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 PROTOKOLL 2(22) 
 2013-02-28 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

MYN § 10 Dnr 0005/13 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2013-02-28 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsen informeras om att kommunens klimat- och energistrategi 
är i behov av uppdatering och att de åtgärder som ännu inte påbörjats prio-
riteras i det uppdaterade dokumentet, samt att kommunstyrelsen styr mot 
hållbarhet genom offensiva mål. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
• Beslut till Älvsbyns Energi AB i fråga om betydande miljöpåverkan av-

seende anläggning för frystorkning av slam och mellanlagring av avfall på 
Korsträsk avfallsanläggning  (Lst dnr 551-10485-2012)  (MR 329/12 MTN)   

• Mötesanteckningar Älvsbyns kommun 25 oktober 2012 - Klimat- och 
energiarbetet i Norrbotten 

• Beslut att upphäva myndighetsnämndens beslut, § 31/12-05-10, som 
överklagats. Ärendet återförvisas till myndighetsnämnden. Ärendet gäller 
negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på 
fastigheten Älvsbyn 27:23 samt avslag på ansökan om strandskydds-
dispens.  

• Beslut att inte pröva myndighetsnämndens beslut att lämna strand-
skyddsdispens på fastigheten Älvsbyn 26:151 
 

SIPU  
• SIPUs kurser inom teknisk förvaltning och samhällsbyggnad – våren 

2013  
 
Havs- och Vattenmyndigheten 
• Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten 
 

Swerock, Anders Göransson 
• Information rörande bergtäkt i Tvärån  (Björnberget) 
 
wpd Scandinavia AB 
• Vindkraftidé i Älvsbyn (Asplövberget) 
    forts 



 PROTOKOLL 3(22) 
 2013-02-28 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

MYN § 10 Dnr 0005/13 – 200  forts 
 
DELGIVNINGAR MYN 2013-02-28 

 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
 
Myndighetsnämnden 
Angående delgivning av anteckningar från möte om klimat- och energiarbetet 
i Norrbotten: Inger Lundberg, fp, föreslår att nämnden påtalar för kommun-
styrelsen att kommunens klimat- och energistrategi är i behov av uppdatering 
och att de åtgärder som ännu inte påbörjats prioriteras i det uppdaterade 
dokumentet, samt att kommunstyrelsen styr mot hållbarhet genom offensiva 
mål. Nämnden bifaller förslaget. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 4(22) 
 2013-02-28 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 11 Dnr 0006/13 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MYN 2013-02-28 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 28 
december 2012 t o m 1 februari 2013, enligt bilaga. 
 
Räddningstjänsten redovisar delegationsbeslut avseende egen rengöring 
(sotning) för fastigheten 
 
Lillkorsträsk 7:2 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 5(22) 
 2013-02-28 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 12 Dnr 0058/12 - 218 
 
ÅKERDAL 2:1 - BEGÄRAN OM NULLITETSFÖRKLARING SAMT 
BEKRÄFTELSE OM ATT FASTIGHETEN ÅKERDAL 2:1 HAR 
DISPENS FRÅN STRANDSKYDDSREGLERNA 
        0230/2012 218 
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
1. avslå begäran om nullitetsbeslut avseende det beslut som fattades av 

nämnden vid sammanträdet den 23 augusti 2012,  
2. återkalla tidigare beslut om avslag på dispens från strandskyddsbestäm-

melserna avseende fastigheten Åkerdal 2:1. Beslutet innebär dock inte att 
det finns en dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap miljöbalken, 

3. tillskriva länsstyrelsen med begäran om återkallelse av den till Mark- och 
miljödomstolen ingivna överklagandeskriften med de två diarienumren 
205-12938-12 och 505-9817-12, samt 

4. avslå xxxx xxxxxxxxxxx begäran om att nämnden ska bekräfta att 
regeringens handläggningsbeslut 1977-08-24, dnr 3101/76, innebär att 
fastigheten Åkerdal 2:1 har dispens från strandskyddsregler.  

