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 PROTOKOLL 2(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 67 Dnr 0062/12 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2012-10-11 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
• Beslut i överklagat delegationsbeslut om påförd handläggningsavgift vid 

ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall (Lst dnr 
505-3446-12)   (MR 55/12 REN)  

• Beslut – Uppföljning av livsmedelsrevision i Älvsbyns kommun (Lst dnr 
281-2112-2012)   (MR 434/10, ADM) 

• Information om klimatförändringar i Älvsbyns kommun, hur kan 
kommunen påverkas? (Lst dnr 450-7581-2012)  

• Rapporten Klimatförändringar i Norrbottens län – konsekvenser och 
anpassning  

• Till referenspersoner för uppdrag Anpassning till förändrat klimat i 
Älvsbyns kommun (Lst dnr 450-3514-2012) 

• Rapport Klimatförändringar i Norrbottens län – konsekvenser och 
anpassning. Reviderad version januari 2012. 

• Klimatanpassning i fysisk planering – vägledning från länsstyrelserna 
• Remiss – Begäran om yttrande över ansökan enligt 9 kap miljöbalken om 

tillstånd till täkt av berg inom fastigheten Björnberg 1:3 i Älvsbyns 
kommun (Lst dnr 551-7040-12)  (MR 517/11 NAT) 

• Yttrande till Länsstyrelsen i ovanstående ärende (MR 517/11 NAT) 
• Rapport Värdefulla flottleder i Norrbottens län – Kulturhistorisk bedöm-

ning och förslag till bevarande (Lst dnr 439-5280-2009) 
• Information till kommunen om prövning av ansökan om tillstånd enligt 

16 § djurskyddslagen (Lst dnr 282-7430-2012)    (MR 304/12 HSK) 
 

Mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt 
• Deldom ang godkännande av utförda åtgärder och tillstånd för utrivning 

av befintlig damm vid Lavergruvan Mål nr M 1965-11   (MR 120/2011 ADM) 
• Dom ang överklagat beslut om täkttillstånd inom fastigheterna Muskus 

5:2 och Heden 1:51 – Mål nr M 1682-12 
 

Älvsbyns kommun  
• Projektinriktad livsmedelskontroll, verksamheter i riskklass 5 och 6 – 

kontroll av hygien, förvaring temperaturprocesser och spårbarhet 
    forts 



 PROTOKOLL 3(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 67 Dnr 0062/12 – 200  forts 
 
DELGIVNINGAR MYN 2012-10-11 

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



 PROTOKOLL 4(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 68 Dnr 0063/12 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MYN 2012-10-11 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 24 juli 
t o m 10 september 2012, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 5(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 69 Dnr 0074/12 - 201 
 
DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 AUGUSTI 2012 SAMT FÖRSLAG 
TILL PRIORITERINGAR 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delårsrapport och följande prioriteringsordning av 
arbetsuppgifter: 
 
1. Handläggning av akuta ärenden, utsläpp och klagomål utom nedskräp-

ning. 
2. Handläggning av anmälningar och ansökningar. 
3. Planerad livsmedelskontroll. 
4. Planerad miljötillsyn enligt prioriteringsordning i tillsynsplanen men i 

första hand vid verksamheter som inte inlämnat årsrapport eller miljö-
rapport eller haft tillsyn under föregående år. 

5. Införa taxa med fasta avgifter för hälsoskyddstillsyn f o m 2013. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchefen har redovisat verksamheten inom enheten miljö- bygg 
räddning till kommunstyrelsen enligt bilaga. Av redovisningen framgår att 
arbetsuppgifter som inte tillhör myndighetsnämndens område har ökat i 
omfattning vilket innebär att resurser för tillsyn och kontroll inte är till-
räckliga trots förstärkning med administrativ personal under året. 
 
Totalt återstår utifrån nämndens tillsynsplan kontroll/inspektion av:  
• 40 livsmedelsverksamheter av totalt ca 100, 
• Två av totalt 12 B-verksamheter (tillståndspliktiga enl. miljöbalken), 
• 32 av totalt ca 40 C-verksamheter (anmälningspliktiga). Av de som inte 

inspekterats har tio inlämnat årsrapporter vilka har granskats,   
• 25 av ca 30 U-verksamheter (t.ex. verkstäder, tandläkare, mindre jord-

bruk). Av de som inte inspekterats har fyra lämnat in årsrapporter, vilka 
har granskats, 

• en tobaksförsäljare av totalt sex, 
• Av totalt ca 1000 inventerade enskilda avloppsanläggningar har 47 

inspekterats. Dessa finns i byarna Krokträsk, Muskus och Lill-Korsträsk. 
• Samtliga hälsoskyddsobjekt enligt nämndens tillsynsplan, 
• Samtliga solarier 
• Bensinstationer med försäljning av receptfria läkemedel. 
 
Med nuvarande resurser kommer inte samtliga verksamheter hinnas med att  
         forts 



 PROTOKOLL 6(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 69 Dnr 0074/12 – 201  forts 
 
DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 AUGUSTI 2012 SAMT FÖRSLAG 
TILL PRIORITERINGAR 

 
 
besökas under 2012 utan vissa delar måste skjutas på framtiden. Miljö- och 
byggchefen vill därför att nämnden prioriterar verksamheten utifrån vad 
nämnden finner lämpligt. Miljö- och byggchefen förelår nämnden prioritera: 
 
1. Handläggning av akuta ärenden, utsläpp och klagomål utom nedskräp-

ning. 
2. Handläggning av anmälningar och ansökningar. 
3. Planerad livsmedelskontroll. 
4. Planerad miljötillsyn enligt prioriteringsordning i tillsynsplanen men i 

första hand vid verksamheter som inte inlämnat årsrapport eller miljö-
rapport eller haft tillsyn under föregående år. 

