Protokoll

1 (57)

Datum

2020-06-25
Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden
Plats och tid

Beslutande

Övriga deltagande

Margareta Nordling (C), ordförande
Jan-Erik Westman (Afr), vice ordförande
Roger Östlund (S), andra vice ordförande
Johan Palmquist (S) tjg ersättare
Isak Andersson-Lexner (C)
Göran Hansson
Ann Natanaelsson
Andreas Bergvall
Thor-Leif Svärdby
Ebba Ledin (feriearbetare)

Justeringens tid och plats

Måndag 29 juni, Bygg- och miljökontoret

Paragrafer

§ 46 - § 62.

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

2020-06-29

Datum då anslaget tas ned

2020-07-31

Protokollets förvaringsplats

Bygg- och miljökontoret

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Datum
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ÄRENDEN

§ 46. Delegationsbeslut och meddelande. Bilaga 1.
§ 47. Information.
§ 48. Ärenden Yttrande över Vattenfall Indalsälven AB:s ansökan
om effektivisering av Midskogs vattenkraftverk.
Mål M3648-18. Dnr 2018.818.
§ 49. Yttrande över Vattenfall Indalsälven AB:s ansökan om
effektivisering av Stuguns vattenkraftverk.
Mål M3648-19. Dnr 2020.819.
§ 50. Yttrande över Vattenfall Indalsälven AB:s ansökan om
effektivisering av Näverede vattenkraftverk.
Mål M3648-17. Dnr 2018.817.
§ 51. Förslag till beslut, delegationsordning, lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder vid serveringstillfällen
SFS 2020.526. Dnr 2020.454. Bilaga 2
§ 52. Ansökan om inrättande av enskilt avlopp, inom
område för VA-område. Bilaga 3.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum
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§ 53. Användningsförbud. Bispgården 2:45. Dnr 2020.269. Bilaga 4.
§ 54. Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus.
Dnr 2020.500. Bilaga 5.
§ 55. Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus samt
rivningsanmälan. Dnr 2020.501. Bilaga 6.
§ 56. Åtgärdsföreläggande. D.nr 2019.660. Bilaga 7.
§ 57. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning.
Stugubyn 3:114 och 5:101. Dnr 2020.484.
§ 58. Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av bastu.
Dnr 2020.483. Bilaga 8.
§ 59. Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av bostadshus. Dnr 2020.504. Bilaga 9.
§ 60. Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus.
Dnr 2020.338. Bilaga 10.
§ 61. Ansökan om bygglov för gäststuga.
Dnr 2019.678.
§ 62. Ansökan om bygglov för carport.
Kånkback 1:339 Dnr 2020.56.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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BMN § 46

DELEGATIONSBESLUT OCH MEDDELANDE
BESLUT

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Datum

2020-06-25
Bygg- och miljönämnden

BMN § 47

INFORMATION
Bygg- och miljöchef Göran Hansson

1. Ekonomisk redovisning för 1 januari – 13 maj 2020.
2. Information om vindkraften i kommunen – läget.
3. Verksamhetsinformation.
4. Information om översiktsplanarbetet.
5. Information - Corona.
6. Information om ras och skred.
7. Information om EBH.
8. Information om ny renhållningsordning.
9. Information om Koppelhällan.

Bygg- och miljönämnden tackar för informationen.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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BMN § 48

Dnr 2018.818

Yttrande över Vattenfall Indalsälven AB:s ansökan om effektivisering av
Midskogs vattenkraftverk inom Ragunda kommun, målnummer M 364818
BESLUT

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

Bygg- och miljönämnden beslutar avge följande yttrande över Vattenfalls bemötande
2020-04-09.
Yttrande

Vattenfall Indalsälven AB har nu bemött kommunens yttrande och anger angående
risk för påverkan på kommunens vattentäkter att dessa inte berörs av ansökt
verksamhet.
Ragunda kommun vill med anledning av detta påtala att Midskog, Näverede och
Stuguns vattenkraftverk ligger uppströms Ragunda kommuns vattentäkter i
Indalsälven (Stugun, Hammarstrand och Bispgårdens vattentäkter). Samtliga
vattentäkter försörjs delvis av inducerat vatten från Indalsälven. För närvarande
pågår ett arbete med att ta fram nya skyddsområdesföreskrifter för de tre
vattentäkterna. Av handlingar i ärenden om nya skyddsområdesföreskrifter framgår
att vattenkraftverken vid Midskog, Näverede och Stugun kommer att ligga inom
skyddsområde för vattentäkt. Samtliga förslag till skyddsområdesföreskrifter har
kommunicerats med Vattenfall som har yttrat sig i ärendet. Ragunda kommun
kommer att presentera det aktuella material som föreligger i dessa ärenden senast vid
huvudförhandling i målet.
Vattenfall Indalsälven AB har i ärendet inte utrett och visat om kumulativa
och faktiska effekter på kommunens vattentäkter i Stugun, Hammarstrand
och Bispgården kan uppstå på grund av ansökt verksamhet.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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BMN § 49

