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 PROTOKOLL 2(32) 
 2012-12-06 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 86 Dnr 0083/12 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2012-12-06 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
_____  
 
Ärendet 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
• Beslut – Vattenverksamhet vid fastigheten Storfors 4:9, Älvsbyns 

kommun  (Lst dnr 535-10279-12)   (MR 387/12 NAT)  
 

• Beslut – Begäran om handlingar för prövad strandskyddsdispens på 
fastigheten Korsträsk 1:33  (Lst dnr 526-10345-12) (268/12, 216) 
 

• Beslut – Begäran om handlingar för prövad strandskyddsdispens på 
fastigheten Påboda 13:1  (Lst dnr 526-10346-12) (285/12, 216) 
 

• Beslut till Swerock AB – Tillstånd enl 9 kap miljöbalken till täktverk-
samhet på fastigheten Björnberg 1:3 (Lst dnr 551-7040-12) 
 

• Åtalsanmälan – Misstanke om brott mot miljöbalken avseende bl a 
otillåten vattenverksamhet vid fastigheten Älvsbyn 26:134  
(Lst dnr 535-5663-12) 
 

Älvsbyns kommun  
• MAF Arkitektkontor – Säkra skolvägar i Älvsbyn – en utredning av 

trafiksäkerheten längs barnens skolvägar i centrala Älvsbyn 
 
NTF Norrbotten 
• Mätning av cykelhjälmsanvändning 2012  (BR 321/12-512) 
 

Luleå Tekniska Universitet 
• Kartläggning av luftföroreningar i Älvsbyns centrum med 

beräkningsprogrammet SIMAIR-väg, oktober 2012  
 
Mark- och miljööverdomstolen (Källa: Infosoc rättsdata AB) 
• Frågor och svar som rör LIS-områden 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
• Jäv och beroende – enkät om miljö- och hälsoskydd i kommunerna 

2011   forts 



 PROTOKOLL 3(32) 
 2012-12-06 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 

MYN § 86 Dnr 0083/12 – 200  forts 
 
DELGIVNINGAR MYN 2012-12-06 

 
 
Naturvårdsverket 
• Skog & Mark 2012 – om tillståndet i svensk landmiljö 
 

Försvarsmakten, Norrbottens regemente 
• Protokoll från skjutfältsrådet Boden Södra skjutfält och Kusträsk 

skjutfält 2012-10-03 
 
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
_____  
 



 PROTOKOLL 4(32) 
 2012-12-06 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 87 Dnr 0084/12 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MYN 2012-12-06 

 
Myndighetsnämndens beslut  
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 11 
september t o m 5 november 2012, enligt bilaga. 
 
Räddningstjänsten redovisar delegationsbeslut avseende egen rengöring 
(sotning) för följande fastigheter: 
 
Påboda 2:2    Arvidsträsk 1:4-5   
Kastaren 8    Brännträskskatan 4:23 
Hällan 1:24    Stallförmannen 1 
Bromsprovaren 2 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut. 
_____  
 



 PROTOKOLL 5(32) 
 2012-12-06 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 88 Dnr 0071/12 - 216 
 
PÅBODA 13:1 - BEGÄRAN OM NEDSÄTTNING AV AVGIFT  MED 
ANLEDNING AV FÖRHANDSBESKED INFÖR NYBYGGNAD AV 
FRITIDSHUS 

 
        0285/2012 216 
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Ej bevilja nedsättning av avgiften. 
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning nedan 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Xxxxxx xxxxxxx har i skrivelse, inkommen 2012-11-13, begärt att få sin avgift 
för förhandsbesked och strandskyddsdispens nedsatt. I skrivelsen framgår att 
hon har fått besked om en avgift om 3 100 kronor, men att hon sedan fått en 
faktura om 5 440 kronor. xxxxxx vill därför endast betala 3 100 kronor. 
 
Bakgrund 
För ett förhandsbesked är den, av kommunfullmäktige, fastställda taxan 3 520 
kronor och för en strandskyddsdispens (utan platsbesök) 5 440 kronor. 
Fastighetsägaren till Påboda 13:1, xxxx xxxxxxxx, besökte miljö- och bygg-
kontoret för att få reda på vilka ansökningshandlingar som krävs i ett ärende 
om förhandsbesked. I det skedet informerade byggnadsinspektören om 
avgiften för förhandsbesked och inte strandskyddsdispens, då det inte fram-
gick att ärendet också var aktuellt för en prövning inom strandskyddsområde. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Ärendet har behandlats enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken och 
därför bör avgift för strandskyddsdispens tas ut. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Besluta att inte sätta ned avgiften. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att ej bevilja nedsättning av avgiften, vilket nämnden 
bifaller. 
_____  
 
      forts 



 PROTOKOLL 6(32) 
 2012-12-06 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 88 Dnr 0071/12 – 216  forts 
 
PÅBODA 13:1 - BEGÄRAN OM NEDSÄTTNING AV AVGIFT  MED 
ANLEDNING AV FÖRHANDSBESKED INFÖR NYBYGGNAD AV 
FRITIDSHUS 

 
 

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 7(32) 
 2012-12-06 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 89 Dnr 0058/12 - 218 
 
ÅKERDAL 1:10 OCH 2:1 - DISPENS FRÅN STRANDSKYDDS-
BESTÄMMELSERNA - BEGÄRAN OM ÄNDRING AV BESLUT 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Vidhålla tidigare beslut om avslag på ansökan om dispens från strandskydds-
bestämmelserna. Samtliga handlingar lämnas till länsstyrelsen för prövning. 
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning nedan. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden beslutade den 23 augusti 2012, § 63, att inte bevilja 
dispens från strandskydd på fastigheten Åkerdal 1:10 och Åkerdal 2:1.  
 
