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§ 63

Dnr 2018/00001

Godkännande av dagordning
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner dagordningen
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§ 64

Dnr 2018/00003

Information ekonomi
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden tackar ekonom Martina Eriksson för
budgetuppföljningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5(55)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-27
Miljö- och byggnämnden

§ 65

Dnr 2019/00050

Information miljö- och byggchef
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggchef Mattias Bergström informerade om att alla blanketter
för avdelningen är uppdaterade till kommunens nya grafiska profil och att de
har tillgänglighetsanpassats.
SKL:s servicemätning NKI (nöjd kund index) för 2018 presenterades.
Arbete med kommande styrkort inleds den 16 augusti.
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen
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§ 66

Dnr 2019/00063

Miljösanktionsavgift Norra Edsbyn 10:89 MBN-2019-415
Miljö- och byggnämndens beslut
Med stöd av 30 kap. 3§ miljöbalken och 10 kap. 4§ förordning (2012:259)
om miljösanktionsavgifter, beslutar miljö- och byggnämnden att:
Edsbyns Plastindustri AB, 559160-8970, ska betala en miljösanktionsavgift
om 5000 kr för att inte ha underrättat tillsynsmyndigheten innan installering
av stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som
innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.
Avgiften ska betalas inom 30 dagar från att ni delgetts detta beslut och enligt
särskild betalningsuppmaning från Kammarkollegiet. Efter sista
betalningsdagen får detta beslut verkställas som lagakraftvunnen dom (se 30
kap. 5 § andra stycket miljöbalken) och beloppet förfaller sålunda till
betalning detta datum, även om detta beslut överklagas.
Sammanfattning av ärendet
Enligt förordning (2016:1128) om fluorerande växthusgaser 14§ ska den
som är eller avser att bli operatör av en stationär kyl-,luftkonditioneringeller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter
eller mer innan installation eller konvertering av sådan utrustning underrätta
tillsynsmyndigheten.
En underrättelse ska lämnas i så god tid att samråd om åtgärdens utformning
och miljöpåverkan kan hållas med tillsynsmyndigheten.
Första stycket gäller inte
1. för en installation eller en konvertering till följd av ett oförutsett haveri om
omedelbara åtgärder krävs för att undvika olägenhet för människors hälsa
eller miljön eller betydande ekonomisk skada, eller
2. om valet av utrustning och köldmedium behandlas inom ramen för en
ansökan om tillstånd eller en anmälan enligt 9 kap. miljöbalken.
Av 9 kap 19§ förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter framgår det
att för en överträdelse av 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade
växthusgaser genom att inte underrätta tillsynsmyndigheten ska en
miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.
Miljösanktionsavgiften ska betalas oavsett om överträdelsen har skett av
oaktsamhet eller uppsåt. Avgift ska dock inte påföras om det är oskäligt t.ex.
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om sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått göra det som
krävs.
Ärendet
Edsbyns Plastindustri AB skickade 2018-08-10 in en anmälan om cverksamhet. Komplettering inkom 2019-01-21. Det fanns inga uppgifter om
den installerade köldmedieanläggningen i vare sig anmälan eller
kompletteringen. Vid ett inspektionsbesök 2019-02-26 i noterades en
köldmedieanläggning med en fyllnadsmängd på 21,92 ton
koldioxidekvivalenter. Efter inspektionsbesöket 2019-02-26 påpekades detta
via epost till verksamhetsutövaren samt att en underlåtenhet att underrätta
tillsynsmyndigheten innan installationen kan medföra en
miljösanktionsavgift.
Kommunikation
Enligt 30 kap. 3 § miljöbalken ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle
att yttra sig innan tillsynsmyndigheten beslutar om miljösanktionsavgift.
Edsbyns Plastindustri AB har fått tillfälle att yttra sig över detta beslut.
Lagrum
Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgift. 19 §: För en överträdelse av
14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom att inte
underrätta tillsynsmyndigheten ska en miljösanktionsavgift betalas med 5
000 kronor. Förordning (2016:1305)
Beslutsunderlag
Kommunicering av miljösanktionsavgift
Bilagor
Information om betalning av miljösanktionsavgift
Delgivningsbekräftelse
Beslutet ska skickas till
Verksamhetsutövaren
Kammarkollegiet, Inkassogruppen, Box 2218, 103 15 Stockholm
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Hur man överklagar
Om Ni vill överklaga Miljö- och byggnämndens beslut skall Ni ställa
skrivelsen till Mark och Miljödomstolen (i Östersund). Skrivelsen skall dock
skickas till eller lämnas till Miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun.
Överklagandet skall ha inkommit till Miljö- och byggnämnden, Ovanåkers
kommun, 828 80 Edsbyn, inom tre veckor från den dag Ni fick del av detta
beslut.
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§ 67

Dnr 2019/00051

Förbud med vite Alfta Kyrkby 19:10 MBN-2019-580
Miljö- och byggnämndens beslut
Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 12 §
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 3 §
Lagen om vite (1985:206), beslutar miljö- och byggnämnden att:
Fastighetsägaren
med personnummer
förbjuds att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på
fastigheten ALFTA KYRKBY 19:10. Förbudet som förenas med ett vite om
etthundratusen (100 000) kronor utfaller den 30 september 2019 om
anläggningarna inte har åtgärdats innan dess.
Fastighetsägaren
, förbjuds att
släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten
ALFTA KYRKBY 19:10. Förbudet som förenas med ett vite om
etthundratusen (100 000) kronor utfaller den 30 september 2019 om
anläggningen inte har åtgärdats innan dess.
Skäl
Enligt miljönämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningarna på
fastigheten ALFTA KYRKBY 19:10 de krav som ställs i 9 kap. 7§
Miljöbalken.
Avloppsvattnet som släpps ut har endast genomgått slamavskiljning.
Fastigheten ligger inom ett område som utpekats som känsligt för
övergödning. Den bristfälliga reningen bidrar till övergödning, samt innebär
att orenat avloppsvatten innehållande bakterier, virus och parasiter kan
infiltrera markskiktet och påverka grundvattnet.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggavdelningen genomförde 2011-06-21 en inventering av
enskilda avloppsanläggningar i Ovanåkers kommun.
Vid inventeringen på berörd fastighet konstaterades följande:
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Avloppsanläggningen tillhörande
Slamavskiljarna består
av en enkammarbrunn och en tvåkammarbrunn utan t-rör. Efterföljande
reningssteg saknas.
Avloppsanläggningen tillhörande
Slamavskiljaren är en
trekammarbrunn med t-rör. Efterföljande reningssteg saknas.
Fastighetsägaren har tidigare informerats om bristerna i
avloppsanläggningen genom informationsbrev daterat 2014-02-28 samt en
påminnelse daterad 2016-02-10. Föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp
skickades ut 2017-03-06. Påminnelse skickades 2018-03-23. Förbud om att
släppa ut avloppsvatten skickades 2019-02-05.
Beslutsunderlag
Formulär från inventering av avlopp
Informationsbrev
Bilagor
Delgivningskvitto
Beslutet ska skickas till
Fastighetsägare med delgivningskvitto
Hur man överklagar
Klagomål över detta beslut prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men
skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen,
828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen
skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.
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§ 68

