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 Astrid Edin 



 PROTOKOLL 2(28) 
 2015-03-05 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 12 Dnr 0003/15 - 200 
 
DELGIVNINGAR MBN 2015-03-05 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Ta del av och godkänna redovisade delgivningar. 
_____ 
 

Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen 

 Beslut – Anmälan om vattenverksamhet i Häbbersstrandgraven vid väg 
374, Älvsbyns kommun   Lst dnr 535-11416-14  (592/14 NAT) 

 Beslut – Anmälan om vattenverksamhet i Dalbäcken på fastigheten Pålträsk 
13:1, Älvsbyns kommun   Lst dnr 535-10693-14  (76/15 NAT) 

 Beslut – Anmälan om vattenverksamhet i Bodbäcken på fastigheten 
Älvsbyn 26:171, Älvsbyns kommun  Lst dnr 535-10692-14  (633/14 NAT) 

 Beslut – Anmälan om vattenverksamhet i Ronningsbäcken på fastigheten 
Älvsbyn 26:223, Älvsbyns kommun   Lst dnr 535-10691-14  (632/14 NAT) 

 Hemlöshet – en fråga om bostäder. Slutrapport för länsstyrelsernas 
hemlöshetsuppdrag 2012-2014. 

 
Mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt 

 Dom i ärende om utdömande av vite (avslag på ansökan)   Mål nr P 2725-
14   Dnr 37/14-221  (266/14 MTN) 
 

Sveriges kommuner och landsting 

 Cirkulär 14:46 – Riktlinjer för kommunala markanvisningar och 
exploateringsavtal 

 Tillsyn och kontroll – enkät om miljö- och livsmedelsområdets taxor i 
kommunerna 2014 

 
Trafikverket 

 Åtgärdsvalsstudie Älvsbyns tätort 
 
Älvsbyns kommun 

 Förslag till parkeringslösning vid Knut Lundmarkskolan 
 
Svenskt Vatten 

 Svenskt Vatten P111: Handbok för egenkontroll med HACCP vid 
produktion och distribution av dricksvatten 

 
            forts 



 PROTOKOLL 3(28) 
 2015-03-05 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 12 Dnr 0003/15 – 200  forts 
 
DELGIVNINGAR MBN 2015-03-05 

 
Jordbruksverket 

 Nya regler för animaliska biprodukter från och med den 1 februari 2015 
(Dnr 6.7.16-9902/14) 

 
Rapporter / enkäter 

 Rapport från tillsyn av detaljhandel med receptfria läkemedel 

 Rapport från tillsyn av detaljhandel med tobak 

 Vattenmyndigheterna – besvarad enkät rörande Bottenvikens vattendistrikt 
 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisade delgivningar. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 4(28) 
 2015-03-05 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 13 Dnr 0004/15 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MBN 2015-03-05 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 8 januari 
t o m 9 februari 2015, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 5(28) 
 2015-03-05 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 14 Dnr 0018/15 - 042 
 
ÅRSREDOVISNING FÖR 2014 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggkontoret har gjort en sammanställning av verksamhetens 
måluppfyllelse för 2014 enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Ärendet var inte med på beredningen 
 
Miljö- och byggnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar årsredovisningen. 
 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 6(28) 
 2015-03-05 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
MBN § 15 Dnr 0017/15 - 216 
 
ARVIDSTRÄSK 1:6 - FÖRHANDSBESKED OCH STRANDSKYDDS-
DISPENS INFÖR AVSTYCKNING AV TVÅ FRITIDSHUSTOMTER 
        0077/2015 216 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Bevilja positivt förhandsbesked med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen. 
Bevilja dispens från 7 kap miljöbalken (strandskydd) med stöd av 7 kap 18 b § 
miljöbalken. Kantzon om minst 20 meter ska finnas. Som särskilt skäl anges 
7 kap 18 d § miljöbalken. Tomtplatsavgränsningen beslutas enligt inlämnat 
kartutdrag. 
 
 
Handläggningsavgift 5 520 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de har fått del av beslutet 
om strandskydd om de har tänkt överpröva beslutet. 
 
Förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om 
ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann 
laga kraft. 
 
Beslut om förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens inför avstyckning av 
två fritidshustomter om ca 1 500 kvm vardera på fastigheten Arvidsträsk 1:6, 
har inkommit till miljö- och byggnämnden. 
 
Aktuell del av fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestäm-
melser och ligger utanför område för sammanhållen bebyggelse. 
 