_____  
 
Överklagandehänvisning 
 
 
Handlingar i ärendet: 
1. Självrättelse/Överklagning från xxxx xxxxxxxxxx 2013-01-07 
2. Klagandens synpunkter på tjänstemannaförslag till beslut 2013-02-19 
3. Myndighetsnämndens tidigare beslut MYN § 89/2012-12-06 
4. Handlingar från Riksarkivet 
 
 
Ärendebeskrivning 
Xxxx xxxxxxxxxx har inkommit med en ny skrivelse med begäran om att 
nämnden nullitetsförklarar sitt beslut att inte bevilja strandskyddsdispens på 
fastigheten Åkerdal 2:1 eftersom han anger att han när han ansökte om 
dispens har förbisett att fastigheten redan har en sådan dispens utifrån 
regeringens tidigare beslut 1977-08-24 dnr 3101/76.  
 
xxxxxxxxxx begär vidare att nämnden bekräftar att regeringens handläggnings-
beslut 1977-08-24, dnr 3101/76 innebär att fastigheten Åkerdal 2:1 har dispens 
från strandskyddsregler samt att nämnden översänder beslutet till länsstyrelsen 
i Norrbotten med begäran att länsstyrelsen bekräftar att nämndens tolkning av 
regeringens beslut är korrekt.      forts 



 PROTOKOLL 6(22) 
 2013-02-28 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 12 Dnr 0058/12 – 218  forts 
 
ÅKERDAL 2:1 - BEGÄRAN OM NULLITETSFÖRKLARING SAMT 
BEKRÄFTELSE OM ATT FASTIGHETEN ÅKERDAL 2:1 HAR 
DISPENS FRÅN STRANDSKYDDSREGLERNA 

 
xxxxxxxxxx anser att andemeningen i regeringens beslut klart framgår för den 
som läst handlingarna i beslutsakten. Han anger i sin skrivelse att ”det pris 
som åsatts fastigheten förutsätter befrielse från strandskyddsreglerna”. 
 
I sin skrivelse anser xxxxxxxxxx att nämnden och handläggaren har brustit i 
sin handläggning av ärendet genom att  
1. inte pröva begäran om nullitetsförklaring,  
2. inte till länsstyrelsen översända samtliga handlingar i överklagan till 

länsstyrelsen, 
3. felaktigt ha uppfattat att överklagning/nullitetsbeslut skulle omfatta både 

fastigheten Åkerdal 2:1 och Åkerdal 1:10, samt 
4. missat att i ärendebeskrivningen tydligt ange att xxxxxxxxxx önskade att 

nämnden skulle förklara att nämndens uppfattning var att användnings-
området för marken även framgent är: Småhusenhet, tomtmark till hel-
årsbostad, enligt taxeringsnämndens beslut från 1978. 

 
xxxxxxxxxx föreslår nämnden besluta: 
• Att, med ändring av tidigare beslut i ärendet, bekräfta att regeringens 

handläggningsbeslut 1977-08-24, dnr 3101/76, innebär att för fastigheten 
Åkerdal 2:1 gäller dispens från strandskyddsregler, 

• Att översända beslutet till länsstyrelsen med begäran att länsstyrelsen 
bekräftar att myndighetsnämndens tolkning av regeringens beslut är 
korrekt, samt 

• Att begära att länsstyrelsen återkallar en till Mark- och miljödomstolen den 
21 december 2012 ingiven överklagandeskrift med de två diarienumren 
205-12938-12 och 505-9817-12. 

 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar 
1. avslå begäran om nullitetsbeslut avseende det beslut som fattades av 

nämnden vid sammanträdet den 23 augusti 2012,  
2. återkalla tidigare beslut om avslag på dispens från strandskyddsbestäm-

melserna avseende fastigheten Åkerdal 2:1. Beslutet innebär dock inte att 
det finns en dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap miljöbalken, 

3. tillskriva länsstyrelsen med begäran om återkallelse av den till Mark- och 
miljödomstolen ingivna överklagandeskriften med de två diarienumren 
205-12938-12 och 505-9817-12, samt 
          forts 



 PROTOKOLL 7(22) 
 2013-02-28 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 12 Dnr 0058/12 – 218  forts 
 
ÅKERDAL 2:1 - BEGÄRAN OM NULLITETSFÖRKLARING SAMT 
BEKRÄFTELSE OM ATT FASTIGHETEN ÅKERDAL 2:1 HAR 
DISPENS FRÅN STRANDSKYDDSREGLERNA 

 
4. avslå xxxx xxxxxxxxxxx begäran om att nämnden ska bekräfta att 

regeringens handläggningsbeslut 1977-08-24, dnr 3101/76, innebär att 
fastigheten Åkerdal 2:1 har dispens från strandskyddsregler.  

