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§ 1 Information 
 

 Covid-19 
 

 Budgetprocess 2021 
 

 Utbildning 
 

 Mål för nämnden 
 

 Från och med 1 januari 2020 samverkar Åsele kommun med Dorotea kommun inom området plan 
och bygg. Under januari - mars har Dorotea kommun gjort 65 antal timmar för Åsele.  
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

- att notera informationen. 
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§ 2 Fastställande av föredragningslista 
 
Ärenden enligt utsänd föredragningslista samt med följande extra ärende. 
 
- Beslut om anstånd avseende föreläggande med vite med stöd av §§ 22-23 livsmedelslagen. 
 
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

- att behandla ärenden enligt upprättad föredragningslista samt extra ärende. 
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Dnr: MB-2020-117 

§ 3 Ekonomisk rapport 

 
Redovisning av det ekonomiska utfallet för Miljö- och byggnadsnämnden 2020-01-01 – 2020-03-31. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 

- att notera det ekonomiska utfallet för 3 månader. 
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Dnr: MB-2020-111 

§ 4 Årsredovisning 2019 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
- att notera årsredovisningen och lämna den vidare till Kommunfullmäktige.   

 
Bakgrund 
Årsredovisning 2019 har upprättats. Miljö- och byggnadsnämndens resultat uppgår till minus 393 727 
kronor.  
 
Bilagda handlingar 
Årsredovisning 2019 
  
 

Expedieras till 

Kommunfullmäktige 
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Dnr: MB-2020-133 

§ 5 Vattenråd 11: Södra Västerbottens Vattenområde 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
- att utse Eva Strömberg (c) till kontaktpolitiker från Åsele kommun till Vattenråd 11: Södra 

Västerbottens Vattenområde under pågående mandatperiod. 

- att ny kontaktpolitiker väljs till vattenrådet vid början av varje ny mandatperiod. 

 
Bakgrund 
 
Vattenråden 
Vattenrådet är ett forum på neutral mark där ansvariga myndigheter, berörda intressenter och 
allmänheten kan mötas för konstruktiva dialoger kring vattenresursen. 
Kommunstyrelsen au har beslutat att Miljö- och byggnadsnämnden ska vara handläggande organ för 
vattenrådet för Bottenhavet. 
 
Avsägelse 
Roger Jakobsson har skriftligen 2020-03-11 begärt att bli entledigad från uppdraget som 
politikerrepresentant från Vattenråd 11: Södra Västerbottens Vattenrådsområde. 
 
 
Bilagda handlingar 
Avsägelse date. 2020-03-11. 
Årsmötesprotokoll, VRO 11 2020-02-19. 
 
 

Expedieras till 
Lycksele kommun, Greger Jonsson greger.jonsson@lycksele.se 
Åsele kommun, AU 
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§ 6 Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
Miljö- och byggnadsnämnden har inget att erinra avseende förslaget.    

 
Ärendet 
Under hösten 2019 har en arbetsgrupp arbetat igenom de gällande ordningsföreskrifterna beslutade 
av kommunfullmäktige 1996. Arbetsgruppen har bestått av kommunsekreterare, teknisk chef, 
miljöinspektör och räddningschef.  
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott har tagit del av utkastet och synpunkter har inarbetats i 
förslaget som nu skickas ut på remiss till berörda instanser, såsom Miljö- och byggnadsnämnden.  
 
Bilagda handlingar 
Följebrev remiss 
KSAU beslut 2019-12-10 § 161  
Remissversion Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Åsele kommun 
 
Miljöenhetens och räddningstjänstens bedömning 
Både räddningschef och miljöinspektör har varit delaktiga i arbetsgruppen vid framtagandet av 
förslaget och har i den processen framfört sina synpunkter som inarbetats i utkastet och har inga 
ytterligare synpunkter.  
 

  

 

Expedieras till 
administrativa@asele.se  
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Dnr: MB-2020-129                                                            Miljö- och byggnadsnämnden 
Fastighet: Lögda 4:31 

 

§ 7 Föreläggande om försiktighetsmått i samband med uppställning av  
mobil betongstation inom fastigheten Lögda 4:31 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
Miljö- och byggnadsnämnden förelägger med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) Swerock AB 
(556081-3031) att vidta nedanstående försiktighetsmått i samband med uppställning och drift av 
mobil betongstation inom fastigheten Lögda 4:31.  