Xxxx xxxxxxxxxx har inkommit med en överklagning/nullitetsbeslut. 
xxxxxxxxxx anser att han har en dispens sedan tidigare och menar att 
dispenser som har meddelats med stöd av naturvårdslagen ska fortsätta att 
gälla enligt lagen om införande av miljöbalken. 
 
Handlingar i ärendet har inkommit från Riksarkivet 2012-11-26. Enligt dessa 
handlingar framgår det att tomten har försålts som tomt lämplig för fritids-
bebyggelse och i en anteckning har någon med signaturen KD angett att 
strandskyddsförbud råder numera men dispens skulle säkert lämnas. Ingen-
stans i handlingarna har det gått att utläsa att det skulle ha beviljats en 
dispens. 
 
Förslag till beslut 
Vidhålla tidigare beslut om avslag på ansökan om dispens från strandskydds-
bestämmelserna samt översända samtliga handlingar till länsstyrelsen för 
prövning. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt förslaget till beslut, vilket 
nämnden bifaller. 
_____ 
 
Bilagor i handlingarna 
Skrivelse från xxxx xxxxxxxxxx 
Handlingar från Riksarkivet 
 
          forts 



 PROTOKOLL 8(32) 
 2012-12-06 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 89 Dnr 0058/12 – 218  forts 
 
ÅKERDAL 1:10 OCH 2:1 - DISPENS FRÅN STRANDSKYDDS-
BESTÄMMELSERNA - BEGÄRAN OM ÄNDRING AV BESLUT 

 
 

Hur man överklagar 

Den som vill överklaga myndighetsnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. 
Skrivelsen ska lämnas till Myndighetsnämnden, 942 85 Älvsbyn. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick 
del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni 
begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för 
Er talan. 

 
 



 PROTOKOLL 9(32) 
 2012-12-06 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 90 Dnr 0089/11 - 221 
 
FLEVIKEN 1:32 - VÄDJAN OM ÅTERTAGANDE AV BESLUT (OM 
KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET) 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Återta beslutet om att ansöka hos Mark- och miljödomstolen om utdömande 
av vite. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Xxxx xxxxxxxx har 2012-11-21 inkommit med en vädjan till nämnden att 
återta beslutet om vite, § 74/12-10-11, dnr 0089/11-221 punkt 2. Xxxxxxxx  
anser att han har uppfyllt kravet i föreläggandet. 
 
xxxxxxxx har 2012-10-31 överklagat nämndens beslut. Överklagandet har 
skickats till förvaltningsrätten av länsstyrelsen för laglighetsprövning enligt 
kommunallagen. Förvaltningsrätten avslog överklagandet. I överklagandet 
anger xxxxxxxx att fastigheten ska överlåtas till en namngiven person senast 
2012-12-31 och att han ska betala en summa till denna person för rivningen 
efter att fastigheten är överlåten. Därmed anser miljö- och byggchefen att 
kravet i föreläggandet är uppfyllt och att beslutet om utdömande av vite kan 
återtas enligt ansökan. 
 
Förslag till beslut 
Återta beslutet om att ansöka hos Mark- och miljödomstolen om utdömande 
av vite. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att beslutet om att ansöka hos Mark- och miljödom-
stolen om utdömande av vite återtas, vilket nämnden bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 10(32) 
 2012-12-06 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 91 Dnr 0085/12 - 221 
 
HOPPAREN 2 - PLACERING AV FÖRRÅD 

 
        0276/2012 221 
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 10 kap 19 § plan- och bygglagen förelägga fastighetsägarna till 
Hopparen 2 att senast den 30 juni 2013 flytta förrådet till 4,5 meter från 
tomtgräns, enligt 9 kap 4 § 3 p plan- och bygglagen.  
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning nedan. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
En anmälan om olämplig placering av förråd inkom till myndighetsnämnden. 
En skrivelse med anmodan om att komma in med åtgärder skickades ut. 
 
Fastighetsägarna framförde i sin skrivelse att de inte har någon förståelse för 
klagomålet, då förrådet är placerat 3,71 meter från vägkant och att grannar 
har sina häckar/buskar betydligt närmare vägen. Någon skymd sikt finns inte 
enligt ägarna, som inte har för avsikt att ändra på placeringen av förrådet. 
Fem foton bifogades svarsskrivelsen. 
 
 
 
 
 
Vid myndighetsnämndens beredning, 2012-11-05, var förslaget att förelägga 
fastighetsägarna på Hopparen 2 att flytta förrådet till 4,5 meter från tomt-
gräns. Byggnadsinspektören har kommunicerat förslaget till beslut, men har 
inte fått in några synpunkter. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt 9 kap 4 § 3 p plan- och bygglagen får man vid en- och tvåbostads-
hus uppföra en komplementbyggnad om högst 15 kvm och med högsta 
nockhöjd 3,0 meter utan bygglov. Byggnaden ska placeras minst 4,5 meter 
från tomtgräns. Detta gäller både gräns mot granne och gata. I det här 
avseendet är lagstiftningen tydlig, förrådet ska flyttas in till 4,5 meter från 
tomtgräns, annars krävs bygglov. 
 
