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 2010-12-16 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
 
Plats och tid: Räddningstjänsten, torsdag den 16 december kl 10:00 
 
Ledamöter Thor Lindgren 
 Karl-Erik Sjöberg, s, ers för Henry Larsson, s   
 Staffan Bergman, s   
 Lars Gunnar Näsström, s 
 Esbjörn Henriksson, fp 
 Magnus Sandin, c 
 Ulf Lundberg, v 
    
Övriga Ingrid Karlsson Miljö- och byggchef 
 Annika Lindström Byggnadsinspektör 
 Ingrid Olovsson Miljöinspektör 
 Therese Nilsson Miljöinspektör 
 Daniel Nordstöm Karttekniker 
 Margareta Lundberg Sekreterare 
 
Utses att justera Ulf Lundberg 
 
Justeringens plats och dag Kommunförvaltningen, 29 december 2010 
 
Underskrifter    sekreterare _________________________________ paragrafer 
 Margareta Lundberg   62-75 
 
                         ordförande   _________________________________ 
 Thor Lindgren 
 
                         justerande  _________________________________ 
 Ulf Lundberg 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 ANSLAGSBEVIS 
                           Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Myndighetsnämnden i Älvsbyns kommun 
Sammanträdesdatum  2010-12-29 
 
Protokollet anslaget 2010-12-29 
 
Förvaringsplats Kommunkansliets arkiv 
för protokollet  
 
Underskrift ____________________________ 
 Margareta Lundberg 



 PROTOKOLL 2(23) 
 2010-12-16 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
  
 MYN § 62  Dnr 67/10 - 200 
 
 DELGIVNINGAR 
 
 
 Handlingar i ärendet: 
 

- Länsstyrelsen i Norrbotten- ert överklagande av Myndighets-
nämndens beslut ang befrielse från avfallshämtning 

 
- Havet 2010 

 
- MSB- räddningstjänst i siffror 2009 

 
- Länsstyrelsen i Norrbotten- genomförande av översvämningsdi-

rektiv och förordning om ……. 
 

- Länsstyrelsen i Norrbotten- överklagande av myndighetsnämn-
dens beslut ang otillåten miljöverksamhet 

 
- Trafikverket- kungörelsedelgivning 

 
- Svar på förfrågan från Länsstyrelsen i Norrbotten ang vägar och 

gator i ett förändrat klimat 
 
 
 BESLUT 
 
 Att godkänna redovisningen av delgivningarna 
 



 PROTOKOLL 3(23) 
 2010-12-16 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
  
  
 MYN § 63  Dnr 68/10 – 200 
 
  
 DELEGATIONSRAPPORT 
 
 Handlingar i ärendet: 
 
 -  miljö- och byggärenden 
 
 
 
 BESLUT 
 
 Att godkänna redovisningen av delegationsrapporten 
 



 PROTOKOLL 4(23) 
 2010-12-16 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
  
 
 MYN § 64  Dnr 69/10 - 400 
 
 TILLSYNS- OCH INSPEKTIONSRAPPORT 
 
 Handlingar i ärendet 
 
 -         Miljö- och byggkontoret har under tiden 2010-09-28—2010-11-22 
            besökt följande verksamheter 
 
  
 
 BESLUT 
 
 Att godkänna redovisningen av tillsyns- och inspektionsrapporten 
 
  



 PROTOKOLL 5(23) 
 2010-12-16 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 MYN § 65  Dnr 70/10 - 231 
 

TRÅNGFORS 1:40 – NYBYGGNAD AV MARKSTATION INOM 
STRANDSKYDDSOMRÅDE 

 
Vattenfall Eldistribution AB, Box 44, 930 90  Arjeplog 
 
 
BESLUT 
Att bevilja bygglov för nybyggnad av markstation 
 
Att bevilja undantag för miljöbalkens strandskyddsbestämmelser. Dispensen gäller 
bara för den yta som markstationen upptar. 

 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser en ansökan om bygglov samt strandskyddsdispens för nybyggnad 
av markstation om 7,4 kvm. 

 
Bakgrund 
Den aktuella delen av fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbe-
stämmelser och ligger utanför samlad bebyggelse. 
 
Enligt Älvsbyns kommuns översiktsplan (och den fördjupade översiktsplanen för 
Pite älvdal) är den aktuella byggplatsen placerad inom riksintresse för naturvård 
samt vinterbetesområde för Tuorpon, Östra Kikkejaure, Luokta Mavas samt Si-
misjaur-Njarg samebyar.  
 
