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§ 26

Dnr 2022/00001

Godkännande av dagordning
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner dagordningen

Justerandes sign
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§ 27

Dnr 2022/00040

Tertialuppföljning 1/2022 för miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner tertialbokslut och verksamhetsuppföljning för
Miljö- och byggnämndens verksamhetsområde

Sammanfattning av ärendet
I bifogat beslutsunderlag framgår miljö- och byggförvaltningens förslag till
tertialbokslut 2022

Beslutsunderlag
Tertialuppföljning 2022 – Miljö- och byggnämnden
Verksamhetsredovisning tertial jan – april 2022.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

4(25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 28

Dnr 2022/00058

Vitesföreläggande LL health club Södra Edsbyn 10:33
MBN-2021-904
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden förelägger LL Health club AB

med org.nr

556775-2224 att:

• Inkomma med svar på bifogade tillsynsfrågor gällande er livsmedelsverksamhet
senast 21 dagar efter att ni har tagit del av detta beslut. Svar ska vara miljö- och
byggnämnden tillhanda i skriftligt format.

• Föreläggandet är förenat med ett löpande vite på 5 000 kr för varje påbörjad
vecka som föreläggandet inte har följts.
Lagstöd:
Förordning (EG) 178/2002, artikel 14 punkt 1 samt artikel 19 punkt 4.
Förordning (EG) 852/2004, artikel 5.
Livsmedelslag (2006:804), 11§, 20-23 §§.
Förordning (EU) 2017/625, artikel 138.
Livsmedelsförordningen (2006:813), 25§.
Lag (1985:206) om viten, 4§.

Ärendet
I egenskap av tillsynsmyndighet gjorde miljö- och byggnämnden den 27 december
2021 ett utskick av tillsynsfrågor till LL Health club på fastigheten Södra Edsbyn
10:33. Revision valdes som tillsynsmetod.
En revision visar om företagets planerade åtgärder (metoder, rutiner) och det
praktiska genomförandet av dessa åtgärder resulterar i faktiska förhållanden som
överensstämmer med kraven i livsmedelslagstiftningen. Syftet med utskicket har
varit att kontrollera att verksamhetsutövare har ändamålsenliga rutiner för
egenkontroll av livsmedelshanteringen.
Då inget svar inkom inom utsatt tid skickades en påminnelse via e-post den 14
januari 2022 samt via brev den 19 januari 2022 med sista svarstid 4 februari 2022.
Inget svar inkom.
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Miljö- och byggnämnden

Ett föreläggande att inkomma med svar på tillsynsfrågor skickades ut till
verksamhetsutövaren, vilket delgavs av Polismyndigheten den 28 mars 2022. Sista
svarsdatum var två veckor efter att handlingarna delgivits, vilket i praktiken innebar
den 11 april 2022. Vid dagens datum har inget svar inkommit och
verksamhetsutövaren har inte kontaktat miljö- och byggförvaltningen.

Skäl till beslut
Gällande bestämmelser
Av artikel 14 punkt 1 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 178/2002
framgår att livsmedel inte skall släppas ut på marknaden om de inte är säkra.
Av artikel 19 punkt 4 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 178/2002
framgår att livsmedelsföretagarna skall samarbeta med de behöriga myndigheterna
om åtgärder för att undvika eller minska riskerna med ett livsmedel som de
tillhandahåller eller har tillhandahållit.
I artikel 5 punkt 1 i förordning (EG) Nr 852/2004 om livsmedelshygien anges att
livsmedelsföretagare skall inrätta, genomföra och upprätthålla ett eller flera
permanenta förfaranden, grundande på HACCP-principerna. I artikel 5 punkt 2
redogörs för HACCP-principerna. I artikel 5 punkt 4 a) anges att
livsmedelsföretagaren skall visa den behöriga myndigheten att de uppfyller kraven i
punkt 1 på sätt som den behöriga myndigheten kräver, med beaktande av
livsmedelsföretagets storlek och art.
Av 20 § Livsmedelslagen (SFS 2006:804) framgår att en kontrollmyndighet, i den
utsträckning det behövs för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet, rätt att:
1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till
verksamheten och där göra undersökningar och ta prover.
Av 21 § Livsmedelslagen (SFS 2006:804) följer att den som är föremål för offentlig
kontroll ska tillhandahålla den hjälp som krävs för att kontrollen ska kunna
genomföras.
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Miljö- och byggnämnden