 
Myndighetsnämnden 2013-02-28 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.  
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att myndig-
hetsnämnden bifaller förslaget. 
_____  
 
 
Kompletterande information 
 
xxxx xxxxxxxxxx har inkommit med en Självrättelse/Överklagning gällande 
strandskydd för fastigheten Åkerdal 2:1. Sökanden har begärt att tidigare 
beslut nullitetsförklaras eftersom han anser att det saknades grund för beslutet 
då han i efterhand insett att det redan fanns en dispens för fastigheten Åkerdal 
2:1. xxxxxxxxxx önskar att nämnden bekräftar att fastigheten omfattas av 
dispens från strandskyddsbestämmelserna och förmedlar denna ståndpunkt till 
länsstyrelsen i Norrbotten. 
 
Bakgrund 
2012-07-31 inkom en ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelser för 
fastigheterna Åkerdal 1:10 och Åkerdal 2:1 i Älvsbyns kommun från xxxx 
xxxxxxxxxx.  
 
2012-08-23 beslutade myndighetsnämnden att avslå ansökan mot bakgrund att 
det inte fanns särskilda skäl att bevilja dispens från strandskyddsbestämmel-
serna enligt de skäl som finns angivna i 7 kap. 18c § miljöbalken. Utdrag ur 
protokollet expedierades den 2012-08-31 till sökanden och till länsstyrelsen i 
Norrbotten. 
 
2012-09-25 inkom en överklagan från xxxxxxxxxx via e-post. En separat 
motivering skulle inkomma senare. 2012-10-02 insändes överklagan till 
länsstyrelsen tillsammans med myndighetsnämndens beslut, ansökan med fyra 
bilagor och en översiktskarta.  
          forts 



 PROTOKOLL 8(22) 
 2013-02-28 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 12 Dnr 0058/12 – 218  forts 
 
ÅKERDAL 2:1 - BEGÄRAN OM NULLITETSFÖRKLARING SAMT 
BEKRÄFTELSE OM ATT FASTIGHETEN ÅKERDAL 2:1 HAR 
DISPENS FRÅN STRANDSKYDDSREGLERNA 

 
2012-10-08 inkom en överklagning/nullitetsbeslut med begäran om att myn-
dighetsnämnden skulle upphäva sitt tidigare beslut genom ett nullitetsbeslut 
samt att nämnden skulle bekräfta att regeringens beslut 1977-08-24 dnr 
3101/76 att fastigheten Åkerdal 2:1 inte ska omfattas av strandskydd alltjämt 
gäller. Handlingar i ärendet beställdes från Riksarkivet för att finna det beslut 
som xxxxxxxxxx hänvisade till i sin begäran via en kopia av ett aktomslag från 
budgetdepartementet ”Ansökan av x. xxxxxxxxxx om förvärv av kronofastig-
heterna Åkerdal 2:1 och 3:1 i Älvsby socken och kommun” med diarienummer 
3101/76. Handlingarna inkom till kommunen 2012-11-26. 
 
2012-10-30 avslog länsstyrelsen i Norrbotten överklagandet av nämndens 
beslut 2012-08-31om att inte bevilja dispens från strandskyddsbestämmel-
serna. 
 
2012-12-06 beslutade myndighetsnämnden att vidhålla tidigare beslut 2012-08-
23 om avslag på ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
fastigheterna Åkerdal 1:10 och Åkerdal 2:1. Motiveringen till beslutet var att 
det inte framgår av handlingarna i ärendet som inkommit från Riksarkivet att 
en dispens från strandskyddsbestämmelserna hade beslutats. Nämnden ansåg 
därför inte att en dispens förelåg. Eftersom xxxxxxxxxx själv hänvisat till de 
handlingar som beställdes av Riksarkivet tog miljö- och byggchefen för givet 
att xxxxxxxxxx kände till dessa handlingar. Nämnden översände beslutet till 
länsstyrelsen i Norrbotten eftersom nämnden önskade få en prövning av 
beslutet. 
 
