
 PROTOKOLL 1(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
  
Tid: kl 09:00 – 15:50  (lunch 12:15 – 13:15) 
 
Plats: Älven, Förvaltningsbyggnaden 
 
Ledamöter: Thor Lindgren, s,  ordförande  
 Lars-Gunnar Näsström, s  vice ordförande 
 Ulf Lundberg, v 
 Magnus Sandin, c    kl 09.10 – 12.15 
 Esbjörn Henriksson, fp   
 
Tjänstgörande ersättare: Inger Lundberg, fp   kl 13.15 – 15.40 (ers för Sandin) 
 
Ej tjänstgörande ersättare: Karl-Erik Sjöberg, s 
 Inger Lundberg, fp   kl 09.00 – 13.15 
 
Övriga: Ingrid Karlsson  miljö- och byggchef 
 Therese Nilsson, kl 09.00 – 11.40 miljöinspektör 
 Astrid Edin sekreterare 
 Jeanette Aro      kl 09.00 – 09.45 Länsstyrelsens 
 Agneta Rehnberg kulturmiljöenhet 
 
Utses att justera: Ulf Lundberg 
 
Justeringsdag:  2011-09-23 
 
Paragrafer: §  73 - 94 
 
 
 
Astrid Edin  Thor Lindgren Ulf Lundberg  
sekreterare ordförande justerare 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Myndighetsnämnden 
Sammanträdesdatum 2011-09-15 
 
 
Protokollet är anslaget   2011-09-26 – 2011-10-17 
  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliets arkiv 
 
 
 Astrid Edin 



 PROTOKOLL 2(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 73 Dnr 0073/11 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2011-09-15 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
• Beslut – Länsstyrelsen förelägger Trafikverket att begränsa påverkan i 

vattenområdet på fastigheten Södra Fällfors 1:4 i samband med av 
Trafikverket planerad vattenverksamhet (193/11 NAT) Lst dnr 535-870-11 

• Beslut – Länsstyrelsen överlämnar handlingar för ev åtgärd i ärendet om  
Föroreningar i mark inom fastigheterna Liljan 14 samt Höken 3 (tidigare 
bedriven kemtvättverksamhet) (251/11 MTN) Lst dnr 577-07728-2010 och 
577-07729-2010  

• Beslut – Länsstyrelsen avslår överklagan från Stig Ellingssons Åkeri om 
uttagande av årlig tillsynsavgift för täktverksamhet (dnr 338/10, EKO).  
Lst dnr 505-7115-10.  

• Tillsynsplan – Plan för Länsstyrelsens tillsynsvägledning, uppföljning och 
tillsyn inom plan- och byggväsendet i Norrbottens län 2011 – 2013 (Lst 
dnr 404-154-2011) 

• Regional klimat- och sårbarhetsanalys – Norrbottens län 
 
Miljö- och byggkontoret 
• Besvarat brev om jakt och skyddsjakt på soptippar i kommunerna i länet 
• Besvarad Miljömålsenkät 2011  
 
Kommunfullmäktige, Älvsbyns kommun 
• Driftbudget verksamhetsåret 2012 – fastställande av verksamheternas 

budgetramar för verksamhetsåret 2012 – KF § 64/11-06-20 
• Omföringar mellan ramar driftbudget 2011 – godkänna omföringar 

mellan budgetramar 2011 – KF § 63/11-06-20 
 

Boliden 
• Information angående arbetsplan för undersökningsarbete inom 

undersökningstillståndet Laver nr 1002 (Storfors 4:2) (dnr 590/2009 
MTN) 

 
Tillsyns- och föreskriftsrådet 
• Jäv i samband med tillsynsvägledning 
• Tillsynsvägledning enligt miljöbalken, beskrivning och goda egenskaper 
     forts 



 PROTOKOLL 3(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 73 Dnr 0073/11 - 200  forts 
 
DELGIVNINGAR MYN 2011-09-15 

 
Fiskeriverket 
• Fiskeriverket läggs ner – nya myndigheter tar över 
• Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten, resurs- och miljööversikt 2011  
 

Boverket 
• Planering, byggande och boende – Boverkets lägesrapport april 2011  
 
Länsstyrelsen Värmland 
• Miljökvalitetsnormer för vatten i detaljplaner – vägledning för 

kommunens handläggare 
 

Mistra – Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 
• Årsrapport 2010  
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 4(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 74 Dnr 0072/11 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MYN 2011-09-15 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisade delegationsbeslut och delegationsyttranden. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut och delegationsyttranden 
för perioden 2011-05-17 – 08-22, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut och 
delegationsyttranden. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 5(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 75 Dnr 0084/11 - 216 
 
KORSTRÄSK 1:225 - ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED INFÖR 
NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS INOM STRANDSKYDD 
 
       Byggreda 0324/2011 216 
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Meddela positivt förhandsbesked 
2. Bevilja dispens från 7 kap miljöbalken (strandskydd). Som särskilt skäl 

åberopas 7 kap 18 c § 1. 
3. Fastställa tomtplatsavgränsning enligt bilaga i handlingarna 
 
Upplysningar 
Handläggningsavgift 6 688 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Ett förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om 
ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann 
laga kraft. 
 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de har fått del av beslutet 
om de har tänkt överpröva beslutet om strandskyddsdispens. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked inför nybyggnad av enbostadshus inom strand-
skyddsområde har inkommit till miljö- och byggkontoret. Den byggnad som 
planeras omfattar ca 140 kvm. Sökanden uppger att han tänkt bygga i närheten 
av där han brukar marken. Avståndet till strandlinjen (Korsträsket) blir ca 80 
meter. 
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
 
Det aktuella området är utpekat som LIS-område enligt förslag till översikts-
plan i Älvsbyns kommun. 
 
Berörda grannar (fem personer) har beretts möjlighet att yttra sig. Tre 
personer har svarat och ingen har något att erinra. 
 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Ur plan- och bygglagens synvinkel görs bedömningen att byggplatsen är 
lämplig. Närheten till vatten är inget större problem, då översvämningsrisken  
 
       forts 



 PROTOKOLL 6(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 75 Dnr 0084/11 - 216  forts 
 
KORSTRÄSK 1:225 - ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED INFÖR 
NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS INOM STRANDSKYDD 

 
kring en sjö är liten. Dessutom placeras den nya byggnaden längre från 
stranden än de tidigare byggnaderna. Vatten, avlopp och el finns redan. Även 
väg finns framdragen. 
 
När det gäller dispens från strandskyddet är ersättningsbyggnader en godtag-
bar anledning till att anse att marken är ianspråktagen. Ansökan om förhands-
besked har också inkommit inom ett år efter slutförd rivning. Enligt uppgifter 
i rivningsanmälan uppfördes byggnaderna på 1870-talet. Rivningsanmälan för 
bekräftades 2010-01-15. Slutbevis för rivningen utfärdades 2011-02-03. 
Den nya byggnaden är också tänkt att placeras längre bort från stranden än 
de tidigare. 
 
