
 PROTOKOLL 1(35) 
 2012-05-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
  
Tid: kl 09:00 – 12:20  (Länsstyrelsens information t o m kl 14:45) 
 
Plats: Älven, Kommunförvaltningen 
 
Ledamöter: Thor Lindgren, s,  ordförande  
 Ulf Lundberg, v 
 Esbjörn Henriksson, fp  till kl 12.00 
 
Tjänstgörande ersättare Karl-Erik Sjöberg, s (ers för Lars Gunnar Näsström) 
 Inger Lundberg, fp  (ers för Magnus Sandin) 
 
Övriga: Ingrid Karlsson  miljö- och byggchef 
 Annika Lindström  byggnadsinspektör 
 Therese Nilsson miljöinspektör 
 Daniel Nordström karttekniker 
 Amanda Johansson praktikant 
 Astrid Edin sekreterare 
 
 
Justeringsdag: 2012-05-21  
 
Paragrafer: §   28 - 45 
 
Justerare: Karl-Erik Sjöberg  
 
 
Astrid Edin  Thor Lindgren Karl-Erik Sjöberg  
sekreterare ordförande justerare 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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 Astrid Edin 

 
 



 PROTOKOLL 2(35) 
 2012-05-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

MYN § 28 Dnr 0027/12 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2012-05-10 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
 
Uppdra åt miljö- och byggchefen att skriva yttranden från nämnden, som 
ordföranden undertecknar, avseende de tre detaljplanerna. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
• Beslut – Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för förstärkning och 

ombyggnad av ledningsnät vid Piteälven, Älvsbyn och Arvidsjaur 
kommun  Lst dnr 525-9836-11.   (MR 62/2012-NAT) 

• Tillsyn enligt tobakslagen (SFS1993:581) i Älvsbyns kommun  Lst dnr 
705-780-12. (MR 76/12-ADM) 

• Synpunkter på Länsstyrelsens tillsynsmetoder (enkät) Lst dnr 705-780-12. 
• Länsstyrelsens uppföljning och tillsynsvägledning för planering och 

byggande, Norrbottens län 2011   Lst dnr 404-1170-12 
• Beslut – Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 94 i 

Älvsbyn (Västermalmskorsningen)  Lst dnr 258-2113-12 
 
Mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt 
• Dom i överklagat beslut ang strandskyddsdispens på fastigheten 

Småträsk 1:15  (Mål nr M 931-12) 
 
Myndighetsnämnden, Älvsbyns kommun 
• Samråd – Detaljplan för del av Älvsbyn 24:1 m fl, Altuna-Övraby 
• Samråd – Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1 m fl, Västermalm 
• Samråd – Detaljplan för del av Älvsbyn 22:1 m fl, Prästgärdan 
 
Trafikverket 
• Råvaror och kommunikationer i Barents 2011-2012   TRV 2011/31274 
 
GeoVista 
• Mineralråvaror i Barentsregionen – underlag till transportplanering (TRV 

2011/31274) 
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 3(35) 
 2012-05-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 28 Dnr 0027/12 – 200  forts 
 
DELGIVNINGAR MYN 2012-05-10 

 
Myndighetsnämnden 
Synpunkter framförs angående detaljplanerna med diskussion om dels tomt-
storlek och dels planering för utbyggnad av fjärrvärmenätet. Trafiksituationen 
vid Bäckskolan diskuteras. 
 
Ordföranden föreslår att miljö- och byggchefen får i uppdrag att skriva 
yttranden över de tre detaljplanerna, som ordföranden undertecknar, vilket 
nämnden godkänner. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 4(35) 
 2012-05-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 29 Dnr 0037/12 - 200 
 
DELEGATION MYN 2012-05-10 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 2012-02-21 
– 2012-04-10, enligt bilaga 
 
Räddningstjänsten redovisar delegationsbeslut avseende egen rengöring 
(sotning) för följande fastigheter: 
 
Övre Tväråsel 7:4   Sävdal 1:61 
Sörbruket 5:1   Granträsk 2:25 
Sparven 22 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 5(35) 
 2012-05-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 30 Dnr 0006/12 - 210 
 
DIALOGMÖTE MED MYNDIGHETSNÄMNDEN OCH 
KOMMUNFULLMÄKTIGE AVSEENDE PLANERINGSFRÅGOR 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Uppdra åt ordföranden att överlämna frågorna till fullmäktiges ordförande 
inför mötet. Listan med frågor kompletteras inför mötet med kommunfull-
mäktige. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden beslutade vid årets första sammanträde att försöka 
arrangera ett visionsmöte om hur vi kan skapa ett ännu bättre Älvsbyn.  
 
Bakgrunden var att det fanns ett stort behov av att förbättra planberedskapen 
inom kommunen vilket försvårade nämndens handläggning och gjorde att 
servicen till medborgarna av denna anledning kunde uppfattas vara bristfällig.  
 
Det huvudsakliga syftet med planering är att hushålla med mark och vatten 
och skapa ett hållbart samhälle ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
perspektiv. En god planering kan göra att stora kostnader för samhället 
undviks. Bristen på planeringsinsatser ansåg nämnden inte får motverka 
utveckling för kommunen.  
 
Miljö- och byggchefen har varit i kontakt med kommunfullmäktiges ord-
förande Tommy Lindgren och fått ett muntligt löfte om ett möte i samband 
med fullmäktiges möte den 18 juni. Miljö- och byggchefen har tagit fram ett 
förslag till frågor att diskutera med kommunfullmäktige, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Uppdra åt ordföranden att överlämna frågorna till fullmäktiges ordförande 
inför mötet. 
 
