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§ 1 

 
Ändring i föredragningslistan 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Ett nytt ärende anmäls: 
 

Strandskyddsdispens - tillfällig uppställning av byggbodar, del av 
fastighet Bjurholm 4:1. Ärendet behandlas som punkt 19. 
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 § 2 Dnr MBN 21-060 041 
 

Beslut om prioriteringar utöver teknisk ram och 
investeringar miljö- och byggnämnden 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår budgetberedningen om 
prioriteringar om 71 000 kr utöver tekniskram 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I budgetprocessen har miljö- och byggnämnden tilldelats en teknisk 
ram. Till detta önskas beslut om prioritering om 71 000 kr 2022  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2021-02-11 
Bilaga Prioriteringsunderlag 2022 MBN 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Kommunchef 
Diariet 
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 § 3 Dnr MBN21-060 041 

 
Mål och mått 2022, miljö- och byggnämnden 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden antar mål och mått 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under budgetarbetet inför 2022 skall målen och måtten för 2022 
revideras.  
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Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2021-02-09. 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Diariet 

  

Inriktningsmål Mått Målvärde Period 

God service och 
handläggning samt 
rättssäker 
myndighetsutövning 
ska råda. Vid 
handläggning ska 
god byggnadsnorm 
och boendemiljö 
eftersträvas, samt 
en medvetenhet 
gällande hållbar 
resursanvändning. 

Bygglov 

Andel bygglovsärenden som 
handläggs inom 10 veckor (från 
komplett ärende till expediering). 
(%)Källa: Egen undersökning  

 2021 

Andel i (%) Källa: Egen 
undersökning 

Andel överklagade ärenden som hållit 
för överprövning  

 2021 

God service och 
handläggning samt 
rättssäker 
myndighetsutövning 
ska råda. 
Människors hälsa 
och miljön ska 
skyddas mot skador 
och olägenheter. 
Vid handläggning 
ska god 
medvetenhet 
gällande hållbar 
resursanvändning 
tillämpas. 

Andel uppfylld tillsyn 

Andel uppfylld tillsyn enligt nämndens 
tillsynsplan-Tillsynsområdet – 
Livsmedel-Tillsynsområdet – 
Miljöskydd-Tillsynsområdet – 
Hälsoskydd-Tillsynsområdet – 
Alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel(%) Källa: Egen 
undersökning  

70% Helår 
2020 

Behovsinventering 

Andelen utförda arbetsuppgifter i 
förhållande till behovsinventering.(%) 
Källa: SKL, egen undersökning  

80% Helår 
2020 

Andel i (%) Källa: Egen 
undersökning 

Andel överklagade ärenden som hållit 
för överprövning  

 2021 
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 § 4 Dnr MBN21-061 003 
 

Internkontrollplan 2021 miljö- och byggnämnden 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö och byggnämnden antar Internkontrollplan för 2021 miljö- och 
byggnämnden. De identifierade riskerna är: 
- efterlevnad av arbetsmiljölagen och rutiner för systematiska 

arbetsmiljöarbete inte följs 
- verksamheterna inte håller sig inom beslutad drift- och 

investeringsbudget 
- verksamheterna inte genomför planerade investeringar löpande under 

året utan väntar till årsslut 
- försening vid debitering 
- felaktig lovhantering och efterlevnad av lagar 
- hot och våld 
- handläggningstider 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Reglemente för internkontroll 3§, KF 2020-12-14 § 68, har 
miljö- och byggnämnden det yttersta ansvaret att utforma en god 
internkontroll.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2021-02-10. 
Internkontrollplan 2021 Miljö- och byggnämnden 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Kvalitetsstrateg 
Ekonomichef 
Diariet 
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 § 5 Dnr MBN 21-065 400 

 
Tillsyns- och verksamhetsplan 2021 samt  
Kontrollplan Livsmedel 2021-2023 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden fastställer Behovsutredning 2021, och 
antar: 

 Tillsyns- och verksamhetsplan 2021, samt  

 Kontrollplan Livsmedel 2021-2023. 

 
Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden ska enligt 8 § tillsynsförordningen (2011:13) 
upprätta en treårig plan över hur miljöbalkstillsynen ska bedrivas. 
Planen ska grundas på en utredning om tillsynsbehovet för 
myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. 
 
Miljö- och byggnämnden ska även i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 
29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av 
efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, fastställa en flerårig 
kontrollplan och en årlig verksamhetsplan för livsmedelskontrollen. 
 
Dessa planer är ett viktiga strategiska styrdokument för 
tillsynsarbetet och redovisar hur myndigheten med befintliga resurser 
och tillgänglig kompetens avser att utföra den tillsyn som bäst svarar 
mot tillsynsbehovet. Planen visar också nämndens prioriteringar av 
övrigt arbete samt nämndens antagna verksamhetsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Tillsyns- och verksamhetsplan 2021 
Kontrollplan Livsmedel 2021-2023 
Behovsutredning 2021 
 
Beslutet ska skickas till 
Miljö- och hälsoskydd 
Diariet  

  



BJURHOLMS KOMMUN PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum  

 

Miljö- och byggnämnden 2021-03-04 8 

 

Justerare  Beslutsexpediering  

 § 6 Dnr MBN21-066 422 
 

Subventionering av kostnader för dricksvattenanalys 
för enskilda vattentäkter 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att kommunen 
inte ska subventionera dricksvattenanalyser för enskilda vattentäkter. 
Täktinnehavaren får vända sig till laboratorier som tillhandahåller 
provtagningsflaskor och analyserar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Den som 
har en egen brunn är själv ansvarig för att kontrollera kvaliteten på 
vattnet. Kommunen har subventionerat analyser av 
dricksvattenprover från enskilda vattentäkter sedan 1988 enligt ett 
beslut av kommunfullmäktige. Då var det en fast kostnad för 
analysen. 2011 beslutade fullmäktige att subventioneringen innebar 
att täktinnehavaren debiteras kommunens faktiska kostnad enligt 
laboratoriets faktura inklusive moms. Kostnader kring hanteringen av 
provtagningsmaterial och fakturering debiteras inte. Ett tiotal enskilda 
vattentäkter kontrollerar sitt vatten varje år. 
 
Då det finns frågetecken kring momshanteringen och att ingen annan 
kommun har denna subventionering eller hantering bör fullmäktige ta 
ställning till frågan igen. 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Miljö- och hälsoskydd 
Diariet   
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 § 7 Dnr MBN 19-523 427 
 

Klagomål angående golfbollar på gård 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden avslutar ärendet ”Klagomål angående 
golfbollar på gård” med hänvisning till att ytterligare åtgärder inte står 
i proportion till nyttan och därmed inte anses skäliga. 
 