Tomtplatsavgränsningen är ett område om 40 m x 40 m. Avgränsningen har 
gjorts för att minimera arealen av jordbruksmark som tas i anspråk för tomt-
mark.  
 
Beredningens förslag till beslut 
1 Meddela positivt förhandsbesked 
2 Bevilja dispens från 7 kap miljöbalken (strandskydd). Som särskilt skäl 

åberopas 7 kap 18 c § 1. 
3 Fastställa tomtplatsavgränsning enligt bilaga i handlingarna 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 7(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 76 Dnr 0076/11 - 218 
 
KÄLSBERG 2:15 - ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN STRAND-
SKYDDSBESTÄMMELSERNA FÖR ANLÄGGANDE AV 
INFARTSVÄG 
 
       Byggreda 0313/2011 218 
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
 
Lantmäterimyndigheten, Roland Jansson  
 
Myndighetsnämndens beslut 
- Avslå ansökan om dispens för sträckning av ny väg enligt ansökan. 
- Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna för förstärkning av 

befintlig kärrväg på fastigheterna Kälsberg 2:15 och Strycktjärn 1:4.  
Som särskilt skäl åberopas 7 kap 18c § 1. 

 
Upplysningar 
Beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna får överprövas av 
Länsstyrelsen i Norrbotten. Om besked om överprövning inte inkommer 
inom tre veckor efter att beslutet har delgivits Länsstyrelsen vinner det laga 
kraft. 
 
Handläggningsavgift 6 688 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Hur man överklagar, se nedan.   
_____   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
xxxxxxx xxxxxxxx har hos myndighetsnämnden ansökt om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för att få anlägga en väg till sitt fritidshus på 
fastigheten Kälsberg 2:15. För att kunna bilda servitut för vägen önskar 
Lantmäterimyndigheten få nämndens yttrande över om åtgärden kan tillåtas 
inom strandskyddsområde.       forts 

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 kommit in 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 8(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 76 Dnr 0076/11 - 218  forts 
 
KÄLSBERG 2:15 - ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN STRAND-
SKYDDSBESTÄMMELSERNA FÖR ANLÄGGANDE AV 
INFARTSVÄG 

 
Den tänkta sträckningen går över skogsmark där aktivt skogsbruk har bedrivits 
utom i slänten mot den avsats där fritidshuset är uppfört. Större delen av den 
tänkta vägen ligger inom område för strandskydd. Som särskilt skäl anger 
sökanden att anläggningen för sin funktion måste ligga inom område som är 
skyddat genom strandskyddsbestämmelser i miljöbalken. I första hand önskar 
sökanden få dra vägen fram till tomtgränsen och i andra hand ända fram till 
fritidshuset. 
 
Bakgrund 
För att anlägga en väg i område där strandskydd gäller krävs en dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. För att nämnden ska kunna besluta om dispens 
krävs det att sökanden kan ange särskilda skäl. Vid prövning av ansökan om 
dispens prövas om åtgärden kan tillåtas med avseende på de störningar som 
kan uppkomma för naturmiljön och det rörliga friluftslivet. 
 
Beskrivning av området 
Fritidshuset som sedan många år funnits på platsen är uppfört på en hylla intill 
älven nedanför en brant och hög slänt. Hyllan sträcker sig längs med älvstran-
den uppströms mot en samfälld båtplats till vilken en väg leder som är körbar 
med bil. Avståndet mellan fritidshuset och båtplatsen är ca 200 meter. 
 
Sökanden har angett en tänkt sträckning för vägen på en karta. Vid syn på 
platsen konstaterades att den tänkta nya vägsträckningen bitvis är extremt 
brant. Den tänkta vägen kommer att ligga nära en ravin och skära genom en 
slänt. Miljö- och byggkontoret bedömer att åtgärder i den branta slänten kan 
leda till att erosion i ett senare skede uppstår. Sträckningen är bitvis så pass 
brant att det kommer att bli mycket svårt att köra bil efter vägen utan betyd-
ande schaktning. Delar av slänten är i nuläget orörd och bedöms ha ett ganska 
högt naturvärde. 
 
Det finns en gammal stig eller kärrväg längs med älvstranden där man kan gå 
men där det i dagsläget knappast går att köra bil eftersom vägen är ojämn och 
bitvis igenväxt. Stigen leder från fritidshuset uppströms älven och ansluter till 
körbar väg vid en samfälld båtplats.  
 
I själva strandzonen lutar träden på en del ställen ganska kraftigt utåt och 
något träd har även fallit ut i älven vilket tyder på att det finns en erosions-
problematik i strandområdet. Sökanden har vid ett besök på miljö- och bygg-
kontoret angett att stigen längs stranden är översvämmad när det är högvatten 
och att det är anledningen till att de vill göra en helt ny väg.  forts 



 PROTOKOLL 9(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 76 Dnr 0076/11 - 218  forts 
 
KÄLSBERG 2:15 - ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN STRAND-
SKYDDSBESTÄMMELSERNA FÖR ANLÄGGANDE AV 
INFARTSVÄG 

 
Bedömning av särskilda skäl att bevilja dispens 
Fritidshuset på fastigheten har sedan länge stått på den aktuella tomten. För att 
kunna sköta om och använda sitt hus behöver ägarna ha åtkomst med bil till 
platsen. Miljö- och byggkontoret anser att det finns särskilda skäl för att bevilja 
dispens från strandskyddsbestämmelserna för att anlägga en väg längs stranden 
på den egna fastigheten men att stor hänsyn till naturmiljön måste tas. Miljö- 
och byggkontoret bedömer att dispens från strandskyddsbestämmelserna även 
kan beviljas för sträckningen av befintlig över intilliggande fastighet, Kälsberg 
1:4 för att minimera påverkan av åtgärden.  
 
Strandens tillgänglighet för allmänheten 
Stranden är tillgänglig för allmänheten via stigen längs älvkanten. Inom tomt-
platsen bedöms strandskyddet vara utsläckt. Åtgärden bedöms inte påverka 
allmänhetens tillgång till stranden negativt. 
 
Påverkan på naturmiljön 
Trots att det finns tecken på erosion och att området stundtals är över-
svämmat bedömer miljö- och byggkontoret att det är bättre att följa älvkanten 
och förbättra den befintliga kärrvägen längs stranden, trots att det då blir en 
längre sträckning som hamnar inom strandskyddat område. På så vis skulle det 
bli ett betydligt mindre ingrepp i naturmiljön än om man anlägger en helt ny 
väg.  
 