Aktuell åtgärd hamnar inom strandskyddsområde, då avstyckningarna som 
planeras kommer att hamna inom 100 meter från Inre Arvidsträsket. Enligt 
Älvsbyns kommuns översiktsplan är området utpekat som LIS-område 
(Landsbygdsutveckling i strandnära läge), Arvidsträsk 7 (Getudden, Dalhem, 
Bläktudden). Enligt översiktsplanen är området lämpligt för förtätning av den 
befintliga bebyggelsen. Område för bebyggelse bör detaljplaneläggas. Byn har 
en byagård där det går att sjösätta sin båt. Kantzon om minst 20 meter ska 
lämnas för rörligt friluftsliv och natur.  
 
Naturen består till huvuddelen av barrträd med visst inslag av lövträd. 
          forts 



 PROTOKOLL 7(28) 
 2015-03-05 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 15 Dnr 0017/15 – 216  forts 
 
ARVIDSTRÄSK 1:6 - FÖRHANDSBESKED OCH STRANDSKYDDS-
DISPENS INFÖR AVSTYCKNING AV TVÅ FRITIDSHUSTOMTER 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Översiksplanen har pekat ut aktuellt område som lämpligt för förtätning mot 
befintlig bebyggelse. Det finns inte heller några kända hinder i form av skred 
eller översvämning. Befintlig infrastruktur i form av väg och el finns till-
gängliga. Miljö- och byggkontoret bedömer därför att åtgärden inte strider 
mot de allmänna och enskilda intressena i 2 kap plan- och bygglagen, varför 
positivt förhandsbesked bör kunna meddelas. 
 
I och med en kantzon om minst 20 meter från stranden bedömer miljö- och 
byggkontoret att syftet med strandskyddet (7 kap 13 § miljöbalken) uppfylls. 
 
Eftersom Älvsbyns kommuns översiktsplan pekar ut området som LIS kan 
man använda ytterligare skäl utöver de som är uppradade i 7 kap 18 c § miljö-
balken. De ansökta etableringarna kommer att placeras inom ett avstånd av 
50 – 100 meter till närmsta befintliga byggnad, varför det särskilda skälet i 
7 kap 18 d § miljöbalken om att etablering ska ske i närheten av befintligt 
bostadshus bedöms uppfyllas.  
 
Tomtplatsavgränsningen redovisas i kartutdraget om de önskade avstyck-
ningarna. Efter fastighetsreglering kommer tomtplatsavgränsningen att 
sammanfalla med respektive fastighetsgräns. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja positivt förhandsbesked med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen. 
Bevilja dispens från 7 kap miljöbalken (strandskydd) med stöd av 7 kap 18 b § 
miljöbalken. Kantzon om minst 20 meter ska finnas. Som särskilt skäl anges 
7 kap 18 d § miljöbalken. Tomtplatsavgränsningen beslutas enligt inlämnat 
kartutdrag. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens, kartutdrag 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  

 
Beslutet skickas till 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 

Sakägare           forts 



 PROTOKOLL 8(28) 
 2015-03-05 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 15 Dnr 0017/15 – 216  forts 
 
ARVIDSTRÄSK 1:6 - FÖRHANDSBESKED OCH STRANDSKYDDS-
DISPENS INFÖR AVSTYCKNING AV TVÅ FRITIDSHUSTOMTER 

 
 

Hur man överklagar 

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. 
Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i 
beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill 
åberopa till stöd för Er talan. 

 
 



 PROTOKOLL 9(28) 
 2015-03-05 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 16 Dnr 0062/14 - 221 
 
ALEN 4 M.FL. - FÖRELÄGGANDE ATT UTFÖRA OVK 
(OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 

        0544/2014 221 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Ansöka hos mark- och miljödomstolen om utdömande av vite om totalt 
100 000 kronor eftersom tidigare föreläggande 2014-10-30, § 83, inte följts. 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggnads ägare se till att 
funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras innan systemet 
tas i bruk och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen. 
 
Myndighetsnämnden har, 2013-12-03, skickat ut en påminnelse om att fastig-
hetsägaren inte har lämnat in ett godkänt protokoll från ventilationsbesikt-
ningen. Ägaren fick tid till den 28 februari 2014 att utföra kontrollen. 
 
Ett föreläggande om att genomföra ventilationskontrollen har skickats  
2014-04-09 med sista åtgärdsdatum satt till den 30 juni 2014. 
 
