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 PROTOKOLL 2(26) 
 2011-02-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

MYN § 1             Dnr 0012/11 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2011-02-10 

 
Myndighetsnämndens beslut 
 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
• Tillsynsrapport för planering byggande och boende 
• Begäran om protokoll från byggnadsnämndens sammanträden 
• Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
 

Kommunstyrelsen 
• Beslut om samverkan med Piteå kommun avseende räddningschef 
 
Energimyndigheten 
• Energiutblick – Transporter 
 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
• Öppna jämförelser  Trygghet och säkerhet 2010 
 

Vattenmyndigheterna  
• Vatten - vårt gemensamma ansvar  
• Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genom-

förande av åtgärdsprogrammet 
 
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 3(26) 
 2011-02-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 2             Dnr 0013/11 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MYN 2011-02-10 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisade delegationsbeslut och lägga dem till handlingarna. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut och delegationsyttranden 
för perioden 2010-11-23 – 2011-01 –17 enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 4(26) 
 2011-02-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 3             Dnr 0007/11 - 170 
 
TILLSYNSPLAN FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN 2011 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Fastställa tillsynsplan för räddningstjänsten 2011, enligt bilaga. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden ansvarar för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 
och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten har 
upprättat ett förslag till tillsynsplan för 2011 enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa tillsynsplan för räddningstjänsten 2011 enligt bilaga. 
 
Myndighetsnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redogör för ärendet. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 5(26) 
 2011-02-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 4             Dnr 0006/11 - 216 
 
MUSKUS 4:11 - ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED INFÖR 
AVSTYCKNING AV TVÅ TOMTER 

       Byggreda 4/2011, 216 
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Meddela negativt förhandsbesked inför avstyckning av två fritidshustomter. 
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning nedan. 
 
Handläggningsavgift 3 420 kronor  (Avgiften faktureras) 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked inför avstyckning av två fritidshustomter om 
1 000 – 1 250 kvm på fastigheten Muskus 4:11 i Älvsbyns kommun har 
inkommit till miljö- och byggkontoret. Två olika alternativ har redovisats. 
 
Bakgrund 
Aktuell del av fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmel-
ser och ligger utanför samlad bebyggelse. 
 
Aktuell översiktsplan redovisar inte någon särskild markanvändning. 
 
7 kap 13 § MB (strandskydd) gäller 100 m från strandlinje. Önskade avstyck-
ningar ligger nästan helt inom strandskyddsområde. Fastigheten ligger inte 
inom område för LIS enligt förslag till översiktsplan. 
 
Muskussjöarna omfattas av skydd enligt Natura 2000 habitat. 
 
Aktuellt område är klassat som riksintresse för rennäring (flyttled Luokta-
Mávas sameby). 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Vid sista svarsdag den 9 
februari hade 6 sakägare lämnat yttrande och samtliga var emot avstyckning 
av tomter. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Då det finns utpekade naturvärden och inget särskilt skäl för undantag från 
strandskyddsbestämmelserna bör myndighetsnämnden avstyrka ansökan. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 6(26) 
 2011-02-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 4             Dnr 0006/11 – 216   forts 
 
MUSKUS 4:11 - ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED INFÖR 
AVSTYCKNING AV TVÅ TOMTER 

 
Beredningens förslag till beslut 
Besluta att meddela negativt förhandsbesked 
_____  
 

Hur man överklagar 
Den som vill överklaga myndighetsnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. 
Skrivelsen ska lämnas till Myndighetsnämnden, 942 85  ÄLVSBYN. 
 
Överklagandet ska ha inkommit till myndighetsnämnden 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 skall också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni 
vill åberopa till stöd för Er talan. 

 
 



 PROTOKOLL 7(26) 
 2011-02-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 5             Dnr 0015/11 - 216 
 
ÄLVSBYN 26:117 - ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED INFÖR 
NYBYGGNAD AV INDUSTRILOKAL/GARAGE 

      Byggreda dnr 509/2010, 216 
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Meddela sökande positivt förhandsbesked för nybyggnad av garage/snickeri. 
 
Upplysningar 
Förhandsbesked är bindande vid prövning om ansökan om bygglov som görs 
inom två år från dagen om beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom två 
år upphör beslutet att gälla. Tillståndet ger inte rätt att påbörja åtgärden. 
 
