammanhållen bebyggelse. Krångede kraftverksby är
medtaget i kulturmiljöprogrammet från 2018. För Ragunda kommun som
helhet gäller ”Översiktsplan Ragunda kommun” med tillägget ”vindkraft i
Ragunda”.
Utredning

Åtgärden har bedömts ur allmän synpunkt som lämplig användning av markoch vattenresurserna enligt 2 kap 4-5§§ samt 8 kap 9§ plan- och bygglagen
(PBL).
Området Krångede kraftverksby är utpekat som Riksintresse för
kulturmiljövården i kulturmiljöprogrammet från 2018. I programmet utpekas
kraftverket- och verksmästarbostäderna som byggnader med särskilda
funktioner och deras funktion och planering bör förbli så läsbar som möjligt.
Med bakgrund av vad som står i kulturmiljöprogrammet anses den sökta
åtgärden endast utgöra en mindre avvikelse från programmet då garagelängan
inte omnämns och dess form och färg förblir densamma även om det ökar i
storlek. En mindre avvikelse i materialval förekommer då byggnaden är tänkt
att kläs i plåt och inte i trä som den nuvarande garagelängan.
Underrättelse om sökt bygglov har skickats till berörda sakägare, yttrandetiden
går ut 2020-04-29.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll

26 (38)

Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

BMN § 35

Dnr: 2020.338

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR
UPPFÖRANDE AV BOSTADSHUS SAMT
ATTEFALLSBYGGNAD
Sökande :

Fastighet :
BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.
Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beviljar strandskyddsdispens enligt
tjänstemannaförslaget.
Avgift 3 547 kronor (enl. plan- och bygglovstaxa 2011, Kf §9 2011-04-13)
Sökande erinras om att beslutet endast avser den dispens som kommunen kan
medge med stöd av 7 kap, 18b § miljöbalken.
Ärendebeskrivning

Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av bostadshus med
attefallsbyggnad på fastigheten Mårdsjö 1:18. Placeringen av byggnaderna
hamnar 25 meter från en närliggande Mårdsjön.
Byggnadsreglerande bestämmelser

Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område. För Ragunda kommun som
helhet gäller ”Översiktsplan Ragunda kommun” med tillägget ”Vindkraft i
Ragunda”.
Utredning

Då platsen omfattas av strandskyddsdispens har tjänstemannautlåtande
lämnats.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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27 (38)

Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Ärende
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus samt attefallshus på
fastigheten .
Sökande

Bestämmelser
Området omfattas av strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap, 13 § miljöbalken.
Bygg- och miljönämnden kan med stöd 7 kap, 18b § miljöbalken medge dispens om
särskilda skäl föreligger.
Yttrande
Ansökan avser uppförande av ett bostadshus vid stranden av Mårdsjön. Huset
placeras mindre än 200 m från närmaste bostads-/fritidshus. Tomtplatsen är belägen
inom LIS område enligt kommunens förslag till översiktsplanetillägg.
Marken består av fd skogsmark. Bedömning av vilka allmänna intressen som kan
påverkas är gjord enligt mall tillhörande översiktsplanen. Åtgärden ovan bedöms inte
påverka livsvillkoren i området för djur- och växtlivet.
Enligt översiktsplanen ska avloppsanläggningar alltid lokaliseras och utföras på ett
sådant sätt att det inte finns någon risk för en betydande påverkan t ex på ett Natura
2000-område eller medföra någon påtaglig påverkan på miljökvalitetsnormerna för
berört vattendrag.
Bygg- och miljökontoret kommer i samband med bygglovansökan att ange villkor så
att sjön inte påverkas av avloppet från byggnaderna.
Risk för höga vattenflöden och översvämning bedöms inte föreligga.
LIS-planen antogs 2013-06-26
Förarbetena till miljöbalkens bestämmelser om strandskyddet möjliggör att
kommunen med stöd av ett politiskt beslutat policydokument, kan börja pröva
strandskydds-dispenser som ett led i landsbygdsutvecklingen innan tillägget till
översiktsplanen är antaget av kommunfullmäktige. LIS-planen antogs 2013-06-26

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll

28 (38)

Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

Enligt miljöbalken (MB) 7 kap 18 d § gäller:
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från
strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man
också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller
åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för
att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader
och
andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i
anslutning till ett befintligt bostadshus.
Ansökan bedöms uppfylla de krav på särskilda skäl som finns angivna i MB 7 kap
18d §. Dispens får endast beviljas om ansökan stämmer överens med de angivna
skälen.
Tomtplatsavgränsning redovisas på karta. Mellan stranden och tomtplats ska alltid
lämnas fripassage enligt reglerna i miljöbalken.
Bygg- och miljökontoret har utfört fornlämningskontroll.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås bygg- och miljönämnden bevilja dispens från
strandskyddsbestämmelserna.