Eftersom besiktning inte hade utförts till ovanstående datum beslutade 
myndighetsnämnden, 2014-10-30, § 83, med stöd av plan- och bygglagen 
(2010:900) och viteslagen (1985:206), att med vite om 10 000 kronor per 
fastighet förelägga fastighetsägaren att utföra obligatorisk ventilationskontroll 
på de berörda fastigheterna Alen 4, Asken 6, Aspen 16, Aspen 17, Björken 4, 
Björken 5, Eken 7, Finken 9, Höken 5 och Svalan 8 och att lämna/skicka in 
besiktningsprotokollet till myndighetsnämnden senast den 31 januari 2015. 
 
Underskrivet delgivningskvitto har inkommit till myndighetsnämnden  
2014-11-21. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Eftersom något protokoll från den obligatoriska ventilationsbesiktningen inte 
har inkommit till miljö- och byggnämnden bör nämnden ansöka hos mark- 
och miljödomstolen om utdömande av vite. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Ansöka hos mark- och miljödomstolen om utdömande av vite om totalt 
100 000 kronor eftersom tidigare föreläggande 2014-10-30, § 83, inte följts. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____           forts 



 PROTOKOLL 10(28) 
 2015-03-05 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 16 Dnr 0062/14 – 221  forts 
 
ALEN 4 M.FL. - FÖRELÄGGANDE ATT UTFÖRA OVK 
(OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 

 
 
Beslutet skickas till 
Alen invest AB, Gammelvägen 7 A, 942 33 Älvsbyn 
 
Umeå tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 138, 901 04 Umeå 
 
 
 

Hur man överklagar 

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. 
Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet 
som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till 
stöd för Er talan. 

 
 
 



 PROTOKOLL 11(28) 
 2015-03-05 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 17 Dnr 0063/14 - 221 
 
ÄLVSBYN 24:25 - FÖRELÄGGANDE ATT UTFÖRA OVK 
(OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 

        0545/2014 221 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Ansöka hos mark- och miljödomstolen om utdömande av vite om totalt 
10 000 kronor eftersom tidigare föreläggande 2014-10-30, § 84, inte följts. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggnads ägare se till att 
funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras innan systemet 
tas i bruk och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen. 
 
Myndighetsnämnden har, 2013-12-03, skickat ut en påminnelse om att fastig-
hetsägaren inte har lämnat in ett godkänt protokoll från ventilationsbesikt-
ningen. Ägaren fick tid till den 28 februari 2014 att utföra kontrollen. 
 
Ett föreläggande om att genomföra ventilationskontrollen har skickats  
2014-04-09 med sista åtgärdsdatum satt till den 30 juni 2014. 
 
Eftersom besiktning inte hade utförts till ovanstående datum beslutade 
myndighetsnämnden, 2014-10-30, § 84, med stöd av plan- och bygglagen 
(2010:900) och viteslagen (1985:206), att med vite om 10 000 kronor per 
fastighet förelägga fastighetsägaren att utföra obligatorisk ventilationskontroll 
på berörd fastighet Älvsbyn 24:25 och att lämna/skicka in besiktningsproto-
kollet till myndighetsnämnden senast den 31 januari 2015. 
 
Underskrivet delgivningskvitto har inkommit till myndighetsnämnden  
2014-11-21. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Eftersom något protokoll från den obligatoriska ventilationsbesiktningen inte 
har inkommit till miljö- och byggnämnden bör nämnden ansöka hos mark- 
och miljödomstolen om utdömande av vite. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Ansöka hos mark- och miljödomstolen om utdömande av vite om totalt 
10 000 kronor eftersom tidigare föreläggande 2014-10-30, § 84, inte följts. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____          forts 



 PROTOKOLL 12(28) 
 2015-03-05 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 17 Dnr 0063/14 – 221  forts 
 
ÄLVSBYN 24:25 - FÖRELÄGGANDE ATT UTFÖRA OVK 
(OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 
 
 
Beslutet skickas till 
AB Älvsby industrihus, Befälsgatan 9, 942 35 Älvsbyn 
 
Umeå tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 138, 901 04 Umeå 
 
 
 

Hur man överklagar 

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. 
Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet 
som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till 
stöd för Er talan. 