Handläggningsavgift 3 420 kronor  (Avgiften faktureras)  
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av garage/snickeri om 166 kvm 
har inkommit till miljö- och byggkontoret. I samband med byggnationen 
planeras rivning av befintligt garage. 
 
Bakgrund 
Aktuell fastighet omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser, men 
ligger inom samlad bebyggelse. Fastigheten ligger utanför område för strand-
skydd. 
 
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Älvsbyns tätort är området avsatt 
till småhustomter genom förtätning. 
 
Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig. Vid sista svarsdatum den 1 
februari 2011 har två yttranden inkommit, men inga erinringar. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Då inga planmässiga regleringar finns, ska ärendet prövas genom att göra en 
lämplighetsbedömning. Vid telefonsamtal, 2011-01-25, har sökanden uppgett 
att den verksamhet som kommer att bedrivas i snickeriet kommer till viss del 
att vara för privat bruk. Utrymmet kommer också att användas till förberedel-
ser för kommande byggnationer såsom väggblock, speciellt under den kallaste 
vintern, då byggnadsarbete försvåras. Ingen försäljning av färdiga produkter 
planeras. 
_____  
 



 PROTOKOLL 8(26) 
 2011-02-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 6             Dnr 0010/11 - 231 
 
SÄVDAL 1:31 - ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV 
GARAGE SAMT RIVNING AV DEL AV BEFINTLIG UTHUS-
BYGGNAD 

      Byggreda dnr 485/2010, 231 
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja rivningslov för del av uthusbyggnad 
 
Bevilja bygglov för nybyggnad av garage 
 
Upplysningar 
Bygg- och rivningslov upphör att gälla om byggnads-/rivningsarbetena inte 
har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen om beslut om 
lov. 
 
Byggsamråd krävs ej. Om byggherren ändå önskar ett samråd, kontakta 
byggnadsinspektören för tid. 
 
Bifogad rivningsplan ska verifieras och lämnas in då rivningen är slutförd. 
 
Byggherren ska anmäla till myndighetsnämnden när byggnadsarbetena är 
färdigställda. 
 
Handläggningsavgift 5 472 kronor  (Avgiften faktureras)  
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage om 80 kvm har inkommit till 
miljö- och byggkontoret. I samband med byggnationen rivs delar av ett 
befintligt uthus, då det nya garaget placeras på samma plats. 
 
Bakgrund 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1959. 
 
Inga planmässiga eller andra hinder finns mot en rivning. 
 
Byggnadsåtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis 
att den största tillåtna byggnadshöjden (3 meter) överskrids med 0,5 meter. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga invändningar har 
inkommit. 
          forts 



 PROTOKOLL 9(26) 
 2011-02-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 6             Dnr 0010/11 – 231   forts 
 
SÄVDAL 1:31 - ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV 
GARAGE SAMT RIVNING AV DEL AV BEFINTLIG UTHUS-
BYGGNAD 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Avvikelsen från detaljplanens bestämmelser bedöms som mindre och bör 
godtas. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Besluta att bevilja rivningslov för del av uthusbyggnad 
 
Besluta att bevilja bygglov för nybyggnad av garage 
_____  
 



 PROTOKOLL 10(26) 
 2011-02-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 7             Dnr 0003/11 - 231 
 
SPARVEN 23 - ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV 
ENBOSTADSHUS MED GARAGE 

      Byggreda dnr 532/2010, 231 
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med mindre avvikelse, i enlighet med 8 kap 11 § plan- och 
bygglagen. 
 
Upplysningar 
Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från dagen om beslut om lov. 
 
Byggsamråd krävs. Kontakta byggnadsinspektören för tid. 
 
Lämpligen vid byggsamrådet ska följande dokument medtagas: 
� Energiberäkning 
� Komplett teknisk beskrivning av vägg-, tak- och grundkonstruktion 
� Bevis om byggfelsförsäkring 
� Förslag till kontrollplan 
 
Innan byggnadsarbeten får påbörjas ska byggnaderna stakas ut av sakkunnig. 
Koordinater från utstakningen ska inlämnas till myndighetsnämnden. 
 
Handläggnings- och planavgift 23 760 kronor (Avgiften faktureras)  
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus (133,8 kvm) med 
garage (59,7 kvm) har inkommit till miljö- och byggkontoret. 
 
