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§ 1 Val av justerare 
 
Val av justerare för justering av protokollet av sammanträdet. 
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar;  

- att välja Sylvia Schöne till att justera protokollet för dagens sammanträde. 
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§ 2 Fastställande av föredragningslista 
 
Ärenden enligt utsänd föredragningslista. 
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar; 

- att behandla ärenden enligt upprättad föredragningslista. 
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§ 3 Information 

 Detaljplan. Skogsbruksskolan, Tingshuset. 
 Covid 19. 
 Dokumenthanteringsplan och arkiv. 
 Budget 2022. 
 Lokala trafikföreskrifter. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar;  

- att notera informationen. 
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Dnr: MB-2020-333 
                       

Miljö- och byggnadsnämnden 
 

§ 4 LIS-område Fredrika 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar; 

- Att Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa LIS-området för Fredrika.  

Att paragrafen justeras direkt. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun i sin översiktsplan redovisa områden som kan gynna 
utveckling, sysselsättning och service på landsbygden. I LIS-områden kan lättnader i strandskyddet 
bli aktuellt för exempelvis boende, turism eller andra verksamheter som bedöms kunna utveckla 
landsbygden.  

Åsele kommun antog 2019 ett tillägg till kommunens översiktsplan avseende landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. Kommunen pekade då ut 8 områden som ansågs uppfylla de kriterier som anges i 7 
kap 18 e § i miljöbalken. Efter visat intresse att bebygga ett område vid Viskasjön i Fredrika har 
Miljöenheten tagit fram ett förslag på LIS-område. Förslaget har varit utställt och remissvar har 
inkommit från Länsstyrelsen och ett antal berörda fastighetsägare. Synpunkterna har bearbetats i 
förslaget. 

Skäl till beslut 
Efter att ha granskat förutsättningarna på platsen bedöms området attraktivt som LIS-område 
eftersom det är få motstående intressen, det redan finns tekniska försörjningssystem som vatten och 
avlopp samt att det bedöms finnas möjlighet till en förstärkning av underlaget för en välfungerande 
service på orten.  

 
Bilagda handlingar 
Förslag till LIS-område Fredrika 
Remissvar från Länsstyrelsen och övriga 
Granskningsutlåtande 
 

 
 
 
 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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Dnr: MB-2020-352 

                       

 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

§ 5 DETALJPLAN ÅSELE 1:81 M.FL - Anta Undersökning av risk för 
betydande miljöpåverkan 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar;  

-att anta undersökning av risk för betydande miljöpåverkan.  
 
SAMMANFATTNING AV ÄRENDE 
I varje detaljplan skall undersökning av risk för betydande miljöpåverkan utredas för att kartlägga 
behovet av att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. I detta ärende finner vi ingen risk för 
betydande miljöpåvekan. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
Undersökning av risk för betydande miljöpåverkan dat. 2021-03-22 
Tjänsteskrivelse dat. 2021-03-22 
Länsstyrelsens yttrande dat. 2021-03-22 
 
BEDÖMNING 
Undersökning av betydande miljöpåverkan har utförts av WSP tillsammans med undertecknad. 
Undersökningen visar inga risker för betydande negativ påverkan vilket gör att någon 
miljökonsekvensbeskrivning ej behöver upprättas. Länsstyrelsen har fått tillfälle att yttra sig i frågan 
och anser inte att någon miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.  
Förvaltningens bedömning är att planen inte bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Tagit hänsyn till Barnkonventionen 
Beslutet rör ej barn i den utsträckning att barnkonventionen bedöms påverkas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till 
Miljö och byggs kansli, Tekniska avdelningen. 
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Dnr: MB-2021-61 

                       

 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

§ 6 Utöka samverkan 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  

 
- att ge tillförordnad miljö- och byggchef i uppdrag att utreda möjligheten till utökad samverkan med 
grannkommuner.  

Återkoppling i ärendet ska ske till nämnden vid nämndsammanträdet i juni 2021.  

 
Bakgrund 
För att nämnden ska klara av sitt uppdrag inom beslutade budgetramar har man varit tvungen att 
söka samverkan med andra kommuner för bland annat livsmedelskontrollen, 
byggnadsinspektörstjänsten och GIS-samordning. Det har kommit synpunkter om att nämnden borde 
anställa egen personal men utifrån beslutad budget finns inte det utrymmet.  
 
Vid budgetberedningen inför 2022 beskrev tf miljö- och byggchef för budgetberedningen de 
utmaningar man har inom Miljö- och bygg gällande sårbarhet då tjänstemannaorganisationen enbart 
består av två personer. Budgetberedningen menade att frågan ska hanteras av miljö- och 
byggnadsnämnden.  