- Verksamheten skall, om inte annat framgår av nedanstående försiktighetsmått, bedrivas i 
överensstämmelse med vad verksamhetsutövaren angett i anmälan. 

- Tillståndsbeslut som gäller för vindkraftpark där betongstationen är placerad och dit betong ska 
transporteras kan ha strängare villkor och dessa ska i så fall följas.  

- Verksamheten får bedrivas under perioden maj - oktober 2020 och måndag – söndag kl. 05.00 – 
19.00. 

- Farligt avfall och flytande kemiska produkter som förvaras inom verksamheten ska förses med 
korrekt märkning samt lagras på tät, invallad yta under tak. Invallningen ska rymma en volym 
som motsvarar den största behållarens volym plus minst 10 % av summan av övriga behållares 
volym. Vid förvaring av diesel kan dubbelmantlad tank ersätta invallning och tak.  

- Hantering av bränslen eller annat material som kan medföra oljespill ska ske på hårdgjord yta. 

- Spill av olja eller andra miljöfarliga ämnen ska samlas upp och omhändertas. Tillfällen då spill och 
sanering skett ska journalföras och då utsläppet är av betydelse från miljöskyddssynpunkt ska 
tillsynsmyndigheten underrättas. 

- Vid problem med damning ska åtgärder vidtas för att minska damningen. 

- Rengöring av distributionsfordon får endast ske med vatten på iordningställd spolplats. 
Spolplatsen får ej stå i direkt förbindelse med vattendrag, sjö, tjärn eller annat likande ytvatten.  
 

- Buller från verksamheten ska begränsas så att det utomhus vid bostäder inte ger upphov till högre 
ekvivalent ljudnivå än följande riktvärden: 
 
50 dB(A) helgfri måndag – fredag  kl. 06.00 - 18.00 
45 dB(A) lör-, sön- och helgdag  kl. 06.00 - 18.00 
45 dB(A) kvällstid   kl. 18.00 - 22.00 
40 dB(A) nattetid   kl. 22.00 - 07.00 
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Nattetid (kl. 22-06) får den momentana ljudnivån utomhus vid bostäder inte överstiga 55 dB(A) som 
riktvärde. 

- Vid avslutning av verksamheten ska området städas och återställas till ursprungligt skick. Inga 
betongrester ska lämnas kvar.  

Avgift  
Vidare beslutar nämnden att Swerock AB ska betala 4 415 kronor i avgift för miljökontorets 
handläggning i ärendet. Nedlagd tid uppgår till 5 timmar. Avgiften tas ut med stöd av 
kommunfullmäktiges beslutade taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (KF 2019-11-
25 § 81). Timtaxan är 883 kr.  

Beslutet kan överklagas, se bilaga.   
 

Verksamhetskod 
Verksamheten faller in under 14 kap. 13 § miljöprövningsförordningen (2013:251) och omfattar 
anläggning för tillverkning av mer än 500 ton betong per kalenderår. 

 

Bakgrund 
Anmälan om uppställning av mobil betongstation inkom till miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-
10. Ärendet skickades på remiss till länsstyrelsen som inte inkommit med några synpunkter. 
Betongstationen kommer att etableras på fastigheten Lögda 4:31 inom projektområde för 
vindkraftpark. Avståndet till närmaste bostäder uppges till 2000 meter och närmaste vattendrag 
uppges till 1000 meter. Tillverkningen av betong kommer att pågå maj- oktober 2020 från kl. 05.00 – 
19.00. Produktionen bedöms uppgå till 10 000 m3 betong. Råvaror för tillverkning av betong är 
tillsatsmedel, ballast och cement. Dieselgeneratorer används för uppvärmning i processen om man 
inte kan koppla på sig på elnätet. Som farligt avfall uppkommer spillolja, batterier och lysrör. Cirka 
200 m3 processvatten per vecka kommer att behövas. Kommunalt vatten kan komma att användas 
eller så ansöks om vattenverksamhet hos länsstyrelsen för eget uttag. Problem med damning kan 
förekomma.  

Lagstiftning 
Enligt 2 kap 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som 
behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas 
bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

 

Enligt 2 kap 6 § miljöbalken ska det för en verksamhet eller åtgärd som tar 
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i anspråk ett mark- eller vattenområde, väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet 
ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Enligt 27 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

ska den myndighet som handlägger ett anmälningsärende när ärendet är tillräckligt utrett och om det 
behövs, i ett föreläggande till verksamhetsutövaren besluta om försiktighetsmått eller förbud enligt 
miljöbalken eller förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 a 
§ miljöbalken. 