Dnr 2019/00052

Förbud med vite Gråsäter 2:13 MBN-2019-579
Miljö- och byggnämndens beslut
Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 12 §
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 3 §
Lagen om vite (1985:206), beslutar miljö- och byggnämnden att:
Fastighetsägaren
med personnummer
förbjuds att släppa ut avloppsvatten till befintlig
avloppsanläggning på fastigheten GRÅSÄTER 2:13. Förbudet som förenas
med ett vite om femtiotusen (50 000) kronor utfaller den 30 september 2019
om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.
Skäl
Enligt miljönämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningen på
fastigheten GRÅSÄTER 2:13 de krav som ställs i 9 kap. 7§ Miljöbalken.
Avloppsvattnet som släpps ut har endast genomgått viss slamavskiljning.
Fastigheten ligger inom ett område som utpekats som känsligt för
övergödning. Den bristfälliga reningen bidrar till övergödning, samt innebär
att orenat avloppsvatten innehållande bakterier, virus och parasiter kan
infiltrera markskiktet och påverka grundvattnet.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggavdelningen genomförde 2011 en inventering av enskilda
avloppsanläggningar i Ovanåkers kommun.
Vid inventeringen på berörd fastighet konstaterades följande:
Slamavskiljaren är en tvåkammarbrunn utan t-rör
Efterföljande reningssteg saknas. Utgående vatten leds till skogs-/myrmark.
Fastighetsägaren har tidigare informerats om bristerna i
avloppsanläggningen genom informationsbrev daterat 2014-03-04 samt en
påminnelse daterad 2016-02-16. Föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp
skickades ut 2017-03-08. Påminnelse skickades 2018-03-23. Förbud om att
släppa ut avloppsvatten skickades 2019-02-06.
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Beslutsunderlag
Handlingar i ärendet
Formulär från inventering av avlopp
Informationsbrev
Bilagor
Delgivningskvitto
Beslutet ska skickas till
Fastighetsägare med delgivningskvitto
Hur man överklagar
Klagomål över detta beslut prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men
skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen,
828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen
skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.
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§ 69

Dnr 2019/00053

Förbud med vite Gäddvik 1:13 MBN-2019-581
Miljö- och byggnämndens beslut
Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 12 §
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 3 §
Lagen om vite (1985:206), beslutar miljö- och byggnämnden att:
Fastighetsägaren
,
, förbjuds att släppa ut
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten GÄDDVIK
1:13. Förbudet som förenas med ett vite om femtiotusen (50 000) kronor
utfaller den 30 september 2019 om anläggningen inte har åtgärdats innan
dess.
Fastighetsägaren
med personnummer
förbjuds att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på
fastigheten GÄDDVIK 1:13. Förbudet som förenas med ett vite om
femtiotusen (50 000) kronor utfaller den 30 september 2019 om
anläggningen inte har åtgärdats innan dess.
Skäl
Enligt miljönämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningen på
fastigheten GÄDDVIK 1:13 de krav som ställs i 9 kap. 7§ Miljöbalken.
Avloppsvattnet som släpps ut har endast genomgått slamavskiljning.
Fastigheten ligger inom ett område som utpekats som känsligt för
övergödning. Den bristfälliga reningen bidrar till övergödning, samt innebär
att orenat avloppsvatten innehållande bakterier, virus och parasiter kan
infiltrera markskiktet och påverka grundvattnet.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggavdelningen genomförde 2011 en inventering av enskilda
avloppsanläggningar i Ovanåkers kommun.
Vid inventeringen på berörd fastighet konstaterades följande:
Slamavskiljaren är enligt uppgift en tvåkammarbrunn men vid inventeringen
syntes inga mellanväggar, t-rör saknas.
Efterföljande reningssteg saknas. Utgående avloppsvatten leds till Norrsjön.
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Fastighetsägaren har tidigare informerats om bristerna i
avloppsanläggningen genom informationsbrev daterat 2014-03-04 samt en
påminnelse daterad 2016-02-10. Föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp
skickades ut 2017-03-08. Påminnelse skickades 2018-03-20. Förbud om att
släppa ut avloppsvatten skickades 2019-02-06.
Beslutsunderlag
Formulär från inventering av avlopp
Informationsbrev
Bilagor
Delgivningskvitto
Beslutet ska skickas till
Fastighetsägare med delgivningskvitto
Hur man överklagar
Klagomål över detta beslut prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men
skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen,
828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen
skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.
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§ 70