Beslutet fattas med stöd av 2 kap. 3, 7 §, 9 kap. 1, 3 §, 26 kap. 1 § 
miljöbalken (1998:808). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendegång 
2019-09-20 inkom klagomål från Backfors gård om golfbollar som 
kommer in på gården. Efter handläggning beslutade miljö- och 
byggnämnden 2020-05-13 om föreläggande med åtgärder enligt 
bilaga. 
 
Golfklubben blev, p.g.a. leveransproblem med anledning av Corona, 
försenade med att sätta upp nätet. 2020-07-07 besöktes platsen och 
det kunde konstateras att nätet vid driving rangen var nästintill 
färdigt. Vid hål 15 hade ingen åtgärd vidtagits. Golfklubben ansåg att 
det förslag de själva inkommit med inte skulle fungera och valde 
därför att göra en annan åtgärd. Denna redovisades 2020-07-17 och 
innebär s.k. Out of bounds-skyltar samt ett nät vid hål 15. För att 
utvärdera hur åtgärderna fungerat sammanställdes de klagomål som 
inkommit under säsongen från Backfors gård i en karta med 
nedslagsplatser som skickades till golfklubben för kommunicering 
och möjlighet att yttra sig. Yttrande inkom 2020-12-22. Backfors gård 
fick sedan ta del av golfklubbens yttrande och möjlighet att bemöta 
deras yttrande, det inkom 2021-02-15.  
 
Bedömning och tillämplig lagstiftning 
Miljö- och byggnämnden har tillsynsansvaret för golfbanor och är 
därmed den myndighet som kan förelägga verksamheter om 
åtgärder. Detta fastslogs bl.a. i Mark- och miljööverdomstolens i mål 
nr 2006 M-5864 där man konstaterade att det var att betrakta som en 
miljöfarlig verksamhet utifrån att det fanns en konkret skaderisk och 
en psykisk inverkan. Utifrån det förelade miljö- och byggnämnden 
golfklubben om de åtgärder som bedömdes rimliga. 
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 § 7 (forts) Dnr MBN 19-523 427 
 
Eftersom klubben valde att utföra en annorlunda åtgärd än den som 
föreläggandet avsåg, samt att gården upplevde att golfbollar 
fortfarande hamnade på deras tomt/mark togs underlag in under 
hösten och sammanställdes för att göra en bedömning om 
åtgärderna som vidtagits varit tillräckliga i förhållande till de risker 
som finns för omgivningen. I Mark- och miljödomstolens mål 2011-M 
1716 fastslogs det att ett krav på att ”omöjliggöra” att golfbollar 
hamnar på en fastighet är omöjligt att uppfylla annat än genom att 
stänga ner verksamheten. Ett sådant krav är därför oproportionerligt 
eftersom endast gårdens intressen tas tillvara i ett sådant fall. Miljö- 
och byggnämnden gör därför bedömningen att inget krav kan ställas 
på golfklubben om att omöjliggöra att bollar hamnar där. Miljö- och 
byggnämnden har därför övervägt om föreläggandet ska anses 
uppfyllt i och med att åtgärder vidtagits och därmed kan avsluta 
ärendet, eller om ytterligare åtgärder krävs.  
 
För att krav ska kunna ställas krävs en rimlighets- och 
skälighetsbedömning (miljöbalken 2 kap 3, 7 §§) i varje enskilt fall, 
där kostnad för åtgärden ställs mot nyttan av den. Vid driving rangen 
anser miljö- och byggnämnden att föreläggandet är uppfyllt och att 
vidare åtgärder inte är skäliga. De bollar som hamnar ner mot 
fårhagen får anses få och eftersom människor inte vistas permanent 
där är det orimligt att ställa ytterligare krav. Gällande nätet närmast 
gården får även detta anses tillräckligt. Om bollar rullar under nätet 
anses inte dessa utgöra någon fara som kräver åtgärd. Vägverket 
anger i sin publikation Rekommendationer vid anläggande och 
vidareutveckling av golfbanor intill allmän väg följande gällande 
säkerhet i förhållande till slagriktning: ” En realistisk bedömning med 
modern golfutrustning är att en duktig golfspelare slår som längst 240 
m från tee. Vissa elitspelare slår visserligen längre, men deras 
precision är betydligt bättre, varför ytterligare hänsyn till denna 
kategori ej behöver tas.”. Enligt redovisat förslag som föreläggandet 
med försiktighetsmått (2020-05-13) är avståndet från utslagsplats till 
nät ca 260 m i slagriktningen. Miljö- och byggnämnden gör därmed 
bedömningen att golfklubben vidtagit tillräckliga åtgärder.  
 
Vid hål 15 anser miljö- och byggnämnden att den största risken är 
undanröjd. Golfspelare straffas hårt för slag enligt Out of bounds, 
vilket betyder att spelarna kommer att sikta annorlunda, eftersom 
detta gynnar spelet. En sådan åtgärd bidrar väsentligt till att minska 
risken för att bollar ska flyga mot hagen. Det höga nätet är placerat 
där flertalet bollar tidigare hamnat och bör minska risken om ett slag 
blir fel. Miljö- och byggnämnden bedömer att denna åtgärd är 
tillräcklig och kan motsvara föreläggandets krav på utslagsskydd.  
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 § 7 (forts) Dnr MBN 19-523 427 
 

Att även sätta dit ett skydd precis vid utslagsplatsen anses oskäligt 
utifrån kostnad och nytta då nuvarande åtgärder anses tillräckliga. 
Det enda sättet att helt säkerställa att inga golfbollar hamnar i hagen 
är att förbjuda spel på hål 15, vilket anses som en alltför ingripande 
åtgärd.  
 
Miljö- och byggnämnden bedömer utifrån underlaget att 
föreläggandet är uppfyllt, då golfklubbens åtgärder bedöms 
motsvarande det som föreläggandet krävt. Ett nät och Out of bounds-
skyltar kan ses som ett slags utslagsskydd. Miljö- och byggnämnden 
har också bedömt att klagomålsärendet kan avslutas utan ytterligare 
åtgärder eftersom golfklubben utfört de åtgärder som det rimligen 
kan anses skäligt att utföra.  
 