 
Vidare föreslås nämnden besluta att hälsoskyddstillsyn, solarietillsyn och 
tillsyn av försäljningsställen för receptfria läkemedel enligt tillsynsplanen 
flyttas fram till efter årsskiftet. 
 
Myndighetsnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redovisar delårsrapporten och förslaget 
till prioriteringsordning av arbetsuppgifter. Dessutom framförs behov av att 
införa en taxa med fasta avgifter för hälsoskyddstillsyn som kan införas från 
och med 2013. 
 
Ordföranden föreslår att nämnden godkänner redovisning av delårsrapporten 
och den föreslagna prioriteringsordningen samt införandet av taxa. Nämnden 
bifaller förslaget. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 7(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 70 Dnr 0071/12 - 216 
 
PÅBODA 13:1 - FÖRHANDSBESKED INFÖR NYBYGGNAD AV 
FRITIDSHUS 
        0285/2012 216 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Meddela positivt förhandsbesked med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygg-

lagen 
2. Bevilja dispens från 7 kap 18 b § miljöbalken (MB). Som särskilt skäl anges 

7 kap 18 d § MB (byggnaden planeras i anslutning till befintliga bostads-
hus) 

3. Tomtplatsavgränsning beslutas enligt kartutdrag i handlingarna. 
 
Handläggningsavgift 5 440 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Beslut om förhandsbesked är bindande om ansökan om bygglov görs inom två 
år från den dag beslutet vann laga kraft. 
 
Beslut om förhandsbesked ger inte rätt att påbörja åtgärden. 
 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de har fått del av beslutet 
om de har tänkt överpröva beslut om strandskyddsdispens. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked inför nybyggnad av fritidshus på fastigheten 
Påboda 13:1 har inkommit till myndighetsnämnden. Avstyckningen är planerad 
mellan fastigheterna Pålsträsk 13:3 och 13:11. Sökanden uppger att mark 
kommer att avyttras från Pålsträsk 13:3. 
 
Bakgrund 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
utanför område för sammanhållen bebyggelse. 
 
Berörda sakägare (bl a Försvaret) har beretts möjlighet att yttra sig. Inga 
erinringar har inkommit. 
 
Det aktuella området omfattas av strandskydd och ligger inom område för LIS 
(Altervattnet) enligt Älvsbyns kommuns översiktsplan. Enligt översiktsplanen 
bedöms området vara lämpligt för bostäder och service för utveckling av byn  
         forts 



 PROTOKOLL 8(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 70 Dnr 0071/12 – 216  forts 
 
PÅBODA 13:1 - FÖRHANDSBESKED INFÖR NYBYGGNAD AV 
FRITIDSHUS 

 
Altervattnet. Ny bebyggelse bör etableras som förtätning i linje med befintlig 
bebyggelse. En skyddszon om 20 meter ska lämnas för natur och rörligt fri-
luftsliv när avstyckning blir aktuellt. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att ansökan uppfyller de intentioner som 
återfinns i översiktsplanen. Då området är bebyggt i dagsläget finns också 
befintlig infrastruktur i form av väg och elanslutningar. Det bör också finnas 
möjlighet att anordna avlopp på ett tillfredsställande sätt. 
 
Då området omfattas av LIS, utökas de särskilda skälen med ytterligare två 
punkter. Det särskilda skäl som åberopas i detta ärende är att etableringen 
sker i anslutning till befintlig bebyggelse (7 kap 18 d § MB). 
 
Beredningens förslag till beslut 
1. Meddela positivt förhandsbesked med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygg-

lagen 
2. Bevilja dispens från 7 kap 18 b § miljöbalken (MB). Som särskilt skäl anges 

7 kap 18 d § MB (byggnaden planeras i anslutning till befintliga bostads-
hus) 

3. Tomtplatsavgränsning beslutas enligt kartutdrag i handlingarna. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 9(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 71 Dnr 0069/12 - 216 
 
KORSTRÄSK 1:33 - FÖRHANDSBESKED INFÖR NYBYGGNAD AV 
FRITIDSHUS 
        0268/2012 216  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Meddela positivt förhandsbesked med stöd av 9 kap 17 § plan- och 

bygglagen 
2. Bevilja dispens från 7 kap 18 b § miljöbalken (MB). Som särskilt skäl anges 

7 kap 18 d § MB (byggnaden planeras i anslutning till befintligt bostads-
hus) 

3. Tomtplatsavgränsning beslutas enligt kartutdrag i handlingarna. 
 
Handläggningsavgift 5 440 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Beslut om förhandsbesked är bindande om ansökan om bygglov görs inom två 
år från den dag beslutet vann laga kraft. 
 
Beslut om förhandsbesked ger inte rätt att påbörja åtgärden. 
 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de har fått del av beslutet 
om de har tänkt överpröva beslut om strandskyddsdispens. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked inför nybyggnad av fritidshus på fastigheten 
Korsträsk 1:33 har inkommit till myndighetsnämnden. Avstyckningen är 
planerad intill fastigheten Korsträsk 1:213. 
 