Enligt ansökan ska markstationen placeras ca 70 m från Piteälven. I området finns 
byggnader (med bygglov) närmare stranden. Enligt förslaget till ny översiktsplan 
är området inte lämpligt för LIS. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Byggnationen överensstämmer med de planer som upprättats i enlighet med plan- 
och bygglagen och inga andra hinder har framkommit under ärendets handlägg-
ning. Därför bör myndighetsnämnden bevilja bygglov för uppförandet av mark-
stationen. 
 
Ansökt byggnation bedöms inte inverka negativt på allemansrättslig tillgång på 
strand, då byggnaden inte kommer att medföra någon privat zon samt att det 
finns gott om vandringutrymme på båda sidor om byggnaden. Någon väsentlig 
försämring av växt- och djurliv bedöms inte heller medföras, då byggnaden är av 
mindre omfattning samt ligger väl avskilt från strandzonen. 
 
     (forts) 



 PROTOKOLL 6(23) 
 2010-12-16 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

 MYN § 65  Dnr 70/10 – 231  forts 
 

TRÅNGFORS 1:40 – NYBYGGNAD AV MARKSTATION INOM 
STRANDSKYDDSOMRÅDE 

 
Vattenfall Eldistribution AB, Box 44, 930 90  Arjeplog 
 
 
Aktuell byggnad har en stor allmännytta och kommer att placeras i närheten av en 
befintlig anläggning (kraftledning). Såsom ledningarna är dragna bedöms det inte 
möjligt att på ett enkelt sätt placera byggnaden utanför strandskyddsområdet. 
Därför bör myndighetsnämnden bevilja dispens från miljöbalkens strandskydds-
bestämmelser i enlighet med MB 7 kap 18 c § 5 p. 
 
 
 
Beredningens förslag till beslut 
Att bevilja bygglov för nybyggnad av markstation 
 
Att bevilja undantag för miljöbalkens strandskyddsbestämmelser. Dispensen gäller 
bara för den yta som markstationen upptar. 

 
 

Delgivning: Länsstyrelsen 
 
 

Upplysningar 
För byggnation på annans mark, krävs dennes medgivande. 
 
Länsstyrelsen kan överpröva myndighetsnämndens beslut. Detta ska meddelas 
nämnden inom tre veckor från det att länsstyrelsen tagit del av beslutet. Sökanden 
uppmanas att avvakta med byggnadsarbetena till överprövandetiden gått ut. 
 
Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte påbörjas inom två år eller av-
slutas inom fem år från dagen om beslut om lov. 
 
Dispens från strandskydd upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser 
inte påbörjas inom två år eller inte avslutas inom fem år från den dag då dispen-
sen vann laga kraft. 
 
 
Handläggningsavgift 5 184 kronor  (Avgiften faktureras)  

 
      (forts) 



 PROTOKOLL 7(23) 
 2010-12-16 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

  
 MYN § 65  Dnr 70/10 – 231  forts 
 

TRÅNGFORS 1:40 – NYBYGGNAD AV MARKSTATION INOM 
STRANDSKYDDSOMRÅDE 

 
Vattenfall Eldistribution AB, Box 44, 930 90  Arjeplog 
 
 
 
Hur man överklagar 
Den som vill överklaga myndighetsnämndens beslut skall skriva till Länsstyrel-
sen i Luleå. Skrivelsen skall lämnas till Myndighetsnämnden, 942 85  
ÄLVSBYN. 

 
Överklagandet skall ha inkommit till myndighetsnämnden inom tre veckor från 
den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen skall ange det beslut som överkla-
gas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni skall också ange varför beslutet 
är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 8(23) 
 2010-12-16 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 66 Dnr 71/10 – 230 
 
BRÄNNA 1:2 – BYGGLOV I EFTERHAND FÖR UPPFÖRANDE AV 
MARKSTATION 

 
Vattenfall Eldistribution AB , c/o Roland Andersson, 971 77  Luleå 

 
Handlingar i ärendet: 
-  Sökandens yttrande 
 
 

 
BESLUT 
Besluta bevilja bygglov i efterhand för uppförande av markstation 
 
Besluta att med stöd av 10 kap 4 § PBL ta ut en byggnadsavgift av Vattenfall El-
distribution AB, c/o Roland Andersson, 971 77 Luleå, motsvarande 4 ggr bygg-
lovsavgiften (4 x 1 080)  = 4 320 kronor 
 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ansökan för bygglov i efterhand för uppförande av markstation (3,8 kvm) på fas-
tigheten Bränna 1:2 har inkommit till miljö- och byggkontoret. 
 
Bakgrund 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger inte 
inom samlad bebyggelse. 
 
I ansökan om bygglov uppgav sökanden att markstationen redan var uppförd. 
 
Sökanden har beretts möjlighet att inkomma med förklaring  (bilaga). 
 