Dnr 2018.819

Yttrande över Vattenfall Indalsälven AB:s ansökan om effektivisering av
Stuguns vattenkraftverk inom Ragunda kommun, målnummer M 3648-19
BESLUT

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

Bygg- och miljönämnden beslutar avge följande yttrande över Vattenfalls bemötande
2020-04-09.
Yttrande

Vattenfall Indalsälven AB har nu bemött kommunens yttrande och anger angående
risk för påverkan på kommunens vattentäkter att dessa inte berörs av ansökt
verksamhet.
Ragunda kommun vill med anledning av detta påtala att Midskog, Näverede och
Stuguns vattenkraftverk ligger uppströms Ragunda kommuns vattentäkter i
Indalsälven (Stugun, Hammarstrand och Bispgårdens vattentäkter). Samtliga
vattentäkter försörjs delvis av inducerat vatten från Indalsälven. För närvarande
pågår ett arbete med att ta fram nya skyddsområdesföreskrifter för de tre
vattentäkterna. Av handlingar i ärenden om nya skyddsområdesföreskrifter framgår
att vattenkraftverken vid Midskog, Näverede och Stugun kommer att ligga inom
skyddsområde för vattentäkt. Samtliga förslag till skyddsområdesföreskrifter har
kommunicerats med Vattenfall som har yttrat sig i ärendet. Ragunda kommun
kommer att presentera det aktuella material som föreligger i dessa ärenden senast vid
huvudförhandling i målet.
Vattenfall Indalsälven AB har i ärendet inte utrett och visat om kumulativa
och faktiska effekter på kommunens vattentäkter i Stugun, Hammarstrand
och Bispgården kan uppstå på grund av ansökt verksamhet.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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BMN § 50

Dnr 2018.817

Yttrande över Vattenfall Indalsälven AB:s ansökan om effektivisering av
Näverede vattenkraftverk inom Ragunda kommun, målnummer M 364817
BESLUT

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

Bygg- och miljönämnden beslutar avge följande yttrande över Vattenfalls bemötande
2020-04-09.
Yttrande

Vattenfall Indalsälven AB har nu bemött kommunens yttrande och anger angående
risk för påverkan på kommunens vattentäkter att dessa inte berörs av ansökt
verksamhet.
Ragunda kommun vill med anledning av detta påtala att Midskog, Näverede och
Stuguns vattenkraftverk ligger uppströms Ragunda kommuns vattentäkter i
Indalsälven (Stugun, Hammarstrand och Bispgårdens vattentäkter). Samtliga
vattentäkter försörjs delvis av inducerat vatten från Indalsälven. För närvarande
pågår ett arbete med att ta fram nya skyddsområdesföreskrifter för de tre
vattentäkterna. Av handlingar i ärenden om nya skyddsområdesföreskrifter framgår
att vattenkraftverken vid Midskog, Näverede och Stugun kommer att ligga inom
skyddsområde för vattentäkt. Samtliga förslag till skyddsområdesföreskrifter har
kommunicerats med Vattenfall som har yttrat sig i ärendet. Ragunda kommun
kommer att presentera det aktuella material som föreligger i dessa ärenden senast vid
huvudförhandling i målet.
Vattenfall Indalsälven AB har i ärendet inte utrett och visat om kumulativa
och faktiska effekter på kommunens vattentäkter i Stugun, Hammarstrand
och Bispgården kan uppstå på grund av ansökt verksamhet.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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BMN § 51

Dnr 2020.454

FÖRSLAG TILL BESLUT DELEGATIONSORDNING, LAG OM TILLFÄLLIGA
SMITTSKYDDSÅTGÄRDER VID SERVERINGSSTÄLLEN SFS 2020:526
BESLUT

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

Bygg- och miljönämnden beslutar anta förslag till delegationsordning för lagen om
tillfälliga smittskyddsåtgärder vid serveringsställen.
Ärendet