Myndighetsnämnden 
Ledamöterna diskuterar angelägna frågor att ta upp, t ex trafiksituationen i 
kommunen. Miljö- och byggchefen kompletterar listan med flera frågor inför 
diskussionen med kommunfullmäktige. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 6(35) 
 2012-05-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 31 Dnr 0029/12 - 216 
 
MUSKUS 3:16 - FÖRHANDSBESKED OCH STRANDSKYDDS-
DISPENS INFÖR BYGGNATION AV TVÅ ENBOSTADSHUS 
INOM STRANDSKYDDSOMRÅDE 

 
        0056/2012 216 

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Ärendet återremitteras till nästa sammanträde då nämnden haft möte med 
kommunfullmäktige och fått besked om i vilka fall detaljplan ska krävas 
och vem som ska bekosta detaljplanen – exploatören eller kommunen.  
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked inför nybyggnad av enbostadshus har 
inkommit till myndighetsnämnden. Byggnaderna planeras i anslutning till 
fastigheterna Muskus 3:21 respektive 3:23. 
 
Det aktuella området ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser och 
ligger utanför område för sammanhållen bebyggelse. Området ligger inom 
LIS-område enligt Älvsbyns kommuns översiktsplan. Området kallas 
Muskus 7, Norrskensudden och har ansetts lämpligt för att vidareutveckla 
befintlig turistverksamhet för att skapa arbetstillfällen och ge underlag för 
befintlig samhällsservice.  
 
I bilagan till översiktsplanen (tabell för LIS-områden) framgår följande: 
”Ytterligare bebyggelse som etableras ska vara samlad i grupper och området 
bör i sin helhet detaljplaneläggas. Kantzon som sträcker sig minst 20 meter 
från strandlinjen lämnas orörd vid fastighetsbildning. Jordbruksmark som 
brukas inom området bör endast tillåtas exploateras om andra möjligheter 
för utveckling av verksamheten saknas.”  
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga synpunkter har 
inlämnats. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Med ledning av översiktplanen och dess bilaga så är de ansökta etablering-
arna olämpliga för bebyggelse i dagsläget. Området bör detaljplaneläggas så 
att de olika intressena, med avseende på turism, boende, jordbruk, strand-
skydd och golfbana, vägs mot varandra. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Meddela negativt förhandsbesked, med stöd av 9 kap 17 § plan- och 
bygglagen.       forts 



 PROTOKOLL 7(35) 
 2012-05-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 31 Dnr 0029/12 – 216  forts 
 
MUSKUS 3:16 - FÖRHANDSBESKED OCH STRANDSKYDDS-
DISPENS INFÖR BYGGNATION AV TVÅ ENBOSTADSHUS 
INOM STRANDSKYDDSOMRÅDE 

 
Avslå ansökan om strandskyddsdispens, med stöd av 7 kap 18 b § 
miljöbalken 
 
Upplysningar 
Handläggningsavgift 7 040 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Myndighetsnämnden 
Nämnden diskuterar vem som ska bekosta detaljplanen, kommunen eller 
sökanden och även tolkningen av ”turism” – kan det vara ett fritidshus. 
 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till nästa sammanträde då 
nämnden haft möte med kommunfullmäktige och fått besked om i vilka 
fall detaljplan ska krävas och vem som ska bekosta detaljplanen – exploa-
tören eller kommunen.  
_____  
 
 



 PROTOKOLL 8(35) 
 2012-05-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 32 Dnr 0030/12 - 216 
 
KÄLSBERG 1:2 - FÖRHANDSBESKED INFÖR NYBYGGNAD AV 
ENBOSTADSHUS 
 

        0057/2012 216 
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Meddela positivt förhandsbesked, med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygg-
lagen, under förutsättning att byggnaderna placeras utanför strandskydds-
område.  
 
Upplysningar 
Handläggningsavgift 3 520 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
För utfart mot väg krävs tillstånd från Trafikverket. 
 
Förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om 
ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet 
vann laga kraft. 
 
Beslut om förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked inför nybyggnad av enbostadshus och 
garage på fastigheten Kälsberg 1:2 (tidigare fastighetsbeteckning Älvsbyn 
27:38) i Älvsbyns kommun har inkommit 
 
Fastigheten ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser och ligger 
utanför område för sammanhållen bebyggelse. 
 
Den aktuella byggplatsen ligger i närheten av LIS-området Djuresheden. Där 
framgår att området ligger på en platå ovanför mycket branta strandslutt-
ningar längs Piteälvens södra strand. Området på platån bedöms lämplig för 
ny bebyggelse. 
 
I bilagan till LIS-områdena framgår att området är lämpligt för bostäder och 
småföretagande samt utveckling av befintliga småföretag i området. Dess-
utom nämns att ytterligare bebyggelse som etableras ska vara samlad i 
grupper och områden bör detaljplaneläggas. En kantzon om minst 70 meter 
från strandlinjen lämnas vid fastighetsbildning. Befintlig bebyggelse samt nya 
och befintliga verksamheter tillåts utvecklas.  
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig, varvid en synpunkt har 
inkommit.        forts 
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MYN § 32 Dnr 0030/12 – 216  forts 
 
KÄLSBERG 1:2 - FÖRHANDSBESKED INFÖR NYBYGGNAD AV 
ENBOSTADSHUS 

 
Ägaren till fastigheten Älvsbyn 27:39 framför i en skrivelse att han önskar att 
sökanden planerar för utsättning av ledningar (el, tele mm) så att dessa inte 
behöver korsa hans fastighet, då han tycker att dessa förfular omgivningen. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Den ansökta placeringen är belägen utanför strandskyddsområde, vilket i sin 
tur uppfyller kriteriet om att inte bygga nära slänterna mot Piteälven. För 
övrigt överensstämmer ansökan med intentionerna i gällande översiktsplan. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Meddela positivt förhandsbesked, med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygg-
lagen, under förutsättning att byggnaderna placeras utanför strandskydds-
område.  
_____  
 
 



 PROTOKOLL 10(35) 
 2012-05-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 33 Dnr 0031/12 - 216 
 
ÄLVSBYN 27:23 - FÖRHANDSBESKED INFÖR NYBYGGNAD AV 
ENBOSTADSHUS OCH GARAGE INOM STRANDSKYDDS-
OMRÅDE 

        0058/2012 216 
 
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Meddela sökanden negativt förhandsbesked med stöd av 9 kap17 § PBL. 
För att området ska kunna bebyggas krävs geoteknisk undersökning p g a 
skredrisk. 
2. Avslå ansökan om strandskyddsdispens, med stöd av 7 kap 18 b §, då 
särskilda skäl för dispens saknas. 
 