Enligt 10 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnadsnämnden ta upp frågan om 
påföljd eller ingripande så snart det finns anledning att anta att en överträdelse har 
skett av bestämmelserna om byggande i denna lag eller av någon föreskrift eller 
något beslut som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser.  
När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov, 
skall byggnadsnämnden se till att det som har utförts blir undanröjt eller på annat 
sätt rättat, om inte lov till åtgärden meddelas i efterhand. 
 

 
 
 

(forts) 



 PROTOKOLL 9(23) 
 2010-12-16 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 66 Dnr 71/10 – 230 forts 
 
BRÄNNA 1:2 – BYGGLOV I EFTERHAND FÖR UPPFÖRANDE AV 
MARKSTATION 

 
Vattenfall Eldistribution AB , c/o Roland Andersson, 971 77  Luleå 
 
 
Enligt 4 § samma kapitel skall om någon utan lov utför en åtgärd som kräver 
bygglov, rivningslov eller marklov, en byggnadsavgift tas ut. 
Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den 
avgift som enligt taxa, skulle ha betalats om lov hade getts till samma åtgärd. 
Byggnadsavgiften skall dock bestämmas till minst ett tjugondels prisbasbelopp.  
 
När avgiften bestäms på grundval av taxan, skall hänsyn inte tas till sådana höj-
ningar eller sänkningar av normalbeloppet som enligt taxan orsakas av omständig-
heterna i det särskilda fallet. Hänsyn skall inte heller tas till belopp som avser 
kostnader för nybyggnadskarta, utstakning eller lägeskontroll av byggnad eller 
andra mätningstekniska åtgärder. 
Om överträdelsen är ringa, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp el-
ler helt efterges. 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Byggnationen överensstämmer med gällande planer och lagstiftning varför bygg-
lov bör kunna beviljas i efterhand. 
 
Då markstationen uppförts utan lov bör byggnadsavgift tas ut. 

 
Beredningens förslag till beslut 
Besluta bevilja bygglov i efterhand för uppförande av markstation 
 
Besluta att med stöd av 10 kap 4 § PBL ta ut en byggnadsavgift av Vattenfall El-
distribution AB, c/o Roland Andersson, 971 77 Luleå, motsvarande 4 ggr bygg-
lovsavgiften (4 x 1 080)  = 4 320 kronor 

 
 

Upplysningar: 
Byggnadsavgift ska betalas till länsstyrelsen i Norrbotten, postgirokonto 
95 39 98-2. Avgiften ska vara betald inom två månader från det att beslutet vunnit 
laga kraft.  
 
Handläggningsavgift 1 584 kronor  (Avgiften faktureras)  
 
Bilaga: 
Delgivningskvitto 

      (forts) 



 PROTOKOLL 10(23) 
 2010-12-16 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

MYN § 66 Dnr 71/10 – 230 forts 
 
BRÄNNA 1:2 – BYGGLOV I EFTERHAND FÖR UPPFÖRANDE AV 
MARKSTATION 

 
Vattenfall Eldistribution AB , c/o Roland Andersson, 971 77  Luleå 

 
  
 

Hur man överklagar 
Den som vill överklaga myndighetsnämndens beslut skall skriva till Länsstyrel-
sen i Luleå. Skrivelsen skall lämnas till Myndighetsnämnden, 942 85  
ÄLVSBYN. 
 
Överklagandet skall ha inkommit till myndighetsnämnden inom tre veckor från 
den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen skall ange det beslut som överkla-
gas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni skall också ange varför beslutet 
är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan. 
 
_____ 
 



 PROTOKOLL 11(23) 
 2010-12-16 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 67 Dnr 72/10 - 427 
 
ÄLVSBYN 24:45 – MISSTANKE OM BROTT 
 
 
 
BESLUT 
Myndighetsnämnden beslutar att överlämnat ärendet till polismyndigheten.  

 
 

Sammanfattning 
Miljö- och byggkontoret misstänker att Bröderna Hedmans Cement AB brutit 
mot 26 § avfallsförordningen (2001:1063) genom att utan tillstånd yrkesmässigt 
transporterat farligt avfall. Enligt miljöbalken (1998:808) ska tillsynsmyndigheten 
anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller föreskrifter till polis- eller 
åklagarmyndigheten om det finns misstanke om brott. 

 
Ärendebeskrivning 
Misstanke om brott genom att yrkesmässigt ha transporterat farligt avfall utan sär-
skilt tillstånd enligt 26 § avfallsförordningen (2001:1063). Avfallet som bestod av 
4,56 ton dieselförorenade jordmassor har transporterats från fastigheten Älvsbyn 
24:45 till Renhållningen i Piteå AB den 5 oktober 2010.  
 
