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 PROTOKOLL 2(23) 
 2015-08-27 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 59 Dnr 0003/15 - 000 
 
DELGIVNINGAR MBN 2015-08-27 

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

 Beslut – Anmälan om vattenverksamhet för dragning av fiberkabel i 
Älvsbyns kommun   Lst dnr 535-625-2015    (253/13 NAT) 

 Beslut – Tillstånd till ingrepp i delar av fornlämningarna Piteå socken 375:1 
samt Älvsby 421:1 på fastigheterna Kullen 1:26 i Piteå kommun samt 
Tvärån 1:19 och 2:4 i Älvsbyns kommun   Lst dnr 431-10277-2014   
(255/15 NAT) 

 Beslut – Arkeologisk utredning på fastigheterna Lappurträsk 1:15, 
Lappurträsk 2:1 och Vistheden 3:1, Älvsby socken och kommun   Lst dnr 
431-12316-2014   (304/15 NAT) 

 Bekräftelse på anmälan om transport om farligt avfall  Lst dnr 566-5547-
2015   (332/15 MTN) 

 Beslut – Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall   Lst dnr 
562-6226-2015  (331/15 MTN) 

 Beslut – Prövning av miljö- och byggnämndens beslut om beviljad 
strandskyddsdispens på fastigheten Arvidsträsk 1:54  Lst dnr 526-6462-15  
(217/15 216) 

 Beslut – Arkeologisk utredning inom Allmänningsskogen S:1, Dubbla-
berget 1:1, Borgfors krp 1:5, Pite krp 1:57 m fl, Arvidsjaur, Älvsbyn och 
Piteå socken och kommuner  Lst dnr 431-3743-2015  (637/14 255) 

 

Boliden Mineral AB 

 Arbetsplan för undersökningsarbete inom undersökningstillståndet Laver 
1004, daterad 2015-06-18 

 Arbetsplan för undersökningsarbeten inom undersökningstillstånden Laver 
nr 1001 samt 1004, daterad 2015-06-30 
 

Bergsstaten 

 Förlängning av giltighetstiden för del av undersökningstillståndet Laver 
1004 i Älvsbyns kommun   Dnr BS 201-521-2015    forts 



 PROTOKOLL 3(23) 
 2015-08-27 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 59 Dnr 0003/15 – 000  forts 
 
DELGIVNINGAR MBN 2015-08-27 

 

Försvarsmakten 

 Hantering av riksintressen för totalförsvarets militära del - för dig som 
arbetar med fysisk planering 

 
Kammarrätten i Sundsvall 

 Prövningstillstånd meddelas för Sun Tan som överklagat miljö- och 
byggnämndens föreläggande om åtgärd avseende solarium  Mål nr 2925-14   
(344/13 HSK) 

Sture Larsson, Veberöd 

 Begäran om att Europakommissionen granskar och stoppar Sveriges 
pågående förstörelse av grundvattenresurserna. 

 
Energimarknadsinspektionen 

 Borgfors kronopark 1:5 – Yttrande från Älvsbyns kommun avseende 
ansökan om nätkoncession för linje 

 
Fyrkantens miljö-, bygg- och plannätverk 

 Minnesanteckningar 2015-06-05 i Älvsbyn 
 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisade delgivningar. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 4(23) 
 2015-08-27 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 60 Dnr 0004/15 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MBN 2015-08-27 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 27 maj t o m 
3 augusti 2015, enligt bilaga. 
 
Räddningstjänsten redovisar delegationsbeslut avseende egen rengöring 
(sotning) för följande fastigheter: 
 
Vistheden 1:131 
Fasanen 3 
Norra Storfors 1:42 
Tvärån 3:35 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 5(23) 
 2015-08-27 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 61 Dnr 0043/15 - 216 
 
ÄLVSBYN 26:11 - FÖRHANDSBESKED OCH STRANDSKYDDS-
DISPENS INFÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 

        0285/2015 216 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Meddela positivt förhandsbesked med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygg-
lagen. 
 
Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 18 b § 
miljöbalken. Som särskilt skäl anges 7 kap 18 c § 1 miljöbalken. Tomtplats-
avgränsningen sammanfaller med fastighetsgränserna. 
 
 
Handläggningsavgift 5 520 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de har fått del av beslutet 
om strandskyddsdispens om de har tänkt överpröva beslutet. 
 
Förhandsbesked är giltigt om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det 
att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 
 
Beslut om förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. 
 
Dispens från strandskydd är giltigt om åtgärden påbörjas inom två år och 
avslutas inom fem år från den dag då beslutet om strandskyddsdispens vunnit 
laga kraft. 
_____ 
 
 
Sammanfattning 
Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens på fastigheten 
Älvsbyn 26:11 har inkommit till miljö- och byggnämnden. 
 
Fastigheten, som är ca 2 700 kvm, omfattas inte av detaljplan eller områdes-
bestämmelser och ligger utanför område för sammanhållen bebyggelse.  
 
Aktuell fastighet ligger helt inom strandskydd och utanför LIS-område. 
Några kända natur- eller kulturvärden finns inte i området. 
 
Fastigheten är bebyggd sedan mitten av 60-talet och den del av fastigheten 
som inte har privatiserats består av barrskog med lövinslag. Marken sluttar 
brant mot Piteälven. Vid 1995-års översvämning (vilket ungefär motsvarar ett 
          forts 



 PROTOKOLL 6(23) 
 2015-08-27 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 61 Dnr 0043/15 – 216  forts 
 
ÄLVSBYN 26:11 - FÖRHANDSBESKED OCH STRANDSKYDDS-
DISPENS INFÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 

 
100-årsflöde) var det ca en meter kvar till marknivån på tomten. Den plane-
rade byggnaden kommer att placeras på en kulle på fastighetens sydöstra 
hörn. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Ägarna till fastig-
heten Älvsbyn 26:13 framför i sina yttranden att de inte har något emot 
byggnationen, men med villkor att nämnden ska tillåta en byggnation av en 
bastu med insiktsskydd vid älvkanten på deras fastighet. 
 
Nämnden kan dock inte ta ställning till fastighetsägarnas villkor om att få 
bygga på sin fastighet i det här ärendet, utan det kommer i så fall att prövas 
separat när bygglovsansökan har inkommit.  
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Området är idag ett fritidshusområde och på några fastigheter finns redan fast 
boende. På fastigheten finns dricksvatten och möjlighet att lösa avloppsfrå-
gan på ett godtagbart sätt. Det finns även tillgång till väg. I och med detta 
bedömer miljö- och byggkontoret att åtgärden överensstämmer med platsens 
lämplighet enligt 2 kap 5 § plan- och bygglagen. 
 
Området är sedan lång tid tillbaka bebyggt med fritidshus. Den ansökta 
etableringen kommer att placeras mellan två befintliga huvudbyggnader. 
Någon inskränkning på det rörliga friluftslivet bedöms inte orsakas på grund 
av etableringen då det finns släpp både söder och norr om befintlig fastighet. 
Djur- och växtlivet bör inte heller väsentligen förändras av etableringen då 
den kommer att ske ca 20 meter från kantzonen, som dessutom är mycket 
brant. Med ledning av detta bedömer miljö- och byggkontoret att åtgärden 
uppfyller strandskyddets syften i 7 kap 13 § miljöbalken. 
 
Eftersom den ansökta etableringen sker mellan två befintliga huvudbyggnader 
och området sedan länge är ianspråktaget för fritidshusändamål gör miljö- 
och byggkontoret bedömningen att åtgärden uppfyller det särskilda krav 
(7 kap 18 c § 1) som ska finnas för att bevilja dispens från strandskydds-
bestämmelserna i 7 kap miljöbalken. Tomtplatsavgränsningen sammanfaller 
med fastighetens gränser. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Meddela positivt förhandsbesked med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygg-
lagen. 
          forts 



 PROTOKOLL 7(23) 
 2015-08-27 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 61 Dnr 0043/15 – 216  forts 
 