      Forts 



 PROTOKOLL 11(32) 
 2012-12-06 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 91 Dnr 0085/12 – 221  forts 
 
HOPPAREN 2 - PLACERING AV FÖRRÅD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beredningens förslag till beslut 
Förelägga fastighetsägarna till fastigheten Hopparen 2 att flytta in förrådet 
till 4,5 meter från tomtgräns 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att förelägga fastighetsägarna till Hopparen 2 att senast 
den 30 juni 2013 flytta förrådet till 4,5 meter från tomtgräns, enligt 9 kap 4 § 
3 p plan- och bygglagen. 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 12(32) 
 2012-12-06 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 92 Dnr 0048/12 - 221 
 
KROKTRÄSK 1:42 - BEGÄRAN OM UPPSKOV FÖR ÅTGÄRDER 

 
        0452/2011 221 
 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Tidsfristen förlängs t o m den 30 juni 2013. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden beslutade 2012-06-21, § 53, att förelägga xxxxxxx 
xxxxxxxx dödsbo med vite om 150 000 kronor att senast den 30 oktober 
2012 ställa byggnaderna och tomten på fastigheten Krokträsk 1:42 i vårdat 
skick. 
 
Dödsboets företrädare, xxxxxx xxxxxxx, har i e-post begärt att få uppskov 
med åtgärderna då de sannolikt har fått tag på en köpare av fastigheten. 
De behöver därför tid att ordna med köpet/överlåtelsen, eftersom en av 
dödsbodelägarna är bosatt i USA. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Då fastigheten är tänkt att avyttras, anser miljö- och byggkontoret att det 
är rimligt att förlänga tidsfristen för åtgärderna. 
 
 
Beredningens förslag till beslut 
Ärendet var inte med på beredningen. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att tidsfristen förlängs t o m den 30 juni 2013, vilket 
nämnden bifaller. 
_____  
 
 
 



 PROTOKOLL 13(32) 
 2012-12-06 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 93 Dnr 0086/12 - 231 
 
BRATTFORS 1:15 - NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS INOM 
STRANDSKYDDSOMRÅDE 
        0331/2012 231  
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen  
2. Bevilja strandskyddsdispens med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken. 

Som särskilda skäl anges 7 kap 18 c § 1 p miljöbalken (ianspråktagen 
mark) och 7 kap 18 d § miljöbalken, då fritidshuset placeras i anslut-
ning till befintlig bebyggelse. 
Tomtplatsavgränsningen sammanfaller med fastighetsgränserna. 

 
Handläggningsavgift: 8 397 kronor  (Avgiften faktureras separat) 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de har fått del av beslutet 
om de har tänkt överpröva beslutet om strandskyddsdispens. 
 
Ny certifierad kontrollansvarig ska redovisas till myndighetsnämnden. 
 
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 ska genomföras. 
 
Ändring av avloppsanläggning kan kräva anmälan till miljökontoret. 
Kontakta miljöinspektörerna (Amanda Johansson eller Eva Blomgren) för 
mer information. 
 
Bygglov och strandskyddsdispens upphör att gälla om byggnadsarbetena 
inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 
beslutet vann laga kraft. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus om 96 kvm på fastigheten  
 
          forts 



 PROTOKOLL 14(32) 
 2012-12-06 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 93 Dnr 0086/12 – 231  forts 
 
BRATTFORS 1:15 - NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS INOM 
STRANDSKYDDSOMRÅDE 

 
 
Brattfors 1:15 har inkommit till myndighetsnämnden. Fastigheten är i dags-
läget bebyggd med ett fritidshus och tanken är att göra om den till gäststuga 
när det nya fritidshuset har byggts. 
 
Bakgrund 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
utanför område för sammanhållen bebyggelse. Aktuell fastighet omfattas av 
strandskyddsbestämmelserna i 7 kap miljöbalken, då byggnaden planeras 
närmare strandlinjen än 100 meter mot sjön Nörd-Vistträsket. På grund av 
fastighetens form är det inte möjligt att flytta byggnaden utanför strand-
skyddsområdet. Området är upptaget i Älvsbyns kommuns översiktsplan som 
område för LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen), Vistträsk 1, 
Brattfors. 
 
I Älvsbyns kommuns översiktsplan framgår att Brattfors är lämpligt för 
förtätning av bostäder och att befintlig bebyggelse är både belägen vid 
stranden och lite längre upp. Området är bevuxet med huvudsakligen barr-
skog med lövinslag, frisk till fuktig ristyp. Ny bebyggelse som etableras ska 
vara samlad i grupper. Vid fastighetsbildning ska minst 30 meter från 
strandlinjen lämnas orörd. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Fastigheten är bebyggd sedan tidigare och i ett etablerat område. Det finns 
redan i dagsläget befintlig infrastruktur i form av el och väg. VA kan anord-
nas dels genom en gemensam dricksvattenanläggning, dels genom enskild 
avloppsanläggning. Inga andra kända hinder finns mot en etablering. Därför 
gör miljö- och byggkontoret bedömningen att kraven i 2 kap plan- och bygg-
lagen är uppfyllda och därmed bör bygglov kunna beviljas med stöd av 9 kap 
30 § plan- och bygglagen. 
 