Bakgrund 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
utanför område för sammanhållen bebyggelse. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit. Ägaren till fastigheten Korsträsk 1:32 uppger att hans avlopp går in 
i avstyckningslotten. 
 
Det aktuella området omfattas av strandskydd och ligger inom område för LIS 
(Korsträsk 2, Likbacken) enligt Älvsbyns kommuns översiktsplan. Enligt 
översiktsplanen bedöms området vara lämpligt för förtätning av bebyggelse 
och småföretagande. Bebyggelsen ska vara samlad i grupper och en kantzon 
om minst 20 meter ska lämnas orörd vid fastighetsbildning. forts 



 PROTOKOLL 10(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 71 Dnr 0069/12 – 216  forts 
 
KORSTRÄSK 1:33 - FÖRHANDSBESKED INFÖR NYBYGGNAD AV 
FRITIDSHUS 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att ansökan uppfyller de intentioner som 
återfinns i översiktsplanen. Då området till viss del är bebyggd i dagsläget 
finns också befintlig infrastruktur i form av väg och elanslutningar. Det bör 
också finnas möjlighet att anordna avlopp på ett tillfredsställande sätt. 
 
I samband med avstyckningen av den nya fastigheten bör det ordnas med 
servitut för avlopp och väg. 
 
Då området omfattas av LIS, utökas de särskilda skälen med ytterligare två 
punkter. Det särskilda skäl som åberopas i detta ärende är att etableringen 
sker i anslutning till befintlig bebyggelse (7 kap 18 d § MB). 
 
Beredningens förslag till beslut 
1. Meddela positivt förhandsbesked med stöd av 9 kap 17 § plan- och 

bygglagen 
2. Bevilja dispens från 7 kap 18 b § miljöbalken (MB). Som särskilt skäl anges 

7 kap 18 d § MB (byggnaden planeras i anslutning till befintligt bostads-
hus) 

3. Tomtplatsavgränsning beslutas enligt kartutdrag i handlingarna. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 11(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 72 Dnr 0090/11 - 221 
 
GRANTRÄSK 1:24 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 
        0343/2011 221 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen (2010:900) och med hänvisning 
till 8 kap 15 § samma lag, förelägga xxxxxxxxxxxxxxx(xxxxxx-xxxx)att senast 
2013-07-31 färdigställa den påbörjade brädfodringen samt måla fasaden på 
bostadshuset på fastigheten Granträsk 1:24. Föreläggandet förenas med ett 
vite om 50 000 kr att utdöma om åtgärder inte är vidtagna senast angivet 
datum.  
_____  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 12(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 72 Dnr 0090/11 – 221  forts 
 
GRANTRÄSK 1:24 - 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 13(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 73 Dnr 0079/11 - 221 
 
LÄRKAN 27 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 
        0304/2010 221 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av plan- och bygglagen förelägga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(xxxxxx-xxxx) att senast 2013-05-31 klippa gräset på fastigheten samt se till 
att fastigheten med dess byggnader i övrigt är i ett vårdat skick. Nämnden 
beslutar att föreläggandet förenas med ett vite om 50 000 kronor att utdöma 
om åtgärder inte är vidtagna senast ovanstående datum. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 14(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 73 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 15(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 74 Dnr 0089/11 - 221 
 
FLEVIKEN 1:32 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 
        0515/2008 221 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut  
 
1. att inte ansöka hos Mark och miljödomstolen om utdömande av något 

vite enligt vitesföreläggandet daterat 2011-12-15 eftersom beslutet inte 
har tagits emot. 

2. att uppdra åt miljö- och byggchefen att ansöka hos Mark- och miljödom-
stolen om utdömande av vite om 10 000 kronor vardera för månaderna 
september och oktober enligt beslutet om föreläggande 2012-06-21 till 
xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxx). 

_____  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Forts 



 PROTOKOLL 16(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 74 Dnr 0089/11 – 221  forts 
 
FLEVIKEN 1:32 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 

 
      forts 



 PROTOKOLL 17(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 74 Dnr 0089/11 – 221  forts 
 
FLEVIKEN 1:32 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 

 
Handlingar i ärendet: 
1. Protokollsutdrag 2011-09-15, MYN § 78 
2. Inkommen skrivelse från xxxxxxxxxxxx 2011-10-04 
3. Skrivelse från miljö- och byggkontoret till xxxxxxxxxxxx 2011-10-06 
4. Protokollsutdrag 2011-12-15, MYN § 111 
5. Protokollsutdrag 2012-06-21, MYN § 52 
6. Inkommen skrivelse från xxxxxxxxxxxxxx 2012-07-04 
7. Inkommet e-postmeddelande från xxxxxxxxxxxx 2012-07-23 
8. Svar på e-postmeddelande från miljö- och byggkontoret till xxxxx 

xxxxxxxx 2012-07-31 
9. Inkommet e-postmeddelande från xxxxxxxxxxx 2012-09-03 
10. Skrivelse från miljö- och byggkontoret till xxxxxxxxxxx 2012-09-04 
11. Inkommet e-postmeddelande från xxxxxxxxxxx 2012-09-06 
 
 

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(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 75 Dnr 0075/12 - 221 
 
BRÄNNMARK 1:133 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD TOMT 
        0504/2006 236 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen (2010:900) och med hänvisning 
till 8 kap 15 § samma lag, förelägga xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxx) såsom 
fastighetsägare att senast 2013-06-30 avlägsna betongplatta och grundelement 
samt övriga byggnadsdelar på fastigheten Brännmark 1:133. Efter att bygg-
nadsdelarna har avlägsnats ska tomten avjämnas. 
 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Xxxxxxxxxxxxxxx fick 2006-10-26 rivningslov för att riva ett bostadshus på 
fastigheten Brännmark 1:133.  
 