Av 22 § Livsmedelslagen (SFS 2006:804) framgår att en tillsynsmyndighet får
meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen, föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen eller de EG-förordningar som kompletteras av
lagen ska efterlevas.
Enligt artikel 138 i förordning (EU) 2017/625 framgår att den behöriga myndigheten
ska vida lämpliga åtgärder för att säkerställa att den berörda aktören åtgärdar den
bristande efterlevnaden och förebygger ytterligare upprepningar.
Av 11 § Livsmedelslagen (2006:804) framgår att offentlig kontroll utövas av
Livsmedelsverket, länsstyrelserna, andra statliga myndigheter och kommunerna
(kontrollmyndigheterna) enligt föreskrifter som regeringen meddelar. En kommuns
uppgift ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter
inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Lag (2021:169).
Av 25§ i Livsmedelsförordningen (2006:813) framgår att behörig myndighet att
utöva offentlig kontroll är den myndighet som prövar frågan om godkännande av en
anläggning eller som registrerar en anläggning eller en verksamhet, om inget annat
följer av 25 a eller 26 § eller förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av
livsmedel som importeras från ett tredjeland.
En kommunal nämnd som avses i livsmedelslagen (2006:804) är behörig
myndighet att utöva offentlig kontroll av en verksamhet som inte behöver registreras
och som tillverkar, förädlar eller distribuerar material och produkter avsedda att
komma i kontakt med livsmedel. Den myndighet som är behörig att utöva offentlig
kontroll är också behörig myndighet att utföra annan offentlig verksamhet som
hänger samman med kontrollen, om inget annat framgår av denna förordning.
Av 4§ i Lag (1985:206) om viten framgår att om det är lämpligt med hänsyn till
omständigheterna, får vite föreläggas som löpande vite. Vitet bestäms då till ett
visst belopp för varje tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har
följts eller, om föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för varje gång
adressaten underlåter att fullgöra denna.
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Bedömning och motivering
Miljö- och byggnämnden har behov av efterfrågade uppgifter för att kunna
genomföra den tillsyn som åligger miljö-och byggnämnden att utföra enligt 11§
Livsmedelslagen samt 25§ i Livsmedelsförordningen.
Som framgår ovan har miljö- och byggnämnden lämnat en begäran om att LL
health club ska inkomma med svar på utskickade tillsynsfrågor. Miljö- och
byggnämnden har även påmint LL health club om begäran, men något svar har inte
inkommit till miljö- och byggnämnden och LL health club har inte heller begärt
anstånd med att svara på frågorna. Inget svar har heller inkommit för det
föreläggande som kvitterats 28 mars 2022.
Miljö- och byggnämnden finner att LL health club genom sin underlåtelse att komma
in med begärda uppgifter bryter mot artikel 19 punkt 4 i Europaparlamentets och
Rådets förordning (EG) nr 178/2002 samt 20-21 §§ Livsmedelslagen (SFS
2006:804).
Mot denna bakgrund att LL health club återkommande brister i att svara på
tillsynsfrågor, trots påminnelser och föreläggande, har bedömningen gjorts att
löpande vite är motiverat. LL health club ska därför föreläggas med löpande vite att
inkomma med svar på tillsynsfrågor som finns i bilagan.
Miljö- och byggnämnden bedömer att det inte föreligger några särskilda svårigheter
för LL health club att kunna lämna begärda uppgifter. Mot den bakgrunden finner
miljö- och byggnämnden att bolaget ska inkomma med uppgifterna senast 21 dagar
efter att LL health club har tagit del av detta beslut.

Beslutsunderlag
Bilagor
Tillsynsfrågor ”revision 2021 frågeformulär”.
Beslutet skickas till
Den person/verksamhet som beslutet gäller (verksamhetsutövaren).
Delgivning
På grund av tidigare svårigheter att få in delgivningsbekräftelse kommer delgivning
att ske genom stämningsman.
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§ 29

Dnr 2022/00059

Ansökan om utdömande av vite
162

MBN-2020-

Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att ansöka om utdömande av vite
Sökande:

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggnämnden
828 80 EDSBYN
e-post: miljo-bygg@ovanaker.se

Svarande:
828 94 EDSBYN
Saken: Ansökan om utdömande av förelagt vite enligt miljöbalken
Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§, 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§, 21 kap. 1 §
Miljöbalken (1998:808) med hänvisning till 12 § förordning (1998:8999) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 3 och 6 §§ Lag om viten (1985:206),
beslutar miljö- och byggnämnden att:
Ansöka hos mark- och miljödomstolen om utdömande av vite om 50 000 kr av
fastighetsägaren

med personnummer

.