När det gäller intentionerna i översiktsplanen så överensstämmer ansökt 
åtgärd med denna. Det planerade fritidshuset placeras i anslutning till befint-
lig bebyggelse och fastighetsgränsen mot strandlinjen är redan i dagsläget på 
ca 30 meter. Tack vare denna bebyggelsefria zon underlättas den allemans-
rättsliga tillgången till strandområdet och minskar påverkan på växt- och  
       forts 
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MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 93 Dnr 0086/12 – 231  forts 
 
BRATTFORS 1:15 - NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS INOM 
STRANDSKYDDSOMRÅDE 

 
 
djurlivet på land och i vatten. Därför gör miljö- och byggkontoret bedöm-
ningen att strandskyddsbestämmelsernas långsiktiga syften uppfylls och 
dispens från strandskyddsbestämmelserna kan beviljas med stöd av 7 kap 18 
b § miljöbalken. 
 
När det gäller de särskilda skälen så framgår det av ortofoton att hela fastig-
heten är ianspråktagen. Därför åberopas det särskilda skälet i 7 kap 18 c § 1 
p miljöbalken. Ett annat särskilt skäl som är aktuellt i detta ärende är att 
byggnaden placeras i anslutning till befintlig bebyggelse enligt 7 kap 18 d § 
miljöbalken. Tomtplatsavgränsningen föreslås överensstämma med 
befintliga fastighetsgränser. 
 
 
Beredningens förslag till beslut 
1. Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen  
2. Bevilja strandskyddsdispens med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken. Som 

särskilda skäl anges 7 kap 18 c § 1 p miljöbalken (ianspråktagen mark) 
och 7 kap 18 d § miljöbalken, då fritidshuset placeras i anslutning till 
befintlig bebyggelse. 
Tomtplatsavgränsningen sammanfaller med fastighetsgränserna. 

 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att bygglov och strandskyddsdispens beviljas enligt 
beredningens förslag, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
 



 PROTOKOLL 16(32) 
 2012-12-06 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 94 Dnr 0087/12 - 237 
 
ÄLVSBYN 25:10 - TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV FÖR ÄNDRAD 
ANVÄNDNING FRÅN FÖRSKOLA TILL BOENDE FÖR ENSAM-
KOMMANDE FLYKTINGBARN 

 
        0366/2012 237 
Älvsbyns Fastigheter AB, Betonggatan 6, 942 36 Älvsbyn 
 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Bevilja tidsbegränsat bygglov till och med 2013-12-31, med stöd av 9 

kap 33 § plan- och bygglagen  
2. Byggherrens kontrollplan fastställs 
3. Startbesked beviljas med stöd av 10 kap 25 § plan- och bygglagen 
 
Handläggningsavgift 8 518 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Brandsäkerheten ska utföras i samråd med räddningstjänsten. 
 
Ventilation ska uppfylla kraven i BBR. Möjlighet till vädring bör eftersträvas. 
 
Innerdörrar ska minst ha karmyttermåttet 0,90 meter. 
 
Byggnaden får inte tas i bruk förrän slutbesked meddelats. 
 
Följande handlingar ska inlämnas till myndighetsnämnden innan slutbesked 
meddelas: 
- Ifylld kontrollplan 
- Intyg från kontrollansvarig att byggnadsåtgärden överensstämmer med 

meddelat bygglov, daterat 2012-12-06 
 
Tekniskt samråd krävs ej, om inte byggherren begär ett. 
 
Bygglov och startbesked upphör att gälla 2013-12-31. Om verksamheten ska 
fortsätta ska bygglov sökas i god tid innan lovet upphör. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från förskola till 
bostäder för ensamkommande flyktingbarn på fastigheten Älvsbyn 25:10, 
har inkommit till myndighetsnämnden. I samband med åtgärden kommer 
vissa balkongdörrar att sättas igen.  
 
Bakgrund 
För fastigheten gäller detaljplan, lagakraft 2002-02-20.    Forts 



 PROTOKOLL 17(32) 
 2012-12-06 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 94 Dnr 0087/12 – 237  forts 
 
ÄLVSBYN 25:10 - TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV FÖR ÄNDRAD 
ANVÄNDNING FRÅN FÖRSKOLA TILL BOENDE FÖR ENSAM-
KOMMANDE FLYKTINGBARN 

 
Planbestämmelser = K; S1 = Kontor; Skola, enbart vuxenutbildning. 
Ett planarbete pågår i dagsläget för att tillåta bostäder för aktuell byggnad.  
 
För en trappuppgång finns ett tidsbegränsat bygglov för bostadsändamål fram 
till 2013-06-30. 
 