Bakgrund 
För fastigheten gäller detaljplan lagakraftvunnen 1996-06-20. 
Planbestämmelser: BR – bostads- och kulturändamål, I – högst en våning, fril 
– friliggande byggnader, p1 – byggnader ska placeras minst 4 m från tomt-
gräns, q3 – anpassning ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse och den 
kulturhistoriska miljön med avseende på storlek, form, färg, detaljer och hus-
placering. Fasadmaterial, takutformning och takvinkel ska anpassas till befint-
lig bebyggelse. e2 = 240 – största tillåtna byggnadsarea är 240 kvm ovan 
mark. 
 
           forts 



 PROTOKOLL 11(26) 
 2011-02-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 7             Dnr 0003/11 – 231   forts 
 
SPARVEN 23 - ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV 
ENBOSTADSHUS MED GARAGE 

 
 
Byggnationen strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att 
bostadens entré placeras på punktprickad mark, det vill säga mark som inte 
får bebyggas. 
 
Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig. Inga invändningar har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Avvikelsen från detaljplanens bestämmelser bedöms som mindre och bör 
godtas. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Besluta att bevilja bygglov med mindre avvikelse, i enlighet med 8 kap 11 § 
plan- och bygglagen. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 12(26) 
 2011-02-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 8             Dnr 0016/11 - 239 
 
ÄLVSBYN 25:5 - ÄNDRAD ANVÄNDNING AV LÄGENHETER 
TILL SÄRSKILT BOENDE  

      Byggreda dnr 14/2011, 239 
Älvsbyns Fastigheter AB, Betonggatan 6, 942 36  Älvsbyn 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Tillstyrka ett tidsbegränsat bygglov på två år. 
 
Reservation 
Magnus Sandin (c) reserverar sig mot beslutet. 
Esbjörn Henriksson (fp) stödjer Sandins reservation. 
 
Upplysningar 
• Bygglovet är giltigt t o m 2013-02-10. 
• Om bygglovet ska förlängas ska ansökan inlämnas i god tid innan 

tidsbegränsningens utgång.  
• Byggsamråd krävs ej. Om byggherren ändå önskar ett möte, kontakta 

byggnadsinspektören för tid. 
 
Handläggningsavgift 8 190 kronor. Avgiften faktureras. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lägenheter (3 vån) för särskilt 
boende på fastigheten Älvsbyn 25:5 (Brostigen 2 och 4) har inkommit till 
miljö- och byggkontoret. 
 
Boendet är till för de ensamkommande flyktingbarn som kommunen har 
beslutat att ta emot. Det kommer att vara bemannat dygnet runt och antalet 
barn är maximerat till 15. Barnen kommer att vara i åldern 15 – 18 år. 
 
Bakgrund 
För fastigheten gäller detaljplan, där användningen är satt till bostadsändamål. 
Detta innebär att åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan. 
 
Boende i huset har beretts möjlighet att yttra sig. Vid sista svarsdatum den 7 
februari har två yttranden kommit in. Båda är negativa. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt uppgift från sökanden är åtgärden av tillfällig art. När nya skolan 
byggs, flyttas eleverna från Tärnstigen, vilket frigör lokaler till flyktingbarnen. 
 
           forts 



 PROTOKOLL 13(26) 
 2011-02-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 8             Dnr 0016/11 – 239   forts 
 
ÄLVSBYN 25:5 - ÄNDRAD ANVÄNDNING AV LÄGENHETER 
TILL SÄRSKILT BOENDE  

 
 
Enligt 8 kap 14 § plan- och bygglagen kan tidsbegränsat bygglov beviljas i 
strid mot detaljplanens bestämmelser om åtgärden är av tillfällig art. 
 
Aktuell byggnad uppfyller inte kraven i 3 kap BBR (tillgänglighet), varför 
dispens från dessa bestämmelser måste ges. Detta kan vara godtagbart, då 
åtgärden är tidsbegränsad.  
 
Myndighetsnämnden 
Ordförande föreslår ett tidsbegränsat bygglov på två år. 
 