Ingen grävning eller schaktning bör tillåtas i området på grund av att det kan 
öka risken för ras och skred. Endast enklare åtgärder bör tillåtas i området, 
exempelvis att grusa på den befintliga kärrvägen med måttliga mängder grus 
där det idag är svårt att komma fram med bil. Dispens bör avslås för den 
sträckning som framgår av ansökan men beviljas för att förbättra den befint-
liga stigen/kärrvägen på fastigheten Kälsberg 2:15 och på fastigheten 
Strycktjärn 1:4. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Meddela sökande dispens från strandskyddsbestämmelserna. Skickas till 
Lantmäterimyndigheten som delgivning. 
 
Myndighetsnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson konstaterar vid besök på fastigheten 
att det föreslagna området är väldigt brant och att det är olämpligt att 
anlägga en väg där. 
        forts 



 PROTOKOLL 10(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 76 Dnr 0076/11 - 218  forts 
 
KÄLSBERG 2:15 - ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN STRAND-
SKYDDSBESTÄMMELSERNA FÖR ANLÄGGANDE AV 
INFARTSVÄG 

 
Ordföranden föreslår att tillstyrka förstärkning av den befintliga kärrvägen 
längs stranden. 
 
Magnus Sandin (c) föreslår avslag till dispens för ny vägsträckning över 
fastigheten Strycktjärn 2:1. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och Sandins förslag och 
finner att myndighetsnämnden bifaller förslagen. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 11(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 



 PROTOKOLL 12(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 77 Dnr 0079/11 - 221 
 
LÄRKAN 27 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 
 
      Byggreda 0304/2010 221 
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap 3 och 5 § plan- och bygglagen, med hänvisning till 8 kap 
14-15 § samma lag, förelägga xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxx) att 
senast 2011-10-31 klippa gräset och avlägsna avfall som finns på fastigheten 
samt se till att fastigheten med dess byggnader i övrigt är i ett vårdat skick.  
Föreläggandet förenas med ett vite om 50 000 kronor. 
 
Beslutet sänds rekommenderat med mottagningsbevis i första hand och över-
lämnas med delgivningsman i andra hand. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Klagomål har inkommit till myndighetsnämnden angående att tomten på 
fastigheten Lärkan 27 inte hålls i vårdat skick.  
 
 
 
Bakgrund 
2010 tillskrevs fastighetsägaren angående att nämnden avsåg att förelägga om 
att rusta upp på tomten efter att grannar hade klagat. Ärendet togs inte upp av 
nämnden men är nu ånyo aktuellt eftersom tomten vid besök på platsen 
konstaterades vara ovårdad. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska en tomt hållas i 
vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande 
olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____         forts 



 PROTOKOLL 13(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 77 Dnr 0079/11 – 221  forts 
 
LÄRKAN 27 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 
 
 
 

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 kommit in 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 14(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 78 Dnr 0089/11 - 221 
 
FLEVIKEN 1:32 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 
 
       Byggreda 0515/2008 221 
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx  
 
Myndighetsnämndens beslut 
Miljö- och byggchefen kontaktar fastighetsägaren och begär en skriftlig 
åtgärdsplan för fastigheten innan nästa nämndssammanträde i oktober. Ifall 
ingen åtgärdsplan inkommit tills dess avser nämnden att förelägga om 
åtgärder. 
_____  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt 8 kap 15§ plan och bygglagen (SFS 2010:900) ska en fastighet hållas i 
vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande 
olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. 
 
 
 
 
 
 
       forts 



 PROTOKOLL 15(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 78 Dnr 0089/11 – 221  forts 
 
FLEVIKEN 1:32 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 

 
Beredningens förslag till beslut 
Ärendet behandlades inte vid beredningen 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att miljö- och byggchefen kontaktar fastighetsägaren 
och begär en skriftlig åtgärdsplan för fastigheten innan nästa nämndssamman-
träde i oktober. Ifall ingen åtgärdsplan inkommit tills dess avser nämnden att 
förelägga om åtgärder. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att myndighets-
nämnden bifaller detsamma. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 16(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 79 Dnr 0090/11 - 221 
 
GRANTRÄSK 1:24 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 
 
       Byggreda 0343/2011 221 
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap 3 och 5 § Plan- och bygglagen, med hänvisning till 8 kap 
14 § samma lag, förelägga xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx-xxxx) 
 
1. att senast 2011-11-30 slutföra brädfodringen av bostadshuset, 
2. att senast 2012-06-30 måla eller på annat sätt behandla fasaden på 

byggnaden. 
 
Upplysning 
Beslutet om föreläggande kompletteras med nytt beslut med vite ifall åtgärder 
inte vidtas inom föreskriven tid. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ett antal klagomål har inkommit till miljö- och byggkontoret över att fastig-
heten Granträsk 1:24 är i ett ovårdat skick.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska en byggnad hållas i 
vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande 
olägenheter för omgivningen inte uppkommer.  
          forts 



 PROTOKOLL 17(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 79 Dnr 0090/11 – 221  forts 
 
GRANTRÄSK 1:24 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beredningens förslag till beslut 
Ärendet var inte med på beredningen. 
 
Myndighetsnämnden 
Förslaget till beslut kompletteras med att föreläggandet kompletteras med 
nytt beslut med vite ifall inga åtgärder vidtas. 
_____  
 
 

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 kommit in 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(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 80 Dnr 0080/11 - 222 
 
FINNÄSET 1:27 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 

 
       Byggreda 0414/2010 222 
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap 3 och 5 § Plan- och bygglagen, med hänvisning till8 kap 
14-15 § samma lag, förelägga fastighetens ägare, xxxxx xxxx, (xxxxxx-xxxx) att 
riva byggnaden och städa av tomten senast den 30 juni 2012. Föreläggandet 
förenas med ett vite om 50 000 kronor. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
I oktober 2010 tillskrevs ägaren till fastigheten Finnäset 1:27 angående att det 
till hälften nedbrunna bostadshuset inte hade rivits bort och att tomten var 
nedskräpad. Fastighetsägaren inkom med en svarsskrivelse där hon ville ha 
anstånd med att riva byggnaden till hösten 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Den delvis nedbrunna byggnaden, som den står idag, utgör en påtaglig risk 
och bör rivas bort så snart som möjligt. Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) ska en fastighet hållas i vårdat skick och skötas så att risken för 
olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för tra-
fiken inte uppkommer. Byggnaden har på grund av fastighetsägarens sjukdom 
inte rivits. Fastighetsägaren är inte intresserad av en inlösen av fastigheten. 
 
Förslag till beslut 
Nämnden föreslås besluta om ett föreläggande riktat till fastighetens ägare att 
riva byggnaden och städa av tomten senast den 30 juni 2012. Föreläggandet 
kan förenas med ett fast eller löpande vite. 
 
      forts 



 PROTOKOLL 19(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 80 Dnr 0080/11 – 222  forts 
 
FINNÄSET 1:27 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 

 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår ett föreläggande riktat till fastighetens ägare att riva 
byggnaden och städa av tomten senast den 30 juni 2012. Föreläggandet kan 
förenas med ett fast eller löpande vite. 
 