Transporten har utförts av Bröderna Hedmans Cement AB, organisationsnum-
mer 556457-6733.  

Bakgrund 

Den 4 oktober 2010 inkom via telefon från xxxxxxxxxxxxx, Granbergs Buss, en 
anmälan om utsläpp av diesel vid Preems dieselanläggning på fastigheten Älvs-
byn 24:45. Vid förnyad telefonkontakt den 5 oktober 2010 framkom att de för-
orenade massorna hade grävts upp och lastats på ett lastbilsflak som tillhör Brö-
derna Hedmans Cement AB. xxxxxxxxxxxxx informerades om att det krävs till-
stånd av länsstyrelsen för att transportera farligt avfall varför xxxxxxxxxxxxx 
faxar en kopia på Bröderna Hedmans tillstånd. Vid granskning av tillståndet vi-
sar det sig att det gäller för ”alla typer av avfall utom farligt avfall” samt endast t 
o m 2009-12-31. 
 
Transporten av de förorenade massorna har skett den 5 oktober 2010 enligt ko-
pia på vågsedel från Renhållningen i Piteå AB. 
 
Enligt 26 kap 2 § miljöbalken ska tillsynsmyndigheten anmäla överträdelser av be-
stämmelser i balken eller föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till 
polis- eller åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott. 
  (forts) 
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 2010-12-16 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 67 Dnr 72/10 – 427 forts 
 
ÄLVSBYN 24:45 – MISSTANKE OM BROTT 
 

Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 

Det är inte tillsynsmyndigheten som ska göra någon bedömning utan endast kon-
statera om det finns misstanke om brott eller inte. Miljö- och byggkontoret anser 
att det finns misstanke om brott eftersom Bröderna Hedmans Cement AB har 
brutit mot 26 § avfallsförordningen och att åtalsanmälan därmed ska skickas till 
Polismyndigheten. 
 

Beredningens förslag till beslut 

Tillsynsmyndigheten skall anmäla överträdelser av bestämmelser i miljöbalken el-
ler föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- eller åklagarmyn-
digheten, om det finns misstanke om brott (26 kap 2§ miljöbalken). Myndighets-
nämnden bedömer i nuläget att brott mot bestämmelserna i balken har begåtts 
och kommer därför att överlämnat ärendet till polismyndigheten.  
 
______ 
 



 PROTOKOLL 13(23) 
 2010-12-16 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 68 Dnr 73/10 - 406 
 
MUSKUS 3:16 - MILJÖSANKTIONSAVGIFT ENLIGT 30 KAP 
MILJÖBALKEN, PUNKT 2.1.2 I BILAGAN TILL FÖRORDNINGEN 
(1998:950) OM MILJÖSANKTIONSAVGIFTER 

 
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
BESLUT 
Med stöd av 30 kap, 3 § miljöbalken och punkt 2.1.2 i bilagan till förordningen 
(1998:950) om miljösanktionsavgifter, beslutar Myndighetsnämnden att xxxxxx 
xxxxxx (xxxxxx-xxxx) skall betala en miljösanktionsavgift om 1 000 kronor.  
 
 

Skäl för beslutet 

Enligt punkt 2.1.2 i bilagan till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgif-
ter ska miljösanktionsavgift om 1 000 kronor betalas för en överträdelse av 17 § 
förordningen (1998:950) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om överträ-
delsen är att utan att ha gjort en anmälan inrätta en värmepumpsanläggning som 
inte är tillståndspliktig.  
 
Enligt 30 kap, 2 § första stycket miljöbalken ska miljösanktionsavgift tas ut även 
om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Avgift ska dock 
enligt andra stycket i samma lagrum inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn t 
ex till att sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det 
som krävs eller att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller 
borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka. 

 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggkontorets personal utförde den 30 september 2010 inventering 
av avloppsanläggningen på fastigheten Muskus 3:16 varvid upptäcktes att arbete 
med att anlägga en värmepumpsanläggning i sjön Muskus S:14 pågick. Miljöin-
spektörerna Ingrid Olofsson och Therese Nilsson besökte fastigheten den 1 ok-
tober 2010. Inget arbete pågick då. Vid besök på fastighetsägarens kontor påträf-
fades xxxxxx xxxxxx som medgav att anläggning skett utan anmälan. 
 
Anmälan inkom till myndighetsnämnden den 12 oktober 2010. Enligt anmälan 
har ytterligare en värmepumpsanläggning anlagts av fastighetsägaren i sjön Mus-
kus S:14. 
 
xxxxxx xxxxxx har haft möjlighet att lämna synpunkter på utredningen om mil-
jösanktionsavgiften. Inga synpunkter har inkommit. 