2012-12-27 inkom en upplysning från länsstyrelsen att xxxx xxxxxxxxxx hade 
överklagat länsstyrelsens beslut 2012-10-30 till Mark- och miljödomstolen för 
prövning. 
 
2013-01-08 inkom en begäran om självrättelse där xxxxxxxxxx begär att nämn-
dens beslut med Dnr 0058/12-218 nullitetsförklaras eftersom det redan finns 
en dispens. Av skrivelsen tolkar handläggaren att det är endast fastigheten 
Åkerdal 2:1 som avses. xxxxxxxxxx vill att nämnden ska bekräfta att rege-
ringens handläggningsbeslut 1977-08-24, dnr 3131/76 innebärande att fastig-
heten Åkerdal 2:1 inte ska omfattas av strandskydd alltjämt gäller. xxxxxxxxxx 
vill därefter att nämnden begär att länsstyrelsen ska bekräfta att nämndens 
tolkning av regeringens beslut att det finns en dispens från strandskydd på 
fastigheten är korrekt. 
          forts 



 PROTOKOLL 9(22) 
 2013-02-28 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 12 Dnr 0058/12 – 218  forts 
 
ÅKERDAL 2:1 - BEGÄRAN OM NULLITETSFÖRKLARING SAMT 
BEKRÄFTELSE OM ATT FASTIGHETEN ÅKERDAL 2:1 HAR 
DISPENS FRÅN STRANDSKYDDSREGLERNA 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Nämndens tidigare tolkning är att strandskydd råder inom ett område inom 
fastigheten som ligger inom 100 meter från Piteälven vid normalt vattenstånd. 
 
xxxxxxxxxx har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna men ändrat sig 
då han anser sig ha dispens sedan tidigare. På sökandens begäran bör beslutet 
kunna återkallas avseende fastigheten Åkerdal 2:1 trots att ett sådant beslut 
torde vara verkningslöst. Nämnden föreslås därför tillmötesgå sökandens 
begäran och upphäva tidigare beslut 2012-08-23 om avslag på begäran om 
dispens från strandskyddsbestämmelserna, men endast avseende fastigheten 
Åkerdal 2:1. Nämnden bör särskilt upplysa om att ett återkallande av beslutet 
inte innebär att fastigheten därigenom har dispens från strandskyddsbestäm-
melserna.  
 
Sökanden begär att nämnden bekräftar att regeringens beslut innebär att fastig-
heten Åkerdal 2:1 har dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt äldre 
lagstiftning. Då det inte har framkommit några nya omständigheter i ärendet 
gör miljö- och byggchefen samma tolkning som tidigare av de handlingar från 
Riksarkivet som finns i ärendet. Det innebär att det idag inte finns en gällande 
dispens från strandskyddsbestämmelserna för fastigheten Åkerdal 2:1 varken 
enligt nuvarande eller äldre lagstiftning. Strandskydd råder inom en linje 100 
meter från stranden vid normalt vattenstånd i Piteälven enligt 7 kap 18c § 
miljöbalken. Fastigheten Åkerdal 2:1 har inte varit bebyggd och omfattas inte 
med automatik av en dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap miljö-
balken för att den försålts till ett högt pris. Att fastigheten efter försäljningen 
taxerats som småhusenhet, tomtmark till helårsbostad förändrar inte detta. 
Myndighetsnämnden föreslås därför vidhålla sin tidigare tolkning i ärendet. 
 
Beträffande de brister som xxxxxxxxxx anser gällande handläggningen i 
ärendet så beklagar miljö- och byggchefen om det har varit felaktigheter i 
handläggningen.  
 