Esbjörn Henriksson (fp) föreslår ett vite om 50 000 kronor. 
 
Beslutsordning 
Ordföranden ställer proposition förslagen och finner att myndighetsnämnden 
med stöd av 11 kap 3 och 5 § Plan- och bygglagen, med hänvisning till 8 kap 
14-15 § samma lag, beslutar att förelägga fastighetens ägare att riva byggnaden 
och städa av tomten senast den 30 juni 2012. Föreläggandet förenas med ett 
vite om 50 000 kronor. 
_____  
 
 

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 kommit in 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(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 81 Dnr 0081/11 - 222 
 
LÄRKAN 22 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 

 
       Byggreda 0416/2010 222 
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx  
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap 3 och 5 § Plan- och bygglagen, och med hänvisning till 8 
kap 14 § samma lag, förelägga xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxx) att senast  
2011-12-31 rusta upp till beboeligt skick eller riva bostadshuset på fastigheten 
Lärkan 22.  
 
Föreläggandet om upprustning till beboeligt skick eller rivning ska förenas 
med ett vite om 150 000 kronor. 
 
Innan en rivning påbörjas ska ansökan om rivningslov lämnas in till myndig-
hetsnämnden. Efter rivning av byggnader ska tomten avstädas. Samtliga 
rivningsrester ska avlägsnas. Tomten ska avjämnas och därefter hållas i ett 
vårdat skick.  
_____  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förvaltningens synpunkter/övervägande 
Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska en fastighet hållas i 
vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande 
olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. 
 
       forts 



 PROTOKOLL 21(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 81 Dnr 0081/11 – 222  forts 
 
LÄRKAN 22 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innan en rivning påbörjas ska ansökan om rivningslov lämnas in till myndig-
hetsnämnden. Efter rivning av byggnader ska tomten avstädas. Samtliga 
rivningsrester ska avlägsnas. Tomten ska avjämnas och därefter hållas i ett 
vårdat skick.  
 
Beslutsordning 
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att myndighets-
nämnden bifaller detsamma. 
_____  
 
 

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 kommit in 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 22(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 82 Dnr 0085/11 - 231 
 
ARVIDSTRÄSK 2:5 - RIVNING AV BYGGNAD OCH NYBYGGNAD 
AV FRITIDSHUS INOM STRANDSKYDD 

 
       Byggreda 0323/2011 231 
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Anmälan för rivning bekräftas 
2. Inlämnad kontrollplan för rivning fastställs 
3. Startbesked för rivning beviljas 
4. Bygglov beviljas 
5. Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd krävs  
6. Dispens från 7 kap miljöbalken beviljas 
7. Tomtplatsbestämning beslutas enligt situationsplan i handlingarna 
 
Upplysningar 
Handläggningsavgift 17 355 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de har fått del av beslutet 
om dispens från strandskydd om de har tänkt överpröva beslutet. 
 
För installation av värmepump krävs tillstånd från miljökontoret. Blankett 
bifogas. 
 
Kontrollansvarig krävs ej för rivningen. 
 
Enligt övergångsbestämmelserna godkänns Anders Nilsson, Befälsgatan 7, 
942 35 Älvsbyn, till kontrollansvarig för byggnationen. 
 
Konstruktionen ska dimensioneras av sakkunnig. 
 
Byggnadsmaterial ska ha bestyrkta egenskaper. 
 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas. 
 
Tekniskt samråd krävs. 
 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän bevis om byggfelsförsäkring och 
färdigställandeskydd har uppvisats för myndighetsnämnden. 
 
Bygglov och strandskyddsdispens upphör att gälla om byggnadsarbetena 
inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 
beslutet vann laga kraft. 
_____  
       forts 



 PROTOKOLL 23(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
MYN § 82 Dnr 0085/11 – 231  forts 
 
ARVIDSTRÄSK 2:5 - RIVNING AV BYGGNAD OCH NYBYGGNAD 
AV FRITIDSHUS INOM STRANDSKYDD 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet omfattar en rivning av ett befintligt fritidshus och nybyggnad av ett 
nytt fritidshus på samma plats inom strandskyddsområde. 
 
Fastigheten Arvidsträsk 2:5 omfattas inte av detaljplan eller områdesbestäm-
melser och ligger utanför område för sammanhållen bebyggelse. Fastigheten 
ligger dock inom miljöbalkens strandskyddsbestämmelser och inom LIS-
område enligt förslag till översiktsplan för Älvsbyns kommun. 
 
Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig. Av dessa har två inte 
svarat och två har inte någon erinran. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Det finns inga indikationer på att området ska vara utsatt för översvämningar 
och erosion. Vatten, avlopp och väg finns tillgängligt. Därmed görs bedöm-
ningen att platsen är lämplig för byggnation enligt plan- och bygglagen.  
 
Då den nya byggnaden placeras på samma plats som den tidigare bedömer 
myndighetsnämnden att det särskilda skälet i 7 kap 18 c § 1 uppfylls. 
 
Tomtplatsavgränsningen omfattar ett område om ca 35 x 35 meter. Avgräns-
ningen har gjorts med hänsyn till en passage mot stranden (min 20 meter), 
befintlig komplementbyggnad samt vägdragningen. 
 
Beredningens förslag till beslut 
1 Anmälan för rivning bekräftas 
2 Inlämnad kontrollplan för rivning fastställs 
3 Startbesked för rivning beviljas 
4 Bygglov beviljas 
5 Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd krävs  
6 Dispens från 7 kap miljöbalken beviljas 
7 Tomtplatsbestämning beslutas enligt situationsplan i handlingarna 
_____  
 

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 kommit in 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 24(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 83 Dnr 0083/11 - 231 
 
VISTTRÄSK 5:1 - ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED INFÖR 
NYBYGGNAD AV TIMRING OCH GARAGE INOM STRAND-
SKYDD 
 
      Byggreda 0279/2011 231 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
- Lämna positivt förhandsbesked för flytt av en timring samt nybyggnad av 

garage. 
- Bevilja dispens från 7 kap miljöbalken (strandskydd).  
 
Upplysningar 
Handläggningsavgift 6 688 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor om de har tänkt överpröva 
beslutet om dispens från strandskyddet. 
 
Förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om 
ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet 
vann laga kraft. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked inför flytt av en timring (ska sedan användas 
som bostadshus) samt nybyggnad av garage har inkommit till miljö- och bygg-
kontoret. Sökanden har tänkt placera husen ca 20 meter från strandlinjen.  
I anslutning till den aktuella byggplatsen (ca 20 – 30 meter) finns stugor som 
tidigare har hyrts ut till allmänheten. 
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Berörda 
grannar har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har 
inkommit. 
 