 
 
 
 
 
 
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 
olägenhet för omgivningen inte uppkommer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Forts 



 PROTOKOLL 19(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 75 Dnr 0075/12 – 221  forts 
 
BRÄNNMARK 1:133 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD TOMT 

 
 
 
_____  
 
 
 

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(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 76 Dnr 0067/12 - 231 
 
GRANSEL 1:2 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS FÖR 
NYBYGGNAD AV TRANSFORMATORSTATION 
        0272/2012 231 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
 
1. Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
2. Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 18 

b § miljöbalken (MB) och som särskilda skäl anges 7 kap 18 c § 5 p MB. 
Strandskyddsdispensen omfattar den mark som transformatorstationen 
upptar. 

3. Byggherrens kontrollplan fastställs 
4. Startbesked meddelas med stöd av 10 kap 23 § plan- och bygglagen 
 
Handläggningsavgift 9 242 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Kontrollansvarig krävs ej. 
 
Konstruktionen ska dimensioneras av sakkunnig. 
 
Byggnadsmaterial ska ha bestyrkta egenskaper. 
 
Tekniskt samråd krävs ej, om inte byggherren begär ett. 
 
Uppfylld kontrollplan ska lämnas in till myndighetsnämnden innan slutbesked 
meddelas. 
 
Byggnaden får tas i bruk innan slutbesked meddelats. 
 
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 och dispens från strandskyddsbestämmelserna i miljö-
balken har inkommit till myndighetsnämnden för nybyggnad av transfor-
matorstation på fastigheten Gransel 1:2. Ansökt placering är ca 30 meter från 
Piteälven. 
 
       Forts 



 PROTOKOLL 21(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 76 Dnr 0067/12 – 231  forts 
 
GRANSEL 1:2 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS FÖR 
NYBYGGNAD AV TRANSFORMATORSTATION 

 
Bakgrund 
Den aktuella byggplatsen omfattas inte av detaljplan eller områdesbestäm-
melser och ligger utanför område för sammanhållen bebyggelse.  
 
Området omfattas inte av LIS.  
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Några kända hinder mot att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30 § plan- och 
bygglagen bedöms inte föreligga. 
 
Miljö- och byggkontoret bedömer att en förstärkning av elnätet är av stort 
allmänt intresse. En transformatorstation borde heller inte medföra att 
något område privatiseras och därmed utgöra hinder för allmänhet eller 
växt- och djurliv. Därför gör miljö- och byggkontoret bedömningen att 
miljöbalkens särskilda skäl i 7 kap 18 c § 5 p MB uppfylls. 
 
Beredningens förslag till beslut 
 
1. Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
2. Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 18 

b § miljöbalken (MB) och som särskilda skäl anges 7 kap 18 c § 5 p MB. 
Strandskyddsdispensen omfattar den mark som transformatorstationen 
upptar. 

3. Byggherrens kontrollplan fastställs 
4. Startbesked meddelas med stöd av 10 kap 23 § plan- och bygglagen. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 22(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 77 Dnr 0068/12 - 231 
 
VARJISÅ 1:2 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS FÖR 
NYBYGGNAD AV TRANSFORMATORSTATION 
        0271/2012 231 
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
2. Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 18 b 

§ miljöbalken (MB) och som särskilda skäl anges 7 kap 18 c § 2 och 5 p 
MB. Strandskyddsdispensen omfattar den mark som transformator-
stationen upptar. 

3. Byggherrens kontrollplan fastställs 
4. Startbesked meddelas med stöd av 10 kap 23 § plan- och bygglagen. 
 
Handläggningsavgift 9 242 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Kontrollansvarig krävs ej. 
 
Konstruktionen ska dimensioneras av sakkunnig. 
 
Byggnadsmaterial ska ha bestyrkta egenskaper. 
 
Tekniskt samråd krävs ej, om inte byggherren begär ett. 
 
Uppfylld kontrollplan ska lämnas in till myndighetsnämnden innan slutbesked 
meddelas. 
 
Byggnaden får tas i bruk innan slutbesked meddelats. 
 
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 och dispens från strandskyddsbestämmelserna i miljö-
balken för transformatorstation på fastigheten Varjiså 1:2 har inkommit till 
myndighetsnämnden. Ansökt placering är ca 75 meter från Piteälven. 
 
Bakgrund 
Den aktuella byggplatsen omfattas inte av detaljplan eller områdes-
bestämmelser och ligger utanför område för sammanhållen bebyggelse.  
 
Området omfattas inte av LIS.       Forts 



 PROTOKOLL 23(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 77 Dnr 0068/12 – 231  forts 
 
VARJISÅ 1:2 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS FÖR 
NYBYGGNAD AV TRANSFORMATORSTATION 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Några kända hinder mot att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30 § plan- och 
bygglagen bedöms inte föreligga. 
 
En väg är etablerad mellan ansökt byggplats och strandlinjen. Dessutom 
bedömer miljö- och byggkontoret att en förstärkning av elnätet är av stort 
allmänt intresse. En transformatorstation borde heller inte medföra att något 
område privatiseras och därmed utgöra hinder för allmänhet eller växt- och 
djurliv. Miljö- och byggkontoret bedömer att miljöbalkens särskilda skäl i 7 
kap 18 c § 2 och 5 p uppfylls. 
 