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och 
förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som 
har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. 

 

Skäl till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att verksamheten inte innebär betydande miljöstörningar i 
omgivningen. Den tillfälliga uppställningen bedöms inte heller innebära risk för påtaglig skada på 
naturmiljön. Detta under förutsättning att försiktighetsmåtten följs och efterlevs. De försiktighetsmått 
som fastställts för verksamheten bedöms som vedertagna för denna typ av verksamhet.  

Lokaliseringen bedöms som lämplig då den befinner sig inom Fäbodbergets vindkraftpark med 
närhet till avsättningsområdet. Avståndet till bostäder medför att störningar för närboende kan 
minimeras. Likaså är avståndet till vattendrag på ett betryggande avstånd från direktutsläpp av 
suspenderandeämnen från rengöring av distributionsfordon.  

Försiktighetsmåtten är baserade utifrån vad verksamhetsutövaren själv angivit i anmälan och 
exempelvis arbetstider och uppställningsperiod utgår från vad verksamhetsutövaren uppgett. Det är 
naturligt att verksamhetsutövaren ska samla upp spill av exempelvis petroleumprodukter och att 
förvaringen ska ske för att minimera eventuella läckage eller olyckor. Riktvärdena för buller är 
vedertagna och brukar finnas som försiktighetsmått/villkor för i princip alla liknande verksamheter 
som täkter och industrier. Damning kan vara ett problem vid hantering av ballast, särskilt i torrt och 
blåsigt väder. Damning är både ett arbetsmiljöproblem men också en orsak till skador på växt- och 
djurliv. Därför finns krav om att åtgärder ska vidtas om problem med damning uppstår. Det åligger 
avslutningsvis verksamhetsutövaren att återställa området och städa upp på platsen efter att 
verksamheten avslutas. Rester av betong ska inte lämnas kvar då det kan betraktas som 
nedskräpning.  

 

Expedieras till 
Swerock AB, Industrivägen 41, 912 32 Vilhelmina 
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Dnr: MB-2020-149                                                        Miljö- och byggnadsnämnden 
    

§ 8 Revidering delegationsordning 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
- att anta reviderad delegationsordning. 

 
Bakgrund 
Nuvarande delegationsordning antogs 2019-12-18 § 65 §. 
 
Det bedöms finnas behov av att den revideras.   
 
Förändringar gentemot nu gällande delegationsordning 
Förändringar i förslaget är gulmarkerade.  
 
Bilagda handlingar 
Utkast delegationsordning  
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Dnr: MB-2020-387    MB-2019-387                                   Miljö- och byggnadsnämnden 
            Rättelse/MR                            

§ 9 Miljö- och byggnadsnämndens reglemente 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
- att föreslå Kommunfullmäktige att anta bilagt reglemente  
- att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all 
personal inom miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde (§ 6).  
 
 
Bakgrund 
Nämndens reglemente antogs 2011 och reviderades senast 2015. Sedan dess har det skett 
förändringar i lagstiftningen, en ny förvaltningslag och kommunallag har införts, samt GDPR, varför 
det finns ett behov av att revidera nu gällande reglemente.   
 
SKR har under 2018 tagit fram underlag för kommunernas styrelser och nämnders reglemente. Detta 
förslag följer SKRs underlag.  
 
 
Bilagda handlingar 
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden KF beslut 2015-11-23 § 69 
Utkast till reglemente med kommentarer 
KSAU’s yttrande 2020-03-17 § 30 
 
 
 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige  
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Fastighet: Viska 2:41 

                                                       

§ 10 Ansökan om tidsbegränsat lov 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
- att bevilja tidsbegränsat bygglov för kontor/möteslokal och bostad i befintlig byggnad med stöd 

av 9 kap. 33 § Plan- och Bygglagen, (PBL 2010:900).  

- att bygglovet upphör att gälla 2021-03-31 förutsatt att ansökan om förlängning ej skett. 

- Ett sådant bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst 
fem år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte över femton år. Lag (2017:266). 

- att projektet bedöms vara av den arten att certifierad ”Kontrollansvarig/sakkunnig” enl. PBL 10 
kap. 10–13 §§ ej behöver utses utan byggherren har ansvar för kontrollen och arbetets utförande 
utifrån den enkla kontrollplanen.  