Dnr 2019/00054

Förbud med vite Långhed 2:7 MBN-2019-591
Miljö- och byggnämndens beslut
Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 12 §
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 3 §
Lagen om vite (1985:206), beslutar miljö- och byggnämnden att:
Fastighetsägaren
,
, förbjuds att släppa ut
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Långhed 2:7.
Förbudet som förenas med ett vite om femtiotusen (50 000) kronor utfaller
den 30 september 2019 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.
Fastighetsägaren
, förbjuds att släppa ut
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Långhed 2:7.
Förbudet som förenas med ett vite om femtiotusen (50 000) kronor utfaller
den 30 september 2019 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.
Fastighetsägaren
, förbjuds att släppa ut
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Långhed 2:7.
Förbudet som förenas med ett vite om femtiotusen (50 000) kronor utfaller
den 30 september 2019 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.
Skäl
Enligt miljönämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningen på
fastigheten Långhed 2:7 de krav som ställs i 9 kap. 7§ Miljöbalken.
Avloppsvattnet som släpps ut har endast genomgått slamavskiljning.
Fastigheten ligger inom ett område som utpekats som känsligt för
övergödning. Den bristfälliga reningen bidrar till övergödning, samt innebär
att orenat avloppsvatten innehållande bakterier, virus och parasiter kan
infiltrera markskiktet och påverka grundvattnet
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggavdelningen genomförde 2011 en inventering av enskilda
avloppsanläggningar i Ovanåkers kommun.
Vid inventeringen 2011-09-30 på berörd fastighet konstaterades följande:
Slamavskiljaren är en enkammarbrunn utan t-rör.
Efterföljande reningssteg saknas.
Fastighetsägaren
har tidigare informerats om bristerna i
avloppsanläggningen genom informationsbrev daterat 2014-03-06 samt en
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påminnelse daterad 2016-02-10. Föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp
skickades ut 2017-03-20. Förbud om att släppa ut avloppsvatten skickades
2019-02-06
Fastighetsägarna
har informerats om
avloppsanläggningens status under juli 2016. Föreläggande att åtgärda
bristfälligt avlopp skickades 2017-03-20. Förbud om att släppa ut
avloppsvatten skickades 2019-02-06.
Beslutsunderlag
Formulär från inventering av avlopp
Informationsbrev
Bilagor
Delgivningskvitto
Beslutet ska skickas till
Fastighetsägare med delgivningskvitto
Hur man överklagar
Klagomål över detta beslut prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men
skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen,
828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen
skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.
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§ 71

Dnr 2019/00055

Förbud med vite Nordanå 1:5 MBN-2019-570
Miljö- och byggnämndens beslut
Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 12 §
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 3 §
Lagen om vite (1985:206), beslutar miljö- och byggnämnden att:
Fastighetsägaren
,
, förbjuds att
släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten
Nordanå 1:5. Förbudet som förenas med ett vite om femtiotusen (50 000)
kronor utfaller den 30 september 2019 om anläggningen inte har åtgärdats
innan dess.
Skäl
Enligt miljönämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningen på
fastigheten Nordanå 1:5 de krav som ställs i 9 kap. 7§ Miljöbalken.
Avloppsvattnet som släpps ut har endast genomgått slamavskiljning.
Fastigheten ligger inom ett område som utpekats som känsligt för
övergödning. Den bristfälliga reningen bidrar till övergödning, samt innebär
att orenat avloppsvatten innehållande bakterier, virus och parasiter kan
infiltrera markskiktet och påverka grundvattnet.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggavdelningen genomförde 2011 en inventering av enskilda
avloppsanläggningar i Ovanåkers kommun.
Vid inventeringen på berörd fastighet 2011-10-18 konstaterades följande:
Slamavskiljaren är en trekammarbrunn utan t-rör.
Efterföljande reningssteg saknas.
Inget synligt utlopp finns.
Fastighetsägaren har tidigare informerats om bristerna i
avloppsanläggningen genom informationsbrev daterat 2014-03-10 samt en
påminnelse daterad 2016-02-10. Föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp
skickades ut 2017-03-21. Påminnelse skickades 2018-03-20. Förbud om att
släppa ut avloppsvatten skickades 2019-02-08.
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Beslutsunderlag
Formulär från inventering av avlopp
Informationsbrev
Bilagor
Delgivningskvitto
Beslutet ska skickas till
Fastighetsägare med delgivningskvitto
Hur man överklagar
Klagomål över detta beslut prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men
skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen,
828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen
skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.
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§ 72

Dnr 2019/00056

Förbud med vite Nordanå 9:1 MBN-2019-573
Miljö- och byggnämndens beslut
Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 12 §
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 3 §
Lagen om vite (1985:206), beslutar miljö- och byggnämnden att:
Fastighetsägaren
,
, förbjuds att släppa
ut avloppsvatten från fastigheten Nordanå 9:1. Förbudet förenas med ett vite
om femtiotusen (50 000) kronor som utfaller den 30 september 2019 om
anläggningen inte har åtgärdats innan dess.
Skäl
Enligt miljönämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningen på
fastigheten Nordanå 9:1 de krav som ställs i 9 kap. 7§ Miljöbalken.
Avloppsvattnet som släpps ut har endast genomgått slamavskiljning.
Fastigheten ligger inom ett område som utpekats som känsligt för
övergödning. Den bristfälliga reningen bidrar till övergödning, samt innebär
att orenat avloppsvatten innehållande bakterier, virus och parasiter kan
infiltrera markskiktet och påverka grundvattnet.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggavdelningen genomförde 2011 en inventering av enskilda
avloppsanläggningar i Ovanåkers kommun.
Vid inventeringen på berörd fastighet 2011-10-18 konstaterades följande:
Slamavskiljaren är en trekammarbrunn utan t-rör
Efterföljande godtagbart reningssteg saknas.
Fastighetsägaren har tidigare informerats om bristerna i
avloppsanläggningen genom informationsbrev daterat 2014-03-10 samt en
påminnelse daterad 2016-02-10. Föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp
skickades ut 2017-03-21. Påminnelse skickades 2018-03-20. Förbud om att
släppa ut avloppsvatten skickades 2019-02-08.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(55)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-27
Miljö- och byggnämnden

Beslutsunderlag
Formulär från inventering av avlopp
Informationsbrev
Bilagor
Delgivningskvitto
Beslutet ska skickas till
Fastighetsägare med delgivningskvitto
Hur man överklagar
Klagomål över detta beslut prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men
skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen,
828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen
skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.
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§ 73