Miljö- och byggchefen uppfattade inte att endast den del av beslutet som rörde 
den ena av fastigheterna skulle omfattas av begäran om nullitetsförklaring utan 
förutsatte att xxxxxxxxxx önskade att beslutet i sin helhet skulle nullitetsför-
klaras. Miljö- och byggchefen beklagar detta missförstånd. Eftersom nämnden 
gjorde en annan tolkning än sökanden vid sammanträdet den 6 december 2012 
av förutsättningarna som gäller för den berörda fastigheten Åkerdal 2:1, be-
slutade nämnden att vidhålla sitt tidigare beslut. Därför har inte beslutet den 
         forts 



 PROTOKOLL 10(22) 
 2013-02-28 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

MYN § 12 Dnr 0058/12 – 218  forts 
 
ÅKERDAL 2:1 - BEGÄRAN OM NULLITETSFÖRKLARING SAMT 
BEKRÄFTELSE OM ATT FASTIGHETEN ÅKERDAL 2:1 HAR 
DISPENS FRÅN STRANDSKYDDSREGLERNA 

 
25 augusti 2012 nullitetsförklarats vilket kunde ha tydliggjorts i tidigare beslut. 
En nullitetsförklaring skulle kunna göras om beslutet var felaktigt/ogiltigt 
därför att det var fattat på felaktiga grunder, men nämnden har inte ansett att 
det var ett felaktigt beslut och därför vidhållit detsamma. 
 
Miljö- och byggkontoret har i ett sent skede lämnat in samtliga handlingar i 
överklagan till länsstyrelsen eftersom handläggaren uppfattade överklagningen 
som en ny begäran och inte som en motivering till den tidigare överklagan. 
xxxxxxxxxx har givetvis rätt i att skrivelsen borde ha översänts till länsstyrel-
sen genast som den kom in till nämnden. 
 
xxxxxxxxxx anser att miljö- och byggchefen inte i ärendebeskrivningen tydligt 
angett hans önskemål om förklaring om att nämndens uppfattning var att 
användningsområdet för marken även framgent är: Småhusenhet, tomtmark 
till helårsbostad, enligt taxeringsnämndens beslut från 1978. Det tillhör inte 
nämndens verksamhetsområde att bestämma hur en fastighet ska taxeras, 
varför denna begäran inte bör behandlas av nämnden utan istället hänskjutas 
till den myndighet som gör fastighetstaxeringar. 
_____   
 
 
 

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 11(22) 
 2013-02-28 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 13 Dnr 0007/13 - 231 
 
ÅKERDAL 1:12 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS FÖR 
NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS (ERSÄTTNINGSBYGGNAD) 

        0013/2013 231 
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx  
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
 
1. Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (PBL) 
2. Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken (MB) med stöd av 7 kap 18 

b § MB. Som särskilt skäl anges att platsen är ianspråktagen (7 kap 18 c 
§ 1). Tomtplatsavgränsning beslutas enligt bilaga. 

 
Handläggningsavgift 12 498 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
För byggnation inom område för landskapsskydd krävs tillstånd från 
länsstyrelsen. 

För anordnande av enskild avloppsanläggning, krävs tillstånd från miljö-
kontoret.  

Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de fått del av beslutet 
om de kommer att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. 

Kontrollansvarig krävs ej. 

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 

Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas. 

Tekniskt samråd ska genomföras. 

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 och strandskyddsdispens inför nybyggnad av fritidshus 
om ca 67 kvm (inkl. altan) på fastigheten Åkerdal 1:12, har inkommit till miljö- 
och byggkontoret. Byggnaden ska ersätta en befintlig byggnad och placeras ca 
50 meter från Piteälven. 
 
          forts 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 13 Dnr 0007/13 – 231  forts 
 
ÅKERDAL 1:12 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS FÖR 
NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS (ERSÄTTNINGSBYGGNAD) 

 
Bakgrund 
Fastigheten omfattar inte detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
utanför område för sammanhållen bebyggelse. Enligt Älvsbyns kommuns 
översiktsplan ligger fastigheten inom område för landskapsbildsskydd (19 § 
naturvårdslagen). 
 
Fastigheten ligger inom strandskyddat område, men inte inom område för LIS 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har in-
kommit. 
 
Bygglov för tillbyggnad av befintlig byggnad har beviljats 1979-04-19. 
Byggnadens användning kommer inte att förändras. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Då byggnaden ersätter en befintlig byggnad i samma storleksordning bedömer 
miljö- och byggkontoret att det inte finns några kända hinder mot byggna-
tionen. 
 
