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 PROTOKOLL 2(15) 
 2013-04-04 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
MYN § 19 Dnr 0015/13 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2013-04-04 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
• Beslut till Boliden Mineral AB – tillstånd enligt miljöbalken för provbryt-

ning av malm inom del av fastigheten Storfors 4:2 i Älvsbyns kommun  
(Lst dnr 551-856-13)   (MR 406/12 MTN)   

• Beslut ang prövning av myndighetsnämndens beslut 28 febr 2013 att 
lämna strandskyddsdispens på fastigheten Petbergsliden 1:65 – ingen 
åtgärd  (Lst dnr 526-3003-13)  

• Nollgenomgångar i Norrbottens län nu och i framtiden – en klimatstudie  

• Föroreningsrisker för vattentäkter med hänsyn taget till konsekvenser av 
klimatförändringar, Norrbottens län 
 

Boverket  
• Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering   
 
Högsta domstolen 
• Beslut att inte meddela prövningstillstånd av mål om laglighetsprövning, 

godkännande av utförda åtgärder och tillstånd till utrivning av befintlig 
damm vid Lavergruvan i Älvsbyns kommun – Mål nr Ö 4292-12  
(KS dnr 451/11, 439)  (MR 120/11 ADM)  

 
Justitieombudsmannen 
• JO:s beslut - Ingen åtgärd eller uttalande rörande myndighetsnämndens 

beslut i ärende om klagomål över ovårdad fastighet (Fleviken 1:32)  
(Dnr 89/11, 221) 

 
Naturvårdsverket 
• De svenska miljömålen – en introduktion 
 
SMHI 
• Sveriges klimat har blivit varmare och blötare 
 
   forts 



 PROTOKOLL 3(15) 
 2013-04-04 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

MYN § 19 Dnr 0015/13 – 200  forts 
 
DELGIVNINGAR MYN 2013-04-04 

 
Besvarade webbenkäter 
• Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vatten-

myndigheternas åtgärdsprogram 2009-2015 
• Marknadskontroll och växtskyddsmedel 
 

Livsmedelsverket 
• Mål för livsmedelskontrollen 2013  
 
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 4(15) 
 2013-04-04 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
MYN § 20 Dnr 0016/13 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MYN 2013-04-04 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 2 februari 
t o m 7 mars 2013, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 5(15) 
 2013-04-04 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
MYN § 21 Dnr 0018/13 - 221 
 
LÄRKAN 13 - ANLÄGGANDE AV PARKERING 
        0060/2013 221 
Älvsbyns fastigheter, Betonggatan 6, 942 36 Älvsbyn 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Ärendet avskrivs från vidare handläggning. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Myndighetsnämnden ska ta ställning till om krav på åtgärd ska ställas eller 
byggsanktionsavgift tas ut i det fall anläggandet av parkering på fastigheten 
Lärkan 13 anses vara olovlig. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse till Älvsbyns fastigheter om olovligt anläggande av parkering samt 
Älvsbyns fastigheters svarsskrivelse. 
 
Ärendet/ Bakgrund 
Vid myndighetsnämndens beredning, 2013-02-11, tog presidiet upp frågan om 
anläggandet av parkeringen på fastigheten Lärkan 13, utanför vårdcentralen. 
Man ville då ta upp frågan om att den anlagts olovligt. 
 
Miljö- och byggkontoret tillskrev Älvsbyns fastigheter i frågan och dess VD, 
Anders Nilsson, har kommit in med svar.  
 
Anders Nilsson framför bland annat i sin skrivelse att man avvaktar detalj-
planen som är under uppförande innan man lämnar in bygglov för parkering-
en. Nilsson skriver vidare att man inte anser att man har anlagt en parkering, 
då man endast har jämnat till marken efter rivningen av bostadshuset som 
tidigare stått där. I dagsläget finns inga skyltar, motorvärmare, asfalterad yta 
eller belysning. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Arbetet med en ny detaljplan för fastigheten är pågående. Den ska ställas ut 
för granskning under perioden 22 april till 10 maj 2013 och borde sedan kunna 
antas. 
 