Beslutsunderlag 
Miljöinspektörens tjänsteskrivelse, 2021-02-23 
Klagomål golfbollar, 2019-09-20 
Golfklubbens åtgärdsförslag med karta, 2020-02-28 
Föreläggande om åtgärder, 2020-05-13 
Redovisning genomförda åtgärder, 2020-07-17 
Sammanställning av golfbollar efter åtgärd, 2020-11-27 
Kommunicering av Backforsgårds uppgifter om golfbollar efter 
åtgärd, 2020-12-09 
Golfklubbens svar på kommunicering, 2020-12-22 
Kommunicering av Golfklubbens uppgifter, 2021-01-22 
Backforsgårds svar på kommunicering, 2021-02-15 
 

Beslutet ska skickas till 
Bjurholm golfklubb 
Backfors gård 
Miljö- och hälsoskydd 
Diariet 
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 § 8 Dnr MBN 20-290 214 

 
Samråd för detaljplan på Verktyget 3 m fl 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att förslag till detaljplan för 
Verktyget 3 m fl ska ställas ut för samråd. 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggnämnden uppdrog 2020-03-24 till miljö- och 
byggnämnden att ta fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna 
Verktyget 3, Smedjan 2 och Bjurholm 1:116, Bjurholms kommun, 
Västerbottens län.  
 
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för 
etablering av en återvinningscentral med miljöstation. Vidare är syftet 
att en del av befintlig byggnad ska kunna användas till kommunförråd 
samt annan verksamhet. 
 
Detaljplanen innebär att en yta på ca 18 000 kvadratmeter planläggs 
för återvinningscentral, kommunförråd samt annan verksamhet. 
Planområdet ligger på det idag befintliga industriområdet strax 
utanför Bjurholms tätort. 
 
Ett förslag till plansamrådshandlingar har utarbetats och 
förvaltningen vill att miljö- och byggnämnden godkänner de 
framtagna handlingarna för att förvaltningen ska kunna skicka ut 
detaljplanen på samråd. 
 
En undersökning om betydande miljöpåverkan har genomförts under 
arbetet med samrådshandlingarna. Kommunens bedömning är att 
detaljplanen inte innebär någon betydande miljöpåverkan.  
 
Länsstyrelsen tog den 11 februari 2021 del av beslutet och delar 
kommunens bedömning att planen inte väntas innebära någon 
betydande miljöpåverkan.  
 
Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande då förslaget anses 
vara av allmänt intresse. 
 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning – samrådshandling 
Plankarta – samrådshandling 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen, Kommunchef, Samhällsplanerare, 
Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör, Diariet  
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 § 9 Dnr MBN 20-290 214 
 

Granskning för detaljplan Verktyget 3 m fl 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att överlämna beslutsrätten till 
ordförande i miljö- och byggnämnden enligt 6 kap 39 § 
kommunallagen.  
 
Beslutet avser att förslag till detaljplan för Verktyget 3 m fl ska ställas 
ut för granskning. 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggnämnden uppdrog 2020-03-24 till miljö- och 
byggnämnden att ta fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna 
Verktyget 3, Smedjan 2 och Bjurholm 1:116, Bjurholms kommun, 
Västerbottens län.  
 
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för 
etablering av en återvinningscentral med miljöstation. Vidare är syftet 
att en del av befintlig byggnad ska kunna användas till kommunförråd 
samt annan verksamhet. 
 
Detaljplanen innebär att en yta på ca 18 000 kvadratmeter planläggs 
för återvinningscentral, kommunförråd samt annan verksamhet. 
Planområdet ligger på det idag befintliga industriområdet strax 
utanför Bjurholms tätort. 
 
Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande då förslaget anses 
vara av allmänt intresse. 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  
Kommunchef 
Samhällsplanerare 
Byggnadsinspektör 
Diariet 
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 § 10 Dnr MBN 20-615 430 
 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på 
fastighet Storarmsjö 3:6 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden återremitterar ärendet till plan och bygg för 
fortsatt handläggning. 
 
Ordföranden får i uppdrag att på delegation fatta beslut i ärendet när 
detta är färdigberett. Delegationsbeslut enligt 6 kap 39 § 
kommunallagen. 
 
Fastighet: Storarmsjö 3:6 
Sökande: Per Jonas och Jennie Ohlsson 
 
Beslutsunderlag 

Ansökan, fasadritning, situationsplan, tomtplatsavgränsning, foton 
2020-12-14 
Yttrande från miljö- och hälsoskydd, 2021-02-24. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Två förutsättningar ska vara uppfyllda för att dispens ska kunna ges 
från någon av de åtgärder som är förbjudna i strandskyddsområde 
enligt 7 kap. 15 § miljöbalken: 
1. Det ska finnas så kallade särskilda skäl. 
2. Syftet med strandskyddet påverkas inte, det vill säga djur- och växtlivet 

påverkas inte på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till 
strandområdet försämras inte. 

 
Med den nya strandskyddslagstiftningen som trädde i kraft år 2009 
ges ändrade möjligheter att nyttja landsbygdens stränder som en 
värdefull resurs för landsbygdsutveckling t.ex. för 
näringslivsutveckling och attraktivt boende. 
 
Samtidigt som lagen innebär en skärpning mot exploatering av 
stränderna så medger den aktiv planering för bebyggelse av 
strandskyddade områden där exploatering i strandnära lägen gynnar 
landsbygdsutveckling, så kallade LIS-områden. Ett utpekat 
landsbygdsutvecklingsområde i antagen översiktsplan innebär, 
utöver de i lagen angivna särskilda skäl för strandskyddsdispens och 
upphävanden, ett ytterligare skäl till lättnad från förbudet att 
exploatera marken inom strandskyddat område. 
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 § 10 (forts) Dnr MBN 20-615 430 
 
I den fördjupade översiktsplanen – Tillägg till översiktsplan 2015 – 
strandskydd – anses det att i inlandet får strandskyddsdispens för 
boende eller besöksnäring, utifrån skälet landsbygdsutveckling, 
prövas från fall till fall även om den föreslagna lokaliseringen inte 
ingår i ett redovisat LIS-område. 
 
Motiv till och tillämpning av dispensskälet landsbygdsutveckling 

utanför redovisade LIS‐områden: Stora delar av landsbygden i 
inlandet och i Bjurholm, har under en längre tid haft en negativ 
befolkningsutveckling. Antal boende blir färre och invånarna blir 
också äldre. Den negativa förändringen sker smygande och 
kommunen bör ges möjlighet att motverka detta genom att bevilja 
enskilda bygglov i strandlägen. Att kunna hantera enskilda önskemål 
så att boende i attraktiva lägen vid vatten möjliggörs även utanför 

utpekade LIS‐områden är en del av en strategi för att möta denna 
utveckling.  
 