Upplysningar  
Handläggningsavgift 7 040 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning nedan 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens inför nybyggnad av 
enbostadshus och garage på fastigheten Älvsbyn 27:23 har inkommit till 
myndighetsnämnden. 
 
Vid besök på miljö- och byggkontoret, 2012-04-17, har sökanden reviderat sin 
önskade placering. Nu är den aktuella byggplatsen planerad till den skogs-
dunge som finns mitt på fastigheten. Avståndet till strandlinjen blir ca 40 
meter. 
 
Den aktuella byggplatsen ligger utanför område för LIS och inom område för 
skredrisk. Aktuell kantzon mot Piteälven ligger också inom risk för översväm-
ning. Området är dock utpekat som möjligt boendeområde enligt Älvsbyns 
kommuns översiktsplan.  
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar  har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap plan- och bygglagen ska byggnader 
placeras där marken är lämplig för sitt ändamål. I det här fallet är det tvek-
samt, avseende risken för erosion. Därmed bör negativt förhandsbesked 
meddelas. 
       Forts 
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MYN § 33 Dnr 0031/12 – 216  forts 
 
ÄLVSBYN 27:23 - FÖRHANDSBESKED INFÖR NYBYGGNAD AV 
ENBOSTADSHUS OCH GARAGE INOM STRANDSKYDDS-
OMRÅDE 

 
Miljö- och byggkontoret bedömer att särskilda skäl saknas för dispens från 
strandskyddsbestämmelserna i 7 kap miljöbalken. 
 
En möjlighet som finns för att möjliggöra byggnation på fastigheten är att 
detaljplanelägga området, med stöd av 4 kap plan- och bygglagen (PBL). Då 
får man tillfälle att noggrannare utreda riskerna för skred och översvämning 
samt att upphäva strandskyddet. Myndighetsnämnden bör då ta ställning till 
vem som ska ta kostnaderna för detaljplanearbetet. 
 
Beredningens förslag till beslut 
1. Meddela negativt förhandsbesked med stöd av 9 kap17 § PBL, med 

hänvisning till att området ska detaljplaneläggas. 
2. Meddela positivt förhandsbesked med stöd av 9 kap 17 § PBL under 

förutsättning att en geoteknisk utredning utförs.  
(på bekostnad av vem? vilket särskilt skäl finns för dispens från 
strandskyddet ?) 

 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att meddela sökanden negativt förhandsbesked med 
stöd av 9 kap17 § PBL samt avslå ansökan om strandskyddsdispens. För att 
området ska kunna bebyggas krävs geoteknisk undersökning p g a skred-
risk. Nämnden 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. 
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MYN § 34 Dnr 0032/12 - 216 
 
LILL-KORSTRÄSK 1:21 - FÖRHANDSBESKED INFÖR NYBYGG-
NAD AV FRITIDSHUS OCH GARAGE 
 

        0087/2012 216 
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx  
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Meddela positivt förhandsbesked, med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygg-
lagen, under förutsättning att byggnaderna placeras mer än 100 meter från 
Korsträskbäcken.  
 
Upplysningar 
Handläggningsavgift 3 520 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om 
ansökan om bygglov görs inom två år från den dag förhandsbeskedet vann 
laga kraft. 
 
Beslut om förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked inför nybyggnad av fritidshus och garage har 
inkommit till myndighetsnämnden. 
 
De planerade byggnaderna kommer att placeras inom ett område med flera 
bostadshus. Väg, VA och el finns tillgängligt i området.  
 
Korsträskbäcken omfattas av strandskyddsbestämmelserna i 7 kap miljö-
balken, men byggnaderna är planerade utanför de fastställda 100 metrarna. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga synpunkter har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Ärendet avser en förtätning i ett redan etablerat område med permanent 
boende. Infrastruktur avseende VA, väg och el finns redan framdraget i 
området, vilket uppfyller de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap plan- och 
bygglagen. Miljö- och byggkontoret finner därför inga hinder mot byggna-
tionerna. 
 
      forts 
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MYN § 34 Dnr 0032/12 – 216  forts 
 
LILL-KORSTRÄSK 1:21 - FÖRHANDSBESKED INFÖR NYBYGG-
NAD AV FRITIDSHUS OCH GARAGE 

 
Beredningens förslag till beslut 
Meddela positivt förhandsbesked, med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygg-
lagen, under förutsättning att byggnaderna placeras mer än 100 meter från 
Korsträskbäcken 
_____  
 



 PROTOKOLL 14(35) 
 2012-05-10 
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MYN § 35 Dnr 0019/12 - 221 
 
ÄLVSBYN 25:92 - ANMÄLAN OM ATT BYGGLOV INTE FÖLJTS 

 
        0030/2012 221 
Bussfastigheter Norrbotten AB, Loet, 972 31 Luleå  
 
Myndighetsnämndens beslut 
Ärendet avslutas utan åtgärd. I händelse av skada reglerar avtalet mellan 
Älvsbyns Energi och Bussfastigheter Norrbotten ansvarsförhållandet.  
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Bygglov för tillbyggnad av restaurang på fastigheten Älvsbyn 25:92 beviljades 
2011-05-24. Eftersom VA-ledningar går i närheten av tillbyggnaden kom 
Älvsbyns Energi och fastighetsägaren, Bussfastigheter Norrbotten AB, över-
ens om att tillbyggnaden skulle kunna rivas på 24 timmar utifall att ledningarna 
skulle gå sönder. 
 