ÄLVSBYN 26:11 - FÖRHANDSBESKED OCH STRANDSKYDDS-
DISPENS INFÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 

 
Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 18 b § 
miljöbalken. Som särskilt skäl anges 7 kap 18 c § 1 miljöbalken. Tomtplats-
avgränsningen sammanfaller med fastighetsgränserna. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens, situationsplan, 
fotografier 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  

Sakägare 

Länsstyrelsen i Norrbotten, 971 86 Luleå 
 
 
 

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 8(23) 
 2015-08-27 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 62 Dnr 0063/13 - 221 
 
VISTHEDEN 1:150 - FÖRELÄGGANDE ATT INHÄGNA FARLIG 
FASTIGHET 

        0364/2013 221 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap 19 § och 38 § plan- och bygglagen och med hänvisning till 
8 kap 4 § punkt 1 och 4 samma lag, förelägga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx-
xxxx) att omedelbart efter mottagandet av detta beslut sätta upp ett stängsel 
kring fastigheten Vistheden 1:150 som förhindrar att någon kan vistas nära 
huset.  
 
Stängslet ska vara uppsatt till dess att byggnaden upprustas eller rivs. 
 
Åtgärden ska vidtas även om beslutet inte har vunnit laga kraft. 
 
 
Upplysning 
Om föreläggandet inte följs får nämnden enligt 11 kap 27 § plan- och bygg-
lagen besluta utföra åtgärden på fastighetsägarens bekostnad. 
_____ 
 
 
Sammanfattning 
Vid ett tillsynsbesök på fastigheten Vistheden 1:150 den 2 juni 2015 konsta-
terades att huset är i mycket dåligt skick. Fastighetsägaren uppmanades i en 
skrivelse 2015-06-09 att hägna in fastigheten eftersom det föreligger en 
säkerhetsrisk att vistas i närheten av huset. Han informerades om att nämn-
den kan besluta om föreläggande eller att åtgärder kan vidtas på hans bekost-
nad. 
 
Vid ett återbesök på fastigheten den 4 augusti 2015 konstaterades att inget 
stängsel eller motsvarande har satts upp trots den tidigare uppmaningen. 
 
Fastighetsägaren har via beslut i nämnden den 21 augusti 2014 förelagts att 
senast den 30 november 2014 riva eller rusta upp bostadshuset på fastigheten. 
Föreläggandet som var förenat med ett löpande vite överklagades. Nämnden 
beslutade den 11 december 2014 att förlänga tiden för när åtgärder på fastig-
heten skulle vara vidtagna till och med den 30 juni 2015, då delgivningen tog 
så lång tid att det knappt fanns någon tid kvar att åtgärda fastigheten vid det 
första föreläggandet. Beslutet skulle gälla under förutsättning att länsstyrelsen 
inte upphävde föreläggandet. Kommunen har inte fått något beslut från läns-
styrelsen i det överklagade ärendet. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 9(23) 
 2015-08-27 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 62 Dnr 0063/13 – 221  forts 
 
VISTHEDEN 1:150 - FÖRELÄGGANDE ATT INHÄGNA FARLIG 
FASTIGHET 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Huset förfaller mer och mer. Puts från fasaden har rasat ned på marken 
nedanför byggnaden på flera ställen. Fasaden har kraftiga sprickor på flera 
ställen. Från utsidan av huset går det inte att se om några av sprickorna är 
genomgående. Om sprickorna är genomgående kan det finnas risk att hela 
huset rasar och det är då förenat med livsfara att gå nära byggnaden. För att 
undanröja risken att någon skadas anser miljö- och byggchefen att byggnaden 
ska hägnas in så att obehöriga inte kan vistas nära huset och som bör hållas 
uppsatt till dess att huset rustas eller rivs. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av 11 kap 19 § och 38 § plan- och 
bygglagen och med hänvisning till 8 kap 4 § punkt 1 och 4 samma lag förelägga 
xxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxx) att omedelbart efter mottagandet av 
detta beslut sätta upp ett stängsel kring fastigheten Vistheden 1:150 som 
förhindrar att någon kan vistas nära huset.  
 