Vid bedömningen av möjligheten att använda LIS‐skälet i enskilda 
fall utanför de LIS‐områden som anges i planen bör de kriterier som 

har använts vid utpekandet av LIS‐områden i planarbetet tillämpas. 
Exempel på sådana kriterier är anpassning till befintlig bebyggelse 
och påverkan på landskapsbilden. Ianspråktagande av 
brukningsvärd jordbruksmark, klimatförändring, miljöpåverkan och 
den långsiktiga påverkan av markens användande. 
 
I många beslut där dispens har beviljats, anges som enda motiv att 
åtgärden inte påtagligt försämrar allmänhetens tillträde till området 
och att växt- och djurlivet inte påverkas påtagligt. Detta är inte 
sådana särskilda skäl som avses i miljöbalken, utan en förutsättning 
för att dispens ska kunna medges, om det dessutom finns särskilda 
skäl. 
 
Att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig eller 
i övrigt olämplig för bad och friluftsliv, tas i miljöbalkspropositionen 
upp som ett vanligtvis ogiltigt skäl för dispens. 
 
Aktuellt ärende ligger i den norra delen av Storarmsjön, i närheten av 
ett område som kommunen pekat ut som LIS-område i den 
fördjupade översiktsplanen för strandskydd 2015. Platsen för 
lokaliseringen, Storholmen, befinner sig på en Ö som ligger strax 
väster om det utpekade lis-området som ligger norr om Åkernäs. 
Storholmen ligger däremot inte inom det utpekade lis-området. 
 

  



BJURHOLMS KOMMUN PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum  

 

Miljö- och byggnämnden 2021-03-04 16 

 

Justerare  Beslutsexpediering  

§ 10 (forts) Dnr MBN 20-615 430 
 
Ett fritidshus önskas uppföras ca 85 meter norr om ett befintligt 
fritidshus. Ianspråkstagande av platsen med den ca 35 kvadratmeter. 
Åtgärden bedöms medföra en väsentlig förändring av förhållandena 
för växt- och djurliv enligt de synpunkter som inkommit från 
kommunens miljö och hälsoskyddsenhet. 
 
Skäl till beslut 
Då sökanden inte hunnit bemöta de synpunkter som inkommit från 
miljö och hälsoskydd föreslås ordföranden på delegation besluta 
ärendet efter att sökanden erhållit chansen att bemöta dessa. 
 
Beslutet ska skickas till 
Sökande 
Byggnadsinspektör/bygglovhandläggare 
Akt 
Diariet 
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 § 11 Dnr MBN 21-008 430 
 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av båthus på 
fastigheten Lillarmsjö 4:1 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att strandskyddsdispens medges 
för uppförande av båthus. 
 
Fastighet: Lillarmsjö 4:1 
Sökande: Sven Åke Boström 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan, 2021-01-15. 
Situationsplan, 2021-01-15. 
Foton, 2021-01-15. 
Bilaga 1 st. 2021-02-24 
Yttrande från miljö- och hälsoskydd, 2021-02-24. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med åtgärden är att uppföra ett båthus för att väderskydda 
sökandens befintliga båtplats. 
 
I den fördjupade översiktsplanen – Tillägg till översiktsplan 2015 – 
strandskydd – anses det att i inlandet får strandskyddsdispens för 
boende eller besöksnäring, utifrån skälet landsbygdsutveckling, 
prövas från fall till fall även om den föreslagna lokaliseringen inte 
ingår i ett redovisat LIS-område. 
 
Aktuellt ärende ligger i luståker i den nordöstra delen av Lillarmsjön. 
Området är bebyggt av fritidshus och bostadshus och aktuellt ärende 
ligger bredvid befintlig byggnation och kompletterande byggnad 
bedöms inte påverka tillgängligheten till strandlinjen väsentligen. 
Fortsatt god tillgång till strandlinjen finns att tillgå på sidan om tänkt 
byggnad. Platsen för åtgärden består av skogsmark samt 
vegetationsyta av gräs och sly som inte används för jordbruk. 
 
Åtgärden bedöms inte vara något hinder för den allemansrättsliga 
tillgängligheten. God tillgång till strand finns i det omgivande området 
via skogsmark och naturmark samt att platsen där båten angörs 
redan är i anspråkstagen. 
 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Vegetation
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A4s
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordbruk
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Restriktivitet krävs vid dispens för enskilda byggnader eller 
anläggningar som tar i anspråk ett allmänt tillgängligt område. 
Anläggningar eller anordningar bör inte lokaliseras till områden med 
stort rekreationsvärde eller höga värden för djur- och växtlivet. 
Möjligheter till samlokalisering av till exempel bryggor och båthus bör 
tas till vara, och en fri passage ska lämnas. 
 
Möjlighet till en gemensamhetsanläggning i området bedöms vara 
liten då området redan har en exploaterad strandlinje med enskilda 
bryggor.  
 
Åtgärden omfattar en byggnadsyta av totalt 21m2. 
 
Placering och avstånd till strand enligt bifogad situationsplan och 
bilaga. 
 
Byggnaden uppförs enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 6 § 
(bygglovsbefriad utom detaljplan) och dispensen är förbrukade när 
denne är färdigställd. 
 
Dispens medges från strandskyddsbestämmelserna då området som 
dispensen avser behövs för en anläggning som för sin funktion 
måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför 
området och åtgärden inte väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- 
och växtlivet. Beslutet fattas med stöd av 7 kapitlet 18 c § 
miljöbalken. 
 
Strandskyddsdispensen avser byggnadens yta på marken. 
 
Avgiften för strandskyddsdispensen är 5 800 kr. 
 
Villkor för beslut 
För att denna dispens ska anses vara påbörjad enligt 7 kapitlet 18 h 
§ miljöbalken ska byggnationer av komplementbyggnaden vara 
påbörjade på platsen inom två år från den dag då dispensbeslutet 
vann laga kraft.  
 
Bestämmelser 
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
 
För området gäller bestämmelser enligt miljöbalken 7 kapitlet 13 § 
(strandskydd). 
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 § 11 (forts) Dnr MBN 21-008 430 
 
Området ligger inom riksintresse för rennäringen men bedöms inte 
påverka detta på ett betydande sätt då flyttleden går en kilometer 
öster om befintlig bebyggelse. 
  