En svårighet i det här ärendet är när man ska anse att en plats är en parkering. 
Här har man förvisso gjort i ordning en plan yta och folk i gemen har använt 
den som en parkering. Man har också plogat upp ytan under vintern, vilket i  
          forts 



 PROTOKOLL 6(15) 
 2013-04-04 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
MYN § 21 Dnr 0018/13 – 221  forts 
 
LÄRKAN 13 - ANLÄGGANDE AV PARKERING 
 
 
sig har understött användningen av planen till parkering. Frågan är om man 
måste ha markerat upp ytan för man ska kunna anse att en plats ska kunna 
anses vara en parkeringsyta.  
 
I Älvsbyns fastigheters svarsskrivelse är man medveten om den gångordning 
som detaljplanearbetet och bygglov har och man har också haft för avsikt att 
göra saker i rätt ordning. Eftersom detaljplanearbetet är i sitt slutskede och 
fastighetsägaren har intentionen att komma in med ansökan om bygglov, gör 
miljö- och byggkontoret bedömningen att ingen byggsanktionsavgift ska 
dömas ut. Därmed kan man avskriva ärendet från vidare handläggning. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Avskriva ärendet från vidare handläggning. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att ärendet avskrivs från vidare handläggning vilket 
nämnden bifaller. 
_____  
 
Beslutet skickas till 
Älvsbyns fastigheter, Betonggatan 6, 942 36 Älvsbyn 
 
 
 

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(15) 
 2013-04-04 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
MYN § 22 Dnr 0017/13 - 231 
 
HUGGAREN 7 - NYBYGGNAD AV GARAGE 
        0384/2012 231  
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
 
Handläggningsavgift 2 358 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Kontrollansvarig krävs inte. 

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 

Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas. 

Tekniskt samråd krävs inte, 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. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage. 
 
Beslutsunderlag 
De handlingar som ligger till grund för beslutet är ansökan om bygglov, 
plan- och fasadritning samt situationsplan. 
 
Ärendet 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage om 21 kvm på fastigheten 
Huggaren 7 har inkommit till myndighetsnämnden från xxxxxxx xxxxxxx. 
Enligt inlämnad situationsplan placeras garaget 2 meter från tomtgräns mot 
fastigheten Huggaren 2 och 6 meter från tomtgräns mot Körargatan. 
 
Bakgrund 
Fastigheten omfattas av detaljplan fastställd 1980-01-15.  
Planbestämmelser: B, F, I = bostadsändamål, friliggande byggnader, högst en 
våning. 
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att garaget 
placeras 2 meter från tomtgräns mot fastigheten Huggaren 2. 
         forts 



 PROTOKOLL 8(15) 
 2013-04-04 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
MYN § 22 Dnr 0017/13 – 231  forts 
 
HUGGAREN 7 - NYBYGGNAD AV GARAGE 
 
 
Berörd granne har beretts möjlighet att yttra sig. Inget svar har inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljökontoret bedömer att avvikelsen överensstämmer med detaljplanens syfte 
och är av liten art och bör godkännas. Bygglov kan därför beviljas med stöd av 
9 kap 31 b § plan- och bygglagen. 
 
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 med liten avvikelse, vilket 
nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxx 
 
Älvsbyns fastigheter AB, Betonggatan 6, 942 36 Älvsbyn 
 
 
 

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(15) 
 2013-04-04 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
MYN § 23 Dnr 0013/13 - 406 
 
MUSKUS 5:2 - ÄLVSBY JAKTSKYTTEKLUBB, BEGÄRAN OM 
AVGIFTSBEFRIELSE 
        0084/2013 EKO 
Älvsby Jaktskytteklubb, Bäckstrandsgatan 6, 942 31 Älvsbyn 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 27 kapitlet 1 § miljöbalken samt enligt kommunfullmäktiges taxa 
för tillsyn enligt miljöbalken, placeras den verksamhet som Älvsby Jaktskytte-
klubb bedriver på fastigheten i avgiftsklass 2 samt risk- och erfarenhetsklass 
0.  
 
Den årliga avgiften som ska betalas för 2013 blir 1 610 kronor enligt den av 
fullmäktige beslutade taxan. Avgiften faktureras. 
 