Ärendet
Miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun beslutade 2020-03-19 att
fastighetsägaren
avloppsanläggningen på fastigheten

förbjuds att släppa ut avloppsvatten till
Förbudet gäller från och med

den 30 oktober 2020 och förenas med ett vite om femtiotusen (50 000) kronor om
anläggningen inte har åtgärdats innan dess, vidare om ingen åtgärd vidtas beslutas
att utta fortlöpande vite av femtontusen (15 000) kronor i kvartalet intill dess att
åtgärd vidtagits. Se bilaga 1, Miljö- och byggnämndens föreläggande med vite.
Beslutet skickades till fastighetsägaren med rekommenderad post. Brev
utlämnades 2020-04-13, se bilaga 2 Bild med tidsstämplar för sändning.
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En påminnelse om föreläggandet och uppmaning om att beställa sluttömning
skickades till fastighetsägaren 2021-01-25, bilaga 3. Enligt uppgift från
verksamheten ansvarig för utförande av slamtömning hade ingen tömning skett på
fastigheten 2022-02-02, bilaga 4. Ytterligare en påminnelse om förbudet skickades
till fastighetsägaren 2022-02-21, bilaga 5. Enligt uppgifter 2022-04-14 har ingen
slamtömning skett och ett abonnemang för sophämtning är aktivt för fastigheten,
bilaga 6.
Två personer är skrivna på fastigheten

med adress

.

Ett platsbesök genomfördes 2022-04-20. Vid platsbesöket närvarade
fastighetsägaren

som uppgav att avloppsvatten

fortfarande går till den bristfälliga avloppsanläggningen och att inga åtgärder
vidtagits, bilaga 7.
Fastighetsägaren har tidigare haft kronofogdesärenden men hade 2022-05-02 inga
ärenden hos Kronofogden om skulder.

Skäl till beslutet
Enligt miljö- och byggnämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningen på
fastigheten

de krav som ställs i 9 kap 7 § miljöbalken. Avloppsvattnet

som släpps ut har endast genomgått slamavskiljning. Den bristfälliga reningen
bidrar till övergödning, samt innebär att orenat avloppsvatten innehållande
bakterier, virus och parasiter kan infiltrera markskiktet och påverka grundvattnet.
Fastighetsägaren har haft kännedom om att avloppsanläggningen är bristfällig och
att miljö- och byggnämnden beslutat om föreläggande om förbud med vite.
Vid besök konstaterades att någon förändring i nyttjandet av avloppsanläggningen
inte föreligger, att inga åtgärder vidtagits och att fastighetsägaren därmed inte följer
miljö- och byggnämndens beslut. I egenskap av fastighetsägare finns faktisk
möjlighet att följa förbudet. Eftersom förbudet inte efterlevs bedömer miljö- och
byggnämnden att det är skäligt i det aktuella fallet att ansökan om utdömande av
vitet om 50 000 kr.
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Beslutsunderlag
1.

Miljö- och byggnämndens föreläggande med vite daterat 2020-03-19
inklusive protokollets första sida och bilagan ”Hur man överklagar”

2.

Bild med tidsstämplar för sändning

3.

Påminnelse om utsläppsförbud med vite 2021-01-25

4.

Mejl angående slamtömning 2022-02-02

5.

Påminnelse om utsläppsförbud med vite 2022-02-21

6.

Mejl angående slamtömning och avfall 2022-04-14

7.

Anteckning från platsbesök 2022-04-20

Beslutet/ansökan ska skickas till:
Mark- och miljödomstolen
mmd.ostersund@dom.se
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§ 30

Dnr 2022/00045

Information byggsanktionsavgift olovligt byggande
Södra Edsbyn 13:125 MBN-2021-621
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen
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§ 31

Dnr 2022/00061

Information om byggsanktion
2019-563

MBN-

Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen.
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§ 32

Dnr 2022/00063

Strandskyddsdispens fritidshus Älgnäs 1:8 MBN-2022246
Miljö- och byggnämndens beslut
• Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § beviljas dispens från bestämmelserna om
strandskydd i 7 kap. 15 §.

• Särskilda skäl bedöms vara att området genom en väg är väl avskilt från
området närmast strandlinjen, MB 7 kap. 18 c § punkt 2.