 
 
 



 PROTOKOLL 13(28) 
 2015-03-05 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 18 Dnr 0067/14 - 221 
 
BJÖRKEN 17 M.FL. - FÖRELÄGGANDE ATT UTFÖRA OVK 
(OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 

        0549/2014 221 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Ansöka hos mark- och miljödomstolen om utdömande av vite om totalt  
30 000 kronor eftersom tidigare föreläggande 2014-10-30, § 88, inte följts. 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggnads ägare se till att 
funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras innan systemet 
tas i bruk och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen. 
 
Myndighetsnämnden har, 2013-12-03, skickat ut en påminnelse om att fastig-
hetsägaren inte har lämnat in ett godkänt protokoll från ventilationsbesikt-
ningen. Ägaren fick tid till den 28 februari 2014 att utföra kontrollen. 
 
Ett föreläggande om att genomföra ventilationskontrollen har skickats  
2014-04-09 med sista åtgärdsdatum satt till den 30 juni 2014. 
 
Eftersom besiktning inte hade utförts till ovanstående datum beslutade 
myndighetsnämnden, 2014-10-30, § 88, med stöd av plan- och bygglagen 
(2010:900) och viteslagen (1985:206), att med vite om 10 000 kronor per 
fastighet förelägga fastighetsägaren att utföra obligatorisk ventilationskontroll 
på de berörda fastigheterna Asken 5, Björken 17 och Björken 18 och att 
lämna/skicka in besiktningsprotokollet till myndighetsnämnden senast den 31 
januari 2015. 
 
Underskrivet delgivningskvitto har inkommit till myndighetsnämnden  
2014-11-17. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Eftersom något protokoll från den obligatoriska ventilationsbesiktningen inte 
har inkommit till miljö- och byggnämnden bör nämnden ansöka hos mark- 
och miljödomstolen om utdömande av vite. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Ansöka hos mark- och miljödomstolen om utdömande av vite om totalt  
30 000 kronor eftersom tidigare föreläggande 2014-10-30, § 88, inte följts. 
 
Beslutet skickas till 
Tvillingbo AB, Box 73, 942 22 Älvsbyn 

Umeå tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 138, 901 04 Umeå 



 PROTOKOLL 14(28) 
 2015-03-05 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 18 Dnr 0067/14 – 221   forts 
 
BJÖRKEN 17 M.FL. - FÖRELÄGGANDE ATT UTFÖRA OVK 
(OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 

 
 

Hur man överklagar 

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. 
Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag 
då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i 
beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill 
åberopa till stöd för Er talan. 

 
 
 



 PROTOKOLL 15(28) 
 2015-03-05 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 19 Dnr 0015/15 - 231 
 
SÄVDAL 1:111 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FRISTÅENDE 
GARAGE 

        0041/2015 231 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Bevilja bygglov för nybyggnad av garage enligt ansökan. Argument för tillåtelse 
är att nämnden bedömer att det är samma avstånd till gatan som övrig bebygg-
else. 
 
 
Handläggningsavgift 5 249 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
För installation av bergvärmepump krävs tillstånd från miljökontoret. Blankett 
bifogas. 
 
Kontrollansvarig krävs inte. 
 
Tekniskt samråd bedöms inte nödvändigt. Byggherren har möjlighet att begära 
att ett tekniskt samråd genomförs. 
 
Arbetsplatsbesök bedöms inte nödvändigt i detta ärende. 
 
Utstakning ska genomföras. 
 
Ifylld och signerad kontrollplan ska lämnas in till miljö- och byggnämnden 
innan slutbesked meddelas. 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjas inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen då lovet har vunnit laga kraft. 
 
Bygg- och rivningsavfall ska hanteras och tas omhand på sådant sätt att olika 
material kan tas omhand var för sig. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Ansökan om bygglov på fastigheten Sävdal 1:111 för nybyggnad av garage om 
totalt 168 kvm varav en förrådsdel om 30 kvm har inkommit till miljö- och 
byggnämnden. Byggnadens byggnadshöjd uppgår till ca 4,6 meter och är tänkt 
att placeras 4,5 meter från väg. 
 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1959-04-09. Planbestämmelser: B, F, 
II = bostadsändamål, friliggande byggnader, högst två våningar.       forts 



 PROTOKOLL 16(28) 
 2015-03-05 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 19 Dnr 0015/15 – 231 - forts 
 
SÄVDAL 1:111 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FRISTÅENDE 
GARAGE 

 
Åtgärden strider mot detaljplanens bestämmelser på så vis att garaget delvis 
placeras på punktprickad mark, d.v.s. mark som inte får bebyggas och att 
högsta byggnadshöjd är 3 meter för uthus. När det gäller byggnadshöjden står 
det dock att ”byggnadsnämnden må dock i undantagsfall medgiva viss ökning 
av nämnda största tillåtna byggnadshöjd, då särskilda förhållanden, som kräva 
större byggnadshöjd, prövas vara för handen och härigenom icke allmän 
trevnad och sundhet eftersätter”. 
 