Magnus Sandin (c) föreslår avslag med motivering att lokalerna är olämpliga. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att myndighets-
nämnden bifaller ordförandens förslag. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 14(26) 
 2011-02-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 9             Dnr 0011/11 - 400 
 
MÅL FÖR MYNDIGHETSNÄMNDEN 2011-2014 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Fastställa myndighetsnämndens måldokument 2011-2014, enligt bilaga. 
Måldokumentet delges kommunfullmäktige. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till mål för myndighetsnämndens verksamhet under mandatperioden 
2011-2014 enligt bilaga. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 15(26) 
 2011-02-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 10             Dnr 0008/11 - 400 
 
TILLSYNSPLAN ENLIGT MILJÖBALKEN M.FL. LAGAR 2011 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Anta tillsynsplan 2011 enligt miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen och 
lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel, enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret har upprättat ett förslag till tillsynsplan enligt 
miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen och lagen om detaljhandel med 
vissa receptfria läkemedel, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Anta tillsynsplan enligt bilagt förslag. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 16(26) 
 2011-02-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 11             Dnr 0004/11 - 406 
 
NEDRE TVÄRÅSEL 1:48 - BESLUT OM MILJÖSANKTIONS-
AVGIFT, ENLIGT 30 KAP MILJÖBALKEN, PUNKT 2.1.1 I 
BILAGAN TILL FÖRORDNINGEN (1998:950) OM MILJÖSANK-
TIONSAVGIFTER   

      Miljöreda 528/2010 MTN 
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 30 kap 2 § miljöbalken (1998:808) och punkt 2.1.1 a i bilagan till 
förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter, beslutar Myndighets-
nämnden att xxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxx) ska betala miljösanktionsavgift 
om 5 000 kronor. Avgiften ska betalas senast inom 30 dagar från att Ni har 
delgetts detta beslut och enligt särskild betalningsuppmaning från Kammar-
kollegiet.  
 
Efter sista betalningsdagen får detta beslut verkställas som lagakraftvunnen 
dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum, även om detta 
beslut överklagas. Se bifogat informationsmaterial från Kammarkollegiet.   
 
Detta beslut kan överklagas hos miljödomstolen, se nedan.  
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt punkt 2.1.1 a i bilagan till förordningen (1998:950) om miljösanktions-
avgifter ska miljösanktionsavgift om 5 000 kronor betalas för en överträdelse 
av 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 
genom att utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant till-
stånd krävs.  
 
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 för-
mått 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. 
 
Bakgrund 
Miljö- och byggkontorets personal utförde den 10 november 2010 en inven-
tering av avloppsanläggningen på fastigheten Nedre Tväråsel 1:48. Det upp-
täcktes då att en ny avloppsanläggning redan var gjord. Det har tidigare varit 
en gemensamhetsanläggning för fyra hushåll på rubricerad fastighet.  
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MYN § 11             Dnr 0004/11 – 406   forts 
 
NEDRE TVÄRÅSEL 1:48 - BESLUT OM MILJÖSANKTIONS-
AVGIFT, ENLIGT 30 KAP MILJÖBALKEN, PUNKT 2.1.1 I 
BILAGAN TILL FÖRORDNINGEN (1998:950) OM MILJÖSANK-
TIONSAVGIFTER   
 
I kontrollplanen framgår att avloppsanläggningen gjordes den 14-15 oktober. 
Kontrollplanen är undertecknad av Stig Wikström, kvalitetsansvarig.  
 
Ansökan om avloppsanläggning inkom den 15 oktober 2010 till Myndighets-
nämnden. Miljö- och byggkontoret har i skrivelse begärt in kompletteringar 
och dessa inkom den 9 och 15 november 2010. Tillstånd för avloppsanlägg-
ning lämnades den 23 november 2010 i delegationsbeslut. 
 
Xxxxx xxxxxxx har lämnat synpunkter på utredningen om miljösanktions-
avgiften.  
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/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 2 § miljöbalken (1998:808) och punkt 2.1.1 a i bilagan till 
förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter, beslutar Myndighets-
nämnden att xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxx) ska betala miljösanktionsavgift 
om 5 000 kronor. Avgiften ska betalas senast inom 30 dagar från att Ni har 
delgetts detta beslut och enligt särskild betalningsuppmaning från Kammar-
kollegiet.  
_____  
 

Bilagor 
1. Information om betalning av miljösanktionsavgift 
2. Delgivningskvitto 

Kopia till 

Kammarkollegiet 2 ex jämte Försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift i 
2 ex samt delgivningskvitto 
 

Hur man överklagar 
Den som vill överklaga myndighetsnämndens beslut ska skriva till Miljödomstolen. 
Skrivelsen ska lämnas till Myndighetsnämnden, 942 85  ÄLVSBYN. 