Stängslet ska vara uppsatt till dess att byggnaden upprustas eller rivs. 
 
Åtgärden ska vidtas även om beslutet inte har vunnit laga kraft. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Norrbottens Län, Rättsenheten, 971 86 Luleå 
 
samt rekommenderat med förkortad liggetid till 
xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 
 

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 10(23) 
 2015-08-27 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 63 Dnr 0037/14 - 221 
 
VISTHEDEN 1:71 - FÖRELÄGGANDE ATT HÅLLA TOMTEN I 
VÅRDAT SKICK 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen samt med stöd av 8 kap 15 § 
plan- och bygglagen förelägga xxxx xxxxx (xxxxxx-xxxx) att senast den 15 
september 2015 

 avlägsna bilaxlar, element, stuprör, sopsäckar, pappers- och plastskräp 
som riskerar blåsa omkring och annat som är avfall från tomten,  

 städa upp där veden har legat på fastighetens gräsmatta så att vegetationen 
kan hållas efter,  

 samt att därefter hålla tomten i ett vårdat skick.  
 
Om föreläggandet inte följs får nämnden enligt 11 kap 27 § plan- och bygg-
lagen besluta låta åtgärda fastigheten på fastighetsägarens bekostnad.  
_____  
 
 
Sammanfattning 
Myndighetsnämnden beslutade i juni 2015 förelägga fastighetsägaren om att 
städa upp sin fastighet. Hon skulle avlägsna bilaxlar, element, stuprör, sop-
säckar, pappers- och plastskräp som riskerar blåsa omkring och annat som är 
avfall från tomten, städa upp där veden har legat på fastighetens gräsmatta så 
att vegetationen kan hållas efter samt hålla tomten i ett vårdat skick. 
Städningen skulle vara gjord senast tre veckor efter beslutet togs emot. 
 
En skrivelse inkom till nämnden där fastighetsägaren anger att hon vill ha 
polisskydd för att kunna städa fastigheten. Miljö- och byggkontoret har varit i 
kontakt med polisen i Älvsbyn som inte bedömde att det finns ett behov av 
polisskydd för att åtgärda fastigheten.  
 
Nya klagomål inkom den 24 juni och den 28 juli. Miljö- och byggchefen 
besökte fastigheten den 4 augusti 2015. Fastigheten har inte avstädats, trots att 
tiden löpt ut. Det fanns rikligt med vegetation på tomten. 
 
Förslag till beslut 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen samt med stöd av 8 kap 15 § 
plan- och bygglagen förelägga xxxx xxxxx (xxxxxx-xxxx)att senast den 15 
september 2015 

 avlägsna bilaxlar, element, stuprör, sopsäckar, pappers- och plastskräp 
som riskerar blåsa omkring och annat som är avfall från tomten,  

 städa upp där veden har legat på fastighetens gräsmatta så att vegetationen 
kan hållas efter,        forts 



 PROTOKOLL 11(23) 
 2015-08-27 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 63 Dnr 0037/14 – 221  forts 
 
VISTHEDEN 1:71 - FÖRELÄGGANDE ATT HÅLLA TOMTEN I 
VÅRDAT SKICK 

 

 samt att därefter hålla tomten i ett vårdat skick.  
 
Om föreläggandet inte följs får nämnden enligt 11 kap 27 § plan- och bygg-
lagen besluta låta åtgärda fastigheten på fastighetsägarens bekostnad.  
 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
 

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 12(23) 
 2015-08-27 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 64 Dnr 0032/15 - 221 
 
DOMHERREN 1 - ANMÄLAN OM OLOVLIG SCHAKTNING 

        0249/2015 221 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Återkalla tidigare beslut från 2015-06-18, MBN § 45, om byggsanktionsavgift. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2015-06-18, § 45, om att ta ut en bygg-
sanktionsavgift om 10 012 kronor då schaktning hade gjorts utan marklov. 
 
David Lindström från Älvsby Taxi hörde av sig via telefon i början av juli om 
att nämnden i januari hade beslutat om att inte ta ut avgiften. 
 