 
      (forts) 
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MYN § 68 Dnr 73/10 – 406 forts 
 
MUSKUS 3:16 - MILJÖSANKTIONSAVGIFT ENLIGT 30 KAP 
MILJÖBALKEN, PUNKT 2.1.2 I BILAGAN TILL FÖRORDNINGEN 
(1998:950) OM MILJÖSANKTIONSAVGIFTER 

 
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

Miljö- och byggkontorets synpunkter och bedömning 

Miljö- och byggkontoret bedömer att det i detta ärende inte har kommit fram 
någon sådan omständighet att det kan anses som oskäligt att påföra avgift. 
 

Beredningens förslag till beslut 

Med stöd av 30 kap, 3 § miljöbalken och punkt 2.1.2 i bilagan till förordningen 
(1998:950) om miljösanktionsavgifter, beslutar Myndighetsnämnden att xxxxxx 
xxxxxx (xxxxxx-xxxx) skall betala en miljösanktionsavgift om 1 000 kronor.  
 
______ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 69 Dnr 74/10 – 514 
 
ÄLVSBYN 24:1 – FÖRELÄGGANDE OM ATT INKOMMA MED 
UPPGIFTER OM UPPSTÄLLNINGSPLATS FÖR FORDON/ 
SKROTBILAR 

 
Älvsbyns Energi AB, Betonggatan 13, 942 36  ÄLVSBYN 
Organisationsnummer: 556216-7451 
 
 
BESLUT 
Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 26 kap 19 § miljö-
balken beslutar Myndighetsnämnden att Älvsbyns Energi AB, organisations-
nummer: 556216-7451 ska inkomma med uppgifter om hur och när bolaget av-
ser att ordna inhägnade och tillfredsställande bevakade uppställningsplatser samt 
uppgifter om hur bolaget ska förhindra att ev. läckage från fordonen infiltrerar 
marken. 

 
 

Sammanfattning 
Miljö- och byggkontoret har tidigare i höst besökt kommunens uppställnings-
plats för fordon på fastigheten Älvsbyn 24:1. Där fanns flera fordon som låg hul-
ler om buller. 
 
Miljö- och byggkontoret har tidigare i skrivelse begärt in uppgifter om hur och 
när bolaget avsåg att ordna inhägnade och tillfredsställande bevakade uppställ-
ningsplatser samt uppgifter om hur bolaget skulle förhindra att ev. läckage från 
fordonen infiltrerar marken. Några sådana uppgifter har inte inkommit.  
 
Ärendebeskrivning och bakgrund 
Miljö- och byggkontoret besökte kommunens uppställningsplats för fordon på 
fastigheten Älvsbyn 24:1 den 19 augusti 2010. Där fanns elva fordon som låg 
huller om buller. En skrotbil var upp- och nedvänd, en annan var omkullvält och 
låg på sidan och en tredje låg på en annan skrotbil.  
Fordonen är inte tömda på vätskor. Efter Miljö- och byggkontorets besök har 
fler fordon fraktats till uppsamlingsplatsen. 
 
När kommunen flyttar fordon ska det finnas särskilda uppställningsplatser för 
fordonen. Uppställningsplatserna ska vara inhägnade och tillfredsställande beva-
kade enligt förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Kravet på 
inhägnad finns för att fordon eller fordonsdelar inte lätt ska kunna åtkommas av 
obehöriga. 
 
Ytan som fordonen står på bör vara hårdgjord för att förhindra att ev. läckage 
från fordonen infiltrerar ned i marken. 
    (forts) 
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MYN § 69 Dnr 74/10 – 514 forts 
 
ÄLVSBYN 24:1 – FÖRELÄGGANDE OM ATT INKOMMA MED 
UPPGIFTER OM UPPSTÄLLNINGSPLATS FÖR FORDON/ 
SKROTBILAR 

 
Älvsbyns Energi AB, Betonggatan 13, 942 36  ÄLVSBYN 
Organisationsnummer: 556216-7451 
 
 
Miljö- och byggkontoret har tidigare i skrivelse till Älvsbyns Energi begärt in 
uppgifter om hur och när bolaget avsåg att ordna inhägnade och tillfredsställan-
de bevakade uppställningsplatser samt uppgifter om hur bolaget skulle förhindra 
att ev. läckage från fordonen infiltrerar marken. Några sådana uppgifter har inte 
inkommit.  

 
Enligt 26 kap 19 § miljöbalken (1998:808) ska den som bedriver verksamhet el-
ler vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa 
eller miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka 
eller förebygga sådana verkningar.  
 