Anmälan om att bygglovet inte har följts inkom till miljö- och byggkontoret 
2012-01-14. Enligt bygglovet skulle grundläggningen bestå av en krypgrund 
och enligt anmälaren har grundläggningen gjorts med gjuten betongplatta. 
 
Möjlighet har getts till restaurangen att bemöta detta påstående. Reviderade 
ritningar avseende grundläggningen inkom till nämnden 2012-02-10, där det 
också framkom att kvalitetsansvarig har rekommenderat att ändra på grund-
läggningen. Den nya grundläggningen är armerad betong, som enligt kvalitets-
ansvarig ska hålla att pallas upp om grävning måste ske under betongplattan. 
 
Älvsbyns Energi har 2012-02-06 inkommit med yttrande. I skrivelsen framför 
man bland annat att avtalet med fastighetsägaren inte har följts och att de 
kommer att kräva att bygget görs om med lättare konstruktion. 
 
Vid myndighetsnämndens sammanträde 2012-03-22 återremitterades ärendet 
så att fastighetsägaren ska få möjlighet att yttra sig. 
 
Fastighetsägaren har inkommit med en skrivelse 2012-04-12 med en bilaga 
som kvalitetsansvarig, xxxx xxxxxxxx, har skrivit. Där framgår en detaljerad 
redovisning om hur grundkonstruktionen är uppbyggd och xxxxxxxxx be-
dömning är att grundläggningen uppfyller de krav som Älvsbyns Energi ställt. 
 
Älvsbyns Energi har 2012-04-12 getts möjlighet att inkomma med synpunkter 
över ovanstående yttrande. Inget svar har inkommit. 
 
          forts 
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MYN § 35 Dnr 0019/12 – 221  forts 
 
ÄLVSBYN 25:92 - ANMÄLAN OM ATT BYGGLOV INTE FÖLJTS 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Bygglovet beviljades enligt den äldre plan- och bygglagen, men överträdelsen 
gjordes när den nya plan- och bygglagen trätt i kraft. Detta innebär att över-
trädelsen ska hanteras med stöd av de nya föreskrifterna i enlighet med över-
gångsbestämmelserna.  
 
I 11 kap PBL framgår vilka sanktioner som en byggnadsnämnd kan ta till om 
överträdelser sker. Byggsanktionsavgifter kan bland annat tas ut om bygg-
herren underlåtit att göra en anmälan, ansöka om bygglov, marklov eller 
rivningslov. 
 
När det gäller byggnadsarbeten som inte följt givet bygglov kan fastighets-
ägaren föreläggas att vidta rättelse, 11 kap 20 § PBL, inom en viss tid. Bygg-
sanktionsavgift kan inte tas ut för den här typen av överträdelse. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Beredningen konstaterar att bygglovet inte har följts och att avtalet mellan 
Älvsbyns Energi och Bussfastigheter Norrbotten reglerar ansvarsförhållan-
det. Därför föreslår beredningen att ärendet avslutas utan åtgärd. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 16(35) 
 2012-05-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 36 Dnr 0038/12 - 221 
 
EKEN 6 - ANMÄLAN OM OLOVLIGT BYGGANDE 
 
        0067/2012 221 
 
Vistträsk trä och måleri AB, Lomtjärnsgatan 26, 94232 ÄLVSBYN 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Ärendet lämnas utan åtgärd. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
En anmälan om olovligt byggande inkom till miljö- och byggkontoret, 
2012-03-20. Enligt anmälaren hade skyltfönster tagits upp i fasaden på 
fastigheten Eken 6. 
 
Fastighetsägaren fick därefter möjlighet att förklara varför lov inte hade sökts. 
I samband med att fastighetsägaren lämnade in bygglovansökan uppgav han 
att han inte hade känt till att lov krävs för fasadändring. 
 
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen (PBL) ska byggsanktionsavgift tas ut 
om lov inte har sökts för en åtgärd som kräver lov. Byggsanktionsavgifterna är 
fastställda i plan- och byggförordningen (PBF). I det här fallet är 9 kap 10 § 
PBF tillämplig och avgiften är fastställd till 0,5 prisbasbelopp, dvs 22 000 kro-
nor för år 2012. 
 
I 9 kap 54 § PBL framgår att byggsanktionsavgift inte ska tas ut om rättelse 
sker innan frågan om sanktion eller ingripande har tagits upp till överläggning 
vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. Av kommentarerna till PBL 
(Didón m.fl.) framgår att rättelse inte avser att man ansöker om bygglov i 
efterhand, utan att man undanröjer eller återställer de åtgärder som man inte 
hade lov för. 
 
Vid besök på miljö- och byggkontoret 2012-04-24, framgick att fastighets-
ägaren är medveten om att det finns möjlighet att åstadskomma rättelse 
genom att återställa fasaden. Byggnadsinspektören kommer därför att göra ett 
platsbesök innan nämndssammanträdet för att kontrollera detta. 
 
Fastighetsägaren uppgav också, genom ombud, att en dörr kommer att tas 
upp och man tar lämpligen med detta i bygglovet i efterhand när det blir 
aktuellt. 
 
 
       forts 



 PROTOKOLL 17(35) 
 2012-05-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 36 Dnr 0038/12 – 221  forts 
 
EKEN 6 - ANMÄLAN OM OLOVLIGT BYGGANDE 
 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Plan- och bygglagen är tydlig om när byggsanktionsavgift kan tas ut och hur 
hög avgiften ska vara. Om fastighetsägaren återställer fasaderna innan 
nämndssammanträdet ska sanktionsavgift inte tas ut. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Information om att fastighetsägaren avser att åstadkomma rättelse har 
inkommit efter beredningen, varför ett nytt ställningstagande bör göras. 
 