Vid kontroll av miljö- och byggnämndens protokoll framgår att nämnden 
2015-01-29, § 11, beslutat att inte ta ut byggsanktionsavgift för den olovliga 
schaktningen. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Eftersom nämnden redan i januari tagit ställning om att någon byggsanktions-
avgift för den olovliga schaktningen inte ska tas ut, bör beslutet från  
2015-06-18, § 45, upphävas. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tidigare beslut om byggsank-
tionsavgift från 2015-06-18, § 45. 
 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
David Lindström/Älvsby Taxi AB, Nygrensvägen 9, 942 33 Älvsbyn 
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 2015-08-27 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 
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MBN § 65 Dnr 0052/14 - 221 
 
LILL-KORSTRÄSK 8:1 - BEGÄRAN OM UPPHÄVANDE AV 
BESLUT 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Återkalla tidigare beslut från 2014-09-25, MBN § 67, avseende föreläggande 
om rivning av fastigheten Lill-Korsträsk 8:1.  
 
 
Upplysning 
Fastigheten är i mycket dåligt skick och måste renoveras eller rivas. Om inga 
åtgärder vidtas på fastigheten innan den 31 maj 2016 kommer nämnden att 
besluta om ett nytt föreläggande mot den som då äger fastigheten. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
I september 2014 förelades ägaren till fastigheten Lill-Korsträsk 8:1 att senast 
den 30 september 2015 riva bostadshuset på fastigheten samt att senast den 
30 november 2014 sätta upp ett staket kring huset. Föreläggandet förenades 
med ett vite om 160 000 kronor att utdömas om föreläggandet inte var upp-
fyllt efter den 30 september 2015. 
 
Ett staket sattes upp inom föreläggandetiden men byggnaden har inte rivits. 
 
En son till fastighetsägaren har hört av sig till nämnden och meddelar att de 
inom kort ska sälja fastigheten till en person som har för avsikt att renovera 
huset. Han vill därför att föreläggandet om rivning hävs. 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden återkallar tidigare beslut avseende föreläggande om 
rivning av fastigheten Lill-Korsträsk 8:1.  
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 14(23) 
 2015-08-27 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 66 Dnr 0044/15 - 231 
 
ÄLVSBYN 23:48 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
INFÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 

        0369/2015 231  

Miljö- och byggnämndens beslut 
Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus med stöd av 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen.  
 
Strandskyddsdispens beviljas med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken. Som 
särskilt skäl anges 7 kap 18 c § 1. Tomtplatsavgränsningen sammanfaller med 
fastighetsgränserna. 
 
 
Handläggningsavgift 24 240 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Kontrollansvarig: Stig Wikström, Västra Lillkorsträsk 19, 942 92 Älvsbyn. 
 
Tekniskt samråd ska genomföras. 
 
Kontrollplan, redovisning av konstruktion för grund-, vägg- och tak samt 
bevis om färdigställandeskydd ska inlämnas innan det tekniska samrådet. 
 
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 och strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostads-
hus på fastigheten Älvsbyn 23:48 har inkommit till miljö- och byggnämnden. 
I samband med byggnationerna kommer befintligt bostadshus att rivas. 
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
inom område för sammanhållen bebyggelse. 
 
Fastigheten omfattas av strandskydd enligt 7 kap miljöbalken och är belägen 
utanför LIS-område. 
 
Fastigheten ligger inom riskområde för skred, varför en stabilitetsutredning 
har utförts. Den nya byggnaden kommer att placeras 5 – 10 meter längre in  
          forts 



 PROTOKOLL 15(23) 
 2015-08-27 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 66 Dnr 0044/15 – 231  forts 
 
ÄLVSBYN 23:48 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
INFÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 

 
på tomten från Piteälven. Utredningen bedömer att stabilitetsförhållandena är 
tillfredsställande. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har in-
kommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att det inte finns några kända hinder mot 
att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus med stöd av 9 kap 31 § 
plan- och bygglagen. 
 