Tillsynsmyndigheten får enligt 26 kap 9 och21 §§ miljöbalken och med hän-
visning till 2 kap 3 § miljöbalken förelägga den som bedriver en verksamhet el-
ler vidtar en åtgärd att inkomma med uppgifter och handlingar som behövs för 
tillsynen. 

 
Beredningens förslag till beslut 
Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 26 kap 19 § miljö-
balken beslutar Myndighetsnämnden att Älvsbyns Energi AB, organisations-
nummer: 556216-7451 ska inkomma med uppgifter om hur och när bolaget av-
ser att ordna inhägnade och tillfredsställande bevakade uppställningsplatser samt 
uppgifter om hur bolaget ska förhindra att ev. läckage från fordonen infiltrerar 
marken. 

 
Bilaga: Delgivningskvitto 

 
Hur man överklagar 
Den som vill överklaga myndighetsnämndens beslut skall skriva till Länsstyrelsen 
i Luleå. Skrivelsen skall lämnas till Myndighetsnämnden, 942 85  ÄLVSBYN. 

 
Överklagandet skall ha inkommit till myndighetsnämnden inom tre veckor 
från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen skall ange det beslut som 
överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni skall också ange 
varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er 
talan. 
______ 



 PROTOKOLL 17(23) 
 2010-12-16 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 70 Dnr 75/10 - 209 
 
VERKSAMHETSIDÉ FÖR FYRKANTENS ORDFÖRANDE OCH 
CHEFER INOM MILJÖ- OCH BYGGOMRÅDET 

 
Miljö- och byggkontoret,  
 
 
BESLUT 
Myndighetsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsidén för fortsatt samar-
bete och samverkan inom ramen för arbetsgruppen.  
 

 
Handlingar i ärendet: 
1. Verksamhetsidé för fyrkantens ordförande och chefer inom miljö- och 

byggområdet  
2.  Följebrev 

 
Ärendebeskrivning 
Ordförandena i fyrkantens miljö- och byggnadsnämnder och motsvarande har 
tagit fram en verksamhetsidé om hur arbetet i gruppen i framtiden ska bedrivas. 
Myndighetsnämnden har att ta ställning till om verksamhetsidén kan godkännas 
för fortsatt samarbete och samverkan inom ramen för arbetsgruppen.  
 
Bakgrund 
Ordföranden och miljö- och byggchefer i Fyrkantenkommunerna har de senaste 
tjugotal åren regelbundet träffats för att diskutera olika frågor som rör arbetet i 
nämnderna och på miljö- och byggkontoren. Gruppen har träffats fyra gånger 
per år i de olika kommunerna och ett stort antal gemensamma projekt och andra 
samverkansformer samt några utbildningsinsatser har genoförts genom denna 
samverkan.  
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
En liten kommun som Älvsbyns har mycket att vinna på att samverka med andra 
kommuner. En liten kommun har inte samma möjlighet att ha djup kompetens 
inom de många olika områden som hanteras i verksamheten som vad en större 
kommun har.  
 
Eftersom många företag är verksamma över kommungränserna finns det goda 
möjligheter till samverkan mellan kommunerna för att få en något så när lika be-
dömning vid prövning av olika verksamheter samt att kunna erbjuda en bättre 
service och en högre kvalitet i tjänsteutbudet.  
 
______ 

 



 PROTOKOLL 18(23) 
 2010-12-16 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 71 Dnr 76/10 - 170 
 
UPPFÖLJNING AV TILLSYNSPLAN FÖR 2010 

 
Miljö- och byggkontoret,  942 85  ÄLVSBYN 
 
 
BESLUT 
Myndighetsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen och att ställa en skri-
velse till KS där man kräver resurser till verksamheten.  
 

 
Handlingar i ärendet: 
- Uppföljning av tillsyns- och kontrollplan för miljö och livsmedel.  

 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar en uppföljning av nämndens tillsynsplan för 
2010 enligt bilaga. Miljö- och byggchefen föredrar ärendet. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Beslutsmeningarna ska innehålla besluten i sak och skrivs som självständiga me-
ningar, inte som att-satser. Finns det bara en beslutsmening skall denna inte vara 
numrerad. 

 
 

Bilagor 
 
1. Uppföljning av tillsyns och kontrollplan för 2010 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 19(23) 
 2010-12-16 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 72 Dnr 77/10 - 170 
 
UPPFÖLJNING AV NÄMNDSPLANEN FÖR 2010 

 
Miljö- och byggkontoret, 942 85  ÄLVSBYN 
 
 
BESLUT 
Myndighetsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av nämndsplanen för 
2010 enligt bilaga. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchefen har gjort en uppföljning av nämndsplanen för 2010 enligt 
bilaga. Vissa av nämndens mål har inte uppnåtts ännu till följd av liten beman-
ning, hög arbetsbelastning och otillräckliga ekonomiska resurser. 
 