Det finns också en bestämmelse som säger att det endast ska finnas en 
huvudbyggnad och en gårdsbyggnad och det finns det redan idag. Befintlig 
gårdsbyggnad är 24 kvm och kan anses vara en komplementbyggnad, som får 
finnas (9 kap 4 a § plan- och bygglagen) utöver gällande bestämmelser i detalj-
planen. 
 
Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
I och med att det finns flera avvikelser från bestämmelserna i gällande detalj-
plan ska en sammantagen bedömning av alla avvikelser göras. När det gäller 
storleken på en liten avvikelse kan man se från rättspraxis att det är i storleks-
ordningen 10 %. I det här fallet kommer ca 25 % av byggnaden placeras på 
punktprickad mark och byggnadshöjden överskridas med 1,6 meter (53 %). 
Med ledning av rättspraxis bedömer miljö- och byggkontoret att avvikelserna 
inte kan anses vara mindre och bygglov bör avslås. 
 
Om miljö- och byggnämnden anser att det är rimligt att tillåta byggnationen 
finns möjligheten att sökanden bekostar en ändring av detaljplanen. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Beredningen har inte lämnat något förslag till beslut 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, kontrollplan, situationsplan, plan- och fasadritning, 
grannehörande 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att bevilja bygglov enligt ansökan, vilket nämnden 
bifaller. Argument för tillåtelse är att nämnden bedömer att det är samma 
avstånd till gatan som övrig bebyggelse. 
_____          forts 



 PROTOKOLL 17(28) 
 2015-03-05 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 19 Dnr 0015/15 – 231 - forts 
 
SÄVDAL 1:111 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FRISTÅENDE 
GARAGE 

 
Beslutet skickas till 
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Sakägare 
 
 
 
 

Hur man överklagar 

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. 
Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag 
då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i 
beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill 
åberopa till stöd för Er talan. 

 
 



 PROTOKOLL 18(28) 
 2015-03-05 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 20 Dnr 0014/15 – 233  
 
VISTHEDEN 1:187 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV VIDBYGGT 
GARAGE 

        0037/2015 233 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 b § plan- och 
bygglagen 
 
 
Handläggningsavgift 2 586 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas (exempel finns 
på Älvsbyns kommuns hemsida). 
 
Kontrollansvarig krävs inte. 
 
Tekniskt samråd bedöms inte nödvändigt. Byggherren har möjlighet att 
begära att ett tekniskt samråd genomförs. 
 
Arbetsplatsbesök bedöms inte nödvändigt i detta ärende. 
 
Utstakning krävs inte. 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjas inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen då lovet har vunnit laga kraft. 
 
Bygg- och rivningsavfall ska hanteras och tas omhand på sådant sätt att olika 
material kan tas omhand var för sig. 
_____ 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av vidbyggt garage på fastigheten Vist-
heden 1:187 har inkommit till miljö- och byggnämnden. Garaget kommer att 
byggas samman med befintligt bostadshus ca 2 meter från gräns mot fastig-
heten Vistheden 1:158. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan, fastställd 1955-10-18. Planbestämmelser:  
B, F, II = bostadsändamål, friliggande byggnader, högst två våningar. 
          forts 



 PROTOKOLL 19(28) 
 2015-03-05 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 20 Dnr 0014/15 – 233   forts 
 
VISTHEDEN 1:187 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV VIDBYGGT 
GARAGE 

 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att 
garaget placeras närmare tomtgräns än 3 meter. 
 
Berörd granne har gett sitt medgivande. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att avvikelsen från gällande detaljplan kan 
anses som mindre och kan godtas. Några andra hinder mot byggnationen är 
inte kända och bygglov bör därför beviljas med stöd av 9 kap 31 b § plan- 
och bygglagen. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 b § plan- och 
bygglagen 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, situationsplan, fasadritningar, grannemedgivande 
 
Beslutet skickas till 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Sakägare 
 
 
 

Hur man överklagar 

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. 
Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag 
då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i 
beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill 
åberopa till stöd för Er talan. 