Med anledning av pågående pandemi och spridning av Covid-19 i världen och i
Sverige så har en ny tillfällig lag stiftats som avser tillsyn över serveringsställen.
I lagförslaget ansvarar den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och
hälsoskyddsområdet för tillsyn över att den nya lagen och anslutande föreskrifter
fullföljs, dvs nämnd som fullgör uppgifter enligt miljöbalken. I Ragunda kommun
fullgör bygg- och miljönämnden dessa uppgifter. Uppgifterna finns upptagna i
nämndens reglemente. Bygg- och miljönämnden har därmed utpekat ansvar i
Ragunda kommun och kan därmed delegera ärenden och anta en delegationsordning
för hur det ska gå till.
Lagstiftningen är ny och förslag till delegationsordning har tagits fram av Sveriges
kommuner och regioner. Ansvarsfördelning för delegater utgår från tidigare
fördelning och har inte ändrats.
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 2.
Bilagor

SKR:s förslag till delegationsordning lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder vid
serveringsställen SFS 2020:xxx

Justerande

Utdragsbestyrkande
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BMN § 52

Dnr 2019.610

Ansökan om inrättande av enskilt avlopp inom område för VA-område
Fastighetsägare:

BESLUT

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

Bygg- och miljönämnden beslutar att ge tillstånd, enligt 13 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att installera avloppsanläggning med
anslutet WC i enlighet med inlämnade handlingar. Detta tillstånd gäller i fem år men
förfaller om arbete med anordningen inte påbörjas inom två år.
Föreläggande

Bygg- och miljönämnden förenar detta beslut enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808)
med förläggande för skydd av miljön om följande:
-

Justerande

Ny 3-kammarbrunn ska installeras enligt tillverkarens anvisningar.
Avloppsanläggningens placering på fastigheten ska överensstämma med de inlämnade
handlingarna. Om ändringar av olika anledningar visar sig nödvändiga ska handlingarna
revideras.
Anläggningen ska slamtömmas enligt gällande renhållningsordning eller vid behov och
i övrigt skötas och underhållas så att olägenheter inte uppstår.
Avstånd till uppställningsplats för slamtömningsbil får inte överstiga 20 m.
Dag och dräneringsvatten får absolut inte ledas till någon del av anläggningen.
Egenkontrollprogram (rutiner för skötsel, ansvarig etc) ska upprättas och följas för
avloppsanläggningen.

Utdragsbestyrkande
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När avloppsanläggningen är färdigställd ska verksamhetsutövaren inkomma med
entreprenörsrapport till Bygg- och miljönämnden, se bilaga. Karta som visar
anläggningens faktiska läge ska också skickas in till nämnden.
Bakgrund

Bygg- och miljökontoret har den 2019-07-03 mottagit ansökan enligt 13 §
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för att inrätta
avloppsanordning med anslutet WC. Fastigheten är delvis belägen inom
verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp.
Utredning

Fastigheten används av två personer och endast delar av ett år. Anläggningen som
ska utföras består av en slamavskiljare med en total volym av 2 m3 samt en
efterföljande markbädd med en infiltrationsyta på 30 m2.
Fastigheten förses med vatten från Kullsta vattenförening. Varken denna eller någon
annan vattentäkt bedöms kunna påverkas av avloppsanläggningen.
Ärendet har sänts till Ragunda kommuns VA-enhet som inte har något att erinra om
över ansökan om enskilt avlopp.
Då anläggningen är belägen inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och
avlopp har bygg- och miljökontoret utrett om det är möjligt att koppla på fastigheten
på den kommunala avloppsledningen. Enligt kommunens VA-enhet är detta en
möjlig lösning genom en sk LTA-anläggning där avloppsvattnet pumpas upp till
kommunens avloppsnät. Ett sådant förslag har också presenterats vid ett möte
mellan kommunens VA-enhet, bygg- och miljökontoret samt sökanden.
Ärendet har kommunicerats med sökanden 2019-11-12 samt 2020-06-10. Sökanden
gör bedömningen att den bästa lösningen ur miljösynpunkt är att få bygga det
enskilda avloppet och påpekar att fastigheten inte är belägen inom tätbebyggt område
samt att det är av stor vikt att de känns bekväma med beslutet som fattas.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Bedömning

Bygg- och miljönämnden har att bedöma om det enskilda avloppet som ansökan avser
inte orsakar störning i miljö på grund av vald plats och om ansökt anläggning då
uppfyller de krav som kan ställas utifrån reningskapacitet och effektivitet.
Bedömning är att anläggningen om den utförs enligt ansökan och placeras på den plats
som anges i ansökan är tillåtlig då inget särskilt skyddsobjekt, känslig vattenförekomst,
annan verksamhet eller fastighet påverkas.
Bedömningen är också att anläggningens placering i utkant av Hammarstrands
samhälle, endast delvis inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp
gör, att det finns möjlighet att göra avsteg från inkoppling till kommunala
spillvattennätet. Tillstånd bör därför lämnas till den ansökta avloppsanläggningen.
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen (se bilaga).