När det gäller tillgängligheten, så kommer ett av badrummen på entréplanet att 
byggas ut enligt rekommenderade normer. De flesta befintliga badrum skulle 
kunna tillgänglighetsanpassas utan att byggas till om ytorna omdisponeras 
(enligt Bygg ikapp, Elisabet Svensson). Eftersom man kommer att ta upp en 
dörr mellan trappuppgångarna finns det åtkomst till det anpassade badrummet 
på hela våningsplanet. BROS-enheten kan dock själva disponera utrymmena, 
så att om det kommer en funktionshindrad person kan man placera den per-
sonen i de anpassade rummen. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap 33 § får ett tidsbegränsat bygglov ges om 
åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. En förutsättning är att det 
finns något eller några stöd i detaljplanens bestämmelser. Miljö- och bygg-
kontoret bedömer att något stöd i nu gällande detaljplan inte finns. Eftersom 
ett planarbete pågår, borde myndighetsnämnden bevilja bygglov under för-
utsättning att detaljplanen vinner laga kraft, med stöd av 9 kap 36 §. Detta 
beslut innebär dock att byggnadsåtgärderna inte får påbörjas förrän plan-
beslutet vunnit laga kraft. 
 
Avseende tillgängligheten så framgår det av Boverkets allmänna råd (BBR 
2012, avsnitt 3:511) att tillgängligheten ska uppfyllas när verksamheten 
ändras i byggnaden.  
 
Beredningens förslag till beslut 
1. Bevilja tidsbegränsat bygglov till och med 2013-12-31, med stöd av 9 

kap 33 § plan- och bygglagen (PBL) 
2. Byggherrens kontrollplan fastställs 
3. Startbesked beviljas med stöd av 10 kap 25 § PBL 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att tillfälligt bygglov beviljas enligt förslaget, vilket 
nämnden bifaller. 
_____  



 PROTOKOLL 18(32) 
 2012-12-06 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 95 Dnr 0072/12 - 350 
 
RIKTLINJER FÖR ENSKILDA AVLOPP I ÄLVSBYNS KOMMUN - 
RÄTTELSE AV UPPGIFT 

 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Anta riktlinjer för enskilda avlopp med ändring på sid 1 om små avlopps-
anläggningar: Reningskravet vid hög skyddsnivå ska vara 90 % för fosfor. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
De riktlinjer som fastställdes vid myndighetsnämndens sammanträde den 11 
oktober 2012, § 82, innehöll ett sakfel som måste korrigeras.  
 
På sidan 1 beskrivs Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) om små 
avloppsanläggningar. Reningskravet vid hög skyddsnivå ska vara 90 % för 
fosfor, inte 70 % som skrivits tidigare. 
 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att anta riktlinjerna för enskilda avlopp med 
ovanstående rättelse. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår Myndighetsnämnden beslutar att anta riktlinjerna för 
enskilda avlopp med ovanstående rättelse, vilket nämnden godkänner. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 19(32) 
 2012-12-06 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 96 Dnr 0081/12 - 400 
 
MYNDIGHETSNÄMNDENS SAMMANTRÄDESPLAN FÖR 2013 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Anta sammanträdesplan för 2013. 

 
 
Sammanträden börjar klockan 09.00. Samtliga sammanträden hålls i sammanträdesrum 
Älven. 
Sista 
inlämningsdag 

Beredning Sammanträde Ärenden som ska avhandlas vid 
sammanträdet 

2012-12-27 2013-01-07 2013-01-24 
 

Årsredovisningar från verksamheten 2012 
Uppföljning av tillsynsplaner 2012 
Nämndens mål för 2014 fastställs 
Tillsyns- och verksamhetsplaner för 2013 
Löpande ärenden 

2013-02-01 2013-02-11 2013-02-28 
 

Reservsammanträde med löpande ärenden  

2013-03-07 2013-03-18 2013-04-04 
 

Löpande ärenden 

2013-04-11 2013-04-22 2013-05-08 
 

Delårsrapport april 
Löpande ärenden 

2013-05-16 2013-05-27 2013-06-13 
 

Löpande ärenden 

2013-06-19 2013-07-01 2013-07-18 Reservsammanträde med löpande ärenden 
 

2013-07-25 2013-08-05 2013-08-22 
 

Löpande ärenden 

2013-08-29 2013-09-09 2013-09-26 
 

Delårsrapport augusti 
Löpande ärenden 

2013-10-03 2013-10-14 2013-10-31 Reservsammanträde med löpande ärenden 
 

2013-11-07 2013-11-18 2013-12-05 Utbildningsdag 
Indexuppräkning taxor 
Nämndens måldokument för 2015 inledning 
Sammanträdesplan för 2014 
Löpande ärenden 

 
Reservsammanträden hålls endast om det finns ärenden vars handläggningstid annars riskerar att 
överstiga 10 veckor. I förekommande fall skickas kallelse ut i vanlig ordning. 

_____ 
 
         forts 



 PROTOKOLL 20(32) 
 2012-12-06 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 96 Dnr 0081/12 – 400  forts 
 
MYNDIGHETSNÄMNDENS SAMMANTRÄDESPLAN FÖR 2013 

 
Ärendebeskrivning 
Nämnden har att besluta om sammanträdesdagar för 2013. Ett förslag till 
sammanträdesplan har redovisats till kommunledningskontoret på begäran.  
 
Förslag till beslut 
Anta föreslagen sammanträdesplan för 2013. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår sammanträdesdagar för 2013 enligt förslaget, vilket 
nämnden bifaller. 
_____  
 



 PROTOKOLL 21(32) 
 2012-12-06 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 97 Dnr 0080/12 - 400 
 
UPPFÖLJNING AV TILLSYN OCH KONTROLL 2012 SAMT 
KONTROLL- OCH TILLSYNSPLANER 2013 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Anta tillsynsplan för 2013 enligt miljöbalken, strålskyddslagen, lagen om 
detaljhandel med receptfria läkemedel samt tobakslagen. 
 