- att ”Tekniska samråd” enl. PBL 10 kap 14 § ej anses nödvändigt för genomgång av ingivna 
handlingar och framtagen kontrollplan.  

- att fastställa kontrollplanen som inkom 2020-03-30. 

- att bevilja startbesked enl., PBL  10 kap 23 §.  

- att påminna sökanden om att byggherren på inga villkor får påbörja den tilltänkta åtgärden förrän 
överklagandetiden gått ut då beslutet ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar enl. 9 kap. 41 §. 

- att det s.k. ”Slutsamrådet” enl. PBL 10 kap. 3 § och 30–33 §§ anses ej nödvändigt. 

- att byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av ett ”Startbesked förrän 
byggnadsnämnden har gett ett ”Slutbesked” om nämnden inte beslutar annat enl. PBL 10 kap 34-
37 §§. 

- Kostnaden för lovet är 6962,56 kr. 
 

 
Bakgrund 
Viskabo Bygg & fastighet AB ansöker om tillfälligt bygglov för att få anordna kontor, mötes och 
bostadsmöjligheter i Fredrikas gamla kommunhus. 
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Bilagda handlingar 
 
- Ansökan dat 2020-02-04 
- Kontrollplan dat 2020-03-30 
- Situationsplan dat 2020-03-30 
- Ritning och rumsbeskrivning dat 2020-03-30 
 
  
 
Skäl till beslut 
Sökande vill använda Fredrikas gamla kommunhus för bostäder möteslokal och kontor.  Huset är 
idag detaljplanelagt för allmänt ändamål. 
’’Med allmän byggnad menas byggnad avsedd att tjäna sådant ändamål som det tillkommer stat eller kommun 
att tillgodose, exempelvis hus för post och tele, statlig ämbetsbyggnad, statskyrka, kommunalhus, brandstation, 
sjukhus, skola eller kommunal barnstuga.’’  
PBL 9 kap 33 § För nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder får ett tidsbegränsat 
bygglov ges, om sökanden begär det, platsen kan återställas och åtgärden uppfyller någon 
förutsättning enligt 30-32 a §§. 
Ett sådant bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem 
år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga femton år. Lag (2017:266). 
Ett tidsbegränsat bygglov får ges om en åtgärd uppfyller följande kriterier: 

 åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid, 

 sökanden har ansökt om ett tidsbegränsat bygglov, och 

 någon eller några, men inte alla, förutsättningar för bygglov är uppfyllda. 

För att uppfylla det krav på lämplighet för sitt ändamål som anges i 8 kap. 1 § 1 plan- och bygglagen (2010:900) 
ska en byggnad som innehåller bostäder vara utförd på ett sådant sätt att bostäderna i skälig utsträckning har 
avskiljbara utrymmen för sömn och vila, samvaro, matlagning, måltider, hygien och förvaring. 

Det är möjligt att sköta sin personliga hygien då det finns ett flertal toaletter, dusch och tvättstuga. 
Det finns Utrustning för Matlagning’ ’tillagning av mat och förvaring av livsmedel. dvs, Spis, ugn, 
kyl, frys och diskho samt en matplats. Det finns avskiljbara utrymmen för sömn och vila. Finns ett 
uppehållsrum i källaren för samvaro.  

Med stöd av detta så bedömer byggnadsenheten att tidsbegränsat bygglov skall beviljas.  

 
 

 

 

Expedieras till 
Sökande 
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§ 11 Delegationsbeslut 
 

Diarienummer Fastighet Rubrik 
MB-2019-292 STUGAN 15 Föreläggande enligt miljöbalken 
MB-2019-365 SÖRÅSELE 2:164 Beslut om undantag från renhållningsordningen 
MB-2019-372  Handlingsprogram LSO - grannkommuner 

MB-2019-339 SVALAN 2 

Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad, 
rivning och utvändig ändring,  plan ca 2 554 m²  samt  
plan 3 ca 113 m². 