-

Bygg- och miljönämnden upplyser även om följande:
Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften.
Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om
beslutet överklagas.
Avgiften faktureras separat.
Bilaga 3

-

Överklagandehänvisning

-

Justerande

Utdragsbestyrkande
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BMN § 53

Dnr: 2020.269

Användningsförbud
Fastighetsägare:

Älggårdsberget

Fastighet:

BISPGÅRDEN 2:45

BESLUT

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

Bygg- och miljönämnden beslutar om förbud mot användning av del av byggnaden
(Nr 1 i tillsynsrapporten) samt hela byggnaden (Nr 2 i tillsynsrapporten) på
fastigheten Bispgården 2:45, med stöd av 11 Kap 33 § PBL. Förutsättningar för att
använda byggnaden/byggnadsdelen beskrivs i ärendebeskrivningen. Detta beslut
gäller omedelbart enligt 11 kap. 38 § PBL trots att beslutet inte har vunnit laga kraft.

Sammanfattning av ärendet

På Fastigheten finns det två byggnader som undersöktes via tillsyn. I byggnad
nummer 1 saknas verifiering av konstruktion av utförda byggnadsarbeten.
Innerväggar har rivits och ersatts av sammanfogade reglar som ska bära av laster
ovan. Ingen anmälan finns för åtgärden.
•

För att delen av byggnad 1 som omfattas av ingreppet ska få brukas, fodras att
konstruktionen uppfyller konstruktionsreglerna och en anmälan samt beräkning av
pelare/balkar/infästning och upplag redovisas för bygg- och miljökontoret.
Byggnad två har blivit angripen av mikrobiell påväxt invändigt, orsakat av
vattenskada. Det bedöms i dagsläget som farligt för hälsan att beträda byggnaden.

•

Justerande

För att bruka byggnad 2 krävs det att byggnaden saneras från mikrobiell påväxt. Intyg
från utförd sanering ska uppvisas för bygg- och miljökontoret.

Utdragsbestyrkande
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Skäl till beslut

Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och
behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta
att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m.
Bygg- och miljönämnden får förbjuda den som äger eller har nyttjanderätt till ett
byggnadsverk att använda hela eller delar av byggnadsverket, om
1. byggnadsverket har brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller
sig i eller i närheten av byggnadsverket, eller
2. det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked enligt 10 kap. 34 eller 35 §.
Beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32, 32 a eller 33 §
gäller omedelbart, om något annat inte bestäms, enligt 11 kap 38 § PBL.
Bygg- och miljönämnden bedömer att byggnaderna utpekade i tillsynsrapporten
fastigheten Bispgården 2:45 innebär en risk för människors hälsa och säkerhet. Byggoch miljönämnden har i en skrivelse daterad 2020-02-18 informerat fastighetsägaren
om bristerna på byggnaderna. Fastighetsägaren har ej bekräftat eller svarat på
informationen eller tillsynsrapporten.

Bilaga 4

Tillsynsrapport
Överklagandehänvisning

Justerande

Utdragsbestyrkande
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BMN § 54

Dnr 2020.500

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV
FRITIDSHUS
Sökande :

Fastighet :
BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.
FÖRSLAG TILL BESLUT

Bygg- och miljönämnden beviljar strandskyddsdispens enligt
tjänstemannaförslaget.
Avgift 3 413 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 ett fritidshus på
fastigheten
. Fastigheten ligger i anslutning till Sättsjön och inom
område för strandskydd.
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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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Ärende
Ansökan om dispens för uppförande av ett fritidshus på fastigheten
befintliga stugan kommer rivas och ersättas.

. Den

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 ett fritidshus på 81,1 kvm, som placeras ca 15 m från
Sättsjöns strand. Det befintliga fritidshuset är placerat ca 10 m från stranden. På
fastigheten finns även en komplementbyggnad som är placerad ca 2 m från
stranden.
Den aktuella platsen får anses vara tagen i anspråk som tomtmark och den nya
byggnaden uppförs längre från stranden vilket därför inte innebär någon ytterligare
inskränkning i det allemansrättsliga utnyttjandet av strandområdet.