 
 
 



 PROTOKOLL 20(28) 
 2015-03-05 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 21 Dnr 0016/15 - 233 
 
TÄRNAN 1 - BYGGLOV FÖR SAMMANBYGGNAD AV BOSTÄDER 

        0050/2015 233 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
 
 
Handläggningsavgift 10 290 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas (exempel finns på 
Älvsbyns kommuns hemsida). 
 
Utstakning ska genomföras. 
 
Kontrollansvarig krävs inte. 
 
Tekniskt samråd bedöms inte nödvändigt. Byggherren har möjlighet att 
begära att ett tekniskt samråd genomförs. 
 
Arbetsplatsbesök bedöms inte nödvändigt i detta ärende. 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjas inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen då lovet har vunnit laga kraft. 
 
Bygg- och rivningsavfall ska hanteras och tas omhand på sådant sätt att olika 
material kan tas omhand var för sig. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Ansökan om bygglov på fastigheten Tärnan 1 för sammanbyggnad av två 
byggnader på Tärnstigen har inkommit till miljö- och byggkontoret.  
 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1973-08-09. Planbestämmelser: A, I 
= Allmänt ändamål, högst en våning. 
 
Ansökan strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att till-
byggnaden delvis placeras på punktprickad mark. 
          forts 



 PROTOKOLL 21(28) 
 2015-03-05 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 21 Dnr 0016/15 – 233  forts 
 
TÄRNAN 1 - BYGGLOV FÖR SAMMANBYGGNAD AV BOSTÄDER 

 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Av rättspraxis motsvarar en liten avvikelse ungefär 10 %. I det här fallet 
kommer ca 14 kvm på punktprickad mark, vilket motsvarar 9 %. 
 
Miljö- och byggkontoret bedömer därför att avvikelsen från detaljplanen kan 
anses vara mindre och kan godtas. Bygglov bör därför beviljas med stöd av 
9 kap 31 b § plan- och bygglagen. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, situationsplan, plan- och fasadritning 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Älvsbyns Fastigheter, Betonggatan 6, 942 36 Älvsbyn 

Sakägare 
 
 
 

Hur man överklagar 

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. 
Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet 
som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till 
stöd för Er talan. 

 
 



 PROTOKOLL 22(28) 
 2015-03-05 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 22 Dnr 0059/13 - 408 
 
HÖKEN 2 - FÖRELÄGGANDE OM ÅTGÄRD AVSEENDE 
SOLARIUM 

        0083/2015 HSK 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Ärendet återremitteras i avvaktan på kammarrättens dom.  
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 14 juni 2013 gjordes en inspektion på Sun Tan där man konstaterade 
att  
1. Längsta möjliga soltid på 15 minuter, enligt 8 § SSMFS 2012:5, 

överstegs i samtliga solarium.  
2. Varningstext för UV-strålning saknades på samtliga solarium.  
3. Strålsäkerhetsmyndighetens råd och information med rubriken ”Råd 

för att skydda din hälsa” fanns inte anslaget i minst format A3. 
 
Den 16 juli 2013 gjordes en uppföljande inspektion där man konstaterade att 
avvikelserna kvarstod. 
 
Sun Tan förelades av myndighetsnämnden att åtgärda bristerna senast den 30 
september 2013. Föreläggandet överklagades till Förvaltningsrätten, som 
lämnade sin dom den 31 oktober 2014. Förvaltningsrätten avslog överklagan-
det. 
 
En ny inspektion gjordes oanmält 2015-01-21. Vid inspektionen kunde 
konstateras att  
1. Längsta möjliga soltid på 15 minuter, enligt 8 § SSMFS 2012:5, 

överstegs i samtliga solarium.  
2. Varningstext för UV-strålning saknades på samtliga solarium. Den 

varningstext som fanns var på engelska och saknade information om att 
UV-strålning kan orsaka hudcancer. 

3. Strålsäkerhetsmyndighetens råd och information med rubriken ”Råd för 
att skydda din hälsa” i A3-format fanns endast anslaget vid betalnings-
automaten. Den ska även finnas anslagen på väl synlig plats vid varje 
solarium. 