 
 
Bilaga 
 
1. Uppföljning av nämndsplanen för 2010 
2. Uppföljning av serviceförklaringen för 2010 (presenteras på sammanträdet) 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 20(23) 
 2010-12-16 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 73 Dnr 79/10 - 170 
 
INDEXJUSTERING AV TAXOR FÖR 2011 
 
Miljö- och byggkontoret, 942 85  ÄLVSBYN 
 
 
BESLUT 
Myndighetsnämnden beslutar justera taxor inom nämndens verksamhetsområde 
med konsumentprisindex för oktober månad. Den nya avgiften ska gälla från 
och med den 1 januari 2011. Myndighetsnämnden beslutar om följande indexju-
steringar och justering av grundbelopp: 
 
1  Besluta höja timavgiften som ligger till grund för taxa inom miljöbalkens, 

 livsmedelslagens, tobakslagens och strålskyddslagens områden till 770  
 kronor per timme. 
2. Besluta höja timavgiften som ligger till grund för taxa enligt lagen om de-

taljhandel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om brandfarliga och 
explosiva varor till 770 kronor per timme. 

3. Besluta höja avgiften för transporttillstånd till 315 kronor per tillstånd 
4. Besluta höja grundbeloppet i bygglovtaxan och därtill kopplade taxor till 

39 kronor. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret föreslår att taxor för prövning, kontroll och tillsyn in-
dexjusteras enligt följande: 
1. Miljöbalkens område – Timtaxan justeras enligt KPI (konsumentprisindex) 

från 759 kronor till 770 kronor  
2. Livsmedelslagens område – Timtaxan justeras enligt KPI från 759 kronor till 

770 kronor 
3. Tobakslagen – Timtaxan justeras enligt KPI från 759 kronor till 770 kronor 
4. Strålskyddslagen – Timtaxan justeras enligt KPI från 759 kronor till 770 kro-

nor 
5. Lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel – Timtaxan justeras 

enligt KPI från 759 kronor till 770 kronor 
6. Lagen om brandfarliga och explosiva varor – Timtaxan justeras enligt KPI 

från 759 kronor till 770 kronor 
7. Trafikförordningen – Avgiften för transporttillstånd justeras enligt KPI från 

310 kronor till 315 kronor. 
8. Plan- och bygglagens område: Grundbeloppet ändras från 36 till 39 Ökning-

en motsvarar 8.3% och gäller fram tills att en enhetlig taxa för landet börjar 
gälla i och med att nya plan och bygglagen träder i kraft den 1 maj 2011. 
Taxan kommer då att bli enhetlig över hela landet och grundbeloppet före-
slås ligga på 1 ‰ av ett basbelopp i hela landet. 

(forts) 



 PROTOKOLL 21(23) 
 2010-12-16 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
MYN § 73 Dnr 79/10 – 170 forts 
 
INDEXJUSTERING AV TAXOR FÖR 2011 

 
 
Bakgrund 
Myndighetsnämnden har möjlighet att justera taxorna för prövning kontroll och 
tillsyn med konsumentprisindex, KPI enligt gällande taxor inom samtliga områ-
den utom Plan och bygglagen.  
 
När det gäller bygglovtaxan har nämnden rätt att justera grundbeloppet som lig-
ger som grund för avgifterna upp till att 80 % kostnadstäckningsgrad uppnås. 
För närvarande är kostnadstäckningsgraden ungefär 50 %.  
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret har ökade kostnader, främst på grund av ökade perso-
nalkostnader och har behov att uppräkna taxorna för att uppnå nämndens mål 
om en ökning av kostnadstäckningsgraden med 2 %. Kontroll och tillsyn ska i 
huvudsak vara avgiftsfinansierad. Den del av arbetet som kan räknas som råd-
givning och allmän service ska vara skattefinansierad. Miljö- och byggkontoret 
föreslår att samtliga taxor utom bygglovtaxan justeras utifrån KPI enligt gällande 
taxor.  
Timavgiften som taxorna baseras på blir 770 kronor per timme. För transporttill-
stånd sker en höjning med fem kronor till 315 kronor.  
Grundbeloppet för bygglovsärenden och motsvarande ärenden föreslås sättas till 
39 kronor. Det motsvarar en ökning med 8,3 %. Miljö- och byggkontoret före-
slår att avgiften höjs under de första månaderna nästa år för att få en mjukare 
övergång till den taxa som införs i och med att nya plan- och bygglagen träder i 
kraft. Det nya grundbeloppet G föreslås bli en tusendel av ett basbelopp, för 
närvarande 42,4 och för 2011 42,8. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar justera taxor inom nämndens verksamhetsområde 
med konsumentprisindex för oktober månad. Den nya avgiften ska gälla från 
och med den 1 januari 2011. Myndighetsnämnden beslutar om följande indexju-
steringar och justering av grundbelopp: 
 

1. Besluta höja timavgiften som ligger till grund för taxa inom miljöbal-
kens, livsmedelslagens, tobakslagens och strålskyddslagens områden 
till 770 kronor per timme. 