MB-2019-344 RISSJÖ 2:44 Föreläggande enligt miljöbalken 
MB-2019-389 ÅSELE 2:58 Erfarenhetsklassning samt fastställande av årlig avgift 
MB-2019-390 EKORREN 5 Erfarenhetsklassificering samt fastställande av årlig avgift 
MB-2019-345 YXSJÖSKOGEN 2:1 Föreläggande enligt miljöbalken 
MB-2019-327 LÖGDA 14:3 Förbud att släppa ut avloppsvatten 
MB-2019-328 NORDANÅS 1:21 Förbud att släppa ut avloppsvatten 
MB-2019-382 GAFSELE 6:35 Beslut om strandskyddsdispens 
MB-2017-425 RENEN 8 Beslut om att ärendet avslutas 
MB-2018-19 SÖRÅSELE 1:24 Föreläggande enligt miljöbalken 
MB-2019-361 SÖRÅSELE 2:190 Beslut om att avsluta ärendet utan åtgärd 
MB-2019-338 LOMSJÖ 1:25 Slutbesked 
MB-2019-333 LOMSJÖ 9:5 Slutbesked 
MB-2019-360 BJÖRKSELE 1:51 Slutbesked 
MB-2019-59 RISSJÖLANDET 2:3 Slutbesked 
MB-2019-354 ALGOVIK 1:5 Slutbesked 
MB-2019-71 TALLSJÖ 5:32 Delegationsbeslut - Interimistiskt Slutbesked 
MB-2020-96 LÖNNEN 7 Beslut om registrering av livsmedelsverksamhet 
MB-2020-97 SÖRÅSELE 1:24 Tillstånd för enskilt avlopp 

MB-2020-36 ÅSELE 2:194 
Åsele kommuns lokal trafikföreskrift mot fordonstrafik  
under Åsele vintermarknad 2020 

MB-2020-27 GAFSELE 6:10 
Delegationsbeslut - Bygglov beviljas + startbesked  
godkänns 

MB-2020-45 LILLÖGDA 3:54 Granskning av anmälan om kompostering 
MB-2020-58 SANDEN 7 Granskning av anmälan om kompostering 
MB-2020-59 ÄLGSJÖ 1:33 Granskning av anmälan om kompostering 
MB-2020-60 HÄLLA 3:6 Delegationsbeslut 

MB-2020-113 LOMSJÖ 9:6 
Delegationsbeslut - Godkännande av anmälan 
 installation av eldstad i bastu 

MB-2020-113 LOMSJÖ 9:6 Slutbesked installation eldstad 
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MB-2019-239 LOMSJÖ 9:6 Slutbesked 
MB-2017-345 LOMSJÖ 9:6 Slutbesked 
MB-2012-343 LOMSJÖ 9:6 Slutbesked 
MB-2009-129 LOMSJÖ 9:6 Slutbesked 

MB-2020-40 LOMSJÖ 9:6 
Delegationsbeslut - Bygglov beviljas + startbesked 
godkänns 

MB-2020-95 BORGSJÖ 2:28 
Delegationsbeslut - Bygglov beviljas + startbesked  
godkänns 

MB-2019-159 TALLSJÖ 5:32 Slutbesked 
MB-2020-112 VISKA 1:151 Föreläggande enligt miljöbalken 

MB-2020-107 DRAKEN 19 
Delegationsbeslut - Bygglov beviljas +  
 godkänns 

MB-2020-121 LINGONET 1 Granskning av anmälan om kompostering 
MB-2020-74 VARPSJÖ 2:10 Ärendet avslutas 
MB-2020-73 LOMSJÖ 11:1 Ärendet avslutas 
MB-2020-72 LÅNGVATTNET 2:5 Ärendet avslutas 
MB-2020-71 SÖRNORET 1:18 Ärendet avslutas 
MB-2020-70 NORDANÅS 1:11 Ärendet avslutas 
MB-2020-67 ÄLGSJÖ 2:18 Ärendet avslutas 
MB-2020-30 SKOLAN 1 Ärendet avslutas 
MB-2020-69 NORRFORS 1:17 Ärendet avslutas 
MB-2020-88 PALMEN 3 Beslut om årlig kontrollavgift 
MB-2020-66 GAFSELE 3:45 Beslut om årlig kontrollavgift 
MB-2020-65 AVASJÖ 8:5 Beslut om årlig kontrollavgift 
MB-2020-87 VISKA 2:5 Beslut om årlig kontrollavgift 
MB-2020-86 MEJERIET 8 Beslut om årlig kontrollavgift 
MB-2020-85 VISKA 2:93 Beslut om årlig kontrollavgift 
MB-2020-83 LINDEN 5 Beslut om årlig kontrollavgift 
MB-2020-82 SJUKSTUGAN 2 Beslut om årlig kontrollavgift 
MB-2020-81 SKOLAN 1 Beslut om årlig kontrollavgift 
MB-2020-80 ÅSELE 2:58 Beslut om årlig kontrollavgift 
MB-2020-79 EKORREN 5 Beslut om årlig kontrollavgift 
MB-2020-78 HOTELLET 1 Beslut om årlig kontrollavgift 
MB-2020-77 RIPAN 9 Beslut om årlig kontrollavgift 
MB-2020-76 VISKA 2:44 Beslut om årlig kontrollavgift 
MB-2020-75 PILEN 5 Beslut om årlig kontrollavgift 
MB-2012-171 GAFSELE 9:1 Slutbesked 
MB-2020-128 ÅSELE 1:82 Granskning av anmälan om kompostering 
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MB-2020-106 MEJERIET 14 
Delegationsbeslut - Bygglov beviljas + startbesked 
 godkänns 