• Hela fastigheten enligt inlämnad situationsplan bedöms vara tomtplats.
• Enligt den proportionalitetsavvägning som enligt 7 kap. 25 § miljöbalken ska
göras mellan enskilda intressen och allmänna intressen får inte en inskränkning i
enskilds rätt att använda mark eller vatten gå längre än som krävs för att syftet
med skyddet ska tillgodoses. Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet och
vid beaktande av proportionalitetsprincipen finner miljö- och byggnämnden att
det finns skäl till att meddela dispens från reglerna om strandskydd.

• Avgift uttas med 5400 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat.
1.

Ärendet
Ansökan gäller strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus inom redovisad
tomtplats på inlämnad situationsplan. Sökanden har bifogat foton som visar att
området har avverkats samt bifogat en naturvärdesbedömning.
Förutsättningar
För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap 13-18 §§
Syftet med åtgärden
Att uppföra ett nytt fritidshus inom sökt område
Naturtyp
Naturtypen på platsen är idag avverkad och obebyggd naturmark.
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Konsekvenser för växt- och djurliv
Om de goda livsvillkoren för djur- och växtlivet riskerar att inte bevaras ska dispens
inte ges, även om något särskilt skäl kan åberopas. Bedömningen är att någon
sådan påverkan inte sker.
Konsekvenser för det rörliga friluftslivet
Allmänhetens möjligheter att bedriva rörligt friluftsliv bedöms vara tillgodosedd. Det
är fri passage till stranden i och med den väg som passerar mellan sökt område
samt strandkanten. Det finns även bra med mark att bedriva rörligt friluftsliv på båda
sidor om sökt område.
Tomtplatsbestämning
Enligt inlämnad situationsplan

Upplysningar
Ingen åtgärd bör vidtas innan 3 veckor har passerat. Eftersom Länsstyrelsen har
den tiden att bestämma om beslutet kommer att överprövas.
Åtgärden skall vara påbörjad inom 2 år och avslutad inom 5 år från dagen för
beslutet om strandskyddsdispens (miljöbalken 7 kap 18 h §.)
Åtgärden bedöms förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap.
och bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i 3 och 4 kap.

Beslutsunderlag
Åtgärden kräver strandskyddsdispens enligt miljöbalken. För att dispens ska kunna
beviljas krävs att syftet med strandskyddet inte påverkas, och att det går att
använda något av de särskilda skäl som finns uppräknade i 7 kap. 18c §
miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att djur- och växtlivet inte får påverkas på
ett oacceptabelt sätt, eller att allmänhetens tillgång till strandområdet försämras på
kort eller lång sikt.
Här görs bedömningen att särskilda skäl är att området genom en väg är väl avskilt
från området närmast strandlinjen, MB 7 kap. 18 c § punkt 2.
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Handlingar som ingår i beslutet:
Ansökan diarieförd

2022-04-07

Situationsplan diarieförd

2022-04-07

Naturvårdsbedömning diarieförd 2022-04-19
Fotografier diarieförd

2022-04-07

Beslutet ska skickas till:
Sökande
För kännedom:

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 33

Dnr 2022/00064

Strandskyddsdispens fritidshus Långhed 3:34 MBN2022-310
Miljö- och byggnämndens beslut
• Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § beviljas dispens från bestämmelserna om
strandskydd i 7 kap. 15 §.

• Särskilda skäl bedöms vara att området är ianspråktaget på ett sätt som saknar
betydelse för strandskyddets syften, MB 7 kap. 18 c § punkt 1.

• Särskilda skäl bedöms vara att åtgärden som innebär en lokalisering inom LISområde bedöms ligga i anslutning till redan befintlig bebyggelse och medverka
till landskapsutvecklingen, MB 7 kap. 18 d §.

• Hela området enligt inlämnad situationsplan markerat med ett ”B” bedöms vara
tomtplats.

• Enligt den proportionalitetsavvägning som enligt 7 kap. 25 § miljöbalken ska
göras mellan enskilda intressen och allmänna intressen får inte en inskränkning i
enskilds rätt att använda mark eller vatten gå längre än som krävs för att syftet
med skyddet ska tillgodoses. Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet och
vid beaktande av proportionalitetsprincipen finner miljö- och byggnämnden att
det finns skäl till att meddela dispens från reglerna om strandskydd.

• Avgift uttas med 5400 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat.