Myndighetsnämnden 
Då sökanden har återställt fasaden i ursprungligt skick föreslår ordföranden 
att sanktionsavgift inte tas ut och att ärendet lämnas utan åtgärd. Nämnden 
bifaller förslaget. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 18(35) 
 2012-05-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 37 Dnr 0034/12 - 231 
 
HEDEN 1:87 - NYBYGGNAD AV GARAGE 

    0052/2012 231 
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse från detaljplanen, med stöd av 9 kap 31 b § 
plan- och bygglagen. 
 
Upplysningar 
Handläggningsavgift 4 506 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Kontrollansvarig krävs ej. 
 
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 ej, om inte byggherren begär ett. 
 
Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage om 67 kvm på fastigheten 
Heden 1:87 har inkommit till myndighetsnämnden. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan, fastställd 1954-02-02. Enligt bestämmel-
serna i gällande detaljplan får gårdsbyggnader (dvs fristående garage, uthus, 
förråd etc.) högst vara 50 kvm. Det planerade garaget överskrider alltså det 
tillåtna med 17 kvm (34 %). Garaget placeras ca 3 meter från tomtgräns mot 
Heden 1:64. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga synpunkter har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Tumregeln när det gäller små avvikelser är att byggnationerna får avvika 
ungefär 10 %. I det här fallet är avvikelsen betydligt större, varför bygglov inte 
bör beviljas. Däremot borde en översyn göras på detaljplanen, då bestämmel-
sen om högst 50 kvm gårdsbyggnad kan tyckas vara förlegad. 
       forts 



 PROTOKOLL 19(35) 
 2012-05-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 37 Dnr 0034/12 - 231  forts 
 
HEDEN 1:87 - NYBYGGNAD AV GARAGE 

 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse från detaljplanen, med stöd av 9 kap 31 b § 
plan- och bygglagen. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 20(35) 
 2012-05-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 38 Dnr 0033/12 - 233 
 
VAGNSFÖRMANNEN 4 - TILLBYGGNAD AV GARAGE 

        0050/2012 233 
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx  
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse från detaljplan, med stöd av 9 kap 31 b 
§ plan- och bygglagen. 
 
Upplysningar 
Handläggningsavgift 1 901 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Tillbyggnaden hamnar ovanpå VA-ledningar, varför dessa bör sättas ut innan 
byggnationerna påbörjas, så att de inte kommer till skada. 
 
Kontrollansvarig krävs ej. 
 
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 ej, om inte byggherren begär ett. 
 
Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med tre meter på fastigheten 
Vagnförmannen 4 har inkommit till myndighetsnämnden. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan, fastställd 1977-03-17. Planbestämmelse: 
B, F, I = bostadsändamål, friliggande hus, högst en våning.  
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att till-
byggnaden placeras helt på punktprickad mark, dvs mark som inte får 
bebyggas. 
 
Berörd granne har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har kommit 
in. 
 
      Forts 



 PROTOKOLL 21(35) 
 2012-05-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 38 Dnr 0033/12 – 233  forts 
 
VAGNSFÖRMANNEN 4 - TILLBYGGNAD AV GARAGE 

 
En fråga ställdes i nämnden 2011-06-08 om tillbyggnad av garage kunde 
tillåtas. Nämnden godtog att garaget kunde byggas ut om avstånd till tomt-
gräns skulle vara minst 1,5 meter.  
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Med ledning av de rättsfall som finns om avvikelser av slaget punktprickad 
mark, så framgår att endast en mindre del av byggnaderna fått ställas på 
prickad mark.  
 
Det aktuella ärendet avser en bostadsanpassning. Man kan svårligen lösa den 
behövda installationen på annat sätt. Därför bedömer miljö- och byggkon-
toret att det finns särskilda skäl att kunna tillåta en större avvikelse i det här 
fallet. Bygglov bör därför beviljas. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse från detaljplan, med stöd av 9 kap 31 b 
§ plan- och bygglagen. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 22(35) 
 2012-05-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 39 Dnr 0035/12 - 233 
 
SÄVDAL 1:100 - TILLBYGGNAD AV GARAGE 

        0088/2012 233 
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
 
Upplysningar 
Handläggningsavgift 1 901 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Kontrollansvarig krävs ej. 
 
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 ej, om inte byggherren begär ett. 
 
Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med 23 kvm på fastigheten 
Sävdal 1:100 har inkommit till myndighetsnämnden. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan, fastställd 1959. 
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att bygg-
naden placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Sökanden uppger att det 
kommer att bli ca 3 meter mellan tillbyggnaden och tomtgränsen mot fastig-
heten Sävdal 1:99.  
 
Berörd granne har beretts möjlighet att yttra sig. Ingen erinran har inkommit. 
 
Avståndet mellan garaget och grannens bostadshus kommer att bli 9-10 meter 
efter tillbyggnaden, varför några särskilda krav avseende brandsäkerhet och 
brandspridning inte behöver ställas. 
 
       Forts 



 PROTOKOLL 23(35) 
 2012-05-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 39 Dnr 0035/12 – 233  forts 
 
SÄVDAL 1:100 - TILLBYGGNAD AV GARAGE 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Avvikelsen från detaljplanen bedöms som liten och bör godtas. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 24(35) 
 2012-05-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 40 Dnr 0036/12 - 233 
 
SKENAN 1 - TILLBYGGNAD AV GARAGE OCH NYBYGGNAD AV 
ENTRÉ 

    0092/2012 233 
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx   
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen.  
 
Upplysningar 
 
Handläggningsavgift 1 901 kronor   (Avgiften faktureras)  
 
VA-ledningar som finns på fastigheten bör märkas ut innan byggnation, så 
att de inte kommer till skada. 
 