Anta kontrollplan för 2013 enligt livsmedelslagstiftningen. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden har att fastställa en tillsynsplan för 2013 enligt följande 
lagar 
- Miljöbalken 
- Strålskyddslagen 
- Lagen om detaljhandel med receptfria läkemedel 
- Tobakslagen 
- samt en kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen 
 
En behovsutredning har tagits fram som underlag för tillsynsplanen. Med 
ledning av denna har ett förslag till tillsynsplan enligt miljöbalken, strålskydds-
lagen, lagen om detaljhandel med receptfria läkemedel samt tobakslagen har 
tagits fram av miljö- och byggchefen enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Anta tillsynsplan för 2013 enligt miljöbalken, strålskyddslagen, lagen om 
detaljhandel med receptfria läkemedel samt tobakslagen. 
 
Anta kontrollplan för 2013 enligt livsmedelslagstiftningen. 
 
Bilagor  
1. Resursbehovsutredning – sammanfattning 
2. Tillsyns- och kontrollplan för 2013 
3. Kontrollplan för livsmedelskontroll 2013 
4. Uppföljning av tillsyns- och kontrollplan 2012  
5. Uppföljning av kontrollplan för livsmedelskontroll 2012 
 
 
Myndighetsnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet enligt bilagor, dels 
uppföljning 2012 och dels planer för 2013.  
 
         forts 



 PROTOKOLL 22(32) 
 2012-12-06 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 97 Dnr 0080/12 – 400  forts 
 
UPPFÖLJNING AV TILLSYN OCH KONTROLL 2012 SAMT 
KONTROLL- OCH TILLSYNSPLANER 2013 

 
Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel 2013 (bilaga 3) ska 
kompletteras med de nya miljöinspektörernas utbildning.  
 
I tillsyns- och kontrollplan 2013 (bilaga 2) enas nämnden om att prioritera 
kontroll av enskilda avloppsanläggningar i Lillträsk och Korsträsk.  
 
Ordföranden föreslår att redovisade planer för 2013 fastställs efter 
kompletteringar enligt ovan, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 23(32) 
 2012-12-06 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 98 Dnr 0082/12 - 409 
 
TILLSYNS- OCH KONTROLLRAPPORT PERIODEN 2012-09-11 - 
2012-11-05 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av tillsyns- och kontrollverksamhet för perioden. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar en tillsyns- och kontrollrapport för 
perioden 11 september t o m 5 november 2012, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisningen av tillsyns- och kontrollverksamheten för perioden. 
 
Myndighetsnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redovisar rapporten. 
 
Ordföranden föreslår att godkänna rapporten, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 24(32) 
 2012-12-06 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 99 Dnr 0088/12 - 423 
 
FÖRELÄGGANDE OM UPPRUSTNING OCH KONTROLL AV 
MARKFÖRORENINGAR PÅ OMRÅDET MELLAN VÄSTER-
MALM OCH BÄCKSKOLAN 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 10 kap 2 § 
samma lag, förelägga kommunstyrelsen i Älvsbyns kommun att senast den 31 
maj 2013 städa upp området mellan Bäckskolan och Västermalm så att 
metallskrot och byggnadsrester avlägsnas. 
 
Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 10 kap 10 § 
samma lag, att senast den 31 augusti 2013 låta utföra en utredning avseende 
markföroreningar enligt MIFO-metoden – se handbok från Naturvårds-
verket. 
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning nedan. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret har länge i dialog med företrädare för Älvsbyns 
Energi AB och Älvsbyns Fastigheter AB försökt få till stånd en upprustning 
av området mellan Västermalm och Bäckskolan där en detaljplaneprocess 
pågår för bostäder. Det finns en hel del bråte i området som huvudsakligen 
är skogsmark och det finns misstankar om att det även kan finnas för-
oreningar i marken. Ordförande Thor Lindgren önskade i samband med 
beredningen att ärendet skulle lyftas till myndighetsnämnden som är tillsyns-
myndighet enligt miljöbalken. 
 
Kommunen är ägare till markområdet som tidigare bland annat har använts 
för förrådsverksamhet i kommunens regi. Flera olika företag har också haft 
verksamhet på platsen. Miljö- och byggkontoret anser att området måste 
städas upp efter tidigare verksamheter. Länsstyrelsen har i sitt yttrande över 
det utställda detaljplaneförslaget ifrågasatt om området är lämpligt för 
bostäder innan det är undersökt med avseende på föroreningar. Mot bak-
grund av detta anser miljö- och byggchefen att området snarast bör städas 
upp och även undersökas avseende markföroreningar. 
 
Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd 
som har bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada (verk-
samhetsutövaren) är ansvarig för det avhjälpande som ska ske. I vissa fall är  
          forts 



 PROTOKOLL 25(32) 
 2012-12-06 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 99 Dnr 0088/12 – 423  forts 
 
FÖRELÄGGANDE OM UPPRUSTNING OCH KONTROLL AV 
MARKFÖRORENINGAR PÅ OMRÅDET MELLAN VÄSTER-
MALM OCH BÄCKSKOLAN 

 
det markägaren som har ansvar för att avhjälpa föroreningsskador. I och 
med att det aktuella området planeras för bostäder är det synnerligen viktigt 
att området saneras, om det visar sig att det finns föroreningar i marken, 
innan det får bebyggas. Vem som har ansvar för att sanera området måste 
utredas om det visar sig att föroreningar påträffas. 
 
Förslag till beslut 
Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 10 kap 2 § 
samma lag, förelägga kommunstyrelsen i Älvsbyns kommun att senast den 31 
maj 2013 städa upp området mellan Bäckskolan och Västermalm så att 
metallskrot och byggnadsrester avlägsnas. 
 
Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 10 kap 10 § 
samma lag, att senast den 31 augusti 2013 låta utföra en utredning avseende 
markföroreningar enligt MIFO-metoden – se handbok från Naturvårds-
verket. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår uppstädning av området enligt förslaget till beslut, 
vilket nämnden godkänner. 
_____ 
 
 
 

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 26(32) 
 2012-12-06 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 100 Dnr 0077/12 - 424 
 
UGGLAN 15 - TANDLÄKARE GEORG ISAKSSON AB – 
AMALGAMAVSKILJARE 

 
     0330/2012 MTN 
Tandläkare Georg Isaksson AB, Fluxenvägen 16, 942 33 ÄLVSBYN 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 3 § 
samma lag, förelägga Tandläkare Georg Isaksson AB att senast den 31 
januari 2013 installera amalgamavskiljare vid vask.    
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning nedan. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret inspekterade tandläkarna Brunström och Isakssons 
verksamhet den 7 juni 2012. I inspektionsrapporten konstaterade miljö- och 
byggkontoret att tandläkarna behöver installera en amalgamavskiljare vid 
vask där man rengör amalgamkontaminerad utrustning. Amalgamavskiljare 
finns sedan tidigare vid spiton som finns vid varje behandlingsplats. Den 7 
augusti 2012 ringde Ingvar Brunström till miljö- och byggkontoret och med-
delade att han åtgärdat allt som påpekats förutom installation av amalgam-
avskiljare vid vask. Brunström uppgav att det inte ger några resultat att 
installera amalgamavskiljare, utan kostar bara pengar. Han uppgav vidare att 
det inte blir något amalgam på instrumenten eftersom amalgamet borras ut 
och borrarna läggs i vätska.  
 
Eftersom övriga tandvårdskliniker i Älvsbyns kommun har installerat amal-
gamavskiljare vid vask anser miljö- och byggkontoret att det är rimligt att 
tandläkarna Brunström och Isaksson också gör det. Att avskiljare ska finnas 
vid vask har koncessionsnämnden slagit fast i en dom (nr B77/98). I domen, 
som vann laga kraft 1998, har koncessionsnämnden ansett att det är skäligt 
att det ska finnas en godkänd avskiljare vid diskho eller motsvarande för 
rengöring av kontaminerad utrustning.  
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att förelägga Tandläkare Georg Isaksson AB 
att senast den 31 januari 2013 installera amalgamavskiljare vid vask. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 27(32) 
 2012-12-06 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 100 Dnr 0077/12 – 424  forts 
 
UGGLAN 15 - TANDLÄKARE GEORG ISAKSSON AB - 
AMALGAMAVSKILJARE 

 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att förelägga om installerande av amalgamavskiljare, 
enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
Handlingar i ärendet 
Inspektionsrapport miljöskydd 2012-06-29 
Koncessionsnämndens beslut Nr B 77/98  
 
 
 

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(32) 
 2012-12-06 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 101 Dnr 0076/12 - 424 
 
UGGLAN 15 - TANDLÄKARE INGVAR BRUNSTRÖM AB - 
AMALGAMAVSKILJARE 

 
     0330/2012 MTN 

Tandläkare Ingvar Brunström AB, Fluxenvägen 16, 942 33 ÄLVSBYN 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 3 § 
samma lag, förelägga Tandläkare Ingvar Brunström AB att senast den 31 
januari 2013 installera amalgamavskiljare vid vask.    
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning nedan. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret inspekterade tandläkarna Brunström och Isakssons 
verksamhet den 7 juni 2012. I inspektionsrapporten konstaterade miljö- och 
byggkontoret att tandläkarna behöver installera en amalgamavskiljare vid 
vask där man rengör amalgamkontaminerad utrustning. Amalgamavskiljare 
finns sedan tidigare vid spiton som finns vid varje behandlingsplats. Den 7 
augusti 2012 ringde Ingvar Brunström till miljö- och byggkontoret och med-
delade att han åtgärdat allt som påpekats förutom installation av amalgam-
avskiljare vid vask. Brunström uppgav att det inte ger några resultat att 
installera amalgamavskiljare, utan kostar bara pengar. Han uppgav vidare att 
det inte blir något amalgam på instrumenten eftersom amalgamet borras ut 
och borrarna läggs i vätska.  
 