 
Överklagandet ska ha inkommit till myndighetsnämnden 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(26) 
 2011-02-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 12             Dnr 0002/11 - 406 
 
NEDRE TVÄRÅSEL 1:45 - BESLUT OM MILJÖSANKTIONS-
AVGIFT, ENLIGT 30 KAP MILJÖBALKEN, PUNKT 2.1.1 I 
BILAGAN TILL FÖRORDNINGEN (1998:950) OM MILJÖSANK-
TIONSAVGIFTER     

      Miljöreda 529/2010 MTN 
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 30 kap 2 § miljöbalken (1998:808) och punkt 2.1.1 a i bilagan till 
förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter, beslutar Myndighets-
nämnden att xxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxx) skall betala miljösanktionsavgift 
om 5 000 kronor. Avgiften ska betalas senast inom 30 dagar från att Ni har 
delgetts detta beslut och enligt särskild betalningsuppmaning från Kammar-
kollegiet.  
 
Efter sista betalningsdagen får detta beslut verkställas som lagakraftvunnen 
dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum, även om detta 
beslut överklagas. Se bifogat informationsmaterial från Kammarkollegiet.   
 
Detta beslut kan överklagas hos miljödomstolen, se nedan.  
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt punkt 2.1.1 a i bilagan till förordningen (1998:950) om miljösanktions-
avgifter ska miljösanktionsavgift om 5 000 kronor betalas för en överträdelse 
av 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 
genom att utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant till-
stånd krävs.  
 
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 för-
mått 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. 
 
Bakgrund 
Miljö- och byggkontorets personal utförde den 10 november 2010 en inven-
tering av avloppsanläggningen på fastigheten Nedre Tväråsel 1:45. Det upp-
täcktes då att en ny avloppsanläggning redan var gjord. Bostadshuset har 
tidigare varit kopplad till en gemensamhetsanläggning för fyra hushåll på 
fastigheten Nedre Tväråsel 1:48.  
        forts 



 PROTOKOLL 19(26) 
 2011-02-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 12             Dnr 0002/11 – 406   forts 
 
NEDRE TVÄRÅSEL 1:45 - BESLUT OM MILJÖSANKTIONS-
AVGIFT, ENLIGT 30 KAP MILJÖBALKEN, PUNKT 2.1.1 I 
BILAGAN TILL FÖRORDNINGEN (1998:950) OM MILJÖSANK-
TIONSAVGIFTER     

 
I kontrollplanen framgår att avloppsanläggningen gjordes den 11-12 oktober. 
Kontrollplanen är undertecknad av Stig Wikström, kvalitetsansvarig. 
 
Ansökan om avloppsanläggning inkom den 20 oktober 2010 till Myndighets-
nämnden. Miljö- och byggkontoret har i skrivelse begärt in kompletteringar 
och dessa inkom den 10 och 23 november 2010. Tillstånd för avloppsanlägg-
ning lämnades den 23 november 2010 i delegationsbeslut. 
 
Xxxxx xxxxxxx har lämnat synpunkter på utredningen om miljösanktions-
avgiften.   
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/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 2 § miljöbalken (1998:808) och punkt 2.1.1 a i bilagan till 
förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter, beslutar Myndighets-
nämnden att xxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxx) ska betala miljösanktionsavgift 
om 5 000 kronor. Avgiften ska betalas senast inom 30 dagar från att Ni har 
delgetts detta beslut och enligt särskild betalningsuppmaning från Kammar-
kollegiet.  
_____  
 
Bilagor 
1. Information om betalning av miljösanktionsavgift 
2. Delgivningskvitto 
 
Kopia till 
Kammarkollegiet 2 ex jämte Försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift i 
2 ex samt delgivningskvitto 
 

Hur man överklagar 
Den som vill överklaga myndighetsnämndens beslut ska skriva till Miljödomstolen. 
Skrivelsen ska lämnas till Myndighetsnämnden, 942 85  ÄLVSBYN. 
 