Området är inte aktuellt för LIS. 
 
Vid nämndsberedningen framkom ett önskemål att de sökande skulle 
komplettera med skäl till varför de vill placera byggnaderna nära stranden. 
Svar har inte inkommit till nämndens sammanträde den 15 september. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Ur plan- och bygglagens synvinkel görs bedömningen att byggplatsen är 
lämplig. Närheten till vatten är inget större problem, då översvämningsrisker  
       forts 



 PROTOKOLL 25(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 83 Dnr 0083/11 – 231  forts 
 
VISTTRÄSK 5:1 - ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED INFÖR 
NYBYGGNAD AV TIMRING OCH GARAGE INOM STRAND-
SKYDD 

 
kring en sjö är liten. Vatten och avlopp kan ordnas genom kommunens för-
sorg. Området är tidigare bebyggt, vilket tyder på att marken är lämplig att 
bebygga. Även väg finns framdragen. 
 
När det gäller strandskyddet är bedömningen mer osäker. Enligt flygfoton 
är stora delar av fastigheten avskogad, med en ridå mot vattnet. Detta är i 
enlighet med strandskyddets syfte. Detta underlättar också för det allmän-
nas tillgång till strandlinjen, då marken inte är privatiserad ända fram till 
stranden.  
 
Det möjliga särskilda skälet som kan anses vara aktuellt är därför 7 kap 18 c 
§ 1 (ianspråktagen mark). Det är dock tveksamt om just detta ärende uppfyller 
detta särskilda skäl. 
 
Det bör understrykas att ett släpp om minst 20 meter ska lämnas mot strand-
linjen, därför bör byggnaderna flyttas upp en bit från stranden om dispens ska 
medges. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår lämna positivt förhandsbesked för flytt av en timring 
samt nybyggnad av garage samt bevilja dispens för strandskydd. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att myndighets-
nämnden bifaller detsamma. 
_____  
 



 PROTOKOLL 26(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 84 Dnr 0088/11 - 231 
 
ÄLVSBYN 26:187 - NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS INOM 
STRANDSKYDD 
 
       Byggreda 0326/2011 231 
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bordlägga ärendet till nästa sammanträde den 27 oktober. Sökanden inbjuds 
för en kort föredragning av ärendet. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus (timring) om ca 60 kvm 
inom strandskyddsområde på fastigheten Älvsbyn 26:187 har inkommit till 
miljö- och byggkontoret. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller 
områdesbestämmelser och ligger inte inom område för sammanhållen 
bebyggelse. 
Området är inte utpekat som LIS-område i förslaget till översiktsplan. 
 
Fastigheten (som är 4 255 kvm) är idag bebyggd med bland annat ett fritids-
hus och två sovstugor. Därutöver finns en verkstad och en bastu enligt 
inlämnad situationsplan. I rekommendationer i översiktsplanen, antagen 1999, 
får inom tomt för fritidsändamål inte uppföras mer än tre byggnader. Totalt 
får dessas våningsyta inte överskrida 120 kvm varav för huvudbyggnad högst 
80 kvm. Enligt tidigare bygglov är fastigheten bebyggd med ca 140 kvm. 
 
Byggnaden (och hela fastigheten) hamnar inom område för 100-årsflöden 
enligt översvämningskarteringen.  
 
Enligt kartering för skredrisker finns inte risk för erosion på önskad placering. 
 
Byggnaden planeras att placeras ca 30 meter från stranden (mot Piteälven) i 
linje med befintligt fritidshus. 
 
Vid besök på miljö- och byggkontoret den 5 september, ville sökanden under-
stryka att de val av materiel som gjorts till byggnaden kommer att hålla vid en 
eventuell översvämning. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
En byggnad har en lång livslängd. Det är rimligt att anta att den kan finnas 
kvar uppemot 100 år. Därför har en kartering på ett 100-årsflöde genomförts. 
Då den aktuella byggplatsen riskeras att översvämmas enligt nämnda kartering 
bedöms inte platsen som lämplig för byggnation.  
       forts 



 PROTOKOLL 27(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 84 Dnr 0088/11 – 231  forts  
 
ÄLVSBYN 26:187 - NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS INOM 
STRANDSKYDD 

 
 
För att tillåta två fritidshus på en fastighet bör man också titta på möjligheten 
att avstycka den. I det här fallet skulle man i så fall få två långsmala tomter om 
ca 27 m x 75 m. 
Med hänsyn till det som framkommit ovan bör bygglov inte beviljas. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att platsen är belägen på en redan 
utnyttjad mark, dvs 7 kap 18 c § 1 MB. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Inget förslag till beslut är lämnat. 
 
Myndighetsnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet och redovisar även den 
skrivelse som inkommit från xxxxxxxxxx xxxxxxxx den 13 september. Där 
beskriver xxxxxxx bl a hur och med vilka material och tekniska lösningar han 
avser att bygga med tanke på eventuella framtida översvämningar. 
 
Esbjörn Henriksson (fp) tillstyrker ansökan med hänvisning till att marken 
redan är tagen i anspråk. 
 
Lars-Gunnar Näsström (s) yrkar avslag med hänvisning till att tillåtet antal 
byggnader och våningsyta redan överskridits. 
 
Ulf Lundberg (v) stödjer avslagsyrkandet. 
 
Inger Lundberg (fp) föreslår att ärendet bordläggs och att xxxxxxx inbjuds 
till nästa sammanträde för att redovisa sina planer för nämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
bordlägger ärendet till nästa sammanträde. xxxxxxx bjuds in för en kort 
föredragning. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 28(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 85 Dnr 0044/11 - 233 
 
PETBERGSLIDEN 1:71 - BEGÄRAN ATT BYGGLOVSAVGIFT 
EFTERSKÄNKS 
 
       Byggreda 0156/2011 231 
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Inte bevilja nedsättning av avgift. 
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se nedan 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Sökanden har haft upp två ärenden i myndighetsnämnden för fastigheten 
Petbergsliden 1:71. Första gången var 2009-08-27 och andra gången 2011-06-
08. Första beslutet var ett positivt förhandsbesked med en beviljad strand-
skyddsdispens, vilken senare överklagades. Avgiften var 6 300 kronor. Vid 
andra tillfället handlade ärendet om ett bygglov med strandskyddsdispens och 
då blev beslutet ett avslag. Denna gång blev avgiften 4 650 kronor. 
 