Tomtplatsavgränsning enligt karta.
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 18 juni
Thor-Leif Svärdby
Bygg- och miljöavdelningen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Nytt Fritidshus
Befintligt fritidshus

Justerande

Tomtplatsavgränsning

Utdragsbestyrkande

17 (57)

Protokoll
Datum

2020-06-25
Bygg- och miljönämnden

Berörd fastighet

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Berörd fastighet

Justerande
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Datum

2020-06-25
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 5

Överklagandehänvisning
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Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-06-25
Bygg- och miljönämnden

BMN § 55

Dnr 2020.501

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV FRITIDSHUS SAMT
RIVNINGSANMÄLAN
Sökande :

Fastighet :
BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.
FÖRSLAG TILL BESLUT

Bygglov principiellt beviljas med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 §,
under förutsättning att ingen erinran inkommer. Ärendet överlämnas till
berörd handläggare för beslut, enligt gällande delegationsordning.
Lovet innebär inte en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän
byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap 3 § 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.
Ärendebeskrivning

Ansökan avser nybyggnation av fritidshus på fastigheten
Byggnaden får en byggnadsarea på 81,1 m2. Byggnaden kommer utföras med
prefabricerade moduler vilka monteras på plats med vit stående panel till fasad
och takbeläggning av svart plåt samt med vitmålade fönsterbågar.
Grundläggning på kantförstyvad platta. Befintlig vattenanslutning nyttjas.
Avlopp avses anläggas inom fastigheten.
Befintlig byggnad kommer att flyttas från platsen och ersättas. Lokaliseringen
blir förskjuten i förhållande till nuvarande placering och avses uppföras direkt
öster om nuvarande byggnad.
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Datum

2020-06-25
Bygg- och miljönämnden

Byggnaden avses uppföras inom befintlig tomtplats och använda nuvarande
väganslutning. Tänkt byggnad uppförs inom strandskyddat område, ca 15 m
från Sättsjöns strand. Dispens från strandskyddet är sökt, Dnr; 2020.500.
Utredning

Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område. För Ragunda kommun som
helhet gäller ”Översiktsplan Ragunda kommun” med tillägget ”Vindkraft i
Ragunda”. Området är inte påverkat av höga flöden enligt Q1000.
Yttrande

Ärendet har sänts för yttrande till sakägare, enligt 9 kap 25 § PBL, med löptid
till 2020-07-06.
Motivering

Omgivningspåverkan bedöms bli ringa, då byggnaden ersätter befintlig
byggnad och inom befintlig tomtplats. En skogsridå finns mot vägen.
Allmänna intressen bedöms därför inte påverkas i någon betydande
omfattning, och användningen bedöms vidare som lämplig för området med
hänsyn till läget och dess beskaffenhet.
Upplysningar

Enligt PBL 10 kap 5 § ska byggherren se till att varje bygg-, rivnings- och
markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med
de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut
som meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig,
ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som
byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet.
Innan beslut om startbesked tas ska förslag till kontrollplan lämnas in,
tillsammans med takstolsberäkning.
Sökande erinras om att lovet upphör att gälla om inte åtgärden påbörjats inom
2 år och avslutats inom 5 år (PBL 9 kap 43§).
Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas fyra
veckor efter det att beslutet har kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har
fått laga kraft.
Bilaga 6

Överklagandehänvisning
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Datum

2020-06-25
Bygg- och miljönämnden

BMN § 56

Dnr 2019.660

Åtgärdsföreläggande
Fastighetsägare:
Fastighet:
BESLUT

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

Att Bygg- och miljönämnden beslutar att ägare till fastigheten
,
föreläggs att med stöd av 8 Kap 15 § PBL samt 11 kap. 19 § PBL och att åtgärderna
som nämns i ärendebeskrivningen skall vara utförda senast en månad efter beslutet
vunnit laga kraft. Om föreläggandet inte följs kan bygg- och miljönämnden enligt
11 kap. 27 § PBL besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad
och hur det ska ske. Detta beslut kan komma gälla omedelbart enligt 11 kap. 38 §
PBL trots att beslutet inte har vunnit laga kraft.

Ärendebeskrivning

Fastigheten omfattas av detaljplan nr: 23-RAG-2564. Detaljplanebestämmelserna
innebär bland annat att högre krav ställs på skötsel av tomter då omgivande
bebyggelse är en faktor som tas hänsyn till i en bedömning. Aktuell fastighet är en
hörntomt belägen i ett villaområde med insyn från Kullstavägen samt Åkervägen.
Åtgärder som skrivelsen/tillsynsrapporten daterad 2019-08-30, tar upp är fortfarande
är aktuella på fastigheten. Dessa är:
•

Klippa häcken mot Åkervägen, enligt bifogad information ”klipp häcken”.
Fastighetsägaren bör även klippa gräsmattan, för att motverka olägenhet.