När det gäller förbudet mot uppförande av byggnader i 7 kap 15 § miljö-
balken (strandskydd) bedömer miljö- och byggkontoret att platsen är 
ianspråktagen (7 kap 18 c § 1 MB). En byggnad har stått där sedan länge och 
en tillbyggnad har beviljats bygglov 1979. Enligt Naturvårdsverkets handbok 
(2009:4) är också ersättningsbyggnader ett godtagbart skäl för att bevilja en 
dispens från strandskyddet. Sökanden uppger i sin ansökan om strandskydds-
dispens att byggnaden är till för det rörliga friluftslivet och att allmänhetens 
möjlighet att använda stranden inte kommer att inskränkas. En tänkt privat 
zon (tomtplatsavgränsning) har beslutats, vilken ger en fri passage om ca 30 
meter mot strandlinje. Miljö- och byggkontoret bedömer också att livsbeting-
elserna för växt- och djurliv inte väsentligen kommer att försvåras på grund 
av etableringen.  
 
Beredningens förslag till beslut 
 
1. Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (PBL) 
2. Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken (MB) med stöd av 7 kap 18 

b § MB. Som särskilt skäl anges att platsen är ianspråktagen (7 kap 18 c 
§ 1). Tomtplatsavgränsning beslutas enligt bilaga. 

 
      forts 



 PROTOKOLL 13(22) 
 2013-02-28 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 13 Dnr 0007/13 – 231  forts 
 
ÅKERDAL 1:12 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS FÖR 
NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS (ERSÄTTNINGSBYGGNAD) 

 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt förslaget, vilket nämnden 
bifaller. 
_____ 
 
 
 

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

 
 



 PROTOKOLL 14(22) 
 2013-02-28 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 14 Dnr 0008/13 - 231 
 
ÄLVSBYN 24:28 - NYBYGGNAD AV SERVICEHUS (NYFORS 
CAMPING) 
        0044/2013 231 
Nyfors Konferens och Camping, Infjärdensvägen 489, 946 91 Roknäs 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja tidsbegränsat bygglov till och med 2014-12-31 med stöd av 9 kap 33 
§ plan- och bygglagen 
 
Handläggningsavgift 17 975 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Kontrollansvarig: Bruno Sundström, c/o Arkitekthuset Monarken, Box 
760, 941 28 Piteå 

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 

Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas. 

Brandskyddsdokumentation ska inlämnas till myndighetsnämnden. 

Tekniskt samråd ska genomföras. 

Bygglov upphör att gälla 2014-12-31.  

Om verksamheten ska fortsätta efter detta datum, ska ny ansökan om 
bygglov inlämnas i god tid innan bygglovet upphör att gälla. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av servicebyggnad på fastigheten Älvsbyn 
24:28, har inkommit till myndighetsnämnden. Byggnaden ska placeras ovanför 
de två simbassängerna som finns på området. 
 
Bakgrund 
För fastigheten gäller detaljplan, lagakraftvunnen 1990-12-24. 
Planbestämmelse: N1 = Utomhusbad. 
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan. 
 
Planarbete pågår för att ändra detaljplanen. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
I och med att arbete med att ändra gällande detaljplan pågår ska bygglov  
       forts 



 PROTOKOLL 15(22) 
 2013-02-28 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 14 Dnr 0008/13 – 231  forts 
 
ÄLVSBYN 24:28 - NYBYGGNAD AV SERVICEHUS (NYFORS 
CAMPING) 

 
ges med villkoret att åtgärden inte får påbörjas förrän detaljplanen vunnit 
laga kraft (9 kap 36 § plan- och bygglagen (PBL)). Något lagstöd att ge ett 
tidsbegränsat bygglov finns inte, då åtgärden inte kan anses vara av tillfällig 
art. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja tidsbegränsat bygglov till och med 2014-12-31 med stöd av 9 kap 33 
§ plan- och bygglagen 
 
Myndighetsnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redogör för ärendet. 
 
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt förslaget, vilket nämnden 
bifaller. 
_____  
 
 
 

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

 
 



 PROTOKOLL 16(22) 
 2013-02-28 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 15 Dnr 0009/13 - 231 
 
PETBERGSLIDEN 1:65 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDS-
DISPENS FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS (ERSÄTTNINGS-
BYGGNAD) 
        0053/2013 231 
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (PBL) 
2. Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken (MB) med stöd av 7 kap 18 

b § MB. Som särskilt skäl anges att platsen är ianspråktagen (7 kap 18 c 
§ 1). Tomtplatsavgränsningen sammanfaller med fastighetsgränsen. 