Byggherren har per telefon och via e-post begärt att få den senare fakturan 
avskriven. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Avgiften har tagits ut i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, 2005-11-28, 
§ 52. Miljö- och byggkontoret bedömer inte att avgiften är orimlig med hänsyn 
taget till den handläggningstid som lagts ned, varför avgift bör erläggas. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Inget förslag till beslut är lämnat. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att inte bevilja nedsättning av avgift och finner att 
myndighetsnämnden bifaller förslaget. 
_____ 
 

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 kommit in 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 29(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 86 Dnr 0032/11 - 233 
 
HÖNAN 9 - BEGÄRAN OM NEDSÄTTNING AV AVGIFT 
 
       Byggreda 0481/2009 233 
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Ej bevilja nedsättning av avgift. 
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se nedan. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet har avhandlats av myndighetsnämnden vid två tillfällen, första gången 
var 2011-04-14 och andra gången 2011-06-08. Första beslutet var ett avslag 
och enligt gällande taxa tas en timavgift ut, i det här fallet två timmar à 750 
kronor. Vid andra tillfället blev beslutet ett beviljande och då baseras taxan på 
byggnadens area, handläggningsfaktorer och ett grundbelopp. Summan 
landade på 3 822 kronor. 
 
Byggherren har nu i en skrivelse, daterad 2011-07-27, begärt att få den senare 
fakturan avskriven.  
 
Beredningens förslag till beslut 
Inget förslag till beslut är lämnat. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att inte bevilja nedsättning av avgift och finner att 
myndighetsnämnden bifaller förslaget. 
_____ 
 
 

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 kommit in 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 30(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 87 Dnr 0078/11 - 236 
 
BRÄNNMARK 1:121 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 
 
       Byggreda 0323/2007 236 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap 3 och 5 § plan- och bygglagen, samt med hänvisning till 8 
kap 15 § samma lag, förelägga xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxx) och xxx  
xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx-xxxx5) att senast 2011-10-31 avlägsna samtliga 
rivningsrester, betongplatta och plintar, samt se till att tomten i övrigt avse-
ende vegetation och nedskräpning är i ett vårdat skick.  
Föreläggandet förenas med ett vite om 50 000 kronor. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Klagomål har inkommit till myndighetsnämnden angående att tomten på 
fastigheten Brännmark 1:121 inte hålls i vårdat skick.  
 
 
 
Bakgrund 
2005 beviljades rivningslov för ett enbostadshus på fastigheten Brännmark 
1:121. Efter att huset flyttats till annan kommun blev det kvar byggnadsrester 
på tomten som inte har flyttats. Dels finns det kvar en betongsula och dels 
plintar på fastigheten som inte har tagits bort.  
 
 
 
 
 
Förvaltningens synpunkter/övervägande 
Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska en tomt hållas i 
vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande 
olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. 
 
Tomten har trots ett tidigare föreläggande 2007 inte avstädats efter bort-
rivning av bostadshuset.  
 
 
 
       forts 



 PROTOKOLL 31(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 87 Dnr 0078/11 – 236  forts 
 
BRÄNNMARK 1:121 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 

 
 
 
 
 
 
 
 
_____  
 
 

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 kommit in 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 32(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 88 Dnr 0075/11 - 239 
 
NÄVAN 12 - ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED OCH BYGGLOV 
FÖR ÄNDRAD ANVÄNDNING FRÅN KONTOR TILL 
HYGIENLOKAL SAMT ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR SKYLTAR 
 
       Byggreda 0319/2011 239 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Bevilja bygglov för ändrad användning från kontor till lokal för sjuk  
         gymnastik. 
2. Bevilja bygglov för uppsättande av tre stycken skyltar enligt ansökan. 
 
Upplysningar 
Handläggningsavgift 4951 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjas inom två år och 
avslutats inom fem år från beslutsdatum. 
 
Byggsamråd krävs ej. Om byggherren ändå önskar ett samråd, kontakta 
byggnadsinspektören. 
 
Kontrollplan krävs ej i detta fall. 
 
Bygg- och rivningsavfall ska hanteras och tas omhand på sådant sätt att olika 
material kan tas omhand var för sig. 
 
Följande anmälningar ska göras till myndighetsnämnden: 
När arbetet är färdigställt. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
xxxxxx xxxxxxxx har ansökt om förhandsbesked och bygglov för ändrad an-
vändning från kontor till lokal för sjukgymnastik, avspänning och rådgivning 
på fastigheten Nävan 12. Hon har även ansökt om bygglov för att sätta upp 
skyltar i ett fönster, på gaveln av byggnaden samt på en stolpe vid gatan. 
 
För området gäller detaljplan från 1956. Planen anger för den aktuella fastig-
heten bostadsändamål men kan även, om det befinns vara lämpligt, användas 
för handel och hantverk.  
 
Byggnadsändringar inne i lokalen berör inga bärande konstruktioner. Enligt 
ansökan uppnås full tillgänglighet i lokalen. 
 
Samråd har skett med räddningstjänsten. 
          forts 



 PROTOKOLL 33(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 88 Dnr 0075/11 – 239  forts 
 
NÄVAN 12 - ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED OCH BYGGLOV 
FÖR ÄNDRAD ANVÄNDNING FRÅN KONTOR TILL 
HYGIENLOKAL SAMT ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR SKYLTAR 

 
Bakgrund 
Fastigheten har senast varit använd som kontor. En del av fastigheten används 
för annan verksamhet.  
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Sökanden har eftersom ärendet är brådskande fått positivt förhandsbesked 
att få påbörja vissa byggnadsåtgärder invändigt i lokalen.  
 
Nämnden har att ta ställning till om den aktuella verksamheten kan anses vara 
lämplig och därmed kan tillåtas. 
 
Sökanden har muntligen angett att det endast kommer att finnas ett fåtal 
personer i lokalen åt gången. Ventilationen ska byggas om för att uppfylla 
gällande krav.  
 
Beredningens förslag till beslut 
1 Bygglov för ändrad användning från kontor till lokal för sjukgymnastik  

beviljas.  
2 Bygglov för uppsättande av tre stycken skyltar i enlighet med ansökan 

beviljas. 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjas inom två år och 
avslutats inom fem år från beslutsdatum. 
 
Byggsamråd krävs ej. Om byggherren ändå önskar ett samråd, kontakta 
byggnadsinspektören. 
 
Bygg- och rivningsavfall ska hanteras och tas omhand på sådant sätt att olika 
material kan tas omhand var för sig. 
 
Följande anmälningar ska göras till myndighetsnämnden: 
När arbetet är färdigställt. 
 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 

• Ansökan om lov 
• Planritning 
• Foton med markering av skyltarnas placering 
• Bild på skyltens utformning 
_____  
 



 PROTOKOLL 34(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 89 Dnr 0077/11 - 253 
 
FÖRSLAG FRÅN MYNDIGHETSNÄMNDEN OM ATT UPPHÄVA 
BESLUT OM ENKRONASTOMTER 
 
       Byggreda 0320/2011 253 
Miljö- och byggkontoret, 942 85 ÄLVSBYN  
 
Myndighetsnämndens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige upphäva beslutet (KF § 73/02-11-18 samt KF 
§ 27/03-04-28, dnr 2002.10280 – 259) om enkronastomter och fastställa 
tomtpriset för samtliga villatomter inom tätorterna till 120 kronor per 
kvadratmeter, att gälla från och med 1 januari 2012 och med årlig omräk-
ning enligt konsumentprisindex. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden föreslår att kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare 
beslut om enkronastomter. (KF § 73/2002-11-18 med komplettering KF § 
27/2003-04-28, dnr 2002.10280 – 259.) 
 