MB-2020-105 VISKA 2:42 
Delegationsbeslut - Bygglov beviljas + startbesked  
godkänns 

MB-2020-104 SVALAN 2 
Delegationsbeslut - Bygglov beviljas + startbesked  
godkänns 

MB-2020-103 SKOLAN 1 Delegationsbeslut - Bygglov beviljas + startbesked godkänns 
MB-2020-114 VÄSTERNORET 6:1 Beslut om strandskyddsdispens 

MB-2020-119 ÅSEN 4 
Delegationsbeslut - Bygglov beviljas + startbesked 
 godkänns 

MB-2020-130 ÅSELE 2:4 Beslut om strandskyddsdispens 

MB-2017-71 SÖRÅSELE 2:146 
Beslut om anstånd gällande föreläggande om åtgärder  
av avloppsanläggning 

MB-2018-211 GAFSELE 15:3 Startbesked 

MB-2020-100 ÅSELE 2:4 
   Delegationsbeslut - Bygglov beviljas för enbostadshus  
   och garage 

 

 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

4 beviljade tillstånd 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
-  att notera delegationsärendena och lägga dem till handlingarna. 
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§ 12 Delgivningar 
 

Diarienummer Fastighet Rubrik 
MB-2019-379  Yttrande avseende vattenskyddsområde Åsele 
MB-2019-380  Yttrande avseende vattenskyddsområde Fredrika 
MB-2019-228 VISKA 2:37 Skrivelse angående nedskräpad fastighet 
MB-2019-100 BJÖRNEN 6 Ev. permanentboende i en källarlokal 

MB-2018-283 
SVART 
BÄCKEN 1:8 Olovligt utnyttjande och uppförande av byggnadsverk. 

MB-2019-389 ÅSELE 2:58 Livsmedelskontroll 

MB-2017-350 ÅSELE 2:4 
LNs beslutar att inte överpröva kommunalt 
 beviljad strandskyddsdispens 

MB-2019-390 EKORREN 5 Livsmedelsinspektion 
MB-2019-391 PALMEN 3 Livsmedelsinspektion 
MB-2019-392 HOTELLET 1 Livsmedelsinspektion 

MB-2019-393  
Enkät för rapportering till Jordbruksverket -  
Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan 

MB-2019-394  Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall 
MB-2020-25 SJUKSTUGAN 2 Tobakstillsyn 

MB-2018-280 RÖNNEN 2 
Kommunicering daterad 2019-12-15 (rättelseföreläggande) 
översatt till Polska 

MB-2020-26 VILLAN 6 Livsmedelskontroll 
MB-2020-28 LINDEN 5 Livsmedelskontroll 
MB-2020-29 PILEN 5 Livsmedelskontroll 
MB-2020-30 SKOLAN 1 Tobakstillsyn 
MB-2020-31 SKOLAN 1 Tobakstillsyn 
MB-2020-32 VISKA 2:42 Tobakstillsyn 
MB-2020-33  Enkät om miljöbalkstillsyn 2019, Naturvårdsverket 
MB-2020-34  Plan-, bygg- och tillsynsenkäten 2019 
MB-2020-34  Enkätsvar 
MB-2019-361 SÖRÅSELE 2:190 Skrivelse - en fråga som vi önskar få svar på 

MB-2020-37  
Utbrottsrapportering - matförgiftning,  
dricksvattenbrunnar 

MB-2020-50  Kartläggning av högfluorerade ämnen (PFAS) i vatten 

MB-2020-51 HÖGÅSEN 3:1 
Anmälan om vattenverksamhet för kännedom - 
 trumbyte väg 591 