Fastigheten har varit bebyggd sedan 30-talet varför fastigheten är helt ian-
språktagen. Någon utökning av den privata zonen kommer inte att ske på 
grund av etableringen varför miljö- och byggkontoret bedömer att strand-
skyddets syften i 7 kap 13 § miljöbalken uppfylls. 
 
Strandskyddsdispens bör därför beviljas med stöd av 7 kap 18 b § miljö-
balken. Som särskilt skäl anges 7 kap 18 c § 1. Tomtplatsavgränsningen 
sammanfaller med fastighetens gränser. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens, situationsplan, plan- och 
fasadritningar. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen 
bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus. 
 
Strandskyddsdispens beviljas med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken. Som 
särskilt skäl anges 7 kap 18 c § 1. Tomtplatsavgränsningen sammanfaller med 
fastighetsgränserna. 
 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
          forts 



 PROTOKOLL 16(23) 
 2015-08-27 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 66 Dnr 0044/15 – 231  forts 
 
ÄLVSBYN 23:48 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
INFÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 

 
Beslutet skickas till 
xxxx xxxxxxx och xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxx xxxxxxx 

Sakägare 

Länsstyrelsen i Norrbotten, 971 86 Luleå 
 
 
 
 

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 17(23) 
 2015-08-27 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 67 Dnr 0047/15 - 233 
 
ÖVRE TVÄRÅSEL 10:8 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDS-
DISPENS FÖR TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS 

        0392/2015 233  

Miljö- och byggnämndens beslut 
Bevilja bygglov för tillbyggnad av fritidshus med stöd av 9 kap 31 § plan- och 
bygglagen. 
 
Bevilja strandskyddsdispens med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken. Som sär-
skilda skäl anges 7 kap 18 c § 1 och 18 d § miljöbalken. 
Tomtplatsavgränsningen sammanfaller med fastighetsgränserna. 
 
 
Handläggningsavgift 14 842 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor om de kommer att överpröva 
beslutet om strandskyddsdispens. 
 
Namngiven kontrollansvarig ska redovisas till miljö- och byggnämnden 
innan byggnadsarbetena får påbörjas. 
 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas (exempel finns 
på Älvsbyns kommuns hemsida). 
 
Lägesbestämning ska genomföras. 
 
Bygglov och strandskyddsdispens 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 och strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus 
har inkommit till miljö- och byggnämnden. Ett befintligt fritidshus om 36 
kvm ska byggas till med en 138 kvm timring på fastigheten Övre Tväråsel 
10:8 i Älvsbyns kommun. 
          forts 



 PROTOKOLL 18(23) 
 2015-08-27 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 67 Dnr 0047/15 – 233  forts 
 
ÖVRE TVÄRÅSEL 10:8 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDS-
DISPENS FÖR TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS 

 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
utanför område för sammanhållen bebyggelse. 
 
Aktuell byggplats ligger helt inom strandskyddsområde, då den gränsar till 
Piteälven och Isträsksbäcken. Enligt Älvsbyns kommuns översiktsplan 
omfattas området av LIS, Övre Tväråsel 3. Området har utpekats som 
lämpligt för förtätning av bostäder och företagande, dock inte i låglänta 
områden.  
 
Naturen består av fuktig grästyp och på en del ställen är skogen våt. Den 
aktuella byggplatsen är belägen på en höjd. Med ledning av en översiktlig 
översvämningskartering bedömer miljö- och byggkontoret att det inte före-
ligger några översvämningsrisker. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret kan inte hitta något bygglov för fritidshuset på 
aktuell fastighet i sitt arkiv. Däremot finns en avstyckningskarta från 1981, 
där byggnaden är inritad. 
 
I området finns tillgång till väg och tillfredsställande avloppslösning bör 
kunna anordnas för fastigheten. Byggnationen bedöms uppfylla kraven i 2 
och 8 kap, vilket innebär att bygglov kan beviljas med stöd av 9 kap 31 § 
plan- och bygglagen. 
 