 
Beslutsunderlag 
Beslut av Myndighetsnämnden § 69, DNR 59/13 - 408 
Dom i Förvaltningsrätten, mål nr 2773-13 
Minnesanteckningar från inspektion 2015-01-21 
         forts 



 PROTOKOLL 23(28) 
 2015-03-05 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 22 Dnr 0059/13 – 408  forts 
 
HÖKEN 2 - FÖRELÄGGANDE OM ÅTGÄRD AVSEENDE 
SOLARIUM 

 
Beredningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda Sun Tans verksamhet på 
grund av att Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter SSMFS 2012:5 inte 
följs. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Miljöinspektör Amanda Johansson redogör för ärendet. Sun Tan har över-
klagat förvaltningsrättens dom till kammarrätten. 
 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras i avvaktan på kammarrättens 
dom. Nämnden bifaller förslaget. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Sun Tan, Storgatan 7, 942 31 Älvsbyn – utdelningsadress: i-share, Nils 
Nilsson, Turistgatan 29, 942 34 Älvsbyn 
 
 

Hur man överklagar 

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. 
Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i 
beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill 
åberopa till stöd för Er talan. 

 
 
 



 PROTOKOLL 24(28) 
 2015-03-05 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 23 Dnr 0013/15 – 409 
 
TILLSYNS- OCH KONTROLLRAPPORT FÖR PERIODEN  
2015-01-08 -- 2015-02-09 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Godkänna och lägga redovisningen till handlingarna. 
_____  
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggkontoret redovisar aktiviteter inom kontroll, tillsyn och 
samverkan för perioden 2015-01-08 – 2015-02-09, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna och lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
 



 PROTOKOLL 25(28) 
 2015-03-05 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 24 Dnr 0011/15 - 422 
 
YTTRANDE MED FÖRSLAG PÅ FÖRVALTNINGSPLAN OCH 
ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR BOTTENVIKENS VATTENDISTRIKT 

        0108/2015 NAT 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Avge yttrande till Vattenmyndigheten enligt bilaga. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt har begärt yttrande från 
Älvsbyns kommun avseende samrådsmaterial som består av förslag till 
förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer (MKN) och förslag till 
åtgärdsprogram för perioden 2015-2021. Samrådet pågår mellan 2014-11-01 – 
2015-04-30.  
 
Förslag till yttrande redovisas på sammanträdet. 
 
Förslag till beslut 
Avge yttrande enligt förslag 
 
Miljö- och byggnämnden 
Miljöinspektör Helena Gustavsson redogör för ärendet och remissyttrandet. 
 
Ordföranden föreslår att nämnden antar yttrandet, vilket godkänns. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 26(28) 
 2015-03-05 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 25 Dnr 0010/15 - 446 
 
VISTTRÄSK 3:20 - FÖRELÄGGANDE AVSEENDE ANSÖKAN OM 
AVLOPPSANLÄGGNING 

        0059/2014 AVL 

 
Miljö- och byggnämndens beslut  

1. med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 13 § för-
ordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förelägga xxxxx 
xxxxx (xxxxxx-xxxx) och xxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxx), såsom ägare 
till fastigheten Vistträsk 3:20, att senast 2015-03-31 lämna in en ansökan 
om anläggande av avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättvatten samt 
avloppsvatten i efterhand, 

 
2. med stöd av 3 kap 1 § förordningen om miljösanktionsavgifter och med 

hänvisning till 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälso-
skydd ansöka hos mark- och miljödomstolen om att fastighetsägarna 
xxxxx xxxxx och xxxxx xxxxxx xxxxx döms att betala 1 500 kronor 
vardera, tillsammans 3 000 kronor, i sanktionsavgift för att ha inrättat en 
avloppsanläggning för BDT-vatten utan att ha anmält det till 
tillsynsmyndigheten. 

_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Myndighetsnämnden fick i början av 2014 kännedom om att avlopps-
anordningen på fastigheten Vistträsk 3:20 var flyttad utan att någon anmälan 
eller ansökan om tillstånd enligt miljöbalken var inlämnad. En skrivelse 
skickades till xxxxx xxxxx och en svarsskrivelse lämnades in med en skiss 
över var anläggningen var placerad. Fastighetens avloppsanordning är enligt 
uppgift i skrivelsen ansluten till sluten tank på ny plats och det finns en ny 
tvåkammarbrunn för gråvatten anlagd på fastigheten.  
 
Den anläggning som har anlagts har enligt uppgift från fastighetsägaren 
förbättrat funktionen då manluckan tidigare läckte in vatten vid höga 
vattennivåer. Det uppstod även tidigare olägenhet genom lukt från anlägg-
ningen. Fastighetsägaren tänkte inte på att tillstånd kunde krävas då anlägg-
ningen tekniskt ser ut som tidigare. Den har bara flyttats till annan plats och 
med en förbättring med tvåkammarbrunn för gråvatten. 
 