Området som dispensen avser ligger nära ett område som är utpekat 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen enligt gällande 
översiktsplan men däremot inte i direkt anslutning.  
 
Yttranden 
I ärendet föreligger yttrande från miljö- och hälsoskydd. Synpunkter 
har framförts men inga sådana synpunkter som förhindrar dispens 
har framförts. 
 
Bedömning 
Åtgärden bedöms inte påverka växt- och djurlivet på ett betydande 
sätt. 
 
Allmänrättslig tillgång till strandområdet finns på ömse sidor av 
bebyggelsen. 
 
Allmänrättslig tillgång till strandområdet finns via naturmark i 
närområdet.  
 
Åtgärden bedöms påverka strandskyddets syften i en sådan 
begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande kan 
tillgodoses långsiktigt. 
 
Särskilt skäl 
Undantag från strandskyddsbestämmelserna kan medges då 
området som dispensen avser behövs för en anläggning som för sin 
funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses 
utanför området och åtgärden inte väsentligen förändrar livsvillkoren 
för djur- och växtlivet. 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut. Beslutet om 
överprövning ska fattas inom tre veckor från det att länsstyrelsen fått 
del av beslutet. Avvakta därför länsstyrelsens beslut innan några 
åtgärder vidtas.  
 
Länsstyrelsens eventuella beslut att upphäva kommunens beslut om 
dispens får överklagas hos mark- och miljödomstolen. 
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 § 11 (forts) Dnr MBN 21-008 430 
 
Enligt 7 kapitlet 18 h § miljöbalken upphör denna dispens att gälla 
om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år 
eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet 
vann laga kraft. 
 
Observera att meddelad dispens endast gäller aktuella åtgärder. 
Nya åtgärder på fastigheten kan kräva ny dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. 
 
Beslutet ska skickas till 
Sökande 
Länsstyrelse 
Akt 
Diariet 
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 § 12 Dnr MBN 21-056 430 

 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage och i 
efterhand för tält på fastigheten Agnäs 3:54 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att dispens från strandskyddet lämnas 
enligt Miljöbalken 7 kap 18 § b för nybyggnad av garage samt i 
efterhand för en tältkonstruktion på fastigheten Agnäs 3:54. Som 
särskilt skäl för strandskyddsdispens enligt Miljöbalken 7 kap 18 § c 
åberopas att fastigheten redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att fastigheten 
genom en väg och bebyggelse, är väl avskilt från området närmast 
strandlinjen. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar även att en tomtplatsavgränsning på 
fastigheten fastställs enligt kartbilaga.  
 
Fastighet:  Agnäs 3:54  
Sökande:  Per-Olof Persson 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan m ritningar, situationsplan och fotografier, 2021-02-11 
Kompletterande uppgifter lämnade via meddelanden i e-tjänst. 
Yttrande miljö- och hälsoskydd, 2021-02-16 
Förslag tomtplatsavgränsning 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökanden vill bygga ett garage om 54 m2 på sin fastighet Agnäs 
3:54. Garaget avses att uppföras på en idag asfalterad yta som 
nyttjas som parkeringsplats. Sedan tidigare har ett tält om ca 25 m2 
ställts upp, utan strandskyddsdispens, på anlagd gräsmatta vid 
fastighetens sydöstra hörn. Nu ansöker man om 
strandskyddsdispens för den redan uppförda tältkonstruktionen samt 
för nybyggnation av garaget. Efter att garaget byggts avses 
tältkonstruktionen att tas bort. Såväl tältet som garaget har bedömts 
utgöra bygglovsbefriade komplementbyggnader.  
 
Sökanden önskar att hela fastigheten inklusive ett stycke åkermark 
om ca 470 m2 i sydväst ska få utgöra tomtplats. Detta för att man i 
framtiden vill anlägga trädgårdsodling och uppföra en gäststuga och 
bedömer att åkermarken är den enda rimliga byggplatsen. Öster om 
bostadshuset finns enskild avloppsanläggning och markområdet 
söder om det planerade garaget anser man vara för litet. Åkermarken 
arrenderas inte ut men grannen har varit villig att slå där. 
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Förutsättningar 
Platsen 
Fastigheten Agnäs 3:54 ligger ca 9,5 kilometer sydost om Bjurholms 
tätort. Fastigheten gränsar i väst, norr och nordost mot aktiv 
jordbruksmark. I sydost mot en bebyggd tomt och i söder mot en ”bya 
väg”. På en del av fastigheten, söder om bostadshuset finns också ett 
stycke åkermark. I övrigt bara gräsytor, några enstaka träd och en 
asfalterad infartsväg. Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus och 
två permanenta komplementbyggnader samt med en mer temporär 
tältkonstruktion.  
 
Planförutsättningar 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men i ett område med 
beteckningen BF 3 inom ”Områdesplan för Agnäs – Rågberget”.  
 
Riktlinjer för kommunens handläggning av byggnadsärenden inom BF 3 
anger: ”Område med befintliga åretruntbostäder och fritidshus. I vissa 
delar finns ladugårdar i drift. Även bebyggelsemiljöer av kulturhistoriskt 
intresse kan förekomma. Nylokalisering av åretruntbostäder och 
fritidshus tillåts efter att byggnadsplatserna studerats närmare med 
hänsyn till nämnda förhållanden.” 
 
Av plankartan framgår att fastigheten Agnäs 3:54 inte ligger inom något 
kulturhistoriskt intresseområde. Åtgärderna bedöms inte påverka 
jordbruket i omgivningen. Utifrån områdesplanen bedöms därför inget 
hinder föreligga mot uppförandet av tältet eller garaget utan det bedöms 
vara förenligt med planens syfte. 
 
Strandskydd 
I området råder generellt strandskydd 100 meter från Öreälvens 
strandlinje. Området är inte utpekat som LIS-område i kommunens 
tillägg till översiktsplan gällande strandskydd. Stora delar av den 
aktuella fastigheten och både platsen för garaget och tältet ligger inom 
strandskyddszonen. Fri passage till strandområdet finns och påverkas 
ej då väg avskiljer hela fastigheten från älven och avståndet mellan 
stranden och fastighetsgränsen är ca 50 meter. En vattenkraftdamm 
finns direkt söder om fastigheten och i strandområdet finns 
vandringsled och särskilt anordnade utsiktsplatser där man kan se 
forsande vatten i samband med att vatten släpps. Se bilaga 
Tomtplatsavgränsning. 
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 § 12 (forts) Dnr MBN 21-056 430 
 
Riksintressen 
Fastigheten ingår i ett större område av riksintresse för naturvård, 
Natura 2000 samt riksintresse för friluftsliv. Aktuell utveckling på 
fastigheten bedöms inte ha någon negativ inverka för dessa 
riksintressen. 
 