Överklagandet ska ha inkommit till myndighetsnämnden 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(26) 
 2011-02-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 13             Dnr 0014/11 - 408 
 
DOMHERREN 1 - KLAGOMÅL ÖVER BULLER FRÅN VENTILA-
TIONSANLÄGGNING – FÖRELÄGGANDE ATT INKOMMA 
MED UPPGIFTER 

        0506/2010 HÄL 
Älvsby Bilverkstad AB, Nygrensvägen 9, 942 33  ÄLVSBYN 
Organisationsnummer: 556766-9246 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 22 §§ miljöbalken 
samt med hänvisning till 2 kap 3 § miljöbalken att förelägga Älvsby Bilverk-
stad AB, organisationsnummer 556766-9246, Nygrensvägen 9, 942 33 Älvs-
byn, att låta utföra och bekosta en bullermätning eller på annat sätt visa att 
bullret från ventilationen på fastigheten Domherren 1 inte överskrider 
gällande riktvärden. Mätningen ska utföras på fastigheten Domherren 2 
(Kyrkogårdsgatan 4) vid fasad som ligger närmast ventilationsaggregatet och 
mätningen ska utföras i enlighet med Naturvårdsverkets Riktlinjer för externt 
industribuller - råd och riktlinjer 1978:5 (Omtryck 1983). 
 
Uppgifterna om mätningen ska vara myndighetsnämnden tillhanda senast den 
16 maj 2011. 
 
Detta beslut kan överklagas, se nedan. 
_____  
 
Ärendebeskrivning och bakgrund 
Klagomål har inkommit till Miljö- och byggkontoret angående buller och lukt 
från ventilationen. Miljö- och byggkontoret gjorde 2010-09-14 en preliminär 
mätning av buller som visade hög ljudnivå. Miljö- och byggkontoret ville med 
anledning av det ha in uppgifter om hur och när företaget avsåg att åtgärda 
buller från ventilationen.  
 
Älvsby Bilverkstad har i skrivelse 2010-12-17 uppgett att åtgärder angående 
frågan om buller från ventilationen har gjorts, som besiktning av ventila-
tionen, justering och byte av filter. Företaget har i samråd med installatör och 
leverantör inte uppfattningen att ventilationen ska vara störande för kring-
liggande fastigheter. 
 
Enligt 26 kap 19 § miljöbalken (1998:808) ska den som bedriver verksamhet 
eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors 
hälsa eller miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att 
motverka eller förebygga sådana verkningar.  
 
          forts 



 PROTOKOLL 21(26) 
 2011-02-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 13             Dnr 0014/11 – 408   forts 
 
DOMHERREN 1 - KLAGOMÅL ÖVER BULLER FRÅN VENTILA-
TIONSANLÄGGNING – FÖRELÄGGANDE ATT INKOMMA 
MED UPPGIFTER 

 
 
Tillsynsmyndigheten får enligt 26 kap 9, 21 och 22 §§ miljöbalken och med 
hänvisning till 2 kap 3 § miljöbalken förelägga den som bedriver en verksam-
het eller vidtar en åtgärd att inkomma med uppgifter och handlingar som 
behövs för tillsynen. 
 
I Naturvårdsverkets Riktlinjer för externt industribuller (Råd och riktlinjer 
1978:5, omtryck 1983) finns riktvärden för externt industribuller vid ny-
etablering av industri och för befintlig industri. För nyetablering av industri 
gäller följande riktvärden (frifältsvärden) angivna som ekvivalent ljudnivå i 
dBA: 
Dagtid måndag – fredag (kl. 07-18) 50 dBA 
Nattetid (kl. 22-07) 40 dBA 
Övrig tid 45 dBA 
 
För befintlig industri är riktvärdena 5 dBA högre än ovanstående värden. 
 

Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret anser att de inkomna uppgifterna inte är tillräckliga 
för att kunna göra en bedömning om ventilationen bullrar för mycket eller 
inte. Miljö- och byggkontoret anser vidare att företaget bör inkomma med 
uppgifter som visar att anläggningen/ventilationen inte stör grannarna och att 
de ligger under Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller vid ny-
etablering av industri, då det inte förekommit industriverksamhet (verkstad) i 
lokalerna på länge. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 22 §§ miljöbalken 
samt med hänvisning till 2 kap 3 § miljöbalken att förelägga Älvsby Bilverk-
stad AB, organisationsnummer 556766-9246, Nygrensvägen 9, 942 33 
Älvsbyn, att låta utföra och bekosta en bullermätning eller på annat sätt visa 
att bullret från ventilationen på fastigheten Domherren 1 inte överskrider 
gällande riktvärden. Mätningen ska utföras på fastigheten Domherren 2 
(Kyrkogårdsgatan 4) vid fasad som ligger närmast ventilationsaggregatet och 
mätningen ska utföras i enlighet med Naturvårdsverkets Riktlinjer för externt 
industribuller - råd och riktlinjer 1978:5 (Omtryck 1983). 
 