Det krävs enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
(FMH) tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vatten-
toaletter ska anslutas till, eller för att ansluta en vattentoalett till en befintlig 
avloppsanordning. För att inrätta annan avloppsanordning, t.ex. för gråvatten, 
krävs en anmälan till den kommunala nämnden som i Älvsbyns kommun  
          forts 



 PROTOKOLL 27(28) 
 2015-03-05 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 25 Dnr 0010/15 – 446  forts 
 
VISTTRÄSK 3:20 - FÖRELÄGGANDE AVSEENDE ANSÖKAN OM 
AVLOPPSANLÄGGNING 

 
numera är miljö- och byggnämnden. Den som anlägger en avloppsanordning 
utan föreskriven anmälan eller utan tillstånd ska betala en miljösanktions-
avgift. 
 
Enligt 3 kap 1 § förordningen om miljösanktionsavgifter ska den som över-
träder 13 § FMH betala en sanktionsavgift om 5 000 kronor om överträdelsen 
är att utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd 
krävs. Sanktionsavgiften är 3 000 kronor om överträdelsen är att utan att ha 
gjort en anmälan inrätta en avloppsanordning trots att en sådan anmälan 
krävs. Det är miljö- och byggnämnden som beslutar om sanktionsavgift ska 
betalas. 
 
Xxxxx xxxxx besökte den 23 februari 2015 miljö- och byggkontoret med 
anledning av kommunicering i ärendet. Han berättade vid besöket att 
anläggningen anlades hösten 2013. Det var en mycket regnig höst och han 
blev tvungen att snabbt åtgärda avloppet eftersom vatten läckte in genom de 
slutna tankarnas manluckor.  
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
En ny tvåkammarbrunn för gråvatten har installerats på fastigheten. Grå-
vattnet leds enligt uppgift från xxxxx xxxxx efter slamavskiljaren till en sluten 
tank.  
 
Nämnden har att besluta om miljösanktionsavgift om 3000 kronor ska dömas 
ut för utebliven anmälan enligt 13 § FMH. Korrekta handlingar måste skickas 
in till nämnden så att en prövning med bedömning i efterhand ifall anlägg-
ningen är lämplig kan göras.  
 
Eftersom anläggningen för toalettvatten är densamma som tidigare, en 
sluten tank som har flyttats för att få en bättre funktion för miljön, föreslås 
nämnden i denna del avstå från att begära utdömande av miljösanktions-
avgift som för utebliven ansökan om tillstånd är 5 000 kronor. Flyttning av 
en sluten tank innebär normalt ingen ändring av belastningen på miljön och 
prövningen som nämnden gör för sluten tank omfattar huvudsakligen 
dimensionering utifrån belastning, en bedömning av typ av tank, närhet till 
tomtgräns och grundvatten samt att det blir en lämplig marklutning så att 
anläggningen får en god funktion.  
 
         forts 



 PROTOKOLL 28(28) 
 2015-03-05 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 25 Dnr 0010/15 – 446  forts 
 
VISTTRÄSK 3:20 - FÖRELÄGGANDE AVSEENDE ANSÖKAN OM 
AVLOPPSANLÄGGNING 

 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar  

1. med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 13 § för-
ordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förelägga xxxxx 
xxxxx (xxxxxx-xxxx) och xxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxx), såsom ägare 
till fastigheten Vistträsk 3:20, att senast 2015-03-31 lämna in en ansökan 
om anläggande av avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättvatten samt 
avloppsvatten i efterhand, 

 
2. med stöd av 3 kap 1 § förordningen om miljösanktionsavgifter och med 

hänvisning till 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälso-
skydd ansöka hos mark- och miljödomstolen om att fastighetsägarna 
xxxxx xxxxx och xxxxx xxxxxx xxxxx döms att betala 1 500 kronor 
vardera, tillsammans 3 000 kronor, i sanktionsavgift för att ha inrättat en 
avloppsanläggning för BDT-vatten utan att ha anmält det till tillsyns-
myndigheten. 

 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxi xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

 

Hur man överklagar 
Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till 
Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden,  
942 85  ÄLVSBYN. 
 
Överklagandet ska ha inkommit till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från 
den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas 
och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är 
oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan. 

 
 

 