Allemansrätten 
Byggnaderna som dispens söks för har ingen hemfridszon och 
avståndet från strandlinje är mer än 50 meter varför den aktuella 
utvecklingen av bostadstomten inte bedöms försvåra allmänhetens 
tillgång till strandzonen jämfört med dagsläget. Några negativa 
konsekvenser för djur- och växtliv eller på friluftslivet i området bedöms 
inte heller uppstå. 
 
Miljöbalken och allemansrätten 
Fastigheten berörs inte av några skyddade eller värdefulla natur- och 
kulturmiljöer (men om fornlämningar påträffas under byggskedet ska 
arbetet avbrytas och länsstyrelsen kontaktas). Strandmiljön bedöms 
inte vara unik i omgivningen.  
 
Strand- och naturmiljö, biologisk mångfald, friluftsliv/allmänhetens 
tillgång till stranden bedöms inte påverkas av åtgärden. Fri passage är 
som tidigare möjlig söder om fastigheten. 
 
Yttranden 
Ärendet har remitterats till miljö- och hälsoskydd som yttrat sig och 
angett att om avlopp för smältvatten anordnas ska det vara utrustat 
med en enkel oljeavskiljare. Det får inte anslutas till enskilt avlopp. 
Beslutet har delgetts sökanden, som kommer att ta fasta på det. 
 
Skäl till beslut 
Som särskilt skäl för strandskyddsdispens, enligt 7 kapitlet 18 § c 
miljöbalken, åberopas att berörd mark redan har tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att 
fastigheten genom en väg och bebyggelse, är väl avskilt från området 
närmast strandlinjen.  
 
För fastigheten finns ingen tidigare strandskyddsdispens eller 
tomtplatsavgränsning. Miljö- och byggnämnden anser ändå att det 
planerade garaget respektive den redan uppförda tältkonstruktionen 
ligger inom en sedan tidigare hävdad hemfridszon och att tomten är att 
anse som redan ianspråkstagen, oavsett komplementbyggnader eller 
ej. Miljö- och byggnämnden bedömer att naturmiljön är trivial och att 
höga naturvärden saknas på platsen.  
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De åtgärder strandskyddsdispens söks för bedöms inte påverka den 
allemansrättsliga tillgången till stranden eller naturmiljön i vatten eller på 
land.  
 
Vad gäller tomtplatsbestämning har en tomtplatsavgränsning gjorts 
enligt bilaga. Miljö- och byggnämnden delar den sökandens åsikt att 
hela fastigheten utgör tomtplats. Den lilla ytan åkermark på den aktuella 
fastigheten kan inte anses ha sådana strandskyddsvärden att den 
behöver undantas från tomtplatsen. Den har triviala naturvärden, 
saknar betydelse för allmänhetens tillträde till stranden och fyller inte 
heller några allemansrättsliga behov i området.  
 
Eftersom även den lilla åkermarken togs med i den 
fastighetsavstyckning som gjordes 2001, har både den förre ägaren och 
Lantmäteriet ansett att åkermarken utgör tomtplats. 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut. Beslutet om 
överprövning ska fattas inom tre veckor från det att länsstyrelsen fått 
del av beslutet. Avvakta därför länsstyrelsens beslut innan några 
åtgärder vidtas.  
 
Länsstyrelsens beslut att upphäva kommunens beslut om dispens får 
överklagas hos mark- och miljödomstolen. 
 
Enligt 7 kapitlet 18 h § miljöbalken upphör denna dispens att gälla om 
den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte 
har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga 
kraft. 
 
Nämndens beslut om strandskyddsdispens och tomtplatsavgränsning 
får överklagas till länsstyrelsen av den sökande, om beslutet går emot 
honom eller henne. Överklagandet ska vara inlämnat inom tre veckor 
från det att den sökande fått ta del av beslutet. Se vidare i bilaga. 
 
Avgift strandskyddsdispens: 5 800 kronor (i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 
 
Beslutet skickas till 
Sökande 
Länsstyrelsen 
Diariet 
Akt 
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 § 13 Dnr MBN 21-062 003 
 

Handlingsplan 2021-2025 Självmordsförebyggande 
insatser 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner Handlingsplan 2021 – 2025 
Självmordsförebyggande insatser. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Att förebygga risker och minska förekomst av självmord är en 
samhällsangelägenhet. Handlingsplan 2021 – 2025 
Självmordsförebyggande insatser är ett första steg i Bjurholms 
kommuns samlade arbete inom detta område. Den psykiska hälsan 
är grunden för vårt välbefinnande, vår hälsa och vår 
funktionsförmåga. Det finns även ett tydligt samband mellan psykisk 
ohälsa och självmord och de allra flesta som tar sitt liv har haft en 
depression eller någon annan form av psykisk ohälsa. 
 
I riksdagens fastställda handlingsprogram avseende 
självmordsförebyggande arbete är målsättningen att ingen ska 
hamna i en sådan situation att självmord känns som enda utvägen. 
Att kommuner fastställer och arbetar utifrån lokala handlingsplaner 
lyfts nationellt som viktiga verktyg i det förebyggande arbetet. 
Folkhälsomyndigheten, som sedan 2015 samordnar det 
suicidförebyggande arbetet på nationell nivå, uppger att allt fler 
kommuner nu har handlingsplaner för det förebyggande arbetet. 
Mellan åren 2015 till 2019 ökade andelen kommuner med 
handlingsplan i landet från 23-50%. 
 
Viljan att verka för en god hälsa är inte nytt för kommunen. Arbetet 
med att ta fram en handlingsplan för suicidprevention initierades 
redan vid antagandet av Länsövergripande handlingsplan för psykisk 
hälsa1. En av aktiviteterna i den handlingsplanen var att ta fram en 
kommunspecifik handlingsplan för suicidförebyggande insatser. 
Kommunens vision anger vikten av att verka för allas bästa och 
medborgarnyttan är ett av kommunens gemensamma målområden. 
Bjurholms kommun uttryckte även 2014 i kommunens 
folkhälsopolitiska program viljan att alla medborgare ska ha en god 
självskattad hälsa.  
 