Kontrollansvarig krävs ej. 
 
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 ej, om inte byggherren begär ett. 
 
Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage och uppförande av inbyggd 
entré på fastigheten Skenan 1 har inkommit till myndighetsnämnden.  
 
Fastigheten omfattas av detaljplan, fastställd 1977-03-17.  
Planbestämmelser: B, F, I = bostadsändamål, friliggande byggnader, högst en 
våning. Största tillåtna byggnadsarea är 200 kvm. 
 
Enligt den första ansökan skulle byggnadsarean överskridas med 60 kvm, dvs 
30 %. Dessutom byggdes garaget till mot fastigheten Skenan 2, så att det 
skulle hamna ca 2,1 meter från tomtgränsen. Detta sammantaget resulterade i 
att beredningen föreslog att avslå ansökan. 
    forts 



 PROTOKOLL 25(35) 
 2012-05-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 40 Dnr 0036/12 – 233  forts 
 
SKENAN 1 - TILLBYGGNAD AV GARAGE OCH NYBYGGNAD AV 
ENTRÉ 

 
Därför har sökanden inkommit med reviderade ritningar, 2012-04-23. Enligt 
dessa ritningar överskrids arean med 35 kvm (17,5 %) och tillbyggnaden 
kommer inte närmare tomtgränsen mot Skenan 2 än nuvarande placering av 
garaget. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga synpunkter har 
lämnats in.  
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt rättspraxis ligger begreppet ”liten avvikelse” inom storleksordningen 
10 %. Förvisso har sökanden försökt att dra ner på utbyggnaderna, men 
faktum är att fastigheten redan idag är i det närmaste fullbyggd. Avvikelsen 
17,5 % bör inte tillåtas. Däremot bör en översyn göras på gällande detaljplan, 
då bestämmelsen om maximalt 200 kvm byggnadsarea kan anses vara för-
åldrad. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Förslaget till beslut gjordes med ett annat underlag, varför ett nytt ställnings-
tagande måste göras 
 
Myndighetsnämnden    
Inför nämndens sammanträde har sökanden lämnat in nya handlingar, nu med 
förslag att endast bygga ut mot Rälsgatan och inte mot Skenan 2. 
 
Ordföranden föreslår att bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 
kap 31 b § plan- och bygglagen. Nämnden bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 26(35) 
 2012-05-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 41 Dnr 0028/12 - 233 
 
BRÄNNMARK 2:10 - BYGGLOV I EFTERHAND FÖR TILL-
BYGGNAD AV LASTBRYGGA 
        0524/2011 233 
Caves du vineum i Sverige AB, Majringen 38, 942 95 Vidsel 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bygglov avslås. Sökanden åläggs att omgående riva det som är byggt.  
 
Upplysningar  
Handläggningsavgift 1 760 kronor.   (Avgiften faktureras) 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för uppförande av lastbrygga har inkommit till miljö- 
och byggkontoret. Sökanden uppgav vid inlämningstillfället att lastbryggan 
redan var byggd och att man då inte kände till att bygglov krävdes. 
 
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska byggsanktionsavgift tas ut om lov 
inte har sökts för någon åtgärd som kräver lov. Byggsanktionsavgiftens storlek 
för tillbyggnader bestäms i 9 kap 7 § plan- och byggförordningen. Dock så 
baseras avgiftens storlek på tillbyggnadens sanktionsarea. Sanktionsarean är 
definierad i 1 kap 7 § PBF, vilket motsvarar bruttoarean för ett rivnings- eller 
byggprojekt. Bruttoarea definieras som ”summan av arean i samtliga våningar, 
mätt vid omslutande ytterväggars utsidor”. I det här fallet innebär det att det 
inte finns någon definierad sanktionsarea då inga ytterväggar finns och bygg-
sanktionsavgift kan därför inte tas ut. 
 
Den aktuella fastigheten omfattas av detaljplan, fastställd 1959. 
Planbestämmelse: B, F, II = bostadsändamål, friliggande byggnader, högst två 
våningar. 
Byggnationen strider mot gällande detaljplan på så vis att lastbryggan placeras 
på punktprickad mark. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har in-
kommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
I nuvarande skrivning i plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen 
med deras definitioner är det tydligt att byggsanktionsavgift inte kan tas ut i 
det här fallet. 
 
När det gäller den olovligen uppförda lastbryggan, så ska myndighetsnämnden 
ta ställning till om bygglov kan meddelas i efterhand. Enligt bestämmelserna i  
       forts 



 PROTOKOLL 27(35) 
 2012-05-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 41 Dnr 0028/12 – 233  forts 
 
BRÄNNMARK 2:10 - BYGGLOV I EFTERHAND FÖR TILL-
BYGGNAD AV LASTBRYGGA 

 
gällande detaljplan får den aktuella byggplatsen inte bebyggas. Av gällande 
rättsfall framgår att en liten avvikelse från detaljplanen kan anses vara ett hörn 
av en byggnad, vilket innebär att aktuell avvikelse inte kan anses vara liten (9 
kap 31 b § PBL). Därmed bör inte bygglov meddelas och den olovliga last-
bryggan undanröjas. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Ärendet var inte med på nämndsberedningen 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att bygglov inte beviljas i efterhand och att sökanden 
åläggs att omgående riva det som är byggt. Nämnden 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 28(35) 
 2012-05-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 42 Dnr 0026/12 - 351 
 
BRISTER HOS AVLOPPSANLÄGGNINGAR I NYBYN 

        0093/2012 MTN 
   
Älvsbyns Energi AB, Betonggatan 13, 942 36 ÄLVSBYN  

Myndighetsnämndens beslut 

Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med 
hänvisning till 2 kap 3 § miljöbalken förelägga Älvsbyns Energi AB, organisa-
tionsnummer 556216-7451, att senast den 30 september 2012 inlämna en plan 
till myndighetsnämnden med tidsangivelser för hur och när avloppsanlägg-
ningarna i Nybyn kan vara åtgärdade på ett sådant sätt att olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppstår.  
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ett flertal av avloppsanordningarna i Nybyn saknar tillräcklig rening och 
orenat avloppsvatten rinner via diken ut i Piteälven. Avloppsanordningarna 
ska därför snarast åtgärdas.  
 
