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MBN § 65 Dnr MBN 2021-1982

Långsved 2:1 – Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus

Miljö- och byggnämndens beslut
Förhandsbesked beviljas för sökt åtgärd.

Avgiften är 9 450 kronor enligt punkt 10.1 i fastställd taxa. Faktura 
skickas separat. 

Som villkor för beslutet gäller att utformning av byggnader ska 
anpassas efter områdets kulturhistoriska värden. Nya byggnader ska 
eftersträva enkla former där volym, karaktärsdrag och proportioner 
har släktdrag med den äldre bebyggelsen. Fasader ska vara av trä och 
färgsättning ska vara med dova färger. Taklutning mellan 25 – 35 
grader. Byggnader ska utformas med enkla former med begränsade 
takutsprång och inga stora takkupor eller frontespisar. Rektangulära 
byggnader utan breda gavlar.
___

Sökande
Bengt Joel Adolfsson, Myssjö 834, 845 73 Oviken.

Ärende
Ärendet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fyra 
enbostadshus med komplementbyggnader. Tilltänka tomter uppgår 
till ca 2500 m2 och ligger i Långsved söder om Oviken. 
Bostadshusen uppförs med en eller två våningar med en maximal 
byggnadsarea på 240 m2. Komplementbyggnaderna uppförs i en 
våning med en maximal byggnadsarea på 60 m2. Parkeringar 
anordnas inom den egna tomtplatsen och ny infart ansluts till 
befintlig infartsväg. Bostadshusen ansluter vatten till en 
vattenförening och avlopp anordnas med enskilda lösningar. 
Sophämtning sker efter stora vägen. Platsbesök genomfördes 2021-
11-03. Närmaste busshållplats ligger ca 2 km bort.

Förutsättningar
Fastigheten är belägen utanför antagen detaljplan samt utanför 
sammanhållen bebyggelse.

Fastigheten omfattas av översiktsplan för Bergs kommun.

Fastigheten ligger utanför område för kommunalt vatten och avlopp.

Området ligger inom Riksintresse för Kulturmiljövärden och friluftsliv. 

Fornlämningskontroll är utförd av miljö- och byggavdelningen, inga 
fornlämningar finns registrerade på platsen. 
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Utredning
Ärendet har skickats på remiss till Miljö, Vatten och miljöresurs, 
LRF, Tåssåsens sameby och Ångron Långsved vattenförening.
Vatten- och miljöresurs framför att enligt ansökan kommer 
väglutning inte överstiga 8% vilket oftast är framkomligt för 
slambilen. Slambilens framkomlighet är utöver lutning även 
beroende av tex. hur hårdgjord vägen är, vägbredd, kurvdragning 
och vändmöjlighet. Det är slambilens förare som inför varje tömning 
avgör om vägen är farbar. Om vägen vid tömningstillfället ej är 
farbar utgår bomkörningsavgift och extratömning får beställas när 
vägen är åtgärdad. Plan uppställningsplats för slambilen ska finnas 
inom max 20 m från slambrunn. Högsta nivåskillnad mellan 
uppställningsplats och botten på brunnen får vara max 6 m. 
Slambilen backar ofta upp för branta backar vilket innebär att 
vändmöjlighet, utöver längst ned vid tomterna, även behöver finnas 
innan angöring av ”stora” vägen.
Ny väg i området ska utformas enligt kommunens riktlinjer för 
enskilda vägar. Sökande har ordnat så att det går att vända där den 
nya infarten ansluter till befintlig väg och skapar en T-korsning. 
Miljö framför att de inte ser några uppenbara hinder för anläggande 
av avlopp, men vilken teknik som kan bli aktuell är beroende av
markens genomsläpplighet, avstånd till berggrund och 
grundvattennivån på fastigheten. Det är sådant som
sökanden behöver utreda närmare i samband med att man söker 
tillstånd för enskilt avlopp. Och såklart måste närheten till Storsjön 
beaktas vid planering av avloppet samt val av teknik och placering.
Övriga instanser, LRF, Tåssåsens sameby och Ångron Långsved 
vattenförening har ingen erinran att framföra.

Grannar och andra berörda sakägare har getts möjlighet att lämna 
synpunkter. Yttrande med erinran har inkommit från en fastighet där 
de framför att området har högar kulturvärden och byggnationerna i 
området skulle allvarligt förstöra en gammal kultur- och 
jordbruksbygd för all framtid. Sökande har fått bemöta skrivelsen 
och har inget att tillägga. Området gränsar till äldre kulturvärdefull 
bebyggelse och ligger inom Riksintresse för kulturmiljön 
Storsjöbygden (Z25). Värdetexten för riksintresset framför bland 
annat öppet jordbrukslandskap med radbyar och äldre gårdar med 
1800-talsgården som dominerande gårdstyp på höjd- och 
sluttningslägen med vida utblickar. Det öppna jordbrukslandskapet 
bevaras i området med dess utblickar och brynzoner mot 
jordbruksmarken lämnas orörda. En naturlig gräns återfinns mellan 
ny bebyggelse och den äldre gården och det öppna landskapet. 
Tillkommande byggnader ska anpassas till omgivningen och 
kulturvärdena på platsen och beslutet förenas med ett villkor om 
detta krav. Närliggande jordbruksmark bedöms inte påverkas i sådan 
grad av åtgärden att marken tas ur produktion. En mindre del av 
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jordbruksmarken bebyggs västerut i området och brukningsvärd 
jordbruksmark får endast tas i anspråk för ett allmänt intresse. Vid 
bedömning om marken är brukningsvärd ska bedömningen utgå ifrån 
markens beskaffenhet, läge och behov. Jordbruksmarken består av 
ett mindre avgränsat område på ca 3000 m2. Marken bedöms inte 
vara brukningsvärd jordbruksmark. Åtgärden bedöms uppfylla 
kraven enligt 2 kap 2 § och 6 § plan- och bygglagen (PBL). Vidare 
bedöms åtgärden inte medföra en påtaglig skada på riksintresset för 
kulturmiljön och friluftslivet. Vid en avvägning mellan allmänna 
intressen (Riksintressen, jordbruksmark) och enskilda intressen 
enligt 2 kap 1 § bedöms det enskilda intresset att bebygga marken 
väga tyngre. Vidare bedöms åtgärden vara förenlig med gällande 
Översiktsplan för Bergs kommun.

Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216 och 
SFS2017:359) gäller och berör ljudnivåer utomhus. Byggnaderna 
uppförs på ett betryggande avstånd på ca 50 meter från vägmitt och 
det bedöms finnas goda förutsättningar för att uppfylla bullerkraven 
invid vägen.

Miljö och bygg bedömer att marken är lämplig för bostadshus och ett 
positivt förhandsbesked bör kunna ges då den föreslagna åtgärden 
uppfyller kraven enligt 2 kap 2 §, 5 §, 6 § och 9 § plan- och 
bygglagen.

Skäl till beslut
Förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL. 

Gällande taxa beslutades av kommunfullmäktige i Berg kommun, med 
stöd av 12 kap. 8-11 § PBL. Tidsfristen började löpa 2022-02-07 och 
beslut fattades 2022-03-24, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats enligt 12 kap. 8 
a § PBL.

Beslutsgrundande handlingar 
Remissvar, inkommen 2022-03-08
Yttrande, inkommen 2022-03-03
Remissvar, inkommen 2022-03-03
Situationsplan, inkommen 2022-03-02
Remissvar, inkommen 2022-03-01
Remissvar, inkommen 2022-02-23
Epostmeddelande, inkommen 2022-02-16
Övrigt, inkommen 2022-02-07
Fotomontage, inkommen 2021-11-03
Sammanställning e-tjänst, inkommen 2021-10-11
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Upplysning
Beslut om förhandsbesked innebär inte en rätt att påbörja åtgärder. 
Åtgärder får inte påbörjas innan bygglov och startbesked lämnats. 

Området omfattas av strandskydd och förhandsbeskedet förutsätter 
en positiv strandskyddsdispens.

Exakt utformning av fastighet får ske vid fastighetsbildningsåtgärd 
med lantmäteriet.

Husutformning och dylikt får prövas vid bygglovsansökan, varvid 
det förutsätts att kulturvärdena i området beaktas.

Förhandsbeskedet är bindande vid en kommande bygglovsprövning 
om ansökan om detta görs inom två år från den dag beslutet vunnit 
laga kraft (plan- och bygglag 2010:900). 

Beslutet ska kungöras i Post- och Inrikes tidningar samt meddelas 
grannar. Detta görs av miljö och byggnämnden. Den sökande bör 
förvissa sig om att beslutet vunnit laga kraft. Beslutet vinner normalt 
laga kraft då överklagandetiden har gått ut och ingen överklagan har 
kommit in till miljö- och byggnämnden. Ett beslut som har 
överklagats vinner laga kraft först då sista instans har avgjort målet.

Att anordna enskilt avlopp kräver först en separat ansökan/anmälan 
till Miljö- och byggnämnden.

Att borra bergvärme kräver först en ansökan till miljö- och 
byggnämnden. Kontakta miljöinspektör på Berg och Härjedalens 
miljö- och byggnämnd för mer information.

Beslutet kan överklagas (se överklagandehänvisning). 
___

Beslut med bilagor skickas till
Sökanden

Kopia av beslut skickas till
Skatteverket
Vatten- och miljöresurs
Anna Stina Albertsson (med rek)

Kungörelse av beslut
Post- och inrikes tidningar

Meddelande om kungörelse skickas till
Sakägare

Bilagor
Beslutsgrundande handlingar
Överklagandehänvisning



 BESVÄRSHÄNVISNING 
 
 
 

Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd E-post: Mob@berg.se |  
| Tel 0687-161 00 | www.berg.se |Tel 0680-161 00 |  www.herjedalen.se  

  
Hur man överklagar 
 
Hos vem ska beslutet överklagas? 
Miljö- och byggdnämndens beslut kan skriftligen överklagas hos 
Länsstyrelsen i Jämtlands län. 
 
Vem ska jag skicka överklagandet till?  
E-post skickas till mob@berg.se 
Papperspost skickas till: 
Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd  
Medborgarhuset 
842 80 Sveg 
 
Hur lång tid har jag på mig att överklaga?  
Nämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick 
del av beslutet. 
 
Hur man utformar sitt överklagande 
Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr). 
 
Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att 
beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med handlingar som du 
tycker stöder din ståndpunkt. Uppge också postadress och telefonnummer 
dagtid om vi behöver kontakta dig för eventuella frågor.  
 
Måste jag underteckna mitt överklagande?  
Ja, antingen via underskrift med namnförtydligande på papper eller via  
e-post där det tydligt framgår vem som är avsändare. Om du anlitar ombud, 
kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med en fullmakt. 
 
För mer information, kontakta Miljö- och bygg, mob@berg.se alternativt 
0687-161 00,  0680-16100  
 
 
 
 
 