Skäl till beslut

Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och
behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta
att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m.
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Om en fastighetsägare låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en
skyldighet enligt PBL eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av
lagen, får byggnadsnämnden enligt 11 kap. 19 § PBL förelägga denne att inom en viss
tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande).
En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och
betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer, enligt 8
Kap 15 § PBL.
Om ett föreläggande inte följs får byggnadsnämnden besluta om att åtgärden ska
genomföras på den försumliges bekostnad, enligt 11 kap 27 § PBL.
Byggnadsnämnden får besluta om detta endast om föreläggandet innehållit en
upplysning om detta, enligt 11 kap 28 § PBL. Beslutet ska skickas till
inskrivningsmyndigheten, enligt 11 kap 40 § PBL.
Byggnadsnämnden får bestämma att den åtgärd som föreläggandet eller beslutet
avser ska genomföras omedelbart trots att det inte vunnit laga kraft, enligt 11 kap 38
§ PBL. Kronofogdemyndigheten får besluta om handräckning för att genomföra en
åtgärd, efter ansökan från beslutsmyndigheten.
Bygg- och miljönämnden bedömer att fastigheterna Munsåker 1:92, är i ovårdat skick
och att häcken påverkar trafiksäkerheten i fråga om sikt. Bygg- och miljönämnden
har i en skrivelse daterad 2019-08-30 informerat fastighetsägaren om bristerna på
fastigheten. Fastighetsägaren har ej bekräftat eller svarat på informationen eller
tillsynsrapporten.

Bilaga 7

Tillsynsrapport
Överklagandehänvisning
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Datum

2020-06-25
Bygg- och miljönämnden

BMN § 57

Dnr: 2020.484

ANSÖKAN OM TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV FÖR ÄNDRAD
VERKSAMHET
Sökande :

Ragunda Kommun
Box 150
844 21 Hammarstrand

Fastighet :

Stugubyn 3:114 och Stugubyn 5:101

BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.
FÖRSLAG TILL BESLUT

Bygg- och miljönämnden beviljar sökt tillfälliga bygglov med stöd av 9 Kap. 33
§ Plan- och Bygglagen (2010:900). Giltighetstid för bygglovet är 5 år.
Kontrollansvarig krävs för åtgärden.
Separat beslut tas i frågan om startbesked. Beslutet tas enligt bygg- och
miljönämndens delegationsordning.
Ärendebeskrivning

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för ändrad användning på fastigheten
Stugubyn 5:101 samt Stugubyn 3:114, för inredande av tillfälligt boende i
lokaler, som tidigare varit avsedd för kontor. Avsikten är att under en
begränsad tid av maximalt fem år erbjuda tillfälligt boende med mindre
sovsalar där rum tidigare varit avsedda för kontor.
Byggnadsreglerande bestämmelser

Platsen är inom detaljplanelagt område. För området gällande plan är 23-STU1141”. Gällande detaljplan fastställdes 1975 och genomförandetiden har gått
ut. För Ragunda kommun som helhet gäller ”Översiktsplan Ragunda
kommun” med tillägget ”Vindkraft i Ragunda”.
Utredning

Inom detaljplanen är området benämnd som CH2 vilket avser samlingslokaler
och handelsändamål i två plan. Sökt åtgärd avviker från detaljplanen i fråga om
tänkt användning. Avvikelsen bedöms inte vara en mindre avvikelse som kan
rymmas inom ett permanent bygglov.
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För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar
enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och
åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om
åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av
byggnad eller mark.
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens
begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får
överstiga femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i
9 §. Lag (2014:900).
Sökt åtgärd bedöms inte tränga undan den planenliga användningen i oskälig
utsträckning, utrymme finns inom byggnaden för ev. utvidgning av kontor,
samlingslokalen bedöms ej heller påverkas i någon betydande del.
Parkeringsplats löses inom fastigheten, likt sophantering.
Trafiksituationen bedöm inte ändras i betydande del utifrån nuvarande
användning.
Sakägare har givits tillfälle att yttra sig över åtgärden. Ärendet har skickats ut
per brev till angränsande fastigheter samt anslagits på byggnaden, anslagstavlan
i Stugun, kommunens digitala anslagstavla samt annonserats i lokaltidning.
Fastighetsägaren till Stugubyn 5:90 har inkommit med ett yttrande och har
ingen erinran. Inga övriga synpunkter har inkommit. Ärendet har remitterats
till VA, renhållning, Trafikverket samt region J/H. Ingen erinran.
Bullerkraven för bostadsändamål bedöms var uppfyllda med hänsyn till
avstånd från väg samt trafikbelastningen.
Åtgärden bedöms ur allmän synpunkt som lämplig användning av mark- och
vattenresurserna enligt Miljöbalken (MB) kap 3 och 4 kap 1-8 §§. Åtgärden
anses även uppfylla tillämpliga krav som följer av Plan- och bygglagen (PBL) 2
kap. och 8 kap.
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Datum