En utredning av framtida avloppssystem i Nybyn (Vatten & Miljöbyrån, 2008-
06-10) har tidigare inlämnats till miljö- och byggkontoret. I utredningen ges 
förslag till fem anläggningar i byn varav två för enskilda hushåll.  
 
Älvsbyns Energi ansökte 2009 om tillstånd att anlägga en avloppsanordning 
bestående av två trekammarbrunnar och efterföljande markbädd för 33 hushåll 
(ca 90 personer).  
 
Bakgrund 
Våren 2006 kom en anmälan till miljö- och byggkontoret från boende i Nybyn 
som klagade över att orenat avloppsvatten från kommunens anläggning på 
fastigheten Nybyn 1:70 rinner ut i en bäck nära fastigheten.  
  
Problemet togs i april 2006 upp med en tjänsteman på Älvsbyns Energi som 
skulle ta upp ärendet med sin personal och därefter höra av sig till miljö- och 
byggkontoret om vilka åtgärder som skulle vidtas. Tjänstemannen på Älvsbyns 
Energi ansåg att man borde åtgärda avloppet för hela byn samtidigt. Eftersom 
ingenting hände i ärendet togs ärendet upp vid myndighetsnämndens samman-
träde den 7 juni 2007. Beslut togs om att förelägga kommunstyrelsen att senast 
den 8 oktober 2007 inlämna en plan till myndighetsnämnden med tidsangivel-
ser för hur och när avloppsanläggningarna i Nybyn kan vara åtgärdade på ett 
sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 
 
          Forts 



 PROTOKOLL 29(35) 
 2012-05-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 42 Dnr 0026/12 – 351  forts 
 
BRISTER HOS AVLOPPSANLÄGGNINGAR I NYBYN 

 
 
Vid sammanträde i kommunstyrelsen den 20 augusti 2007 beslutades att upp-
dra till Älvsbyns Energi att utföra projektering av VA-nät i Nybyn. Efter en 
kostnadsberäkning skulle kommunstyrelsen ta beslut om hur projekteringen 
skulle finansieras.  
 
Älvsbyns Energi uppdrog åt Vatten & Miljöbyrån att göra en utredning över 
Nybyns avloppsanläggningar. I juni 2008 fick miljö- och byggkontoret ta del 
av utredningen och där ges förslag till fem anläggningar i byn varav två för 
enskilda hushåll.  
 
De kommunala avloppsanordningarna i Nybyn består av tre separata anlägg-
ningar. De två äldsta är, enligt de uppgifter som finns vid miljö- och bygg-
kontoret, anlagda 1973. Den nya anläggningen är anlagd 2009. De två äldre 
anläggningarna är konstruerade som slamavskiljare med avloppsutsläpp via 
grusbädd i öppet dike som mynnar i Piteälven. De grusbäddar som finns i 
anslutning till utsläppen har ej fullgod funktion. Miljö- och byggkontoret 
finner det sannolikt att avloppsvatten utan annan rening än slamavskiljning 
åtminstone tidvis rinner via bäckarna direkt ut i älven.  
 
Utöver ovanstående tre anläggningar finns det ytterligare ett flertal kommunala 
trekammarbrunnar med utsläpp till dike eller bäck och sedan vidare till Pite-
älven. Det finns även några privata avloppsanläggningar i Nybyn. 
 
Den avloppsanordning Älvsbyns Energi anlade under 2009 består av två 
trekammarbrunnar och efterföljande markbädd för 33 hushåll (ca 90 personer) 
på fastigheten Nybyn 1:6.  
 
Sedan den 1 november 2011 har Älvsbyns Energi övertagit ägandet av VA-
anläggningarna från Älvsbyns kommun.  
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808) gäller att ”alla som bedriver eller avser 
att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, 
iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för 
att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid 
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighets-
mått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd 
kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.” 
 
        forts 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 42 Dnr 0026/12 – 351  forts 
 
BRISTER HOS AVLOPPSANLÄGGNINGAR I NYBYN 

 
Att släppa ut avloppsvatten utan längre rening än slamavskiljning är en betyd-
ande olägenhet för miljön, och kan även utgöra en olägenhet för människors 
hälsa. Därför bör åtgärder som minskar utsläpp från avloppssystemet i Nybyn 
utan dröjsmål vidtas.  
 
Miljö- och byggkontoret anser att Älvsbyns Energi snarast ska inlämna en plan 
med tidsangivelser för hur och när avloppsanläggningarna i Nybyn kan vara 
åtgärdade på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppstår. 

Beredningens förslag till beslut 

Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med 
hänvisning till 2 kap 3 § miljöbalken förelägga Älvsbyns Energi AB, organisa-
tionsnummer 556216-7451, att senast den 10 juni 2012 inlämna en plan till 
myndighetsnämnden med tidsangivelser för hur och när avloppsanläggning-
arna i Nybyn kan vara åtgärdade på ett sådant sätt att olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppstår.  
 
Myndighetsnämnden 
Yttrande har inkommit från Älvsbyns Energi AB med förslag som innebär att 
man under sommaren undersöker och utvärderar anläggningarna för att sedan 
återkomma med information om respektive anläggning och förslag på even-
tuell åtgärd. Då en sådan utredning är tidskrävande (15 anläggningar) kan en 
redovisning ske tidigast på senhösten 2012. 
 