Dnr 2019/00057

Förbud med vite Norråker 1:1 MBN-2019-582
Miljö- och byggnämndens beslut
Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 12 §
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 3 §
Lagen om vite (1985:206), beslutar miljö- och byggnämnden att:
Fastighetsägaren
med personnummer
förbjuds att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på
fastigheten NORRÅKER 1:1. Förbudet som förenas med ett vite om
femtiotusen (50 000) kronor utfaller den 30 september 2019 om
anläggningen inte har åtgärdats innan dess.
Fastighetsägaren
med personnummer
förbjuds att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på
fastigheten NORRÅKER 1:1. Förbudet som förenas med ett vite om
femtiotusen (50 000) kronor utfaller den 30 september 2019 om
anläggningen inte har åtgärdats innan dess.
Beslutet fattas med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med
hänvisning till 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd samt 3 § Lagen om vite (1985:206).
Skäl
Enligt miljönämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningen på
fastigheten NORRÅKER 1:1 de krav som ställs i 9 kap. 7§ Miljöbalken.
Avloppsvattnet som släpps ut har endast genomgått slamavskiljning.
Fastigheten ligger inom ett vattenskyddsområde. Den bristfälliga reningen
bidrar till övergödning, samt innebär att orenat avloppsvatten innehållande
bakterier, virus och parasiter kan infiltrera markskiktet och påverka
grundvattnet.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggavdelningen genomförde 2011 en inventering av enskilda
avloppsanläggningar i Ovanåkers kommun.
Vid inventeringen på berörd fastighet 2011-11-01 konstaterades följande:
Slamavskiljaren är en tvåkammarbrunn som saknar t-rör.
Efterföljande reningssteg saknas.
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Utlopp i vattenområde.
Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde för Voxnabruks kommunala
vattentäkt.
Fastighetsägaren har tidigare informerats om bristerna i
avloppsanläggningen genom informationsbrev daterat 2017-09-20, ett
föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp daterat 2017-10-16 samt en
påminnelse skickad 2018-01-25. Förbud om att släppa ut avloppsvatten
skickades 2019-01-29
Beslutsunderlag
Formulär från inventering av avlopp
Informationsbrev
Bilagor
Delgivningskvitto
Beslutet ska skickas till
Fastighetsägare med delgivningskvitto
Hur man överklagar
Klagomål över detta beslut prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men
skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen,
828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen
skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.
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§ 74

Dnr 2019/00058

Förbud med vite Södra Edsbyn 7:9 MBN-2019-576
Miljö- och byggnämndens beslut
Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 12 §
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 3 §
Lagen om vite (1985:206), beslutar miljö- och byggnämnden att:
Fastighetsägaren
,
, förbjuds att släppa ut
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Södra Edsbyn
7:9. Förbudet som förenas med ett vite om femtiotusen (50 000) kronor
utfaller den 30 september 2019 om anläggningen inte har åtgärdats innan
dess.
Skäl
Enligt miljönämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningen på
fastigheten Södra Edsbyn 7:9 de krav som ställs i 9 kap. 7§ Miljöbalken.
Avloppsvattnet som släpps ut har endast genomgått slamavskiljning.
Fastigheten ligger inom ett område som utpekats som känsligt för
övergödning. Den bristfälliga reningen bidrar till övergödning, samt innebär
att orenat avloppsvatten innehållande bakterier, virus och parasiter kan
infiltrera markskiktet och påverka grundvattnet.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggavdelningen genomförde 2011/2012 en inventering av
enskilda avloppsanläggningar i Ovanåkers kommun.
Vid inventeringen på berörd fastighet konstaterades följande:
Slamavskiljning sker i en trekammarbrunn och en enkammarbrunn.
Efterföljande reningssteg saknas.
Utlopp i stenkista.
Fastighetsägaren har tidigare informerats om bristerna i
avloppsanläggningen genom informationsbrev daterat 2014-03-11 samt en
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påminnelse daterad 2016-02-10. Föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp
skickades ut 2017-03-27. Påminnelse skickades 2018-03-20. Förbud om att
släppa ut avloppsvatten skickades 2019-02-13.
Beslutsunderlag
Formulär från inventering av avlopp
Informationsbrev
Bilagor
Delgivningskvitto
Beslutet ska skickas till
Fastighetsägare med delgivningskvitto
Hur man överklagar
Klagomål över detta beslut prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men
skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen,
828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen
skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.
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§ 75

Dnr 2019/00059

Förbud med vite Voxna 1:8 MBN-2019-577
Miljö- och byggnämndens beslut
Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 12 §
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 3 §
Lagen om vite (1985:206), beslutar miljö- och byggnämnden att:
Fastighetsägaren
med personnummer
förbjuds att släppa ut avloppsvatten till befintlig
avloppsanläggning på fastigheten VOXNA 1:8. Förbudet som förenas med
ett vite om femtiotusen (50 000) kronor utfaller den 30 september 2019 om
anläggningen inte har åtgärdats innan dess.
Skäl
Enligt miljönämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningen på
fastigheten VOXNA 1:8 de krav som ställs i 9 kap. 7§ Miljöbalken.
Avloppsvattnet som släpps ut har endast genomgått slamavskiljning.
Fastigheten ligger inom ett område som utpekats som känsligt för
övergödning. Den bristfälliga reningen bidrar till övergödning, samt innebär
att orenat avloppsvatten innehållande bakterier, virus och parasiter kan
infiltrera markskiktet och påverka grundvattnet.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggavdelningen genomförde 2011 en inventering av enskilda
avloppsanläggningar i Ovanåkers kommun.
Vid inventeringen på berörd fastighet konstaterades följande:
Slamavskiljaren är en trekammarbrunn, mellanväggarna är trasiga och otäta.
Efterföljande godtagbart reningssteg saknas.
Fastighetsägaren har tidigare informerats om bristerna i
avloppsanläggningen genom informationsbrev daterat 2014-03-17 samt en
påminnelse daterad 2016-02-10. Föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp
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skickades ut 2017-04-12. Påminnelse skickades 2018-03-20. Förbud om att
släppa ut avloppsvatten skickades 2019-02-13.
Beslutsunderlag
Formulär från inventering av avlopp
Informationsbrev
Bilagor
Delgivningskvitto
Beslutet ska skickas till
Fastighetsägare med delgivningskvitto
Hur man överklagar
Klagomål över detta beslut prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men
skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen,
828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen
skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.
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§ 76