 
Beredningens förslag till beslut 
1. Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
2. Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 18 b 

§ miljöbalken (MB) och som särskilda skäl anges 7 kap 18 c § 2 och 5 p 
MB. Strandskyddsdispensen omfattar den mark som transformator-
stationen upptar. 

3. Byggherrens kontrollplan fastställs 
4. Startbesked meddelas med stöd av 10 kap 23 § plan- och bygglagen. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 24(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 78 Dnr 0066/12 - 231 
 
BONDEN 2 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV PANN-
ANLÄGGNING 
        0287/2012 231 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
 
Handläggningsavgift 3 802 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Konstruktionen ska dimensioneras av sakkunnig. 
 
Byggnadsmaterial ska ha bestyrkta egenskaper. 
 
Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas. Vad en kontrollplan 
ska innehålla finns i 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen. 
 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
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 pannanläggning på fastigheten 
Bonden 2 har inkommit till myndighetsnämnden. Anläggningen placeras 
intill befintlig oljepanna/cistern på ett inhägnat område, som kommer att 
utökas något. 
 
Bakgrund 
Fastigheten omfattas av detaljplan, fastställd 1956-05-18. Planbestämmelse: 
A III = allmänt ändamål, högst tre våningar. 
 
Anläggningen har tidigare haft tidsbegränsade bygglov, då man ansett att 
anläggningen är tillfällig. Första bygglovet beviljades 1981-05-14 och senaste 
bygglovet gick ut 2006-12-31. 
 
Miljö- och byggkontoret har därför skrivit till xxxxxxxx xxxxxx och begärt att 
man redovisar vad man ska göra med anläggningen. Man har därefter lämnat in 
en ansökan om bygglov för att utöka anläggningen.   Forts 



 PROTOKOLL 25(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 78 Dnr 0066/12 – 231  forts 
 
BONDEN 2 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV PANN-
ANLÄGGNING 

 
 
Till kontrollansvarig har anmälts Jan Kangas, c/o Sweco Management AB, 
Box 50120, 97324 Luleå 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Planbestämmelsen allmänt ändamål avser verksamheter som har en offentlig 
verksamhetsutövare. I det här fallet är det ett kommunalt bolag, men allmän-
intresset för att ha en fungerande värmeförsörjning bör väga tyngre. Bygglov 
bör därför beviljas. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen. 
_____  
 
 
 



 PROTOKOLL 26(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 79 Dnr 0073/12 - 231 
 
SMÖRJAREN 1 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD (FLYTT) AV 
ENBOSTADSHUS 

        0284/2012 231 
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygg-
lagen. 
 
Handläggningsavgift 6 899 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas. Vad en kontrollplan 
ska innehålla står i 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen. 
 
Nybyggnadskarta ska upprättas. Kontakta Metria, Piteå, för mer information. 
 
Kontakta Vattenfall och Älvsbyns Energi i god tid innan flyttning påbörjas. 
 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
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 enbostadshus har inkommit till 
myndighetsnämnden. Bostadshuset som ska byggas på Smörjaren 1 flyttas från 
fastigheten Nybyn 1:14. Ekonomidel/garage omfattas inte av flytten. 
 
Bakgrund 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1977-03-17. Planbestämmelser:  
B = Bostadsändamål. S = byggnad ska uppföras i gräns mot granntomt där 
sådan gräns förekommer i området. Byggnad får dock uppföras indragen från 
gräns mot granntomt, om detta prövas vara förenligt med ett prydligt och 
ändamålsenligt bebyggande av kvarteret. I = högst en våning. 
 
Byggnationen strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att en 
del av byggnaden kommer att placeras på punktprickad mark, dvs mark som 
inte får bebyggas. 
          Forts 



 PROTOKOLL 27(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 79 Dnr 0073/12 – 231  forts 
 
SMÖRJAREN 1 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD (FLYTT) AV 
ENBOSTADSHUS 

 
Vattenfall har lämnat in synpunkter. Ungefär mitt på fastigheten finns 0,4 kV-
ledningar som inte får bebyggas.  
 
I en e-post, inkommen 2012-10-01, har sökanden meddelat att man går med 
på att bekosta att Vattenfall flyttar dessa ledningar. 
 
Till kontrollansvarig har anmälts: Erik Norén, c/o Erik Norén Bygg, xxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxx. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Den del av byggnaden som placeras på punktprickad mark blir ca 16 kvm. 
Miljö- och byggkontoret bedömer att detta motsvarar en liten avvikelse som 
återfinns i 9 kap 31 § plan- och bygglagen. Bygglov bör därför beviljas. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygg-
lagen. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 28(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 80 Dnr 0065/12 - 233 
 
SIGNALERAREN 8 - BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV GARAGE 
        0264/2012 233 
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygg-
lagen. 
 
Handläggningsavgift 1 901 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
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 på fastigheten Signaleraren 8 i 
Älvsbyns kommun har inkommit till myndighetsnämnden. Ansökan avser en 
utökning med 2,3 meter mot Signalgatan. 
 
En fråga ställdes till myndighetsnämndens sammanträde, 2012-05-10, om till-
byggnaden. Nämnden var då tveksam med hänvisning till trafiksäkerheten, 
eftersom infarten ändras. 
 