2020-06-25
Bygg- och miljönämnden

BMN § 58

Dnr: 2020.483

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV
BASTU
Sökande :

Fastighet :
BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Bygg- och miljönämnden beviljar strandskyddsdispens enligt
tjänstemannaförslaget.
Avgift 3 413 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 8 m2 bastu på
fastigheten
. Fastigheten ligger i anslutning till Lilldigerlemmen och inom område för strandskydd.
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.
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Bygg- och miljönämnden

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Ärende
Ansökan om dispens för uppförande av en 8 m2 bastu på fastigheten
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 8 kvm bastu, som placeras i linje med fritidshuset.
Avstånd till Lill-Digerlemmens strandkant blir ca 6,5 m. Det befintliga fritidshuset är
placerat ca 5 m från stranden.
Den aktuella platsen brukas redan och får anses vara tagen i anspråk som tomtmark
och den nya byggnaden uppförs längre från stranden vilket därför inte innebär någon
ytterligare inskränkning i det allemansrättsliga utnyttjandet av strandområdet.

Tomtplatsavgränsning enligt karta, ca 613 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 18 jun 2020
Andreas Bergwall
Bygg- och miljöavdelningen

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Datum

2020-06-25
Bygg- och miljönämnden

Förhållande där bastu ska placeras

Justerande

Utdragsbestyrkande

31 (57)

Protokoll

32 (57)

Datum

2020-06-25
Bygg- och miljönämnden

Befintligt fritidshus
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Bastu
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2020-06-25
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.
Bilaga 8
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BMN § 59

Dnr: 2020.504

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV
BOSTADSHUS
Sökande :

Fastighet :
BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Bygg- och miljönämnden beviljar strandskyddsdispens enligt
tjänstemannaförslaget.
Avgift 3 413 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 70 m2 bostadshus på
fastigheten
. Fastigheten ligger i anslutning till Gesunden och
inom område för strandskydd.
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.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Ärende
Ansökan om dispens för uppförande av en 70 m2 bostadshus på fastigheten

Sökande

Bestämmelser
Området omfattas av strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap, 13§ miljöbalken.
Bygg- och miljönämnden kan med stöd 7 kap, 18c § miljöbalken medge dispens om
särskilda skäl föreligger.
Yttrande
Ansökan avser uppförande av en 70 kvm bostadshus, som placeras ca 15 meter från
Gesundens strandkant.
Den aktuella platsen brukas redan och får anses vara tagen i anspråken då
strandkanten är bebyggd med båthus, brygga samt utedass. Den nya byggnaden
uppförs längre från stranden vilket därför inte innebär någon ytterligare inskränkning i
det allemansrättsliga utnyttjandet av strandområdet.
Med sökt placering ska byggnaden inte beröras av 1000-årsflöde men är inom
riskområde för 10 000-årsflöde.
Tomtplatsavgränsning enligt karta, ca 3600 kvm. Marken nyttjas hela vägen ned till
vattnet vid det befintliga bostadshuset.
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 18 juni 2020
Andreas Bergwall
Bygg- och miljöavdelningen
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Bygg- och miljönämnden

Övriga upplysningar
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. 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).
17. Ansvar
Ansvaret för att bygg- och miljönämndens beslut och föreskrifter följs åligger
den som för egen räkning utför åtgärden.
18. Faktura
Faktura avseende avgiften skickas separat.
Bilaga 9

Hur man överklagar

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
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Datum

2020-06-25
Bygg- och miljönämnden

BMN § 60

Dnr 2020.338

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV
FRITIDSHUS
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 fritidshus på fastigheten
Placeringen av byggnaderna hamnar 25 meter från Mårdsjöns strandkant.
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
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Datum

2020-06-25
Bygg- och miljönämnden

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Ärende
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 80 kvm fritidshus 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 fritidshus 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 inägomark. 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.
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. Kommunen har utarbetat ett
tillägg till översiktsplanen som varit ute på samråd och som nu ska ställas ut.
Kommunen anser att efter att planförslaget bearbetats mht inkomna synpunkter
under samrådsskedet, kan det utgöra ett sådant policydokument och börja användas
för beslut om dispenser inom LIS områden. Kommunfullmäktige har 2011-11-16
beslutat att utställningshandlingarna ska utgöra ett sådant policydokument.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
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Datum

2020-06-25
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 samt lämna sökt förhandsbesked.