Dnr 2019/00060

Förbud med vite Vängsbo 5:25 MBN-2019-575
Miljö- och byggnämndens beslut
Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 12 §
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 3 §
Lagen om vite (1985:206), beslutar miljö- och byggnämnden att:
Fastighetsägaren
,
, förbjuds att släppa
ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Vängsbo
5:25. Förbudet som förenas med ett vite om femtiotusen (50 000) kronor
utfaller den 30 september 2019 om anläggningen inte har åtgärdats innan
dess.
Skäl
Enligt miljönämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningen på
fastigheten Vängsbo 5:25 de krav som ställs i 9 kap. 7§ Miljöbalken.
Avloppsvattnet som släpps ut har endast genomgått slamavskiljning.
Fastigheten ligger inom ett område som utpekats som känsligt för
övergödning. Den bristfälliga reningen bidrar till övergödning, samt innebär
att orenat avloppsvatten innehållande bakterier, virus och parasiter kan
infiltrera markskiktet och påverka grundvattnet.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggavdelningen genomförde 2011/2012 en inventering av
enskilda avloppsanläggningar i Ovanåkers kommun.
Vid inventeringen på berörd fastighet 2012-05-22 konstaterades följande:
Slamavskiljaren uppfyller inte kraven.
Efterföljande reningssteg saknas.
Fastighetsägaren har tidigare informerats om bristerna i
avloppsanläggningen genom informationsbrev daterat 2014-03-17 samt en
påminnelse daterad 2016-02-10. Föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp
skickades ut 2017-04-19. Påminnelse skickades 2018-03-20. Förbud om att
släppa ut avloppsvatten skickades 2019-02-13.
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Beslutsunderlag
Formulär från inventering av avlopp
Informationsbrev
Bilagor
Delgivningskvitto
Beslutet ska skickas till
Fastighetsägare med delgivningskvitto
Hur man överklagar
Klagomål över detta beslut prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men
skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen,
828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen
skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.
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§ 77

Dnr 2019/00061

Förbud med vite Ämnebo 5:9 MBN-2019-578
Miljö- och byggnämndens beslut
Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 12 §
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 3 §
Lagen om vite (1985:206), beslutar miljö- och byggnämnden att:
Fastighetsägaren
,
, förbjuds att
släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten
Ämnebo 5:9. Förbudet som förenas med ett vite om femtiotusen (50 000)
kronor utfaller den 30 september 2019 om anläggningen inte har åtgärdats
innan dess.
Skäl
Enligt miljönämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningen på
fastigheten Ämnebo 5:9 de krav som ställs i 9 kap. 7§ Miljöbalken.
Avloppsvattnet som släpps ut har endast genomgått slamavskiljning.
Fastigheten ligger inom ett område som utpekats som känsligt för
övergödning. Den bristfälliga reningen bidrar till övergödning, samt innebär
att orenat avloppsvatten innehållande bakterier, virus och parasiter kan
infiltrera markskiktet och påverka grundvattnet.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggavdelningen genomförde 2011/2012 en inventering av
enskilda avloppsanläggningar i Ovanåkers kommun.
Vid inventeringen på berörd fastighet 2012-06-14 konstaterades följande:
Slamavskiljaren är en enkammarbrunn.
Efterföljande reningssteg saknas.
Utlopp i bäck/dike.
Fastighetsägaren har tidigare informerats om bristerna i
avloppsanläggningen genom informationsbrev daterat 2014-03-19 samt en
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påminnelse daterad 2016-02-10. Föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp
skickades ut 2017-04-24. Påminnelse skickades 2018-03-20. Förbud om att
släppa ut avloppsvatten skickades 2019-02-14.
Beslutsunderlag
Formulär från inventering av avlopp
Informationsbrev
Bilagor
Delgivningskvitto
Beslutet ska skickas till
Fastighetsägare med delgivningskvitto
Hur man överklagar
Klagomål över detta beslut prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men
skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen,
828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen
skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.
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§ 78

Dnr 2019/00078

Ansökan om tidsbegränsat bygglov Södra Edsbyn 7:36 MBN2019-474
Miljö- och byggnämndens beslut
 Tidsbegränsat bygglov gällande 10 år från beslutsdatum beviljas med
stöd av 9 kap 33 § plan- och bygglagen (2010:900).
Startbesked beviljas med stöd av 10 kap 23 § plan- och bygglagen
(2010:900).


Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked har lämnats med stöd av 10
kap 23 § plan- och bygglagen (2010:900) OCH det har gått 4 veckor
efter att beslut om lov kungjorts via publicering i Post- och Inrikes
Tidningar enligt 9 kap 42 a § plan- och bygglagen (2010:900).



Sökt åtgärd kräver ingen kontrollansvarig med tanke på projektets ringa
omfattning enligt 10 kap 10 § plan- och bygglagen (2010:900).
Tekniskt samråd krävs ej med stöd av 10 kap 22 § plan- och bygglagen
(2010:900) med hänsyn till åtgärdernas ringa omfattning.



Byggnadsverket får tas i bruk innan slutbeskedet är utfärdat med stöd av
10 kap 4 § plan- och bygglagen (2010:900). Slutbeskedet ska dock alltid
utfärdas för att åtgärderna ska anses som slutförda.