Bakgrund 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1977-03-17. Planbestämmelser: 
BF I = Bostadsändamål, friliggande byggnader, högst en våning. 
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att till-
byggnaden placeras på punktprickad mark, dvs mark som inte får bebyggas. 
       Forts 



 PROTOKOLL 29(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 80 Dnr 0065/12 – 233  forts 
 
SIGNALERAREN 8 - BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV GARAGE 

 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har inkom-
mit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Tillbyggnaden placeras helt på punktprickad mark, vilket enligt gällande 
praxis inte brukar anses vara en liten avvikelse från detaljplanens bestämmel-
ser. Detta innebär att tillbyggnaden inte bör tillåtas. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygg-
lagen. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 30(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 81 Dnr 0070/12 - 233 
 
KRICKAN 18 - BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV GARAGE MED 
CARPORT 
        0266/2012 233  
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov enligt ansökan. 
 
Handläggningsavgift 1 901 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar, om beviljas 
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 tillbyggnad av garage med carport på fastigheten Krickan 18 
har inkommit till myndighetsnämnden. Ansökan avser en tillbyggnad om 
2,85 meter till tomtgräns mot fastigheten Älvsbyn 25:1. 
 
Bakgrund 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1973-08-09. B Sr I = Bostads-
ändamål, rad- eller kedjehus, högst en våning. 
 
Ansökan strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att 
tillbyggnaden placeras helt på punktprickad mark, dvs mark som inte får 
bebyggas. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit. 
       forts 



 PROTOKOLL 31(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 81 Dnr 0070/12 – 233  forts 
 
KRICKAN 18 - BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV GARAGE MED 
CARPORT 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Tillbyggnaden placeras helt på punktprickad mark, vilket enligt gällande praxis 
inte brukar anses vara en liten avvikelse från detaljplanens bestämmelser. Detta 
innebär att tillbyggnaden inte bör tillåtas. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att bygglov beviljas enligt ansökan, vilket nämnden 
bifaller. 
_____  
 
 
 



 PROTOKOLL 32(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 82 Dnr 0072/12 - 350 
 
RIKTLINJER FÖR ENSKILDA AVLOPP I ÄLVSBYNS KOMMUN 
        0269/2012 ADM 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Anta riktlinjer för enskilda avlopp, enligt bilaga. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden behöver bestämma vilka områden i kommunen som ska 
ha hög skyddsnivå respektive normal skyddsnivå. Därför har riktlinjer tagits 
fram för bedömning och handläggning av enskilda avlopp. Riktlinjerna ska 
säkerställa en enhetlighet i bedömning och hjälpa kommunen att uppnå de 
miljökvalitetsnormer som fastställts av Vattenmyndigheten, om god ytvatten-
status. 
 
Efter sommarens avloppsinventeringar krävs tydligare riktlinjer för att avgöra 
vilka krav man ska ställa på fastighetsägarna då de ska åtgärda sina enskilda 
avlopp. Inventeringar har gjorts kring de sjöar som alla har måttlig ekologisk 
status p g a övergödning. Vattenmyndigheten har fastställt miljökvalitets-
normen för dessa sjöar till god ekologisk status med tidsfrist till 2021. 
 
Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt har beslutat om ett 
åtgärdsprogram (Åtgärdsprogram 2009-2015 för Bottenvikens vattendistrikt). 
Där beskrivs vad bland annat kommunerna behöver göra för att uppnå miljö-
kvalitetsnormerna som föreskrivits för vattenförekomster i Bottenvikens 
vattendistrikt. Åtgärdspunkt 33 lyder: ”Kommunerna behöver ställa krav på hög 
skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, 
eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status.” 
 
Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa en enhetlighet i bedömning och 
handläggning av enskilda avlopp för myndighetsnämnden i Älvsbyns kom-
mun. Syftet är också att se till att befintliga och kommande enskilda avlopp i 
kommunen uppfyller rimliga krav vad gäller miljöskydd, hälsoskydd och 
smittskydd. 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att anta riktlinjerna för enskilda avlopp, enligt 
bilaga. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 33(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 83 Dnr 0064/12 - 406 
 
HEDEN 1:76 - ANSÖKAN OM UNDANTAG FRÅN RENHÅLL-
NINGSORDNINGEN - SOPHÄMTNING (HANDLÄGGNINGS-
AVGIFT) 
        0270/2012 REN 
 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Avgiften avskrivs. Xxxx xxxxxxxx meddelas att delegationsbeslut 2012-08-27 
med diarienummer 0270/2012 REN upphör att gälla, samt att hon måste söka 
ny dispens om hon ska flytta. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Xxxx xxxxxxxx överklagar beslutet om en handläggningsavgift på 790 kr med 
motiveringen att hon inte har tänkt flytta till den nya fastigheten som hon sökt 
dispens för. 
 
Xxxx xxxxxxxx har den 21 augusti 2012 lämnat in en anmälan om komposte-
ring av hushållsavfall samt ansökan om befrielse från skyldighet att lämna 
komposterbart avfall till myndighetsnämnden. Komposteringen ska ske i 
befintligt växthus i den förra fastighetsägarens kärl. Sökanden vill även bli 
befriad från hämtning av brännbart avfall.  
 
I delegationsbeslut 2012-08-27 erhöll hon befrielse från hämtning av kom-
posterbart avfall och avslag på begäran om befrielse från hämtning av bränn-
bart avfall.  En handläggningsavgift på 790 kr beslutades och fakturerades. 
 