Ärendet
Ansökan avser dispens för uppförande av nytt fritidshus i anslutning till redan
befintlig bebyggelse utmed Enstabosjön.
Förutsättningar
För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap 13-18 §§
Syftet med åtgärden
Att uppföra ett nytt fritidshus enligt inlämnad situationsplan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Naturtyp
Sökanden har inlämnat en naturinventering som beskriver naturen som:
En torr blockig artfattig tallmark med enstaka små tallplantor, någon enstaka
granbuske samt vårtbjörk och gråal.
Marken sluttar övervägande rätt brant ned mot Enstabosjön. Markskiktet består
övervägande av lingon och väggmossa, lite blåbärsris och renlav.
Mot sjön finns lite ljung, vårfryle och en enbuske.
Träden har tagits bort för att förhindra stormfällen och öka utsikten. Inga speciella
arter av naturvärde kunde påträffas.
Konsekvenser för växt- och djurliv
Om de goda livsvillkoren för djur- och växtlivet riskerar att inte bevaras ska dispens
inte ges, även om något särskilt skäl kan åberopas. Bedömningen är att någon
sådan påverkan inte sker.
Konsekvenser för det rörliga friluftslivet
Allmänhetens möjligheter att bedriva rörligt friluftsliv bedöms vara tillgodosedd. Det
är fri passage runt om befintlig bebyggelse. Passagen på sidorna om fastigheterna
är fullt tillgängligt för allmänheten och bedöms som tillräckligt i aktuellt ärende.
Tomtplatsbestämning
Enligt inlämnad situationsplan markerat med ett ”B”

Upplysningar
Ingen åtgärd bör vidtas innan 3 veckor har passerat. Eftersom Länsstyrelsen har
den tiden att bestämma om beslutet kommer att överprövas.
Åtgärden skall vara påbörjad inom 2 år och avslutad inom 5 år från dagen för
beslutet om strandskyddsdispens (miljöbalken 7 kap 18 h §.)
Åtgärden bedöms förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap.
och bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i 3 och 4 kap.

Beslutsunderlag
Åtgärden kräver strandskyddsdispens enligt miljöbalken. För att dispens ska kunna
beviljas krävs att syftet med strandskyddet inte påverkas, och att det går att

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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använda något av de särskilda skäl som finns uppräknade i 7 kap. 18c §
miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att djur- och växtlivet inte får påverkas på
ett oacceptabelt sätt, eller att allmänhetens tillgång till strandområdet försämras på
kort eller lång sikt.
Ovanåkers kommun har antagit ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för
”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” (LIS-områden).
Aktuell fastighet ligger inom LIS-område och åtgärden bedöms förenlig med dess
syfte.
Handlingar som ingår i beslutet:
Ansökan diarieförd

2022-05-09

Situationsplan diarieförd

2022-05-09

Naturbedömning diarieförd

2022-05-09

Fotografier diarieförd

2022-05-09

Beslutet ska skickas till:
Sökande
För kännedom:

Justerandes sign

Länsstyrelsen Gävleborg

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 34

Dnr 2022/00065

Strandskyddsdispens fritidshus Långhed 3:34 MBN2022-327
Miljö- och byggnämndens beslut
• Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § beviljas dispens från bestämmelserna om
strandskydd i 7 kap. 15 §.

• Särskilda skäl bedöms vara att området är ianspråktaget på ett sätt som saknar
betydelse för strandskyddets syften, MB 7 kap. 18 c § punkt 1.

• Särskilda skäl bedöms vara att åtgärden som innebär en lokalisering inom LISområde bedöms ligga i anslutning till redan befintlig bebyggelse och medverka
till landskapsutvecklingen, MB 7 kap. 18 d §.

• Hela området 15 meter ut från markerat fritidshus på inlämnad situationsplan
bedöms vara tomtplats.

• Enligt den proportionalitetsavvägning som enligt 7 kap. 25 § miljöbalken ska
göras mellan enskilda intressen och allmänna intressen får inte en inskränkning i
enskilds rätt att använda mark eller vatten gå längre än som krävs för att syftet
med skyddet ska tillgodoses. Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet och
vid beaktande av proportionalitetsprincipen finner miljö- och byggnämnden att
det finns skäl till att meddela dispens från reglerna om strandskydd.