2. Besluta höja timavgiften som ligger till grund för taxa enligt lagen om 
detaljhandel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om brandfar-
liga och explosiva varor till 770 kronor per timme. 

3. Besluta höja avgiften för transporttillstånd till 315 kronor per till-
stånd 

4. Besluta höja grundbeloppet i bygglovtaxan och därtill kopplade taxor 
till 39 kronor. 

_____ 



 PROTOKOLL 22(23) 
 2010-12-16 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 74 Dnr 80/10 - 514 
 
TJÄDERN 17 - BEGÄRAN OM TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE 
ÅTGÄRD 
 
Xxxxxx xxxxxxxxx och xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
 
 
BESLUT 
Myndighetsnämnden beslutar om lokal trafikföreskrift med förbud att parkera 
efter Skolgatan från Fluxenvägen och fram till infarten till fastigheterna Tjädern 
17 och Tjädern 18 på Skolgatan 2 och 4 enligt bilaga. 
 
 
Handlingar i ärendet: 
- Skrivelse från xxxxxx xxxxxxxxx och xxxxxxx xxxxxxxx 
- Förslag till lokal trafikföreskrift 
 
Ärendebeskrivning 
xxxxxx xxxxxxxxx och xxxxxxx xxxxxxxx har i en skrivelse till myndighets-
nämnden föreslagit att nämnden beslutar om parkeringsförbud längs Skolgatan 
med anledning att de på grund av parkerade bilar har svårt att komma till och 
från sin fastighet. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Vid besök på platsen konstaterades att bilar mycket riktigt står parkerade längs 
gatan. Parkeringsförbud bör kunna beslutas på gatan från Fluxenvägen och förbi 
infarten till fastigheten på Skolgatan 2. Efter samråd med Hemtjänstens enhets-
chef framkom att parkering även fortsättningsvis bör kunna tillåtas bakom Ugg-
lan eftersom det råder brist på parkeringsplatser för vikarier inom hemtjänsten. 
Muntligt samråd har även skett med polisen som har kännedom om problemet 
med bilar som blockerar infarten till fastigheten.   
 
Beredningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar om lokal trafikföreskrift med förbud att parkera 
efter Skolgatan från Fluxenvägen och fram till infarten till fastigheterna Tjädern 
17 och Tjädern 18 på Skolgatan 2 och 4 enligt bilaga. 

 
Bilagor 
 
1 Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Skolgatan 
_____ 

 



 PROTOKOLL 23(23) 
 2010-12-16 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
MYN § 75 Dnr 81/10 - 170 
 
SAMMANTRÄDESPLAN FÖR MYNDIGHETSNÄMNDEN 2011 
 
Miljö- och byggkontoret, 942 85  ÄLVSBYN 
 
 
BESLUT 
Myndighetsnämnden beslutar att anta förslaget till sammanträdesplan för år 2011 
med tillägget att starttiden för sammanträdena ändras till 09:00. 

 
 

Handlingar i ärendet: 
 

Ärendebeskrivning 
 

Miljö- och byggchefen har upprättat ett förslag till sammanträdesplan för myn-
dighetsnämnden 2011:     
      
     

Beredning Nämnd Tema för sammanträdet 
 

Må 2011-01-24 To 2011-02-10 • Årsredovisning av verksamheten 2010 
• Uppföljning av tillsynsplan 2010 
• Mål för 2012 fastställs 
• Löpande ärenden 

Må 2011-03-28 To 2011-04-14 • Hel utbildningsdag 
• Löpande ärenden 

Må 2011-05-23 On 2011-06-08 • Tertialuppföljning 30 april 
• Löpande ärenden 

Fre 2011-08-26 To 2011-09-15 • Tertialuppföljning 31augusti 
• Löpande ärenden 

Fre 2011-10-07 To 2011-10-27 • Hel utbildningsdag 
• Löpande ärenden 

Ti 2011-11-29 To 2011-12-15 • Tillsyns- och verksamhetsplaner för 2012 
• Nämndens måldokument för 2013 inledning 
• Indexuppräkning av taxor 
• Sammanträdesplan för 2012 
• Löpande ärenden 

_____  