MB-2020-52  
Rapportering avseende tillsyn av växtskyddsmedel  
utförd 2019 
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MB-2020-54  Rapportering av Reach tillsyn utförd under 2019 

MB-2020-55  
Rapportering gällande tillsyn enligt Biocidförordningen 
 utförd 2019 

MB-2020-56  
Rapportering gällande tillsyn enligt CLP förordningen  
utförd 2019 

MB-2020-61 SÖRÅSELE S:5 Fisketävling Åselenappet 2020 

MB-2020-62  
Yttrande angående anordnandet av offentlig tillställning,  
Varpsjönappet 2020 

MB-2020-63  
Verksamhetsberättelse energi- och klimatrådgivning  
Åsele kommun 2019 

MB-2020-64 
KÄRING 
BERGET 1:1 Nytt namn på Gammelgården vid Lögdasundsselet 

MB-2020-84 HOTELLET 1 Tillsyn av verksamhet 
MB-2020-89 SJUKSTUGAN 2 Tillsyn av verksamhet 
MB-2020-90 SJUKSTUGAN 2 Tillsyn av verksamhet 
MB-2020-91 MEJERIET 8 Tillsyn av verksamhet 
MB-2020-92 ÅSELE 2:170 Anmälan om vattenverksamhet för kännedom - småbåtshamn 
MB-2020-94 BILEN 3 Tillsyn av verksamhet 
MB-2020-36 ÅSELE 2:194 Yttrande från polisen 
MB-2020-36 ÅSELE 2:194 Yttrande från Räddningschefen 

MB-2020-27 GAFSELE 6:10 
Underrättelse om beviljat bygglov till rågrannar och  
kända sakägare 

MB-2020-38 VISKA 2:42 Yttrande med anledning av kommunicering 
MB-2020-101  Aktuell Hållbarhets kommunrankning 2020 

MB-2020-108 ÅSELE 2:194 
Åsele Astma och Allergiförening vill bjuda in MB ledamöter 
 till träff angående 5 G 

MB-2020-110  
Kommunernas rapportering till vattenmyndigheterna av 
 genomförda åtgärder 2018 

MB-2018-451  
Yttrande över ansökan om nätkoncession från vindkraftspark  
Kvällåliden till ställverk vid Norrtjärn 

MB-2014-214 LAXEN 3 Skrivelse 

MB-2020-40 LOMSJÖ 9:6 
Underrättelse om beviljat bygglov till rågrannar och kända 
 sakägare 

MB-2020-115  

Beslut om underhållsarbete på kraftledningen UL7 S1-2 mellan  
Vargfors och Tuggen samt mellan Tuggen och Hjälta  
(Västernorrlands Län),  
Norsjö, Vindelns, Lycksele och Åsele kommuner 

MB-2011-189 LOMSJÖ 2:22 Rapport undersökning täkt, Lomsjö 11:1 och 2:22 
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MB-2020-95 BORGSJÖ 2:28 
Underrättelse om beviljat bygglov till rågrannar och kända  
sakägare 

MB-2020-92 ÅSELE 2:170 
Beslut angående anläggande av nedtagningsramp 
 pir och brygga i Åsele tätort 

MB-2020-118  

Föreläggande enligt miljöbalken och samråd enligt  
kulturmiljölagen för ombyggnation och förstärkning av 
ledningsnätet mellan Björksele och Näverberget, Åsele kommun 

MB-2020-102 VARGEN 15 Begäran om ändring/ komplettering av ansökan 

MB-2020-107 DRAKEN 19 
Underrättelse om beviljat bygglov till rågrannar och kända 
sakägare 

MB-2020-123 SKOLAN 1 Hälsoskyddstillsyn 
MB-2020-125  Synpunkter på Katthemmet 
MB-2020-38 VISKA 2:42 Begäran om komplettering av ansökan 

MB-2020-126  
Yttrande över ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
 lokala föreskrifter 

MB-2020-127  
Yttrande över ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och  
lokala föreskrifter 

MB-2020-132 LÖNNEN 7 Avregistrering av livsmedelsverksamhet 

MB-2018-213 
KVÄLL 
TRÄSK 1:5 Tillstånd till täktverksamhet på naturgrus 

MB-2020-105 VISKA 2:42 
Underrättelse om beviljat bygglov till rågrannar och kända 
 sakägare 