Xxxx xxxxxxxx har i telefonsamtal den 29 augusti 2012 uppgett att hon blivit 
erbjuden att flytta till Idrottsvägen 17, Heden 1:76, men att hon bara ville 
samla in uppgifter på vad det skulle kosta att bo där. Hon kommer inte att 
flytta till Heden 1:76. Hon uppger att hon pratat med Älvsbyns Energi och att 
hon fick en blankett hon skulle fylla i.  
 
Xxxx xxxxxxxx överklagar delegationsbeslut 2012-08-27 med diarienummer 
0270/2012 REN med motiveringen att hon inte kommer att flytta till Heden 
1:76 eftersom hennes låga pension inte medger det. Hon önskar därför bli 
befriad från handläggningsavgiften. 
 
 
          Forts 



 PROTOKOLL 34(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 83 Dnr 0064/12 – 406  forts 
 
HEDEN 1:76 - ANSÖKAN OM UNDANTAG FRÅN RENHÅLL-
NINGSORDNINGEN - SOPHÄMTNING (HANDLÄGGNINGS-
AVGIFT) 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret har handlagt ansökan/anmälan som en vanlig 
ansökan om undantag från renhållningsordningen. Därmed har tid gått åt till 
handläggning som hade kunnat användas till annat arbete. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Beredningen föreslår att man tar bort avgiften och informerar Xxxx xxxxxxxx 
om att delegationsbeslut 2012-08-27 med diarienummer 0270/2012 REN 
upphört att gälla, samt att hon måste söka ny dispens om hon ska flytta. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 35(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 84 Dnr 0060/12 - 409 
 
TILLSYNS- OCH KONTROLLRAPPORT FÖR PERIODEN  
2012-07-24—2012-09-10 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisningen samt lägga rapporten till handlingarna. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret har tagit fram en tillsyns- och kontrollrapport för 
perioden 2012-07-24 – 2012-09-10 enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisningen samt lägga Tillsyns- och kontrollrapporten till 
handlingarna. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 36(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 85 Dnr 0061/12 - 427 
 
NÄVAN 12 - KLAGOMÅL ÖVER STÖRANDE VERKSAMHET 
        0221/2012 HÄL 
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
 
1. Att lämna klagomålet avseende verksamhetens tillåtlighet enligt plan- 

och bygglagen utan åtgärd med hänvisning till att detaljplanen tillåter 
hantverk. 

2. Med stöd av 11 kap. plan- och bygglagen och med hänvisning till 8 kap 
15 § samma lag förelägga x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx att senast den 
31 oktober placera samtliga containrar och upplag av materiel minst 4,5 
meter innanför tomtgränsen och senast 2013-06-30 uppföra ett insyns-
skydd mot angränsande fastigheter. 

3. Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken förelägga x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 
att senast 30 november 2012 till nämnden lämna in en bullerutredning som 
visar hur mycket buller som verksamheten orsakar i bostadsrum i 
intilliggande fastigheter; Nävan 4, Malvan 7, Malvan 11 och Malvan 6. 
Buller ska anges som dB(A) i bostadsrum om sådana finns mot verk-
samheten. Dessutom vill nämnden få in uppgifter om ekvivalent och 
maximalt buller vid intilliggande fastigheters fasad när verksamheten 
bedrivs. 

 
Handläggningsavgift: 4 timmar à 790 kronor för tillsyn enligt miljöbalken 
och beredning av ärendet. Totalt 3160 kronor.  (Avgiften faktureras) 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden har fått in klagomål från en person gällande att verk-
samheten (plåtslageri) på fastigheten Nävan 12 bör vara lovpliktig enligt plan- 
och bygglagen och att lov bör avslås eftersom verksamheten är mycket 
störande och sänker värdet på intilliggande fastigheter.  
 
Klagomål har även inkommit att tomten på fastigheten Nävan 12 inte hålls i 
vårdat skick samt att det förekommer störningar i form av buller och trafik 
från verksamheten. 
 
Kompletterande information 
Ett flertal klagomål har inkommit på den plåtslageriverksamhet som pågår på 
fastigheten Nävan 12. Klagomålen gäller: 
          forts 



 PROTOKOLL 37(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 85 Dnr 0061/12 – 427  forts 
 
NÄVAN 12 - KLAGOMÅL ÖVER STÖRANDE VERKSAMHET 

 
 
1. Verksamhetens tillåtlighet på den angivna platsen. 
2. Störning från verksamheten avseende buller. 
3. Tomten hålls inte i ett vårdat skick. 
 
Bakgrund 
2012-07-16 inkom ett klagomål från en anonym person över att det förekom 
störningar genom buller från verksamheten. Verksamheten, som har pågått 
sedan förra året, pågick enligt klaganden mellan 7-17 varje dag även under 
sommaren. Klaganden undrade om x xxxxxxxx ansökt om tillstånd för ändrad 
verksamhet i bostadsområde. Klaganden informerades om att verksamheten 
inte är tillståndspliktig. 
 
Verksamhetsutövaren besökte miljö- och byggkontoret efter en skrivelse från 
miljöinspektören och berättade att de nu, efter att ha fått reda på att verksam-
heten upplevdes störande, hade flyttat den mest bullrande verksamheten 
inomhus för att inte störa grannarna. 
 