Beslutet om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 
 
Upplysningar 
Verksamheten kan, om den sköts föredömligt ur miljö- och hälsoskyddssyn-
punkt, i framtiden få en reducerad avgift genom att tillsynsbehovet bedöms 
vara mindre. Det sker genom placering i erfarenhetsklass A eller B. Verksam-
heter som inte sköts kan få en högre avgift. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Älvsby Jaktskytteklubb har inkommit med en begäran om avgiftsbefrielse för 
miljötillsyn. Verksamheten bedrivs av en ideell förening och klubben ser helst 
att de får använda de intäkter som kommer in till att utveckla verksamheten 
och rusta upp anläggningen. 
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
Enligt Älvsbyns kommuns taxa blir en skjutbaneverksamhet av den omfatt-
ning som klubben bedriver inplacerad i riskklass 2, vilket ger en avgift som 
motsvarar en tillsynstid om 2 timmar per år. Den tiden räcker, enligt den 
erfarenhet som finns vid miljö- och byggkontoret, till att göra miljötillsyn på 
plats vart annat till vart tredje år, och ibland vart fjärde år beroende på hur 
mycket tid verksamheten i övrigt tar i anspråk för miljö- och byggkontorets 
personal. Tillsynsverksamheten är beroende av kostnadstäckning via avgifter. 
 
Skjutbaneverksamhet ger generellt upphov till buller som kan vara störande 
för omgivande bebyggelse och som kan orsaka bullerskador för de som är  
          forts 



 PROTOKOLL 10(15) 
 2013-04-04 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
MYN § 23 Dnr 0013/13 – 406  forts 
 
MUSKUS 5:2 - ÄLVSBY JAKTSKYTTEKLUBB, BEGÄRAN OM 
AVGIFTSBEFRIELSE 
 
 
verksamma på skjutbanan. Verksamheten ger även upphov till avfall som ska 
hanteras. Föreningen har tillsammans med sin begäran redovisat hur de be-
driver sitt miljöarbete i en miljöplan. 
 
Tidigare användes, enligt tidigare anteckningar angående den aktuella verk-
samheten, ammunition som innehöll bly och som inte har sanerats. Det inne-
bär att det måste finnas bly kvar i marken inom området från tidigare verksam-
het. 
 
Om avgiften i sin helhet eftersänks innebär det att miljötillsyn inte kan utföras 
vid verksamheten. I den nya taxan finns en erfarenhetsmodul som gör att en 
verksamhet som har en mycket god egenkontroll och bedriver ett föredömligt 
arbete till skydd för människors hälsa och miljön, kan få en lägre avgift. En 
nedsättning av avgiften, genom att använda erfarenhetsklassningen, förutsätter 
dock att ett tillsynsbesök först måste göras för att kontrollera att egenkontrol-
len fungerar avseende alla delar. 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 27 kapitlet 1 § miljöbalken samt 
enligt kommunfullmäktiges taxa för tillsyn enligt miljöbalken att den verk-
samhet som Älvsby Jaktskytteklubb bedriver på fastigheten ska placeras i 
avgiftsklass 2 samt risk- och erfarenhetsklass 0.  
 
Den årliga avgiften som ska betalas för 2013 blir 1 610 kronor enligt den av 
fullmäktige beslutade taxan. Avgiften faktureras. 
 
Beslutet om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att avgift tas ut enligt taxa, vilket nämnden bifaller. 
_____ 
 
 
Handlingar i ärendet: 
1. Miljö- och byggkontorets förslag till riskklassificering 
2. Skrivelse från Älvsby Jaktskytteklubb med miljöplan och skjutbane-

instruktioner för viltmål och lerduv-/sportingbanan samt tillstånd från 
polisen att bedriva verksamheten. 

      forts 
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MYNDIGHETSNÄMNDEN 
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MYN § 23 Dnr 0013/13 – 406  forts 
 
MUSKUS 5:2 - ÄLVSBY JAKTSKYTTEKLUBB, BEGÄRAN OM 
AVGIFTSBEFRIELSE 
 
Beslutet skickas till 
Älvsby Jaktskytteklubb, Bäckstrandsgatan 6, 942 31 Älvsbyn 
 
 

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(15) 
 2013-04-04 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
MYN § 24 Dnr 0014/13 - 406 
 
ÄLVSBYN 27:44 - BEGÄRAN OM NEDSÄTTNING AV AVGIFT FÖR 
TILLSYN - ÄLVSBYNS MOTORSÄLLSKAP 
        0111/2013 EKO 
Älvsbyns Motorsällskap, Box 49, 942 21 Älvsbyn 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 27 kapitlet 1 § miljöbalken samt enligt kommunfullmäktiges taxa 
för tillsyn enligt miljöbalken, ska den verksamhet som Älvsbyns Motorsäll-
skap bedriver på fastigheten placeras i avgiftsklass 4 samt risk- och erfaren-
hetsklass 0.  
 