Fri passage 20 m
Nytt bostadshus
Attefallsbyggnad
Tomplatsavgränsning

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

Placering av byggnader
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Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

31 (38)

Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

Övriga upplysningar
7. Överprövning och överklagande
Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta
beslut eller inte. Sökanden upplyses även om att vissa föreningar som
enligt sina stadgar har till ändamål att
tillvarata frilufts-, naturskydds- och miljöskyddsintressen, har rätt att
överklaga beslutet (se bilaga). Du bör därför avvakta länsstyrelsens
beslut och eventuell vidare handläggning innan några åtgärder vidtas.
8. Bygglov och vattenverksamhet
Bygglov eller marklov kan krävas. Arbete i vatten kan också kräva
anmälan till länsstyrelsen alternativt tillstånd för vattenverksamhet.
Kontakta därför länsstyrelsen om du ska utföra åtgärder i
vattenområden.
9. Tillstånd från markägaren
För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska
man ha mark- och vattenägarens tillstånd. Prövningen av
strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i
strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren
uppmanas att själv informera grannar m.fl. som kan beröras av
åtgärden.
10. Giltighetstid
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7
kap. 18 h § miljöbalken).
11. Ansvar
Ansvaret för att bygg- och miljönämndens beslut och föreskrifter följs åligger
den som för egen räkning utför åtgärden.
12. Faktura
Faktura avseende avgiften skickas separat.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll

32 (38)

Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

Bilaga 8

Hur man överklagar

BMN § 36

2019.714

Beslut om tobaksförsäljningstillstånd
Fastighetsägare:

Carolas Bensin & Livs AB
Stuguvägen 1
844 51 STUGUN

Fastighet:

STUGUBYN 5:133

BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.
Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beviljar Carolas Bensin & Livs AB, 556605-8581, tillstånd
att på Carolas Bensin & Livs, Stuguvägen 1 i Stugun tills vidare bedriva detaljhandel
med tobaksvaror.
Beslutet expedieras till sökanden, Polismyndigheten, Länsstyrelsen Jämtlands län och
Folkhälsomyndigheten.
Utredning

Carolas Bensin & Livs AB, 556605-8581, har den 23 augusti 2019 inkommit med en
ansökan om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror på Carolas Bensin & Livs,
Stuguvägen 1 i Stugun. 2020-02-25 inkom kompletterande handlingar. Ansökan avser
tillstånd tills vidare.
Ägande och styrelse
Stuguns Livs AB har enligt inlämnat registreringsbevis varit registrerat i
Bolagsverkets register sedan 2001-02-06 och har sitt säte i Ragunda kommun.
Styrelseledamot är Carola Engström och styrelsesuppleant är Daniel Olsson. Firman
tecknas var för sig av styrelseledamoten eller suppleanten.
Carolas Bensin & Livs är ett privat aktiebolag som ägs till 50 % av Carola Engström
och 50 % av Daniel Olsson. Ägarförhållandena har redovisats med en aktiebok.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden
Personer med betydande inflytande
Styrelseledamoten och suppleanten, tillika ägarna Carola Engström och Daniel
Olsson bedöms ha ett betydande inflytande i verksamheten och har därför
lämplighetsprövats enligt 5 kap. 2 § lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter.

Verksamhet
Bolaget bedriver handel i form av livsmedel, ombudsverksamhet, detaljhandel samt
reparations- och serviceverkstad. Bolaget har tidigare bedrivit försäljning av
tobaksvaror enligt den äldre tobakslagen.
Finansiering
Bolaget lämnade tillsammans med ansökan in en årsredovisning för räkenskapsåret
2018-01-01 – 2018-12-31. Årsredovisningen har granskats under denna utredning
samt av auktoriserad revisor. Revisorns uppfattning är att årsredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Carolas Bensin & Livs ABs finansiella ställning.
Egenkontrollprogram
Bolaget har i samband med ansökan lämnat in ett egenkontrollprogram där de utgått
från Folkhälsomyndighetens vägledning om egenkontrollprogram.
Inhämtade yttranden
Remisser och begäran om yttranden har i ärendet skickats till Polismyndigheten,
Skatteverket och Kronofogden.
Polismyndigheten har den 25 februari 2020 inkommit med yttrande och har inget att
erinra gällande de i ansökan upptagna personerna.
Kronofogden har lämnat svar den 20 februari 2020. Av registerutdrag framgår att
bolaget inte har några aktuella eller historiska skulder.
Skatteverket har den 7 februari 2020 svarat på kommunens begäran om uppgifter. I
yttrandet framkommer ingenting som tyder på att bolaget eller dess företrädare har
varit ekonomiskt misskötsamma och därmed inte skulle vara lämpliga att inneha
försäljningstillstånd.
Tillämpliga bestämmelser
Enligt 5 kap. 1 § lag om tobak eller liknande produkter får endast den som har
tillstånd bedriva detalj- eller partihandel med tobaksvaror. För att beviljas ett tillstånd
krävs enligt 5 kap. 2 § att sökanden visar att denna med hänsyn till sina personliga
och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva
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Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden
verksamheten samt att verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med de krav
som ställs upp i lagen.