Ytterligare klagomål angående buller och att tomten var i ovårdat skick inkom 
i månadsskiftet juli - augusti. Då ifrågasatte klaganden hur verksamheten 
kunnat få bygglov för sin verksamhet och upplystes om att verksamheten inte 
bedömdes vara bygglovpliktig. Klagomålet gällande tomtens skick föranledde 
att myndighetsnämnden gjorde en besiktning av fastigheten vid sammanträdet 
den 23 augusti 2012. Nämnden konstaterade att det fanns upplag av material 
och utrustning utomhus på fastigheten och att det även fanns litet skräp vid 
infarten till garaget. Nämnden hade viss förståelse för de klagomål som hade 
inkommit eftersom det är insyn till fastigheten från omkringliggande fastig-
heter och man kom överens om att inbjuda verksamhetsutövaren till nästa 
sammanträde för en dialog kring hur problemen kan lösas. 
 
I september inkom ytterligare ett klagomål över samma problem som tidigare. 
Klaganden informerades då om att ärendet kommer att tas upp vid nämndens 
sammanträde i oktober samt att nämnden avsåg att kalla verksamhetsutövaren 
till sammanträdet. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
 
Byggnadens ändamål enligt planbestämmelserna 
Fastigheten Nävan 12 omfattas av en detaljplan från 1956. Planen anger för 
den aktuella fastigheten bostadsändamål men kan även, om det befinns vara 
lämpligt, användas för handel och hantverk.     Forts 



 PROTOKOLL 38(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 85 Dnr 0061/12 – 427  forts 
 
NÄVAN 12 - KLAGOMÅL ÖVER STÖRANDE VERKSAMHET 

 
Ingen ansökan om bygglov för ändrad användning eller byggnationer har 
inkommit från verksamhetsutövaren i samband med etablering av plåtslageri-
verksamheten. Eftersom planen medger hantverk krävs enligt miljö- och 
byggkontorets bedömning inte bygglov för ändrad användning av byggnaden 
då plåtslageriverksamhet torde vara en form av hantverk. Det gör att frågan 
om verksamheten kan anses vara lämplig istället får bedömas utifrån miljö-
balkens regelverk.  
 
Klagomålet avseende buller 
Enligt 2 kap 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd, utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begräns-
ningar 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 ska vid yrkesmässig 
verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas 
så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det är enligt 2 kap 1 § 
verksamhetsutövaren som ska visa att verksamheten inte leder till skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det finns riktlinjer för buller som 
enligt miljö- och byggkontorets bedömning bör tillämpas i detta fall för att visa 
att verksamheten inte ger upphov till olägenhet för människors hälsa. Social-
styrelsens allmänna råd, vilka finns med som en separat bilaga i ärendet, anger 
vilka riktvärden som inte bör överskridas om verksamheten ska anses vara icke 
störande. 
 
26 kap 9 § miljöbalken anger att en tillsynsmyndighet får meddela de före-
lägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt 
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken 
ska efterlevas.  
 
Klagomålet avseende ovårdad tomt 
En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall 
begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte 
uppkommer. 
 
11 kap 19 § plan- och bygglagen anger att om en ägare eller nyttjanderätts-
havare låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet 
enligt plan- och bygglagen, får byggnadsnämnden förelägga honom eller henne 
att inom en viss tid vidta åtgärden genom ett åtgärdsföreläggande.  
 
Bilaga: Socialstyrelsens allmänna råd om buller i bostäder 
       forts 



 PROTOKOLL 39(39) 
 2012-10-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 85 Dnr 0061/12 – 427  forts 
 
NÄVAN 12 - KLAGOMÅL ÖVER STÖRANDE VERKSAMHET 

 
 
Beredningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar 
 
1. Att lämna klagomålet avseende verksamhetens tillåtlighet enligt plan- 

och bygglagen utan åtgärd med hänvisning till att detaljplanen tillåter 
hantverk. 

2. Med stöd av 11 kap. plan- och bygglagen och med hänvisning till 8 kap 
15 § samma lag förelägga x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx att senast den 
31 oktober placera samtliga containrar och upplag av materiel minst 4,5 
meter innanför tomtgränsen och senast 2013-06-30 uppföra ett insyns-
skydd mot angränsande fastigheter. 

3. Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken förelägga x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 
xx att senast 30 november 2012 till nämnden lämna in en bullerutredning 
som visar hur mycket buller som verksamheten orsakar i bostadsrum i 
intilliggande fastigheter; Nävan 4, Malvan 7, Malvan 11 och Malvan 6. 
Buller ska anges som dB(A) i bostadsrum om sådana finns mot verk-
samheten. Dessutom vill nämnden få in uppgifter om ekvivalent och 
maximalt buller vid intilliggande fastigheters fasad när verksamheten 
bedrivs. 

 
 
Myndighetsnämnden 
Xxxxx xxxxxxxx har inbjudits till sammanträdet den 11 oktober. Han redogör 
för sitt företag och den verksamhet som bedrivs. Företaget har vuxit ”för fort” 
och har nu 14 anställda. xxxxxxxx har fått etableringserbjudande från när-
liggande kommuner men stora leveranser till Älvsbyhus gör att man vill driva 
företaget från Älvsbyn.   
 
xxxxxxxx uppger också att man erbjudit sig att sätta upp ett bullerplank mot 
grannfastigheterna men att grannarna varit tveksamma till detta. 
 
xxxxxxxx efterlyser industrilokaler att hyra/köpa i Älvsbyn. Det behövs för att 
små företag ska få växa och fortsätta sin verksamhet i Älvsbyn. 
 
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt beredningens förslag, 
vilket nämnden bifaller. 
_____  
 