Ordföranden föreslår att redovisning av utredningen ska ske senast den 30 
september 2012, vilket nämnden bifaller. 
_____ 
 
 

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. 
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MYN § 43 Dnr 0039/12 - 409 
 
TILLSYNS- OCH KONTROLLRAPPORT MYN 2012-05-10 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar verksamheten för perioden 2012-02-21 – 
2012-04-10 i en tillsyns- och kontrollrapport enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 
_____ 
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MYN § 44 Dnr 0087/11 - 429 
 
ÄLVSBYN 25:103 - BEGÄRAN OM TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV 
FÖR UPPSTÄLLNING AV STUGOR 

        0246/2011 HÄL 
 
Vakt och frakt Ulf Lundqvist AB, Stationsgatan 12, 942 33 ÄLVSBYN  
 
Myndighetsnämndens beslut 
Fastighetsägaren beviljas uppskov med föreläggandet t o m 30 september 
2012. Tidsbegränsat bygglov beviljas till samma tidpunkt. 
 
Upplysningar  
Handläggningsavgift 4 224 kronor   (Avgiften faktureras) 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden beslutade, 2012-02-02, § 10, att förelägga med vite om 
50 000 kr ägaren till fastigheten Älvsbyn 25:103 att senast 31 maj 2012 riva 
eller flytta de två stugorna samt ta bort skrothögen med hänvisning till 
situationsplan. 
 
Fastighetsägaren har i skrivelse, inkommen 2012-04-20, framfört att det finns 
en köpare på stugorna, men då marken inte bär går det i dagsläget inte att köra 
ut stugorna till den nya platsen, vilket är ett villkor för köp. Dessutom framför 
han att på grund av arbetsanhopning inför utkörning av skogsplantor (fr.o.m. 
1 maj) kommer han inte att ha möjlighet att utföra myndighetsnämndens före-
läggande förrän tidigast september.  
 
Fastighetsägaren framför också muntligen, vid besök på miljö- och byggkon-
toret 2012-04-20, att det som namngetts skrothög i föreläggandet är i själva 
verket virke som tillhör stugorna, men som täckts över med plåt för att inte 
förstöras. 
 
Fastighetsägaren ansöker därför om ett tidsbegränsat bygglov för uppställ-
ningen av stugorna. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt 9 kap 33 § plan- och bygglagen är det tillåtet att ge bygglov för en 
åtgärd som strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan eller om åtgärden 
är av tillfällig art.  
 
Myndighetsnämnden bör också ta ställning till om tiden för föreläggandet 
ska förlängas. 
 
       Forts 



 PROTOKOLL 33(35) 
 2012-05-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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ÄLVSBYN 25:103 - BEGÄRAN OM TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV 
FÖR UPPSTÄLLNING AV STUGOR 

 
Beredningens förslag till beslut 
Ärendet inkom efter nämndsberedningen 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att fastighetsägaren får uppskov med föreläggandet 
t o m 30 september 2012. Ett tillfälligt bygglov beviljas till samma tidpunkt. 
Nämnden 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. 
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MYN § 45 Dnr 0040/12 - 512 
 
BEGÄRAN OM DELEGATION ATT BESLUTA OM TRAFIK-
ANORDNINGSPLAN VID GATUARBETEN 

 
        0127/2012 512 
Älvsbyns Energi AB 
 
Handlingar i ärendet: 
Skrivelse från Älvsbyns Energi AB 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Införa krav på trafikanordningsplan för samtliga grävarbeten inom det 

kommunala gatunätet från och med den 1 juni 2012. 
2. Införa krav att entreprenörer som utför arbete i gatan ska söka tillstånd 

hos Älvsbyns Energi AB från och med den 1 juni 2012. Krav på tillstånd 
gäller för samtliga grävarbeten som påverkar ytskiktet eller i övrigt fram-
komligheten hos vägar och gator där kommunen är väghållare. 

_____  
 
Ärendebeskrivning 
Älvsbyns Energi har genom Roger Viklund inkommit med en skrivelse med 
förslag på åtgärder som kan förbättra trafiksäkerheten och få ordning på väg-
arbetena inom det kommunala gatunätet i Älvsbyns kommun. 
 
Bakgrund 
Trafikverket kräver in trafikanordningsplaner i samband med vägarbeten för 
att kunna bevaka trafiksäkerheten och undvika onödiga störningar och faror 
för trafikanterna. Kommunen har inte något motsvarande krav. Älvsbyns 
Energi, som ansvarar för kommunens vägar och gator, kommer från och med 
sommaren 2012 att kräva in trafikanordningsplaner från de entreprenörer som 
utför grävarbeten för deras räkning. 
 
Älvsbyns Energi upplever att det ofta är svårt att hitta vem det är som har 
utfört grävarbeten i efterhand. Det förekommer att lappning av ytskiktet har 
brister som behöver åtgärdas.  
 
Det vore rimligt att den som ska gräva i gatorna måste få tillstånd till detta av 
den som ansvarar för underhåll av dessa. För att kunna upprätthålla trafik-
säkerheten är det även rimligt att kräva att en trafikanordningsplan upprättas 
där det framgår var arbetet ska utföras och vilka säkerhetsåtgärder som 
behöver vidtas. 
 
          Forts 
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BEGÄRAN OM DELEGATION ATT BESLUTA OM TRAFIK-
ANORDNINGSPLAN VID GATUARBETEN 

 
 
Förslag till beslut 
1. Införa krav på trafikanordningsplan för samtliga grävarbeten inom det 

kommunala gatunätet från och med den 1 juni 2012. 
2. Införa krav att entreprenörer som utför arbete i gatan ska söka tillstånd 

hos Älvsbyns Energi AB från och med den 1 juni 2012. Krav på 
tillstånd gäller för samtliga grävarbeten som påverkar ytskiktet eller i 
övrigt framkomligheten hos vägar och gator där kommunen är 
väghållare. 

_____  
 
 

 