Sökanden får betala en avgift på 4464 kronor i enlighet med gällande
taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften
skickas separat.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser uppförande av uteservering i anslutning till befintlig
restaurang.
Byggnadsarea (BYA) är beräknad till 24 m2.
Förutsättningar:
Gällande detaljplan E43 anger garageverksamhet. Tidsbegränsat bygglov
finns för tillhörande verksamhet som bedrivs i en restaurangvagn.
Hörande av fastighetsägare:
Fastighetsägare har givit sitt medgivande till den tidsbegränsade
uteserveringen.
Motivering till beslut
Sökt åtgärd bedöms vara lämplig med hänsyn till placering, utformning och
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användningssätt. Vidare bedöms projektet uppfylla plan- och bygglagen,
plan- och byggförordningen samt tillhörande föreskrifter. Platsen har besökts
av byggnadsinspektör. Uteservering kommer som längst att finnas under
tidsperioden 1/4 - 31/10. Tidsbegränsat bygglov kan beviljas.
Upplysningar
Beslutet upphör att gälla om inte arbetet är påbörjat inom två år och avslutat
inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft med stöd av 9 kap 43 §
plan- och bygglagen (2010:900).
Ett startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag då beslutet
om lov upphör att gälla med stöd av 10 kap 25 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Tillstånd av polisen kan krävas för uppställning på allmän platsmark.
Beslutsunderlag
Ansökan diarieförd
Situationsplan diarieförd
Fotografi diarieförd
Fastighetsägarens medgivande

2019-05-02
2019-05-02
2019-05-02

Beslutet om lov skickas för kännedom till:
Byggherre
Beslutet om lov meddelas till:
Post- och Inrikes Tidningar
Hur man överklagar
Klagomål över detta beslut prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men
skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen,
828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen
skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.
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§ 79

Dnr 2019/00079

Ansökan om tidsbegränsat bygglov Södra Edsbyn 11:66
MBN-2019-529
Miljö- och byggnämndens beslut
 Tidsbegränsat bygglov gällande 10 år från beslutsdatum beviljas med
stöd av 9 kap 33 § plan- och bygglagen (2010:900).


Startbesked beviljas med stöd av 10 kap 23 § plan- och bygglagen
(2010:900).



Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked har lämnats med stöd av 10
kap 23 § plan- och bygglagen (2010:900) OCH det har gått 4 veckor
efter att beslut om lov kungjorts via publicering i Post- och Inrikes
Tidningar enligt 9 kap 42 a § plan- och bygglagen (2010:900).



Sökt åtgärd kräver ingen kontrollansvarig med tanke på projektets ringa
omfattning enligt 10 kap 10 § plan- och bygglagen (2010:900).



Tekniskt samråd krävs ej med stöd av 10 kap 22 § plan- och bygglagen
(2010:900) med hänsyn till åtgärdernas ringa omfattning



Byggnadsverket får tas i bruk innan slutbeskedet är utfärdat med stöd av
10 kap 4 § plan- och bygglagen (2010:900). Slutbeskedet ska dock alltid
utfärdas för att åtgärderna ska anses som slutförda.



Sökanden får betala en avgift på 4464 kronor i enlighet med gällande
taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften
skickas separat.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser uppförande av uteservering i anslutning till befintlig
restaurang.
Byggnadsarea (BYA) är beräknad till 15 m2.
Förutsättningar:
Gällande detaljplan E113 anger C-centrumverksamhet.
Hörande av grannar:
Inga sakägare har getts möjlighet till yttrande innan beslut enligt
bestämmelserna i 9 kap 25 § plan- och bygglagen (2010:900).
Motivering till beslut
Sökt åtgärd bedöms vara lämplig med hänsyn till placering, utformning och
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användningssätt. Vidare bedöms projektet uppfylla plan- och bygglagen,
plan- och byggförordningen samt tillhörande föreskrifter. Platsen har besökts
av byggnadsinspektör. Uteservering kommer som längst att finnas under
tidsperioden 1/4 - 31/10. Tidsbegränsat bygglov kan beviljas.
Upplysningar
Beslutet upphör att gälla om inte arbetet är påbörjat inom två år och avslutat
inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft med stöd av 9 kap 43 §
plan- och bygglagen (2010:900).
Ett startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag då beslutet
om lov upphör att gälla med stöd av 10 kap 25 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Tillstånd av polisen kan krävas för uppställning på allmän platsmark.
Beslutsunderlag
Ansökan diarieförd
Situationsplan diarieförd
Fotografi diarieförd

2019-05-16
2019-05-16
2019-05-16

Beslutet om lov skickas för kännedom till:
Byggherre
Beslutet om lov meddelas till:
Post- och Inrikes Tidningar
Hur man överklagar
Klagomål över detta beslut prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men
skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen,
828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen
skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.
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§ 80

Dnr 2019/00064

Strandskyddsdispens enbostadshus Vängsbo 7:5
MBN-2019-72
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 bäcken, MB 7 kap. 18 c § punkt 2.
Hela redovisade fastigheten på ca 950m² 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.
Miljö- och byggnämnden bedömer efter besök på plats samt mot bakgrund
av handlingar i ärendet att sökt åtgärd inte strider mot strandskyddets syfte
att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
bäckområdet.
Avgift uttas med 5400 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser nybyggnation av enbostadshus inom strandskyddat område
(bäck) samt avstyckning av fastighet.
Förutsättningar
För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap
13-18 §§.
Syftet med åtgärden
Att uppföra ett nytt enbostadshus inom fastigheten.
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Naturtyp
Naturtypen på platsen är ängsmark.
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 går en större allmän väg mellan tänkt avstyckning och
bäcken som genererar strandskyddet. Vägen innebär att allmänheten har full
tillgång till bäcken och därmed är fullt tillgängligt för allmänheten och
bedöms som tillräckligt i aktuellt ärende.
Tomtplatsbestämning
Fastigetsarean är ca 950m2 och hela fastigheten bedöms utgöra lämplig
tomtplats.
Bygglovhandläggarens yttrande om strandskyddsdispens
Platsen har besökts. Under ärendets beredning har dialog skett med
sökanden. Platsen ligger i anslutning till byn Vängsbo, markförhållanden på
platsen är ängsmark och en större asfalterad väg passerar mellan fastigheten
och bäcken.
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.
Upplysningar
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.
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Beslutsunderlag
Ansökan diarieförd
Situationsplan skala 1:1000 diarieförd
Fotografier från platsbesök

2019-01-31
2019-02-22

Beslutet ska skickas till
Sökande
Länsstyrelsen Gävleborg
Hur man överklagar
Klagomål över detta beslut prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men
skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen,
828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen
skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.
.
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§ 81