Fri passage 20 m
Nytt fritidshus
Tomplatsavgränsning

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Datum

2020-06-25
Bygg- och miljönämnden

Placering av byggnader

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Datum

2020-06-25
Bygg- och miljönämnden

Placering av byggnad

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
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Datum

2020-06-25
Bygg- och miljönämnden

Övriga upplysningar
19. 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.
20. 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.
21. 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.
22. 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).
23. Ansvar
Ansvaret för att bygg- och miljönämndens beslut och föreskrifter följs åligger
den som för egen räkning utför åtgärden.
24. Faktura
Faktura avseende avgiften skickas separat.
Bilaga 10

Överklagandehänvisning

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-06-25
Bygg- och miljönämnden

BMN § 61

Dnr 2019.678

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR KOMPLEMENTBOSTADSHUS
Sökande:

Fastighet:
BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.
FÖRSLAG TILL BESLUT

Bygg- och miljönämnden överlämnar till berörd bygglovshandläggare att principiellt
besluta om bygglov med en mindre avvikelse i detaljplanen enligt Plan- och bygglagen
9 kap. Detta under förutsättning att inga sakägare inkommer med negativa
synpunkter, samt med restriktion att gällande regler för utformning, utrymning och
tillgänglighet ska följas.
ÄRENDEBESKRIVNING
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av gäststuga (inklusive skärmtak) på ca 48 m2 och med
en byggnadshöjd på 4,6 meter och nockhöjd på 7,8 meter. Byggnaden placeras mellan den
befintlig huvudbyggnad och stallet. Vatten och avlopp avses kopplas in från det kommunala
nätet som huvudbyggnaden sedan tidigare har varit inkopplad på.

REGLERANDE BESTÄMMELSER

Platsen där byggnaden avses uppföras är belägen inom detaljplanerat område 23RAG-628.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-06-25
Bygg- och miljönämnden

UTREDNING

Platsen är i detaljplan delvis markerat som punktprickat, vilket betyder att marken ej
får bebyggas. Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov
utöver vad som följer av 31 b § 9 Kap PBL ges för en åtgärd som avviker från
detaljplanen, om åtgärden
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt
behov eller ett allmänt intresse, eller
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen, enligt 31c § 9 Kap
PBL.
Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov även ges för en åtgärd som
avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med
detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt, enligt 31b § 9 Kap PBL.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-06-25
Bygg- och miljönämnden

BMN § 62

Dnr 2020.56

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR CARPORT
Verksamhetsutövare:

J Amrens Skogsmaskiner AB
Vikbäckens industriområde 527
844 92 Hammarstrand

Fastighet:

Kånkback 1:339

BESLUT

Bygg- och miljönämnden överlämnar till berörd bygglovshandläggare att principiellt
besluta om bygglov med en mindre avvikelse i detaljplanen enligt Plan- och bygglagen
9 kap. Detta under förutsättning att inga sakägare inkommer med negativa
synpunkter, samt med restriktion att gällande regler för utformning, utrymning och
tillgänglighet ska följas.
Ärendebeskrivning

J Amrens Skogsmaskiner AB har ansökt om bygglov för uppförande av 240 m2
carport på fastigheten Kånkback 1:339. Carportens placering sker på punktprickad
mark och bryter därför mot detaljplanen. Tjänstemannautlåtandet påvisar att
motsvarande undantag har godtagits vid tidigare bygglovsärende, ett nytt undantag
mot detaljplanen är därför möjligt.
Lagregler och bedömning

31 d § Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller
31 c §, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de
som tidigare har godtagits. Lag (2014:900).

Justerande

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Ärende
Ansökan om bygglov för en 240 m2 carport på fastigheten Kånkback 1:339. Hela
carporten placeras på det som i detaljplan 23-RAG-2814 är punktprickad mark. Den
sökta åtgärden innebär en avvikelse mot detaljplanen.
Sökande
J Amréns Skogsmaskiner AB, Vikbäckens industriområde 527, 844 92
Hammarstrand
Bestämmelser
Området omfattas av detaljplan 23-RAG-2814
Yttrande
Carporten bedöms inte strida mot planens syfte. I planen framgår det att området
punktprickats för att möjliggöra en expansion österut samt att lämna plats för dike.
Detaljplanen är från 1983 och någon expansion österut ses inte som aktuell inom en
överskådlig framtid. 2 andra närliggande byggnader är redan placerade på samma
punktprickade stråk. Ett dike går längs baksidan på fastigheten.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås bygg- och miljönämnden medger en mindre
avvikelse från detaljplan 23-Rag 2814 och bevilja bygglov för den 240 m2 carporten
på sökt placering då liknande åtgärder godtagits tidigare.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Befintlig verkstad

Justerande

Nytt skärmtak

Utdragsbestyrkande
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Befintliga byggnader på punktprickad mark

Andreas Bergwall, bygglovshandläggare

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Justerande

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Datum

2019-12-04
Barn och utbildningsutskottet

Justerande

Utdragsbestyrkande
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