  

                                                 
1
 Dnr KS18-113 106 
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Förslag till handlingsplan för själmordsförebyggande arbete omfattar 
inriktningsmål kommunens verksamheter gemensamt ska verka för 
att nå. Förslaget omfattar inte alla konkret definierade insatser på 
verksamhetsnivå som kommer att kunna planeras och genomföras 
utifrån denna kommunövergripande handlingsplan. Konkretisering 
kommer att ske utifrån inriktningsmålen genom att aktiviteter 
specificeras, planeras, genomförs samt följs upp på 
verksamhetsnivå. Detta arbete har dock startat och aktiviteter som är 
rimliga att genomföra initialt om planen beslutas finns samlade i ett 
verksamhetsanpassat underlag till handlingsplanen. Arbetet med att 
identifiera evidensbaserade, hållbara och realistiska insatser har varit 
grundläggande och mycket viktigt för framtagande av förslag till 
Handlingsplan. Insatser kommer, om planen beslutas, att kunna 
starta rätt omgående, genomföras och följas upp årligen så det 
självmordsförebyggande arbetet går att utvärdera både 
kommunövergripande samt på verksamhetsnivå. 
 
I planen framgår även vikten av att insatser planeras och genomförs 
så att barns rätt beaktas liksom kommunens strävan att verka för att 
jämlika och goda förutsättningar avseende psykisk hälsa ges till 
kommunens anställda, invånare och besökare. På både nationellt 
och regionalt plan pågår arbete med att utforma strategier för 
suicidförebyggande arbete. Folkhälsomyndigheten ansvarar 
tillsammans med socialstyrelsen för att samordna regeringens 
uppdrag i syfte att föreslå en samlad strategi med mål och 
prioriteringar samt uppföljning. Detta uppdrag ska slutredovisas 
senast den 1 september 2023. Region Västerbotten har ett 
pågående arbete vilket innehåller framtagande av strategi för 
suicidförebyggande arbete.  
 
Framtagande av Handlingsplan avseende suicidförebyggande 
insatser i Bjurholm har finansierats av statsbidrag riktat till arbete för 
psykisk hälsa. Malin Lagerlöf har under perioden varit anställd som 
projektledare. Arbetet med att ta fram handlingsplanen inleddes i 
augusti 2020 och har genomförts i dialog med ansvariga inom 
kommunen, i syfte att stärka medvetenheten om vikten av att arbeta 
självmordsförebyggande. I arbetet har stort fokus lagts på att 
definiera och synliggöra insatser i syfte att öka den psykiska hälsan 
samt minska förekomst av självmord/självmordsförsök i kommunen.  
En bred inbjudan riktad till allmänheten, politiska företrädare, 
näringsidkare, föreningar med flera gjordes till en digital samling 
tillsammans med Region Västerbotten innehållande information om 
pågående arbete, information om utbildning samt aktuell forskning.  
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 § 13 (forts.) Dnr MBN 21-062 003 
 
Fackförbund, ortens föreningar samt näringsliv har kunnat lämna 
synpunkter till kommunen inför utformande av handlingsplan. En 
sammanställning bifogas. Inför framtagande av förslag till 
Handlingsplan för det förebyggande arbetet skickades även utkast till 
Handlingsplan på remiss till de politiska partierna i Bjurholm, 
Fackförbunden, Kommunens folkhälsoråd, Folktandvården, 
Hälsocentralen, polismyndigheten, intresseorganisationer samt 
Region Västerbotten.  
 
Ansvarig för uppdragets genomförande har varit Socialchef, Karin 
Gothefors-Linder och i sin roll som kontaktperson psykisk hälsa har 
Annica Westman varit delaktig under hela processen. Projektledaren 
har även haft kontinuerlig dialog med Region Västerbottens 
samordnare för suicidprevention, Per-Daniel Liljegren. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens remiss, 2021-02-10 
Förslag till Handlingsplan 2021-2025 Självmordsförebyggande 
insatser 
Informationsbrev, remiss 
Frågeställningar i remissunderlag 
Sammanställning av remissvar 
Sammanställning av synpunkter inkomna via enkätförfrågan 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef 
Socialchef 
Diariet 
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 § 14 Dnr MBN 21-064 440 
 

Folkhälsopolitiskt program 2021-2025 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner Folkhälsopolitiskt program 2021-
2025 inklusive Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa 
i Västerbotten. 

  
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2014 ett folkhälsopolitiskt program för 
perioden 2015-2018. Arbetet med att ta fram ett nytt, reviderat 
program påbörjades i augusti 2019 i samband med att Länsstyrelsen 
i Västerbotten besökte Bjurholms kommun och Bjurholms 
Folkhälsoråd och presenterade sitt projekt ”Folkhälsoarbetets 
infrastruktur – pilotprojekt för samordning av Västerbottens 
folkhälsoarbete”. Slutsatsen blev att vi behöver förenkla och 
tydliggöra rollerna i vårt arbete för en god, jämlik och jämställd hälsa i 
Bjurholm.  
 
Länsstyrelsen har skrivit en avsiktsförklaring som stöd för 
Västerbottens folkhälsoaktörer. I utkastet till nytt Folkhälsopolitiskt 
program föreslås att avsiktsförklaringen och dess utgångspunkter 
och prioriterade målområden även ska vara grunden för det arbete vi 
gör för folkhälsan i Bjurholms kommun i samarbete med kommunens 
och länets övriga aktörer.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens remiss, 2021-02-10 
Förslag till Folkhälsopolitiskt program 2021-2025 inklusive 
Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef 
Kvalitetsstrateg 
Diariet 
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 § 15  

 
Information 
 
Vid varje sammanträde avsätts tid för information om aktuella 
händelser samt genomgång av gällande lagar inom nämndens 
verksamhetsområde. 
 
Ekonomichef 
- Verksamhetsberättelse 2020 MBN 

 
Miljö- och säkerhetsskyddschef 
- Uppföljning av tillsynsplan 2020 

 
Kommunchef 
- Riktlinjer digitala styrelse- och nämndssammanträden 
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 § 16 Dnr MBN 21-071 209 
 

Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner upprättad diarieförteckning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 
ordförande och tjänstemän enligt en av miljö- och byggnämnden 
antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till 
nämnden. Redovisningen innebär inte att miljö- och byggnämnden 
får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det 
nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 
 
Beslutsunderlag 
Diarieförteckning daterad 2021-02-18 med 51 redovisade beslut. 
 