Vid myndighetsnämndens sammanträde i juni väcktes frågan om att kom-
munen bör ta bort erbjudandet om enkronastomter eftersom beslutet inte 
tycks ha haft någon större effekt. De flesta av tomterna är fortfarande kvar. 
En enda tomt har sålts för uppförande av ett bostadshus och en annan tomt 
har sålts till marknadspris för uppförande av ett garage. Någon exploatering av 
tomterna har således inte skett.  
 
Myndighetsnämnden anser att det låga priset kan verka avskräckande på den 
som vill bygga. Nämnden anser att kommunen ska rusta upp samtliga tomter 
och därefter marknadsföra dem och, om det finns någon spekulant, försälja 
dem till ett tomtpris om 120 kronor per kvadratmeter.  
 
Bakgrund 
2002 och 2003 beslutade kommunfullmäktige att i syfte att stimulera exploa-
tering av kommunens obebyggda tomter, överlåta lediga tomter avsedda för 
småhusbebyggelse inom planlagt område i Älvsbyns tätort, Vidsel, Vistträsk 
och Korsträsk till en kostnad av en krona samt att erbjuda en reduktion av 
anläggningsavgiften för vatten och avlopp. Trots att det har gått nio år sedan 
beslutet togs har endast två tomter sålts och bara en till priset en krona. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret anser att det är olämpligt att ha olika villkor för olika 
fastigheter som säljs inom tätorterna.  
 
          forts 



 PROTOKOLL 35(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 89 Dnr 0077/11 – 253  forts 
 
FÖRSLAG FRÅN MYNDIGHETSNÄMNDEN OM ATT UPPHÄVA 
BESLUT OM ENKRONASTOMTER 

 
Många tomter i tomtbeståndet är inte skötta och lockar knappast någon som 
vill bygga ett nytt bostadshus.  
 
Beredningens förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige upphäva beslutet (KF § 73/02-11-18 samt KF 
§ 27/03-04-28, dnr 2002.10280 – 259) om enkronastomter och fastställa 
tomtpriset för samtliga villatomter inom tätorterna till 120 kronor per 
kvadratmeter, att gälla från och med 1 januari 2012 och med årlig 
omräkning enligt konsumentprisindex. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 36(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 90 Dnr 0082/11 - 408 
 
STALLFÖRMANNEN 1 - KLAGOMÅL ÖVER ELDNING SAMT 
OVÅRDAD TOMT 
 
       Byggreda 0457/2010 221 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 26 kap 1 § miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 8 § förbjuda 
xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxx-xxxx) att elda med andra bränslen än torr ved i 
sin vedpanna. Föreläggandet förenas med ett löpande vite om 5 000 kronor 
som ska betalas varje gång det upptäcks att något annat än torr ved eldas i 
pannan. 
 
Med stöd av 11 kap 3 och 5 § plan- och bygglagen och med hänvisning till 8 
kap 15 § samma lag, förelägga xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxx-xxxx) att så snart 
som möjligt, dock senast den 31 oktober 2011, ha avlägsnat alla lastpallar och 
upplag av ved och annat material som finns närmare tomtgränsen än 4,5 
meter samt att klippa gräset på tomten. Föreläggandet förenas med ett vite om 
10 000 kronor som ska betalas om tomten inte är städad senast den 31 okto-
ber 2011. 
_____  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt 8 kap 15§ plan och bygglagen (SFS 2010:900) ska en tomt hållas i 
vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande 
olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.  
 
         forts 



 PROTOKOLL 37(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 90 Dnr 0082/11 – 408  forts 
 
STALLFÖRMANNEN 1 - KLAGOMÅL ÖVER ELDNING SAMT 
OVÅRDAD TOMT 

 
 
Enligt 2 kapitlet miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet, eller vidtar 
en åtgärd, vidta sådana åtgärder och försiktighetsmått att olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppstår. 
 
Eldning med fuktig ved eller avfall innebär att utsläpp till luft av partiklar och 
farliga ämnen riskerar ske. I en vedpanna får därför endast ved från skogen 
eldas som har torkat. Avfall eller fuktigt material får inte eldas. 
 
Beredningens förslag till beslut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____  
 
 

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 kommit in 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 38(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 91 Dnr 0074/11 - 409 
 
INSPEKTIONS- OCH KONTROLLRAPPORT 

 
Myndighetsnämndens beslut 
1.  Godkänna rapporten. 
 
2.  Årligen dela ut ett diplom till de företag som varit utan anmärkning (UA) 
vid inspektion. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret har upprättat en rapport över inspektion och 
kontroll som utförts under tidsperioden 2011-05-16 – 08-19, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden godkänner redovisning av inspektions- och kontroll-
rapporten. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att godkänna rapporten. 
 
Inger Lundberg (fp) föreslår att de företag som varit utan anmärkning (UA) 
vid inspektion ska tilldelas ett diplom av myndighetsnämnden varje år. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att myndighets-
nämnden bifaller båda förslagen. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 39(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 92 Dnr 0087/11 - 429 
 
ÄLVSBYN 25:103 - KLAGOMÅL PÅ TOMGÅNGSKÖRNING OCH 
NEDSKRÄPNING 

 
       Miljöreda 0246/2011 HÄL 
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Förelägga fastighetsägaren med stöd av 11 kap 3 och 5 § och med hänvisning 
till 8 kap 15 § plan- och bygglagen, att städa upp på fastigheten Älvsbyn 
25:103 senast den 31 oktober 2011.  
 
Beträffande tomgångskörningen överlämnas ärendet skriftligen till Polisen. 
_____  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miljö- och byggkontoret skickade en skrivelse den 28 juni 2011 till xxxxxxxx 
xxxxx där synpunkter på inkommet klagomål efterfrågades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       forts 



 PROTOKOLL 40(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 92 Dnr 0087/11 – 429  forts 
 
ÄLVSBYN 25:103 - KLAGOMÅL PÅ TOMGÅNGSKÖRNING OCH 
NEDSKRÄPNING 

 
Enligt detaljplanen för Älvsby Tätort (1956) är området betecknat med Tj och 
får endast användas för järnvägstrafik och därmed samhörigt ändamål. 
 