MB-2020-134 PALMEN 4 Avregistrering av livsmedelsverksamhet 
MB-2020-135  Valärende - val till miljö och byggnadsnämnden 2019- - 2022 
MB-2020-136  Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall 
MB-2020-137  Föreningen VA-i-tiden 
MB-2020-138  Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall 

MB-2020-119 ÅSEN 4 
Underrättelse om beviljat bygglov till rågrannar och kända 
 sakägare 

MB-2020-147  Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall 

MB-2020-51 HÖGÅSEN 3:1 
Beslut om byte av vägtrumma på fastigheten Högåsen 3:1,  
Åsele kommun 

MB-2020-114 
VÄSTER 
NORET 6:1 Beslut skickat till länsstyrelsen 

  Informationsbrev YHV 2_20 

  Nyhetsbrev December 2019 

  Nyhetsbrev Januari 2020 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
- att notera delgivningarna och lägga de till handlingarna. 
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§ 13 Kurser och konferenser 
 

1. Tillsynsvägledning (TVL) via Skype inom arbetet med förorenade områden, Åtgärdsportalen. Skype 25 februari. 
Länsstyrelsen Gävleborg. 

2. Tillsynsvägledning (TVL) via Skype inom arbetet med förorenade områden, Flyktiga föroreningar i fysisk 
planering. Skype 11 mars. Länsstyrelsen Gävleborg. 

3. Ett distansseminarium från Miljömedicin norr, Vedeldning ett hälsoproblem eller inte för Norrlands 
inlandskommuner? Norrlands universitetssjukhus, 19 mars Umeå. 

4. Inbjudan till möte om främmande invasiva arter i län och kommuner, distansseminarium 4 februari. Länsstyrelsen 
Norr- och Västerbotten. 

5. Inbjudan till avloppsseminarium med Naturvårdsverket – möjlighet att delta via Skype. 6 februari. 
Länsstyrelserna. 

6. Miljödagarna 2020, 24 mars Umeå. Länsstyrelsen Västerbotten. 
7. Temautställning 
8. Kartdagarna i Karlstad 24-26 mars 2020 Digitala detaljplaner. Region Gotland. 
9. SAMSA-träff fredag den 3 april 2020 – Hotell Lappland Lycksele. 
10. Länskonferens om transport- och infrastruktur, 20 mars Lycksele. Region Västerbotten. 
11. Länsträff för livsmedelsinspektörer äger rum 1-2 april 2020, på Ansia i Lycksele. 
12. Dialog kring samverkan för en effektiv samhällsbyggnadsprocess. 26 mars Stockholm. Boverket – Lantmäteriet. 
13. Inbjudan till Sveriges miljökommuners vårdkonferens i Stockholm 22–23 april 2020. Sveriges miljökommuner 

(Tidigare FAH - Kommunerna och Miljön) 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
- att notera kurser och konferenser och lägga de till handlingarna. 
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Dnr: MB-2019-359   Miljö- och byggnadsnämnden 
Fastighet: Viska 2:93 

 

§ 14  Beslut om anstånd avseende föreläggande med vite med stöd av 
§§ 22-23 livsmedelslagen 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
- Att bevilja Vildmarkens HVB AB (556786-7832) anstånd avseende åtgärder av det gemensamma 
köket, så det uppfyller kriteriet lättrengörbara ytskikt. Anståndet beviljas till och med 2020-08-30. 
 
Bakgrund 
Miljö- och byggnadsnämnden fastställde 2019-12-18, §69, föreläggande med vite om 100 000 kr, att 
åtgärda det gemensamma köket. Kravet innebar utbyte av befintligt kök.  
 
Verksamheten kontaktade miljökontoret 2020-03-30 och berättade att beställt kök har fått 
leverensfördröjning. Leverantören har meddelat att leverans kommer att ske andra veckan i maj. 
Vildmarkens HVB bedömer att tiden är för kort för att kunna montera köket till den 1 juni, där det 
också finns risk för ytterligare fördröjningar.  
 
Skäl till beslut 
Utifrån rådande samhällssituation, med pandemi, bedöms det skäligt att ge anstånd. 
Anståndsdatumet har kommunicerats med verksamheten, som bedömer att det är möjligt att få köket 
färdigt tills dess.   
 
 

 
Expedieras till 
Vildmarkens HVB, Vegagatan 1, 761 32  Norrtälje (med mottagningsbevis) 

 