Eftersom övriga tandvårdskliniker i Älvsbyns kommun har installerat amal-
gamavskiljare vid vask, anser miljö- och byggkontoret att det är rimligt att 
tandläkarna Brunström och Isaksson också gör det. Att avskiljare ska finnas 
vid vask har koncessionsnämnden slagit fast i en dom (nr B77/98). I domen, 
som vann laga kraft 1998, har koncessionsnämnden ansett att det är skäligt 
att det ska finnas en godkänd avskiljare vid diskho eller motsvarande för 
rengöring av kontaminerad utrustning.  
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att förelägga Tandläkare Ingvar Brunström 
AB om att senast den 31 januari 2013 installera amalgamavskiljare vid vask. 
 
       forts 



 PROTOKOLL 29(32) 
 2012-12-06 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 101 Dnr 0076/12 – 424  forts 
 
UGGLAN 15 - TANDLÄKARE INGVAR BRUNSTRÖM AB - 
AMALGAMAVSKILJARE 

 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att förelägga om installerande av amalgamavskiljare, 
enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
Handlingar i ärendet: 
Inspektionsrapport miljöskydd 2012-06-29 
Koncessionsnämndens beslut Nr B 77/98  
 
 
 

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 § 102 Dnr 0078/12 - 425 
 
ÄLVSBYN 25:92 - FÖRELÄGGANDE OM BULLERUTREDNING 

 
     (0219/2012 HÄL) 

Busstationsfastigheter i Norrbotten AB, Storgatan 67 E,  972 31 LULEÅ 
 
Myndighetsnämnden 
Ärendet behandlas vid nästa sammanträde, 25 januari 2013. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Den 10 juli 2012 inkom klagomål till miljö- och byggkontoret från boende i 
”Fluxen-huset”. Klaganden uppgav att de stördes av buller från en värme-
växlare på busstationen. En skrivelse skickades till Busstationsfastigheter i 
Norrbotten AB där de ombads inkomma med synpunkter och eventuella 
uppgifter om planerade eller vidtagna åtgärder. Vid telefonsamtal den 12 juli 
2012 beviljades förlängd svarstid till och med den 30 augusti 2012. Då svar 
uteblev skickade miljö- och byggkontoret ut en påminnelse med tidsfrist till 
den 1 oktober 2012. Då svar fortfarande uteblev gjorde miljö- och bygg-
kontoret en inspektion för att ta reda på om klagomålet var befogat. 
 
Inspektionen gjordes den 10 oktober 2012, vid en tidpunkt då det var lite 
trafik. Miljö- och byggkontoret kunde konstatera att ett vinande/surrande 
ljud kunde höras från busstationen om man stod intill fasaden till ”Fluxen-
huset”. Därmed finner miljö- och byggkontoret att klagomålet är befogat 
och att Busstationsfastigheter i Norrbotten AB bör göra en bullerutredning 
där man tar reda på om riktvärden för buller överskrids enligt Naturvårds-
verkets riktlinjer för externt industribuller (SNV Råd och riktlinjer 1978:5). 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att förelägga Busstationsfastigheter i Norr-
botten AB att göra en bullerutredning senast den 31 januari 2013.  
 
Handläggningsavgift för befogat klagomål och beredning av ärendet: 790 kr 
(Avgiften faktureras). 
 
Myndighetsnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson meddelar att ärendet inte kan 
behandlas då kommuniceringen med fastighetsägaren ej är slutförd.   
 
Ordföranden föreslår att ärendet behandlas vid nästa sammanträde, vilket 
nämnden bifaller. 
_____  
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MYN § 103 Dnr 0061/12 - 427 
 
NÄVAN 12 - KLAGOMÅL ÖVER STÖRANDE VERKSAMHET - 
BEGÄRAN OM FÖRLÄNGD TID FÖR ÅTGÄRD 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Förlänga tiden för bullermätning till den 31 maj 2013. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vid Tyréns, som har fått verksamhetsutövarens upp-
drag att utföra bullermätning avseende buller från plåtslageri på fastigheten 
Nävan 12, har per telefon kontaktat miljö- och byggkontoret. xxxxxxxxxxxxx 
föreslår att bullermätningarna görs under sommarhalvåret då buller från 
verksamheten är som störst för att få en mätning som fyller syftet. 
 
Förslag till beslut 
Förlänga tiden i beslut om föreläggande enligt myndighetsnämnden § 85, 
2012-10-11, dnr 0061/12-427 punkt 3, avseende bullermätning och att tiden 
ändras till senast den 31 maj 2013. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att förlänga tiden för bullermätning till den 31 maj 
2013, vilket nämnden bifaller. 
_____  
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MYN § 104 Dnr 0089/12 - 400 
 
REVISION AV MYNDIGHETSNÄMNDENS VERKSAMHET 

 
 

Myndighetsnämndens beslut 
Uppdra åt ordföranden att tillsammans med miljö- och byggchefen upprätta 
en skrivelse till kommunstyrelsen som är ännu tydligare avseende de brister 
som revisionen har konstaterat. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden fick i samband med revisionen av nämndens verk-
samhet kritik av revisorerna för att nämnden inte har utfört all kontroll och 
tillsyn under 2012 som skulle utföras enligt nämndens tillsynsplan och 
kontrollplan.  
 
Ordföranden föreslår därför att en ny skrivelse till kommunstyrelsen upp-
rättas som är ännu tydligare avseende de brister som revisionen konstaterade 
vid sitt möte med nämnden i november 2012, vilket nämnden godkänner. 
_____  
 
 

 