 
Handläggningsavgift 21 220 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
För anordnande av enskild avloppsanläggning, krävs tillstånd från miljö-
kontoret. 

Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de fått del av beslutet 
om de kommer att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. 

Namngiven kontrollansvarig ska redovisas till myndighetsnämnden. 

Byggnads- och rivningsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har 
meddelats. 

Kontrollplaner för rivning respektive byggnation ska inlämnas innan 
startbesked meddelas. 

Tekniskt samråd ska genomföras. 

 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 och strandskyddsdispens inför nybyggnad av fritidshus 
om ca 142 kvm på fastigheten Petbergsliden 1:65, har inkommit till miljö- och 
byggkontoret. Byggnaden ska ersätta en befintlig byggnad och placeras 20 - 25 
meter från Yttre Arvidsträsket. 
 
Bakgrund 
Fastigheten omfattar inte detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
utanför område för sammanhållen bebyggelse.  
 
Fastigheten ligger inom strandskyddat område, men inte inom område för LIS. 
         forts 



 PROTOKOLL 17(22) 
 2013-02-28 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 15 Dnr 0009/13 – 231  forts 
 
PETBERGSLIDEN 1:65 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDS-
DISPENS FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS (ERSÄTTNINGS-
BYGGNAD) 

 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har in-
kommit. 
 
Byggnaden finns med på en avstyckningskarta från 1995. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Då byggnaden ersätter en befintlig byggnad bedömer miljö- och byggkon-
toret att det inte finns några kända hinder mot byggnationen. 
 
När det gäller förbudet mot uppförande av byggnader i 7 kap 15 § miljöbal-
ken (strandskydd) bedömer miljö- och byggkontoret att platsen är ianspråk-
tagen (7 kap 18 c § 1 MB). Enligt Naturvårdsverkets handbok (2009:4) är 
också ersättningsbyggnader ett godtagbart skäl för att bevilja en dispens från 
strandskyddet. Fastighetsgränserna går förvisso nästan ut till strandlinjen, 
men det finns gott om utrymme för allmänheten att vistas vid stranden, då 
fastigheten ligger ute på en udde. Miljö- och byggkontoret bedömer att den 
privata zonen inte kommer att utökas på grund av nybyggnationen och att 
växt- och djurlivets förutsättningar inte kommer att försämras avsevärt. 
 
Beredningens förslag till beslut 
 
1. Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (PBL) 
2. Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken (MB) med stöd av 7 kap 18 

b § MB. Som särskilt skäl anges att platsen är ianspråktagen (7 kap 18 c 
§ 1). Tomtplatsavgränsningen sammanfaller med fastighetsgränsen. 

 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt förslaget, vilket nämnden 
bifaller. 
_____  
 

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

 



 PROTOKOLL 18(22) 
 2013-02-28 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 16 Dnr 0010/13 - 233 
 
TISTELN 1 OCH 2 - BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV AFFÄRS-
LOKAL SAMT FLYTT AV BEFINTLIGT GARAGE 
        0026/2013 233 
Älvsby Elektriska AB, Storgatan 35, 942 31 Älvsbyn 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 b § plan- och 
bygglagen. 
 
Handläggningsavgift 12 994 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Namngiven kontrollansvarig ska lämnas in till myndighetsnämnden. 

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 

Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas. 

Brandskyddsdokumentation ska inlämnas till myndighetsnämnden. 

Tekniskt samråd ska genomföras. 

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 affärslokal med 155 kvm och flytt av 
garage har inkommit till miljö- och byggkontoret. 
 
Bakgrund 
För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1977- 06-03. Planbestämmelser: B, F, 
II och H, I =Bostäder, friliggande hus, högst två våningar respektive handels-
ändamål, högst en våning. 
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att garaget 
och en del av tillbyggnaden placeras på punktprickad mark, d.v.s. mark som 
inte får bebyggas. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att komma in med synpunkter. Inga 
erinringar har inkommit. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 19(22) 
 2013-02-28 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 16 Dnr 0010/13 – 233  forts 
 
TISTELN 1 OCH 2 - BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV AFFÄRS-
LOKAL SAMT FLYTT AV BEFINTLIGT GARAGE 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
När det gäller avvikelser från den prickade marken är praxis så att en mindre 
del (ca 10 %) kan godtas. Miljö- och byggkontoret bedömer att tillbyggnaden 
hamnar inom detta riktvärde. Däremot anser miljö- och byggkontoret att 
garaget inte ryms inom begreppet liten avvikelse, då hela byggnaden placeras 
på prickad mark. 
 