Eftersom fastigheten är bebyggd sedan lång tid tillbaka bedömer miljö- och 
byggkontoret att den är ianspråktagen och kan anses uppfylla det särskilda 
skälet i 7 kap 18 c § 1 miljöbalken. Fastigheten ligger också inom LIS-område 
i Älvsbyns kommuns översiktsplan och därmed uppfyller ansökan det sär-
skilda skälet i 7 kap 18 d § genom att fastigheten ligger i anslutning till ett 
flertal andra huvudbyggnader. 
 
Tillbyggnaden placeras längre från stranden än den befintliga byggnaden, 
vilket borde innebära att den privata zonen inte utökas. Enligt kartunderlag 
och flygfoton från lantmäteriet finns en remsa på 10-20 meter mellan fastig-
hetsgränsen och strandlinjen. Detta bedömer miljö- och byggkontoret är 
tillräckligt för att säkerställa friluftslivets intressen och växt- och djurlivets 
betingelser (7 kap 13 § miljöbalken).     forts 



 PROTOKOLL 19(23) 
 2015-08-27 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 67 Dnr 0047/15 – 233  forts 
 
ÖVRE TVÄRÅSEL 10:8 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDS-
DISPENS FÖR TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS 

 
I och med detta bör dispens från strandskyddsbestämmelserna kunna beviljas 
med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken. Som särskilda skäl anges 7 kap 18 c § 1 
och 18 d §. Tomtplatsavgränsningen sammanfaller med fastighetsgränserna. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov för tillbyggnad av fritidshus med stöd av 9 kap 31 § plan- och 
bygglagen. 
 
Bevilja strandskyddsdispens med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken. Som sär-
skilda skäl anges 7 kap 18 c § 1 och 18 d § miljöbalken. 
Tomtplatsavgränsningen sammanfaller med fastighetsgränserna. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens, situationsplan, plan- och 
fasadritning inkl. sektioner 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx 

Sakägare 

Länsstyrelsen i Norrbotten, 971 86 Luleå 
 
 
 

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(23) 
 2015-08-27 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 68 Dnr 0045/15 - 264 
 
TRÅNGFORS 1:8 - REMISS FRÅN LANTMÄTERIET OM 
AVSTYCKNING AV FASTIGHET FÖR FRITIDSHUSÄNDAMÅL 

        0350/2015 264 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Tomtplatsen är ianspråktagen med ett fritidshus uppfört 1995/1996 och med 
en tillhörande komplementbyggnad. Området ligger utanför utpekade om-
råden för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Stora delar översvämmas 
vid ett 100-årsflöde enligt MSB:s översvämningskartering utmed Piteälven. 
Nämnden är tveksam till att området är lämpligt att tillåta ny bebyggelse på 
fastigheten med anledning av att marknivån är så pass låg. 
 
Fastigheten omfattas av landskapsbildsskydd. Därmed är det länsstyrelsen 
som avgör om eventuella dispenser från strandskydd och om nybyggnationer 
kan beviljas, varför miljö- och byggnämnden inte kan ta ställning i denna 
fråga. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
En begäran om samråd från lantmäteriet inför avstyckning av en tomt för 
fritidshusändamål på fastigheten Trångfors 1:8 har inkommit till miljö- och 
byggnämnden. 
 
Aktuell del av fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestäm-
melser och ligger utanför område för sammanhållen bebyggelse. 
 
Önskad avstyckning ligger helt inom strandskyddsområde (7 kap miljöbalken) 
och landskapsbildsskydd (19 § naturvårdslagen). Enligt Älvsbyns kommuns 
översiktsplan omfattas området av översvämnings- och skredrisk, men inte av 
LIS-område. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Frågan om avstyckning av denna del av fastigheten har tidigare behandlats av 
byggnadsnämnden 1992-06-17, § 102. I det fallet har man avstyrkt en av-
styckning framförallt med hänvisning till strandskyddsbestämmelserna. 
 
I och med att fastigheten omfattas av landskapsbildsskydd är det länsstyrelsen 
som avgör eventuella dispenser från strandskydd och nybyggnationer, varför 
Älvsbyns kommun inte kan ta ställning i denna fråga. 
 