Myndighetsnämnden har tidigare beslutat (2011-08-01, MYN § 71) att miljö- 
och byggchefen ska sammankalla åkeribranschen till en träff för att diskutera 
en långsiktig lösning av parkering för tunga fordon. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Uppdra åt Miljö- och byggkontoret att skriftligen kontakta Polisen angående 
tomgångskörningen på fastigheten Älvsbyn 25:103. 
 
Myndighetsnämnden 
Miljöinspektör Therese Nilsson föredrar ärendet. 
 
Ordföranden föreslår att fastighetsägaren föreläggs utan vite att städa upp på 
fastigheten senast den 31 oktober 2011. Beträffande tomgångskörningen 
överlämnas ärendet till Polisen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att myndighets-
nämnden godkänner desamma. 
_____  
 
 
 

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 kommit in 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 41(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 93 Dnr 0086/11 - 469 
 
ALEN 4 - FÖRFRÅGAN OM ÅTERBETALNING AV LIVSMEDELS-
AVGIFT 
 
       Miljöreda 0213/2011 AVG 
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut  
Avslå ansökan om återbetalning. 
_____  
 
Sammanfattning 
xxxxxxxxx xxxxxxxx har inkommit med en skrivelse om att han vill ha tillbaka 
pengar som han har betalat in för den årliga livsmedelskontrollen. Han har ägt 
Pizzeria Aramo sedan 2006 och till den 30 april 2011. Sedan den 1 maj 2011 är 
det ny ägare på pizzerian. 
 
Ärendebeskrivning 
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (organisations-/personnummer xxxxxx-xxxx) har 
inkommit med en skrivelse om att han har ägt Pizzeria Aramo och har betalat 
ca 6 000 kr för livsmedelskontrollen för 2011. Han uppger att det är ny ägare 
på pizzerian sedan den 1 maj 2011. xxxxxxxxxx xxxxxxx undrar därför om vad 
som händer med pengarna han betalat in och om han kommer att få någon 
återbetalning? Han meddelar vidare att han endast haft pizzerian under fyra 
månader innevarande år och att tillsynsmyndigheten endast bedrivit kontroll 
30 minuter under dessa fyra månader. 
 
Pizzeria Aramo är inklassad i riskklass 3 och erfarenhetsklass B, vilket innebär 
8 timmar i årlig kontrolltid. För 2011 uppgår avgiften till 6 160 kr. 
 
Miljö- och byggkontoret har utfört provtagning av dricksvatten vid Pizzeria 
Aramo under mars 2011. Ingen annan kontroll har utförts vid verksamheten 
mellan den 1 januari 2011 och 30 april 2011. 
 
Enligt 9 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter ska den årliga avgiften betalas med 
helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjats. 
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
kalenderår. 
 
Om det finns särskilda skäl får kontrollmyndigheten sätta ned eller efterskänka 
avgiften enligt 10 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livs-
medel och vissa jordbruksprodukter. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 42(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 93 Dnr 0086/11 – 469  forts 
 
ALEN 4 - FÖRFRÅGAN OM ÅTERBETALNING AV LIVSMEDELS-
AVGIFT 

 
Särskilda skäl kan vara (enligt Livsmedelsverkets vägledning Riskklassning av 
livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid) de som anges i artikel 
27.5 förordning (EG) nr 882/2004: 
a) Typ av företag och relevanta riskfaktorer 
b) Särskilda omständigheter för företag med liten produktion 
c) Traditionella metoder som används för produktion, bearbetning och 

distribution 
d) Behoven hos de företag som är lokaliserade i regioner med särskilda 

geografiska begränsningar 
 
Enligt artikel 27.9 förordning (EG) nr 882/2004 får inte avgifter återbetalas 
direkt eller indirekt, förutom i de fall de har uttagits felaktigt. 
 
Bakgrund 
I november 2006 ansökte xxxxxxxxx xxxxxxxx om godkännande av 
livsmedelsanläggning vid Pizzeria Aramo. Livsmedelsanläggningen godkändes 
den 30 maj 2007.  
 
Verksamheten inklassades enligt delegationsbeslut 2007-04-11 Dnr 0069/2007 
LIV i riskklass 3 och erfarenhetsklass B, i enlighet med Livsmedelsverkets 
riktlinjer. Detta innebar 8 timmar i årlig kontrolltid. xxxxxxxxx xxxxxxxx över-
klagade den 13 maj 2008 beslutet och menade att hans verksamhet placerades 
in i en för hög riskklass. Den 24 februari 2010 avslog länsstyrelsen överklagan-
det. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Pizzeria Aramo är inklassad i riskklass 3 och erfarenhetsklass B, i enlighet med 
Livsmedelsverkets riktlinjer vid riskklassificeringen. Detta innebär en avgift på 
6 160 kr för 2011. Under januari t o m april 2011 har Miljö- och byggkontoret 
endast utfört provtagning av vatten vid Pizzeria Aramo. 
 
Enligt avgiftsförordningen ska som huvudregel en hel kontrollavgift erläggas 
för varje påbörjat kalenderår och att inte enbart det faktum att verksamheten 
endast pågått några månader in på det avgiftsbelagda året utgör särskilda skäl 
att sätta ned avgiften, därför anser Miljö- och byggkontoret inte att pengar ska 
återbetalas till xxxxxxxxx xxxxxxxx. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Inget förslag är lämnat. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 43(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 93 Dnr 0086/11 – 469  forts 
 
ALEN 4 - FÖRFRÅGAN OM ÅTERBETALNING AV LIVSMEDELS-
AVGIFT 

 
 
Myndighetsnämnden 
Miljöinspektör Therese Nilsson föredrar ärendet. 
 
Ordföranden föreslår att avslå ansökan om återbetalning och finner att 
myndighetsnämnden bifaller förslaget. 
_____  
 
 

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 kommit in 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 44(44) 
 2011-09-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 94 Dnr 0071/11 - 512 
 
BELYSNING RONDELLEN NORRABYN 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Tillskriva Trafikverket ännu en gång och med kraft påtala de brister som 
finns innan en olycka sker. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Vid myndighetsnämndens sammanträde den 1 augusti 2011, § 72, beslutades 
att skriva till Trafikverket om belysningen i rondellen på Norrabyn. 
 
Eftersom ingen förändring till det bättre har skett föreslår Inger Lundberg, 
fp, att nämnden beslutar om att ytterligare uppmana Trafikverket att ur 
säkerhetssynpunkt förbättra belysningen då cirkulationsplatsen är mycket svår 
att upptäcka vid dimmig och regnig väderlek.  Belysning är svag i själva 
rondellen och flera av stolparna är omkullkörda. 
 
Myndighetsnämnden 
Inger Lundberg, fp, föreslår att nämnden ännu en gång skriver till 
Trafikverket och med kraft påtalar de brister som finns innan en olycka sker. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Lundbergs förslag och finner att myndig-
hetsnämnden bifaller detsamma. 
_____  
 
 

 