Skäl till beslut 
För att kunna hantera ärendet vidare bör någon ges i uppdrag att se över möjligheterna med utökad 
samverkan med grannkommunerna, både inom tjänstemannaorganisation och nämnd. Inledningsvis 
bör man utreda intresset hos grannkommunerna. Arbetet bedöms kunna bli tidskrävande och kan 
komma att leda till att ordinarie verksamhet blir lidande. Men för att minska sårbarheten i 
förlängningen bedöms detta vara nödvändigt.  
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Dnr: MB-2021-31 

                       
 

 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

§ 7 Årsredovisning 2020 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  

 
- att notera årsredovisningen och lämna den vidare till Kommunfullmäktige.  

 
Bakgrund 
Årsredovisning 2020 har upprättats. Miljö- och byggnadsnämndens resultat uppgår till ett 
plusresultat om 83 tkr.  
 
Bilagda handlingar 
Årsredovisning 2020 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Dnr: MB-2021-49 

                       
 

 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

§ 8 Årsuppföljning av kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
 
Bakgrund LSO 
Kommunen skall årligen genomföra en uppföljning av de uppgifter enligt LSO som kommunen är 
skyldig att utföra enligt lagen. Syftet med uppföljningen är att se om de uppsatta målen för 
verksamheten uppnåtts. Uppföljningen är en del av kommunens egenkontroll. Uppföljningen skall 
redovisas i ansvarig nämnd samt till centrala myndigheter. De centrala myndigheternas roll är att 
skapa en regional samt nationell bild över kommunernas verksamhet inom området skydd mot 
olyckor. 
 
Uppföljningen skall omfatta områdena: 
 

• Intern styrning och kontroll. 
• Egenkontroll. 
• Resurser och utbildning. 
• Tillsyn - Brandskydd enligt LSO 2 kap. 2§. 
• Tillsyn – Farlig verksamhet LSO 2 kap. 4§. 
• Brand – och olycksförebyggande arbete. 
• Räddningstjänst. 
• Rengöring och brandskyddskontroll. 
 

Bakgrund LBE 
Kommunen skall årligen till MSB insända en uppföljning av de uppgifter enligt LBE som kommunen 
är skyldig att utföra enligt lagen. Syftet med uppföljningen är att ge en nationell bild över 
efterlevnaden av lagen. Den nationella bilden ska främst kunna användas för att inrikta MSB:s tillsyn 
och ligga till grund för tillsynsvägledning gentemot kommunerna. Den nationella bilden ska också 
kunna användas inom myndigheten som underlag för val av och påvisandet av behov av aktiviteter 
och prestationer i övrigt t.ex. utfärdandet av föreskrifter, kompentensutveckling samt stöd och råd till 
kommunerna. 
 
Bilagda handlingar 
Årsuppföljning  
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar;  

- att notera Årsuppföljningen. 



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Miljö- och byggnadsnämnden   2021-04-07    Sida 11 av 16 
 
 

________________________________________________________________________________________ 
Miljö- och byggnadsnämnden   Utdragsbestyrkande 
Sign. 

MB-2021-43  041 

 

§ 9 Ekonomisk rapport januari - mars 2021 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar;   

- att notera informationen och lägga dem till handlingarna 

 

Bakgrund 

Redovisning av det ekonomiska utfallet för Miljö- och byggnadsnämnden 2021-01-01 – 2021-03-31.  

 

Bilagda handlingar 

Ekonomisk redovisning 
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Dnr: MB-2021-82 

                       
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

 

§ 10 Laddinfrastrategi för Åsele kommun 
 
 
Remiss 
Representanter från Åsele kommun har tillsammans med de kommunala 
bolagen, Fossilfria transporter i Norr och Biofuel Region tagit fram ett 
utkast för Strategi för laddinfrastruktur. De politiska partierna har i ett 
första skede getts möjlighet att inkomma med synpunkter på strategin. 
Åsele partiet har inkommit med ett förslag på ändring, se kommentar under 
avsnittet Målbild 2030 punkt 4 i bilagan. 
 
Ni ges härmed möjlighet att inkomma med synpunkter på strategin. Om ni 
har några synpunkter vill vi gärna få in dem senast den 6 maj 2021. 
Synpunkterna lämnas med fördel digitalt till kommun@asele.se. Ange KS- 
2021-108 i ämnesraden. 

 

Bilaga: 
Remiss laddinfrastruktur 
Remissversion Strategi för laddinfrastruktur Åsele kommun - 2030 

 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande yttrande; 
 
Förslaget till Laddinfrastrukturplanen verkar bra genomtänkt med strategier för att främja publik 
laddning. 
Målen av publika landningsplatser, snabbladdare samt placeringar verkar bra och att kommunen inte 
går in som medfinansiär verkar rimligt. Man bör ge andra aktörer privata som företag öppning till att 
installera laddplatser för uthyrning, bidrag finns. 
Tycker att vi bör trycka på att trafikplatsen bör ha en laddstation och att Trafikverket borde 
omvärdera sånt beslut.  
Det är ett rimligt mål med minst 50% av lätta fordon i den offentliga verksamheten ska vara 
fossiloberoende, varav eldrivna utgör huvuddelen fram till 2030. 
Kommunkoncernens strategi är även den rimligt tänkt och att man har en tydlig investeringsplan 
inför framtida fordonsinköp. 
En bra och realistisk plan för vår lilla kommun. 
 