Dnr 2019/00067

Strandskyddsdispens uthyrningsstugor Näsbyn 12:1
MBN-2019-363
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
LIS-område bedöms ligga i anslutning till redan befintlig bebyggelse och
medverka till landskapsutvecklingen, MB 7 kap. 18 d §.
Del av fastighet som finns mellan vägen och strandlinjen bedöms vara
tomtplats.
Miljö- och byggnämnden bedömer efter besök på plats samt mot bakgrund
av handlingar i ärendet att sökt åtgärd inte strider mot strandskyddets syfte
att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområdet eller att åtgärden försämrar livsvillkoren för djur och växter
på platsen.
Avgift uttas med 2700 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan gäller möjligheten att uppföra mindre stugor för uthyrning.
Stugorna placeras på befintlig gräsmatta mellan vägen och strandlinjen.
Förutsättningar
För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap
13-18 §§.
Naturtyp
Naturtypen på platsen är ängsmark samt klippt gräsmatta
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. Samråd har tidigare skett med
kommunens naturvårdsansvarig som tillstyrker positivt beslut om
strandskyddsdispens.
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Konsekvenser för det rörliga friluftslivet
Allmänhetens möjligheter att bedriva rörligt friluftsliv bedöms vara
tillgodosedd. Det är fri passage runt om de två sammanhängande och mindre
fastigheterna Knåda 2:40 och 2:39. Passagen på sidorna om fastigheterna
samt området mellan fastigheten och strandkanten (25m) är fullt tillgängligt
för allmänheten och bedöms som tillräckligt i aktuellt ärende.
Tomtplatsbestämning
Del av fastighet Näsbyn 12:1 som är belägen mellan vägen och strandlinjen
bedöms efter platsbesök att utgöra en lämplig tomtplats.
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.
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. Inga
omständigheter har förändrats sedan den tidigare ansökan om
strandskyddsdiapens beviljades (2012-09-19, D.nr: 2012-315, Mbn § 58).
Aktuell ansökan om strandskyddsdispens kan beviljas då sökt åtgärd inte
strider mot strandskyddets syften.
Upplysningar
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.
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Beslutsunderlag
Ansökan diarieförd
Situationsplan diarieförd
Fotografier från platsbesök utfört

2019-04-08
2019-04-08
2019-06-18

Beslutet ska skickas till
Sökande
Länsstyrelsen Gävleborg

Hur man överklagar
Klagomål över detta beslut eller avgiften prövas av Länsstyrelsen Gävleborg
men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och
byggavdelningen, 828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet
mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara
underskriven.
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§ 82

Dnr 2019/00068

Strandskyddsdispens fritidshus Näsbyn 12:1 MBN-2019-364
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 gör
att det saknar betydelse för strandskyddets syften, MB 7 kap. 18 c § punkt 1.
Särskilda skäl bedöms vara att åtgärden som innebär en lokalisering inom
LIS-område bedöms ligga i anslutning till redan befintlig bebyggelse och
medverka till landskapsutvecklingen, MB 7 kap. 18 d §.
Hela den planerade avstyckningen 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.
Miljö- och byggnämnden bedömer efter besök på plats samt mot bakgrund
av handlingar i ärendet att sökt åtgärd inte strider mot strandskyddets syfte
att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområdet.
Avgift uttas med 5400 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan syftar till att möjliggöra en avstyckning runt befintliga stugor inom
fastighet Näsbyn 12:1.
Förutsättningar
För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap
13-18 §§.
Syftet med åtgärden
Att avstycka en ny fastighet runt befintlig bebyggelse.
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Naturtyp
Naturtypen på platsen är gräsmatta.
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. Samråd har tidigare skett med
kommunens naturvårdsansvarig som tillstyrker positivt beslut om
strandskyddsdispens.
Konsekvenser för det rörliga friluftslivet
Allmänhetens möjligheter att bedriva rörligt friluftsliv bedöms vara
tillgodosedd. Det är fri passage runt om de två sammanhängande och mindre
fastigheterna Knåda 2:40 och 2:39. Passagen på sidorna om fastigheterna
samt området mellan fastigheten och strandkanten (25m) är fullt tillgängligt
för allmänheten och bedöms som tillräckligt i aktuellt ärende.
Tomtplatsbestämning
Hela fastigheten enligt inlämnad situationsplan bedöms utgöra lämplig
tomtplats.
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.
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.
Aktuell ansökan om strandskyddsdispens kan beviljas då sökt åtgärd inte
strider mot strandskyddets syften.
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Upplysningar
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
Ansökan diarieförd
2019-04-08
Situationsplan diarieförd
2019-04-08
Fotografier från platsbesök utfört 2019-06-18
Beslutet ska skickas till
Sökande
Länsstyrelsen Gävleborg

Hur man överklagar
Klagomål över detta beslut eller avgiften prövas av Länsstyrelsen Gävleborg
men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och
byggavdelningen, 828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet
mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara
underskriven.
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§ 83

Dnr 2019/00069

Strandskyddsdispens fritidshus Näsbyn 12:1 MBN-2019-365
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 bebyggelse är väl avskilt från
området närmast strandlinjen, MB 7 kap. 18 c § punkt 2.
Särskilda skäl bedöms vara att åtgärden som innebär en lokalisering inom
LIS-område bedöms ligga i anslutning till redan befintlig bebyggelse och
medverka till landskapsutvecklingen, MB 7 kap. 18 d §.
Hela fastigheten enligt inlämnad situationsplan bedöms vara tomtplats.
Miljö- och byggnämnden bedömer efter besök på plats samt mot bakgrund
av handlingar i ärendet att sökt åtgärd inte strider mot strandskyddets syfte
att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområdet.
Avgift uttas med 5400 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan gäller avstyckning av ny fastighet och därefter bebyggelse av
fritidshus inom fastighet Näsbyn 12:1.
Förutsättningar
För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap
13-18 §§.
Syftet med åtgärden
Att avstycka samt uppföra ett nytt fritidshus.
Naturtyp
Naturtypen på platsen är skogsmark/naturmark.
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. Samråd har tidigare skett med
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kommunens naturvårdsansvarig som tillstyrker positivt beslut om
strandskyddsdispens.
Konsekvenser för det rörliga friluftslivet
Allmänhetens möjligheter att bedriva rörligt friluftsliv bedöms vara
tillgodosedd. Det är fri passage runt om de två sammanhängande och mindre
fastigheterna Knåda 2:40 och 2:39. Passagen på sidorna om fastigheterna
samt området mellan fastigheten och strandkanten (25m) är fullt tillgängligt
för allmänheten och bedöms som tillräckligt i aktuellt ärende.
Tomtplatsbestämning
Hela planerade tomtplatsen enligt inlämnad situationsplan bedöms utgöra
lämplig tomtplats.
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.
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. Inga
omständigheter har förändrats sedan den tidigare ansökan om
strandskyddsdiapens beviljades (2012-09-19, D.nr: 2012-315, Mbn § 58).
Aktuell ansökan om strandskyddsdispens kan beviljas då sökt åtgärd inte
strider mot strandskyddets syften.
Upplysningar
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.
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Beslutsunderlag
Ansökan diarieförd
Situationsplan diarieförd
Fotografier från platsbesök utfört