Under tiden 2020-10-24 t o m 2021-02-17 redovisas följande beslut 
med diarienummer:  
 
2016-277, 2017-91, 2018-25, 41, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 326, 360, 
364, 2019-163, 504, 2020-246, 250, 251, 252, 255, 266, 490, 506, 
514, 539, 541, 554, 556, 562, 562, 563 (2 beslut), 564, 576, 583, 
584, 593, 596, 597, 600, 607, 609, 619, 2021-1, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 
56 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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§ 17  
 

Redovisning av meddelanden 
 
1. Lantmäteriet 

Avslutad förrättning daterad 2020-12-21, Fastighetsreglering 
berörande Öreström 1:26 och Öreström 1:52 samt avstyckning 
från Öreström 1:26 
Avslutad förrättning daterad 2020-12-21, Fastighetsbestämning 
berörande Övre Nyland 1:13 och 1:16, avstyckning från Övre 
Nyland 1:16 och fastighetsreglering berörande Övre Nyland 
1:20 och s:2 
Avslutad förrättning daterad 2020-12-09, Fastighetsbestämning 
berörande Abborrtjärn 2:5 och 4:1 samt avstyckning och 
fastighetsreglering berörande Abborrtjärn 4:1, s:2, Bjurbäck 2:1, 
Nedre Nyland 1:20, s:2 och Karlsbäck 1:104 
Avslutad förrättning daterad 2020-11-13, Fastighetsreglering 
berörande Östervik 1:10 och 1:30 
Avslutad förrättning daterad 2020-11-27, Fastighetsreglering 
berörande Högland 1:13 och 1:33 

 
2. Länsstyrelsen Västerbotten 

Beslut daterat 2021-02-18 Licensjakt efter lodjur i Västerbottens 
län 
Beslut daterat 2021-01-21, dnr MBN19-543 436 Föreläggande 
om komplettering av ansökningshandlingar angående 
täktverksamhet inom fastigheterna Högås 1:28 och 1:25 i 
Bjurholms kommun. 
Beslut daterat 2020-12-14, dnr MBN20-614 432 Relining av 
vägrumma på fastigheten Norrbyn 1:7 i Bjurholms kommun 
Beslut daterat 2020-11-03, Rättelse av Länsstyrelsen i 
Västerbottens län lokal trafikföreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg 92 i Balsjö, Bjurholms kommun 
Beslut daterat 2020-10-28, dnr MBN20-458 431 Utbetalning av 
statsbidrag till kalkning för år 2020 avseende sjö- och 
våtmarkskalkning i Bjurholms kommun 
Föreläggande daterat 2020-10-22, dnr MBN19-192 436 
Föreläggande om komplettering av ansökningshandlingar 
angående täktverksamhet inom fastigheten Grönåker 1:7 i 
Bjurholms kommun 
Beslut daterat 2020-10-07, dnr MBN20-494 436 Godkännande 
av säkerhet för tillstånd till täktverksamhet av berg och morän 
inom fastigheten Kyrktjärn 1:19 i Bjurholms kommun 
Beslut daterat 2020-09-24, dnr MBN18-159 439 Slutrapport för 
det lokala naturvårdsprojektet ”Förbättring av livsmiljö för 
vattensalamander” Bjurholms kommun 
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Beslut daterat 2020-09-23, dnr MBN20-403 108 Överprövning 
av beslut att avslå ansökan om eget omhändertagande av 
hushållsavfall 
Beslut daterat 2020-09-15, dnr MBN20-466 108 Överklagande 
av förbud mot installation av värmepumpsanläggning med 
bergvärme 
Beslut daterad 2020-06-25, Utbetalning av medel till kommuner, 
regioner och länsstyrelser för tillsyn av tillfälliga 
smittskyddsåtgärder för serveringsställen 
 

3. Kommunstyrelsen 
Beslut daterat 2021-01-01, Beslutsatteststanter och ersättare 
miljö- och byggnämnden, Dnr MBN 21-002 002. 

 
4. Kommunfullmäktige 

Beslut daterat 2020-12-14 
Utser Nadja Edström (S) som ersättare i miljö- och 
byggnämnden, Dnr KS20-319 101 
Antagande av Taxa och avgifter inom miljöbalkens område med 
bilagor 1, 2 och 3. 
Antagande av Plan och bygglovstaxa, Dnr KS19-481 206 
Antagande av detaljplan fastighet Lönnen 4, Dnr KS20-426 214 
Antagande av ändring av § 5 i reglementet Ersättning till 
förtroendevalda för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31, 
Dnr KS20-460 003 
Antagande av Riktlinjer för brandskydd och brandskyddspolicy, 
Dnr KS20-404 003 
Antagande av Reglemente för internkontroll, Dnr KS20-395 003 
Beslut daterat 2020-10-26 
Antagande av detaljplan för del av Bjurholm 1:116>1, 
Österbackaområdet, Dnr KS19-435 214 
Godkänner Leif Söderströms (S) avsägelse av sina politiska 
uppdrag, Dnr KS20-319 101 
Utser Kjell Öberg (S) till vice ordförande i miljö- och 
byggnämnden, Dnr KS20-319 101 
Utser Håkan Holgersson (S) till ledamot i miljö- och 
byggnämnden, Dnr KS20-319 101 
Godkänner valberedningens förslag då ingen ersättare går att 
utse till miljö- och byggnämnden. Ärendet behandlas i 
kommunfullmäktige 2020-12-14, Dnr KS20-319 101 
Godkänner Maesa Safades (KD) avsägelse av sina politiska 
uppdrag, Dnr KS20-320 101 
Utser Gunilla Forsberg (KD) till ersättare i miljö- och 
byggnämnden, Dnr KS20-320 101 
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 § 18 Dnr MBN 21-080 430 
 

Strandskyddsdispens – tillfällig uppställning av 
byggbodar, del av fastighet Bjurholm 4:1 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden återremitterar ärendet till plan och bygg för 
vidare handläggning då ärendet inte är färdigberett.  
 
Ordförande får i uppdrag att på delegation fatta beslut i 
strandskyddsärendet när detta är färdigberett. 
 
Fastighet: Bjurholm 4:1 
Sökande: Nuvia Nordic AB 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvia Nordic AB söker strandskyddsdispens för uppställning av 
byggbodar vid rastplatsen på fastigheten Bjurholm 4:1 i samband 
med förstärkningsarbeten på Öreälvsbron. Som skäl för 
strandskyddsdispens anger företaget att den aktuella platsen är ett 
område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området 
 
Beslutsunderlag 
Översiktskarta, situationsplan 2021-02-23 
 
Beslutet skickas till 
Nuvia Nordic AB, Att: Anders Lindström 
Länsstyrelsen i Västerbotten 
Akt 