Bedömning

Bygg- och miljönämndens uppfattning är att sökande uppfyller lagen om tobak och
liknanden produkters krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 5 kap. 2 §.
Bolaget har redovisat sin ekonomiska situation med hjälp av årsredovisning som inte
tyder på någon ekonomisk misskötsamhet.
Bolaget har inkommit med ett egenkontrollprogram som efter genomgång bedöms
vara ändamålsenligt och uppfylla de krav som uppställs i Folkhälsomyndighetens
föreskrift.
De uppgifter som inhämtats från Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten och
Skatteverket ger inte skäl att ifrågasätta sökandes lämplighet.
Bilaga 9
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Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden

BMN § 37

Dnr 2019.783

Beslut om tobaksförsäljningstillstånd
Fastighetsägare:

STUGUNS LIVS AB
Industrivägen 2
844 51 STUGUN

Fastighet:

STUGUBYN 3:157

BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.
Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beviljar Stuguns Livs AB, 556521-0761, tillstånd att på ICA
Nära, Industrivägen 2 i Stugun tills vidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror.
Beslutet expedieras till sökanden, Polismyndigheten, Länsstyrelsen Jämtlands län och
Folkhälsomyndigheten.
Utredning

Stuguns Livs AB, 556521-0761, har den 13 september 2019 inkommit med en
ansökan om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror på ICA Nära Stugun,
Industrivägen 2 i Stugun. 2020-01-21 inkom kompletterande handlingar. Ansökan
avser tillstånd tills vidare.
Ägande och styrelse
Stuguns Livs AB har enligt inlämnat registreringsbevis varit registrerat i
Bolagsverkets register sedan 1995-07-18 och har sitt säte i Ragunda kommun.
Styrelseledamöter är Anna Svedberg och Olle Svedberg. Lars Svedberg är
styrelsesuppleant. Firman tecknas var för sig av ledamöterna eller suppleanten.
Stuguns Livs AB är ett privat aktiebolag som ägs till 50 % av Anna Svedberg och 50
% av Olle Svedberg. Ägarförhållandena har redovisats med ett årsstämmoprotokoll.
Personer med betydande inflytande
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Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden
Styrelseledamöterna tillika ägarna Anna Svedberg och Olle Svedberg bedöms ha ett
betydande inflytande i verksamheten och har därför lämplighetsprövats enligt 5 kap.
2 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Verksamhet
Bolaget bedriver detaljhandelsrörelse med dagligvaror och därmed förenlig
verksamhet samt har tidigare bedrivit försäljning av tobaksvaror enligt den äldre
tobakslagen.
Finansiering
Bolaget lämnade tillsammans med ansökan in en årsredovisning för räkenskapsåret
2018-09-01 – 2019-08-31. Årsredovisningen har granskats under denna utredning
samt av auktoriserad revisor. Revisorns uppfattning är att årsredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Stuguns Livs ABs finansiella ställning.
Egenkontrollprogram
Bolaget har i samband med ansökan lämnat in ett egenkontrollprogram. Bolaget
använder sig av ICA koncernens gemensamma egenkontrollprogram som förutom
tobak även behandlar alkohol och spel.
Inhämtade yttranden
Remisser och begäran om yttranden har i ärendet skickats till Polismyndigheten,
Skatteverket och Kronofogden.
Polismyndigheten har den 25 februari 2020 inkommit med yttrande och har inget att
erinra gällande de i ansökan upptagna personerna.
Kronofogden har lämnat svar den 24 februari 2020. Av registerutdrag framgår att
bolaget inte har några aktuella eller historiska skulder. Ägarna har privat totalt tre
mindre betalningsföreläggande som är avskrivna.
Skatteverket har den 18 oktober 2019 svarat på kommunen begäran om uppgifter. I
yttrandet framkommer ingenting som tyder på att bolaget eller dess företrädare har
varit ekonomiskt misskötsamma och därmed inte skulle vara lämpliga att inneha
försäljningstillstånd.
Tillämpliga bestämmelser
Enligt 5 kap. 1 § lag om tobak eller liknande produkter får endast den som har
tillstånd bedriva detalj- eller partihandel med tobaksvaror. För att beviljas ett tillstånd
krävs enligt 5 kap. 2 § att sökanden visar att denna med hänsyn till sina personliga
och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva
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Datum

2020-04-23
Bygg- och miljönämnden
verksamheten samt att verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med de krav
som ställs upp i lagen.

Bedömning

Bygg- och miljönämndens uppfattning är att sökanden uppfyller lagen om tobak och
liknanden produkters krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 5 kap. 2 §.
Bolaget har redovisat sin ekonomiska situation med hjälp av årsredovisning som inte
tyder på någon ekonomisk misskötsamhet.
Bolaget har inkommit med ett egenkontrollprogram som efter genomgång bedöms
vara ändamålsenligt och uppfylla de krav som uppställs i Folkhälsomyndighetens
föreskrift.
De uppgifter som inhämtats från Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten och
Skatteverket ger inte skäl att ifrågasätta sökandes lämplighet. De få
betalningsföreläggande ägarna hade är avskrivna, små summor och bedöms ej
påverka deras ekonomiska lämplighet.
Bilaga 10

Hur man överklagar
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