Tillbyggnaden bedöms inte medföra någon brist på parkeringsplatser. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att nämnden beviljar bygglov enligt förslaget, vilket 
nämnden bifaller. 
_____  
 
 

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

 
 



 PROTOKOLL 20(22) 
 2013-02-28 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 17 Dnr 0011/13 - 233 
 
HASSELN 18 - BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV GARAGE 
        0039/2013 231 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med en liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 b § plan- och 
bygglagen.  
 
Upplysningar om beviljas 
Handläggningsavgift 1 922 kronor  (Avgiften faktureras) 

Kontrollansvarig krävs ej. 

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 

Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas. 

Tekniskt samråd krävs ej, om inte byggherren begär ett. 

Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med 21 kvm på fastigheten 
Hasseln 18, har inkommit till myndighetsnämnden. 
 
Bakgrund 
Fastigheten omfattas av detaljplan, fastställd 1962-02-14.  
Planbestämmelser: B, F, II = bostadsändamål, friliggande hus, högst två 
våningar. 
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att den 
närmsta delen av garaget placeras 0,6 meter mot fastigheten Hasseln 19. 
 
Berörd granne har beretts möjlighet att yttra sig. Inget svar har inkommit. 
 
Vid nämndens beredning, 2013-02-11, ansåg presidiet att tillbyggnaden 
placerades alltför nära tomtgräns, enligt nämndens riktlinjer antagna  
2011-06-08, § 41. Av dessa framgår att byggnader inte får komma närmare än 
1,5 meter från tomtgräns. 
 
Byggnadsinspektören kommunicerade därefter sökandena om beredningens 
förslag till beslut.        forts 



 PROTOKOLL 21(22) 
 2013-02-28 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 17 Dnr 0011/13 – 233  forts 
 
HASSELN 18 - BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV GARAGE 

 
Ena sökanden, xxxxx xxxxxxxxx, har via telefon framfört att man med hänsyn 
till grannens (ägaren till Hasseln 19) utsikt vill dra in garaget så långt som 
möjligt. Man anser också att man kan underhålla byggnadens fasad från den 
egna tomten. Detta på grund av att fastighetsgränsen vinklar av från garaget. 
xxxxxxxxx framför också att de har talat med grannen och fått hans medgivan-
de till byggnationen. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Den enda avvikelsen från detaljplanens bestämmelser är avståndet till tomt-
gräns. Avståndet till bostadshuset på grannfastigheten (Hasseln 19) är ca 10 
meter före tillbyggnationen, vilket är bra ur brandsynpunkt.  
 
Då det är 1,5 – 2 meter av garagefasaden (totalt 7 meter) som kommer när-
mare tomtgräns än 1,5 meter, skulle man kunna tänka sig att bevilja bygglov 
med en liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen.  
 
Beredningens förslag till beslut 
Avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage 
 
Myndighetsnämnden 
Byggnadsinspektör Annika Lindström redogör för ärendet.  
 
Ordföranden föreslår att bygglov beviljas med hänsyn till att flera garage i 
området är byggda mot tomtgräns. 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 22(22) 
 2013-02-28 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 18 Dnr 0012/13 - 409 
 
TILLSYNS- OCH KONTROLLRAPPORT PERIODEN 2012-12-27 - 
2013-01-31 

 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av livsmedelskontroll m m.  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar tillsyns- och kontrollrapport för perioden 
2012-12-28 – 2013-01-31, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisning av livsmedelskontroll m m.  
 
Myndighetsnämnden 
Vid redovisning av samrådsmöte om trafiksituationen vid skolorna fram-
kommer klagomål om att bussarna inte följer hastighetsgränserna och att 
barn ej är fastspända i bussarna. Miljö- och byggchefen ska ta upp detta vid 
nästa träff med polisen och bussbolagen. 
_____  
 
 

 