Uppgifterna om mätningen ska vara myndighetsnämnden tillhanda senast den 
16 maj 2011. 
           forts 



 PROTOKOLL 22(26) 
 2011-02-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 13             Dnr 0014/11 – 408   forts 
 
DOMHERREN 1 - KLAGOMÅL ÖVER BULLER FRÅN VENTILA-
TIONSANLÄGGNING – FÖRELÄGGANDE ATT INKOMMA 
MED UPPGIFTER 

 
 
Detta beslut kan överklagas, se nedan. 
_____ 
 
Bilaga: Delgivningskvitto 
 
 

Hur man överklagar 

Den som vill överklaga myndighetsnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i 
Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Myndighetsnämnden, 942 85  ÄLVSBYN. 
 
Överklagandet ska ha inkommit till myndighetsnämnden 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 23(26) 
 2011-02-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 14             Dnr 0009/11 - 409 
 
TILLSYNSRAPPORT MYN 2011-02-10 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av tillsyns- och kontrollrapport. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret har upprättat en redovisning av verksamheten för 
perioden 2010-11-23 – 2011-01-15. Rapporten finns som bilaga till ärendet.  
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisningen. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 24(26) 
 2011-02-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 15             Dnr 0005/11 - 460 
 
KONTROLLPLAN FÖR MYNDIGHETSNÄMNDENS LIVS-
MEDELSKONTROLL 2011 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Anta kontrollplan för livsmedelskontrollen 2011, enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret har upprättat ett förslag till kontrollplan för 
livsmedelskontrollen enligt bilaga. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 25(26) 
 2011-02-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 16             Dnr 0001/11 - 460 
 
REVISION AV KOMMUNAL LIVSMEDELSKONTROLL - 
HANDLINGSPLAN 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Genomföra förändringar enligt handlingsplan samt skicka planen till 
länsstyrelsen. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen granskade nämndens livsmedelskontroll i november 2010. 
Miljö- och byggkontoret har upprättat en åtgärdsplan med anledning av 
anmärkningar från livsmedelsrevisionen, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Besluta insända bilagd handlingsplan till länsstyrelsen samt genomföra 
föreslagna förändringar. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 26(26) 
 2011-02-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 17             Dnr 0017/11 - 511 
 
ANSÖKAN OM ATT FÅ FRAMFÖRA SNÖSKOTER PÅ KOLMILA-
VÄGEN 

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Avslå ansökan om att få köra snöskoter på Kolmilavägen/Timmerstigen. 
 
Detta beslut kan överklagas, se nedan. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Xxxxxx xxxxxxxx har ansökt om att få framföra snöskoter efter 
Kolmilavägen ut till Timmerstigen med anslutning till närmaste skoterled för 
tillsynsresor som fisketillsyningsman. Sträckan uppges i ansökan vara ca 240 
meter. 
 
Frågan behandlades av myndighetsnämnden på sammanträdet då ansökan 
inkom under sammanträdet och ärendet bedömdes vara brådskande och av 
karaktären principbeslut. 
 
Skoterkörning är inte tillåten på gator och vägar annat än för att korsa 
desamma om det inte finns lokala trafikföreskrifter som tillåter skoterkörning.  
 
Myndighetsnämnden 
Nämnden anser att mycket stor restriktivitet ska användas för att medge 
undantag från förbudet att framföra skoter på gator och vägar inom detalj-
planelagt område där kommunen är väghållare. Nämnden bedömer att det 
blir en förhållandevis lång sträcka efter gatan som behöver trafikeras med 
snöskoter. Spår som bildas bedöms öka risken att andra lockas köra skoter 
trots att det är förbjudet.  
_____ 
 

 
Hur man överklagar 
Den som vill överklaga myndighetsnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. 
Skrivelsen ska lämnas till Myndighetsnämnden, 942 85 Älvsbyn. 
 
Överklagandet ska ha inkommit till myndighetsnämnden 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. 

 
 