2019-04-08
2019-04-08
2019-06-18

Beslutet ska skickas till
Sökande
Länsstyrelsen Gävleborg
Hur man överklagar
Klagomål över detta beslut eller avgiften prövas av Länsstyrelsen Gävleborg
men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och
byggavdelningen, 828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet
mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara
underskriven.
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§ 84

Dnr 2019/00070

Strandskyddsdispens fritidshus Näsbyn 12:1 MBN-2019-366
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 bebyggelse är väl avskilt från
området närmast strandlinjen, MB 7 kap. 18 c § punkt 2.
Särskilda skäl bedöms vara att åtgärden som innebär en lokalisering inom
LIS-område bedöms ligga i anslutning till redan befintlig bebyggelse och
medverka till landskapsutvecklingen, MB 7 kap. 18 d §.
Hela fastigheten enligt inlämnad situationsplan bedöms vara tomtplats.
Miljö- och byggnämnden bedömer efter besök på plats samt mot bakgrund
av handlingar i ärendet att sökt åtgärd inte strider mot strandskyddets syfte
att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområdet.
Avgift uttas med 5400 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan gäller avstyckning av ny fastighet och därefter bebyggelse av
fritidshus inom fastighet Näsbyn 12:1.
Förutsättningar
För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap
13-18 §§.
Syftet med åtgärden
Att avstycka samt uppföra ett nytt fritidshus.
Naturtyp
Naturtypen på platsen är skogsmark/naturmark.
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. Samråd har tidigare skett med
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kommunens naturvårdsansvarig som tillstyrker positivt beslut om
strandskyddsdispens.
Konsekvenser för det rörliga friluftslivet
Allmänhetens möjligheter att bedriva rörligt friluftsliv bedöms vara
tillgodosedd. Det är fri passage runt om de två sammanhängande och mindre
fastigheterna Knåda 2:40 och 2:39. Passagen på sidorna om fastigheterna
samt området mellan fastigheten och strandkanten (25m) är fullt tillgängligt
för allmänheten och bedöms som tillräckligt i aktuellt ärende.
Tomtplatsbestämning
Hela planerade tomtplatsen enligt inlämnad situationsplan bedöms utgöra
lämplig tomtplats.
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.
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. Inga
omständigheter har förändrats sedan den tidigare ansökan om
strandskyddsdiapens beviljades (2012-09-19, D.nr: 2012-315, Mbn § 58).
Aktuell ansökan om strandskyddsdispens kan beviljas då sökt åtgärd inte
strider mot strandskyddets syften.
Upplysningar
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.
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Beslutsunderlag
Ansökan diarieförd
Situationsplan diarieförd
Fotografier från platsbesök utfört

2019-04-08
2019-04-08
2019-06-18

Beslutet ska skickas till
Sökande
Länsstyrelsen Gävleborg

Hur man överklagar
Klagomål över detta beslut eller avgiften prövas av Länsstyrelsen Gävleborg
men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och
byggavdelningen, 828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet
mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara
underskriven.
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§ 85

Dnr 2019/00073

Strandskyddsdispens trädfällning Malvik 5:34 MBN-2019461
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 behöver utföras för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse, MB 7 kap. 18 c § punkt 5.
Miljö- och byggnämnden bedömer efter besök på plats samt mot bakgrund
av handlingar i ärendet att sökt åtgärd inte strider mot strandskyddets syfte
att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområdet.
Avgift uttas med 2700 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller avverkning av ca 30 träd runt byggnader och utmed befintlig
luftburen elledning.
Förutsättningar
För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap
13-18 §§.
Syftet med åtgärden
Säkerställa och skydda befintlig elledning samt fritidshus.
Naturtyp
Naturtypen på platsen är skogsmark/naturmark.
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 i området bedöms
vara tillgodosedd även om sökt åtgärd genomförs.
Tomtplatsbestämning
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Ej aktuell då sökt åtgärd ej innebär att en byggnad uppförs.
Bygglovhandläggarens yttrande om strandskyddsdispens
Strandskyddsdispens söks för att se om åtgärden har stor inverkan på
strandskyddets syfte. Platsen har besökts. Under ärendets beredning har
slutsatsen blivit att syftet ej kommer påverkas och dispens kan därmed ges.
MB 7 kap. 18 c § punkt 1 uppfylls då träden som avverkas i syfte att skydda
bebyggelsen står inom befintlig hemfridszon.
MB 7 kap. 18 c § punkt 5 uppfylls då avverkning sker i anslutning till
befintlig luftledning.
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.
Upplysningar
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
Ansökan diarieförd
Fotografier från platsbesök diarieförd

2019-04-26
2019-06-17

Beslutet ska skickas till
Sökande
Länsstyrelsen Gävleborg
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Hur man överklagar
Klagomål över detta beslut eller avgiften prövas av Länsstyrelsen Gävleborg
men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och
byggavdelningen, 828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet
mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara
underskriven.
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§ 86

Dnr 2019/00011

Delegeringsbeslut 2019-05-23 -- 2019-06-26
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen enligt bilaga
delegeringsbeslut 2019-05-23 -- 2019-06-26
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§ 87

Dnr 2019/00062

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