Av det som framkommit ovan är miljö- och byggkontoret tveksam till om 
marken är lämplig för ändamålet och om man ska tillstyrka en avstyckning.   
          forts 



 PROTOKOLL 21(23) 
 2015-08-27 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 68 Dnr 0045/15 – 264  forts 
 
TRÅNGFORS 1:8 - REMISS FRÅN LANTMÄTERIET OM 
AVSTYCKNING AV FASTIGHET FÖR FRITIDSHUSÄNDAMÅL 

 
Beslutsunderlag 
Begäran om samråd, kartutdrag 
 
Beredningens förslag till beslut 
Tomtplatsen är ianspråktagen med ett fritidshus uppfört 1995/1996 och med 
en tillhörande komplementbyggnad. Området ligger utanför utpekade om-
råden för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Stora delar översvämmas 
vid ett 100-årsflöde enligt MSB:s översvämningskartering utmed Piteälven. 
Nämnden är tveksam till att området är lämpligt att tillåta ny bebyggelse på 
fastigheten med anledning av att marknivån är så pass låg. 
 
Fastigheten omfattas av landskapsbildsskydd. Därmed är det länsstyrelsen 
som avgör om eventuella dispenser från strandskydd och om nybyggnationer 
kan beviljas, varför miljö- och byggnämnden inte kan ta ställning i denna 
fråga. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Lantmäteriet Division Fastighetsbildning, Att. Annica Olovsson, Box 79, 
933 21 Arvidsjaur 
 
 



 PROTOKOLL 22(23) 
 2015-08-27 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 69 Dnr 0049/15 - 303 
 
VA-STRATEGI FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 

        0395/2015 ADM 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Ärendet återremitteras för komplettering. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
En tydlig strategi gör det enkelt för beslutsfattare i olika verksamheter att 
göra prioriteringar som leder till fortsatt hållbar och kostnadseffektiv service 
för kunderna. 
 
Miljö- och byggkontoret har tillsammans med Älvsbyns Energi tagit fram ett 
förslag till VA-strategi som ska utgöra underlag för VA-planeringen. VA-pla-
neringen är en viktig förutsättning för kommunens framtida utveckling. Om 
rätt satsningar, i rätt tid, på rätt plats utförs uppnås en ekonomisk och miljö-
mässigt hållbar förvaltning av anläggningarna.  
 
Strategin är tänkt att behandlas av kommunstyrelsen senare under hösten och 
är tänkt att antas som ett tillägg till den kommuntäckande översiktsplanen av 
fullmäktige när den är färdig. Miljö- och byggkontoret vill därför i tidigt skede 
samråda med nämnden gällande dels innehållet och dels vilka mål som nämn-
den anser ska finnas i Älvsbyns kommun för enskilda och kommunägda 
vatten- och avloppsanläggningar. Underlag för att sätta mål är den faktadel 
som finns.  
 
Beslutsunderlag 
VA-Planering, VA-strategi. 
 
Beredningens förslag  
Utkastet till VA-strategi presenteras vid sammanträdet av Maja Viklund, 
utredare vid miljö- och byggkontoret. 
 
 
Miljö- och byggnämnden 
Utredaren Maja Viklund presenterar utkast till VA-strategi för kommunen. 
Planen ska kompletteras med mål och frågor som behöver besvaras. Nämnden 
diskuterar olika frågor som kan blir aktuella vid en gruvetablering, t ex 
dimensionering av reningsverk och köp av mark. 
 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för komplettering, vilket 
nämnden bifaller. 
_____  



 PROTOKOLL 23(23) 
 2015-08-27 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 70 Dnr 0046/15 - 409 
 
TILLSYNS- OCH KONTROLLRAPPORT FÖR PERIODEN  
2015-05-27 --  08-03 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Lägga tillsyns- och kontrollrapporten till handlingarna. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggkontoret redovisar tillsyns- och kontrollrapport för perioden 
2015-05-27 – 08-03 enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Lägga tillsyns- och kontrollrapporten till handlingarna. 
_____  
 
 

 