Expedieras till 
kommun@asele.se  Ref KS-2021-108 
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§ 11 Delegationsbeslut 
 

Miljöenheten 

Strandskyddsdispens 2  
Granskning kompost 3  
Granskning köldmedia 5  
Värmepump  1  
Övrigt  21  

 

Plan och bygg 

Bygglov  16 
Starbesked  3 
Anmälningar 2 
Parkeringstillstånd -  
för rörelsehindrad 3 
Belägenhetsadress 4    

 

Räddningstjänst 

Egensotning  1 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar;  

-  att notera delegationsärendena och lägga de till handlingarna. 
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§ 12 Delgivningar 
 

Diarienummer Fastighet Rubrik 
MB-2020-379  Plan-, bygg- och tillsynsenkäten 2020 
MB-2020-375 PILEN 5 Livsmedelsinspektion - distanskontroll 
MB-2020-376 SKOLAN 1 Livsmedelsinspektion - distanskontroll 

MB-2020-386  
Rapportering av kontroll av animaliska 
 biprodukter 2020 

MB-2020-387  
Verksamhetsberättelse energi- och 
 klimatrådgivning Åsele kommun 2020 

MB-2021-1 SLÄPVAGNEN 2 Miljöskyddsinspektion 
MB-2021-4  Aktuell Hållbarhets kommunrankning 2021 
MB-2020-377 PALMEN 3 Livsmedelsinspektion 
MB-2021-9 ÅSELE 2:144 Miljöskyddsinspektion 

MB-2018-269 
BAKSJÖBERG 
1:10 FK Överklagan av beslut i M2372-20 

MB-2021-12 HOTELLET 1 Tillsyn av verksamhet 

MB-2021-15  
Naturvårdsverkets begäran om  
 kommunens miljöbalkstillsyn under 2020 

MB-2021-21  Polisanmälan av misstänkt illegal deponi 
MB-2021-8 FLAKET 1 Miljöskyddsinspektion 
MB-2021-23  Transport av farligt avfall 
MB-2021-13 SÖRÅSELE 2:190 Yttrande 

MB-2020-343  
Info. gällande svar på anmälan och  
 gällande underspända limträtakstolar 

MB-2020-338 RÖLLEKAN 1 
Underrättelse om beviljat bygglov till rågrannar 
 och kända sakägare 

MB-2021-30  Hälsoskyddsinspektion 

MB-2021-42  
Beslut om licensjakt efter lodjur i Västerbottens län 
2021 

MB-2021-50  
Rapportering gällande tillsyn enligt  
Biocidförordningen utförd 2020 

MB-2021-51  
Rapportering avseende tillsyn av växtskyddsmedel  
utförd 2020 

MB-2021-52  
Rapportering gällande tillsyn  
 CLP förordningen utförd 2020 

MB-2021-55 VISKANÄS 1:4 Bygga en stuga 30 meter från Viskasjön 
MB-2021-58 HOTELLET 1 Tillsyn av verksamhet 
MB-2021-59 SKOLAN 1 Tillsyn av verksamhet 
MB-2021-46 SJUKSTUGAN 2 Tillsyn av verksamhet 
MB-2021-48 PALMEN 3 Inspektionsrapport 
MB-2021-68  Miljöenhetens yttrande 
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MB-2021-73 MEJERIET 8 Livsmedelsinspektion 

MB-2021-75  
Juridisk fråga till riksdagsförvaltningen  
och EU kommissionen 

MB-2021-77 ALEN 4 Fusk med Jordgubbar 
MB-2020-352 ÅSELE 1:81 Yttrande från Länsstyrelsen 

MB-2009-70  
Remissvar med anledning av ansökan  
 förlängd igångsättningstid 

MB-2020-351  
Kf beslut KS-2021-03-15 § 13, överlåtelse av ansvar för 
tillsyn enligt miljöbalken 

MB-2021-86  Byggnadsnämndernas tillsynsarbete 
MB-2021-88  Rapportering av Reachtillsyn utförd under 2020 

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar;  

- att notera delgivningarna och lägga de till handlingarna. 
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§ 13 Kurser och konferenser 
 

1. Träff om enskilda avlopp VISS den 13 april. Länsstyrelsen. 
2. Inbjudan - Remisskonferens om strandskydd den 9 mars 2021. SKR 
3. Inbjudan till: Kulturmiljö som resurs - att bygga och bo på landsbygden 26 mars. 

Länsstyrelsen. 
4. Samrådsmöte med Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt. Länsstyrelsen 

Västernorrland.  
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar;  

- att notera kurser och konferenser och lägga de till handlingarna. 

 