Den årliga avgiften som ska betalas för 2013 bli 4830 kronor enligt den av 
fullmäktige beslutade taxan. Avgiften faktureras. 
 
Beslutet om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 
 
Upplysningar 
Verksamheten kan, om den sköts föredömligt ur miljö- och hälsoskyddssyn-
punkt, i framtiden få en reducerad avgift genom att tillsynsbehovet bedöms 
vara mindre. Det sker genom placering i erfarenhetsklass A eller B. Verksam-
heter som inte sköts kan få en högre avgift. 
_____ 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Älvsbyns motorsällskap har inkommit med en skrivelse om att de vill att 
nämnden åtminstone halverar den årliga avgiften som klubben ska betala. 
Som skäl till att föreningen vill få avgiften nedsatt anger Arne Lind att Älvs-
byns Motorsällskap är en ideell förening som inte har några stora ekonomiska 
medel till sitt förfogande. 
 
Beslutsunderlag 
Skivelse från miljö- och byggkontoret angående beslut om riskklassificering. 
E-postmeddelande från Älvsbyns motorsällskap via Arne Lind 
 
 
Ärendet/Bakgrund 
Kommunfullmäktige har beslutat om en ny taxa för tillsyn enligt miljöbalken. 
Enligt taxan ska kommunen göra en bedömning av varje verksamhet efter en 
modell framtagen av Sveriges kommuner och landsting. Typen av verksamhet, 
vilka risker för människors hälsa och miljön som finns samt om det finns stor  
          forts 
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MYN § 24 Dnr 0014/13 – 406  forts 
 
ÄLVSBYN 27:44 - BEGÄRAN OM NEDSÄTTNING AV AVGIFT FÖR 
TILLSYN - ÄLVSBYNS MOTORSÄLLSKAP 
 
 
risk för störningar på grund av andra faktorer, till exempel förorenad mark, 
närhet till bebyggelse eller liknande, avgör placeringen i avgiftsklass och risk-
klass. Det finns även en erfarenhetsmodul där verksamheter som sköts på ett 
mycket bra sätt kan få en lägre avgift utifrån att behovet av tillsyn är mindre. 
 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter får 
nämnden sätta ner eller efterskänka avgiften för en verksamhet. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Avgift för tillsyn enligt miljöbalken ska betalas av den som bedriver eller avser 
att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden som föranleder avgiften. Tillsyns-
avgiften ska täcka den kostnad som kommuner har för att göra tillsyn enligt 
miljöbalken. I avgiften ingår alla åtgärder som myndighetsnämnden gör för till-
syn, inte enbart besök vid verksamheten. Om det är en ideell eller kommersiell 
verksamhet påverkar inte behovet av tillsyn och därför tas det inte hänsyn till 
det i taxan. 
 
Älvsbyns motorsällskap hade inte miljötillsyn under 2012 och betalade inte 
heller någon tillsynsavgift. Verksamheten har därför inplacerats i erfarenhets-
klass 0. Det är en neutral placering där avgiften enbart grundar sig på verksam-
hetens art och omfattning.  
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 27 kapitlet 1 § miljöbalken samt 
enligt kommunfullmäktiges taxa för tillsyn enligt miljöbalken att den verk-
samhet som Älvsbyns Motorsällskap bedriver på fastigheten ska placeras i 
avgiftsklass 4 samt risk- och erfarenhetsklass 0.  
 
Den årliga avgiften som ska betalas för 2013 bli 4830 kronor enligt den av 
fullmäktige beslutade taxan. Avgiften faktureras. 
 
Beslutet om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att avgift tas ut enligt taxa, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
       forts 
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ÄLVSBYN 27:44 - BEGÄRAN OM NEDSÄTTNING AV AVGIFT FÖR 
TILLSYN - ÄLVSBYNS MOTORSÄLLSKAP 
 
 
Beslutet skickas till 
Älvsbyns Motorsällskap, Box 49, 942 21 Älvsbyn 
 
 
 

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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
MYN § 25 Dnr 0019/13 - 409 
 
INSPEKTIONS- OCH KONTROLLRAPPORT PERIODEN  
2013-02-01 -- 03-07 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret har upprättat en inspektions- och kontrollrapport 
för perioden 1 februari t o m 7 mars 2013, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna inspektions- och kontrollrapporten samt lägga den till hand-
lingarna. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna, 
vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 

 