• Avgift uttas med 5400 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser dispens för uppförande av nytt fritidshus i anslutning till redan
befintlig bebyggelse utmed Enstabosjön.
Efter telefonkontakt ändras de särskilda skälen till MB 7 kap. 18 c § samt 18 d §.
Förutsättningar
För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap 13-18 §§
Syftet med åtgärden
Att uppföra ett nytt fritidshus enligt inlämnad situationsplan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Naturtyp
Sökanden har inlämnat en naturinventering som beskriver naturen som:
Marken är en torr blockig ungtallsdominerad backe, som nedanför den tänkta
byggnaden sluttar ned mot Enstabosjön.
Marken domineras av ett tätt bestånd av 1 till 3 meter höga ungtallar, någon liten
gran samt vårtbjörk, glasbjörk.
Marktäckande av lingon, väggmossa, kråkbär, ljung, blåbär och någon enstaka
cladonia.
Stora träd som står lämnade som kantzon mot sjön.
Inga speciella naturvärden kunde upptäckas, helt trivial mark
Konsekvenser för växt- och djurliv
Om de goda livsvillkoren för djur- och växtlivet riskerar att inte bevaras ska dispens
inte ges, även om något särskilt skäl kan åberopas. Bedömningen är att någon
sådan påverkan inte sker.
Konsekvenser för det rörliga friluftslivet
Allmänhetens möjligheter att bedriva rörligt friluftsliv bedöms vara tillgodosedd. Det
är fri passage runt om befintlig bebyggelse. Passagen på sidorna om fastigheterna
är fullt tillgängligt för allmänheten och bedöms som tillräckligt i aktuellt ärende.
Tomtplatsbestämning
Tomtplats bestäms som 15 meter ut från inritat fritidshus.
Åtgärden kräver strandskyddsdispens enligt miljöbalken. För att dispens ska kunna
beviljas krävs att syftet med strandskyddet inte påverkas, och att det går att
använda något av de särskilda skäl som finns uppräknade i 7 kap. 18c §
miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att djur- och växtlivet inte får påverkas på
ett oacceptabelt sätt, eller att allmänhetens tillgång till strandområdet försämras på
kort eller lång sikt.
Ovanåkers kommun har antagit ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för
”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” (LIS-områden). Aktuell fastighet ligger
inom LIS-område och åtgärden bedöms förenlig med dess syfte.

Upplysningar
Ingen åtgärd bör vidtas innan 3 veckor har passerat. Eftersom Länsstyrelsen har
den tiden att bestämma om beslutet kommer att överprövas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Åtgärden skall vara påbörjad inom 2 år och avslutad inom 5 år från dagen för
beslutet om strandskyddsdispens (miljöbalken 7 kap 18 h §.)
Åtgärden bedöms förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap.
och bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i 3 och 4 kap.

Beslutsunderlag
Handlingar som ingår i beslutet:
Ansökan diarieförd

2022-05-09

Situationsplan diarieförd

2022-05-09

Naturvårdsbedömning diarieförd

2022-05-09

Fotografier diarieförd

2022-05-09

Beslutet ska skickas till:
Sökande
För kännedom:

Justerandes sign

Länsstyrelsen Gävleborg

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Dnr 2022/00066

Nytt dataskyddsombud
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att utse Boel Burman, som dataskyddsombud
från 1 september 2022.

Ärendet
Enligt förordning (EU) 2016/679 artikel 37.1 a ska den personuppgiftsansvarige
under alla omständigheter utnämna ett dataskyddsombud om behandlingen
genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ.
Kommunalförbundet Hälsingland (KFH) har uppdraget att vara anställande
myndighet för ett gemensamt Dataskyddsombud (DSO) för Bollnäs, Söderhamn
och Ovanåkers kommuner med tillhörande bolag och förbund. KFH har anställt Boel
Burman som nytt Dataskyddsombud och som träder i tjänst den 1 september 2022.
Fram till och med den 31 augusti 2022 köper KFH tjänsten som DSO från en extern
leverantör (JP Infonet AB) enligt nämndens beslut 2021/00074 § 66.

Beslutsunderlag
Information ny DSO från KFH

2022-04-07

Tjänsteskrivelse

2022-05-12

Anmälan ska skickas till:
dataskyddsombud@imy.se

Justerandes sign
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§ 36

Dnr 2022/00016

Delegeringsbeslut 2022-04-20--2022-05-24
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen enligt bilaga delegeringsbeslut
2022-04-20 – 2022-05-24.
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§ 37

Dnr 2022/00017

Meddelande - beslut för kännedom
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen.
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