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 PROTOKOLL 2(27) 
 2013-05-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 26 Dnr 0020/13 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2013-05-08 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
 
Uppdra till miljö- och byggchefen att öppna ärende angående åtgärder mot 
inläckande dagvatten i avloppssystemet som gör att villkoren för avlopps-
reningsverket inte kan uppfyllas.   
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
• Beslut till Grus & Makadam Industrisådd AB – Miljöprövningsdelega-

tionen godkänner den säkerhet som företaget ställt i form av en för-
säkringsgaranti för täktverksamhet inom fastigheten Kälsberg 1:2  
(Lst dnr 551-12837-12)   (MR 116/13 ADM)   

• Beslut - Naturreservatet Långträskberget i Älvsbyns kommun – 
revidering av gräns och föreskrifter (Lst dnr 511-6259-11)  

• Samrådsyttrande till Energimyndigheten – Remiss – revidering riks-
intresse vindbruk (Lst dnr 421-12171-2012) (MR 50/2013 PLA)  

• Beslut – Upphävande av myndighetsnämndens beslut att bevilja strand-
skyddsdispens på fastigheten Åkerdal 1:12, Älvsbyns kommun  
(Lst dnr 526-3004-13) (BR 13/13 231) 
 

Bergstaten  
• Beslut till Bothnia Exploration Holding AB – Förlängning av giltighets-

tiden för undersökningstillståndet Tjärnberget nr 1 i Älvsbyns kommun 
(Dnr BS 201-37-2013) (MR 97/09)   

 
Åklagarmyndigheten, riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål 
• Beslut i ärendet om Överskridande av villkor på fastigheten Älvsbyn 

25:94 – Älvsbyns avloppsreningsverk – ärende AM-167638-10 
(MYN dnr 58/10, 424)  (MR 180/10 MTN)  

 
Nitro Consult 
• Vibrations- och stötvågsmätning – Bergtäkt Björnberget 1:3, Tvärån 
 
Trafikverket 
• Arbetsplan för ombyggnad av väg 555, delen Sikfors – Älvsbyn inom 

Piteå och Älvsbyns kommuner   forts 



 PROTOKOLL 3(27) 
 2013-05-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 26 Dnr 0020/13 – 200  forts 
 
DELGIVNINGAR MYN 2013-05-08 

 
Pitehälsan 
• Utredning av inomhusklimat vid Parkskolan mars 2013 
 
Myndighetsnämnden 
• Delårsrapport per april månad 2013  
 
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår beträffande Åklagarmyndighetens beslut om över-
skridande av villkor vid Älvsbyns avloppsreningsverk, att uppdra till miljö- 
och byggchefen att öppna ärende angående åtgärder mot inläckande dag-
vatten i avloppssystemet som gör att villkoren för avloppsreningsverket 
inte kan uppfyllas.   
 
I övrigt godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till hand-
lingarna. Nämnden bifaller förslagen. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 4(27) 
 2013-05-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 27 Dnr 0028/13 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MYN 2013-05-08 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 7 mars 
t o m 11 april 2013, enligt bilaga. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att godkänna redovisning av delegationsbeslut, vilket 
nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 5(27) 
 2013-05-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 28 Dnr 0026/13 - 216 
 
PETBERGSLIDEN 1:11 DEL AV - FÖRHANDSBESKED OCH 
STRANDSKYDDSDISPENS INFÖR AVSTYCKNING AV TRE 
FRITIDSHUSTOMTER 
        0160/2013 216  

Sveaskog Förvaltning AB, Nygrensvägen 1, 942 33 Älvsbyn 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Sveaskog uppmanas att utarbeta detaljplan för området.  
 
Avslå beredningens förslag om positivt förhandsbesked och strandskydds-
dispens med hänsyn till att nämnden anser att området ska detaljplaneläggas 
innan exploatering sker. Vid detaljplanläggning prövas strandskyddet i sam-
band med planprocessen.  
 
Handläggningsavgift 3 560 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning nedan. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens inför avstyckning 
av tre fritidshustomter inom del av fastigheten Petbergsliden 1:11, har 
inkommit till myndighetsnämnden. 
 
Bakgrund 
Det aktuella området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser 
och ligger utanför område för sammanhållen bebyggelse.  
 
Det finns två befintliga fastigheter sydväst om planerade avstyckningar, varav 
den närmaste är belägen ca 20 – 30 meter ifrån. Väg kan anordnas gemen-
samt med befintlig bebyggelse. VA anordnas genom enskilda anläggningar. 
 
Strandskydd råder; området är utpekat som LIS (Arvidsträsk 1; Tarmudden, 
Norravan) enligt Älvsbyns kommuns översiktsplan. Av översiktsplanen 
framgår att området är lämpligt för bostäder och småföretag. Vegetationen 
består främst av barrträd med visst inslag av lövträd med gräs och buskar 
närmast vattnet. Området är till stor del orört med viss bebyggelse i området. 
Ytterligare bebyggelse som etableras ska vara samlad i grupper och områden 
bör detaljplaneläggas. Kantzon mot vattnet om minst 30 meter lämnas för 
rörligt friluftsliv och natur.      forts 
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 2013-05-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 28 Dnr 0026/13 – 216  forts 
 
PETBERGSLIDEN 1:11 DEL AV - FÖRHANDSBESKED OCH 
STRANDSKYDDSDISPENS INFÖR AVSTYCKNING AV TRE 
FRITIDSHUSTOMTER 

 
 
Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig. Två personer har lämnat 
erinran. De framför bl a att det finns fornlämningar och stor artrikedom i 
området.  
 
Miljö- och byggkontoret har inget kartunderlag eller andra utredningar som 
bekräftar dessa synpunkter. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att de allmänna och enskilda intressena 
som återfinns i 2 kap 4-6 §§ plan- och bygglagen uppfylls, varför något hinder 
mot etableringen inte finns. 
 
När det gäller strandskyddsbestämmelserna bedömer miljö- och byggkontoret 
att sökt åtgärd uppfyller de krav som ställs i översiktsplanen. Det särskilda 
skälet i 7 kap 18 d § miljöbalken (MB) att etableringen ska ske i närheten av 
befintlig bebyggelse, anser kontoret också uppfylls. Detta eftersom avståndet 
mellan den gamla och den nya avstyckningen blir ca 20 – 30 meter. I och med 
att man lämnar en fri passage på minst 30 meter bedömer miljö- och bygg-
kontoret att syftet (7 kap 13 § MB) med strandskyddet uppfylls.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens, översiktskarta och 
förslag till avstyckningar. 
 
 
Beredningens förslag till beslut 
Meddela positivt förhandsbesked med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen 
 
Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken 
(MB) med stöd av 7 kap 18 b § MB. Som särskilt skäl anges 7 kap 18 d § MB. 
Strandskyddsdispensen gäller bara för den yta som fritidshuset upptar. Tomt-
platsavgränsningen sammanfaller med fastighetsgränserna. 
 
Villkor 
Vid fastighetsbildning ska det finnas en fri passage om minst 30 meter från 
strandlinjen. 
 
      forts 



 PROTOKOLL 7(27) 
 2013-05-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 28 Dnr 0026/13 – 216  forts 
 
PETBERGSLIDEN 1:11 DEL AV - FÖRHANDSBESKED OCH 
STRANDSKYDDSDISPENS INFÖR AVSTYCKNING AV TRE 
FRITIDSHUSTOMTER 

 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår avslag på beredningens förslag. Sveaskog uppmanas att 
utarbeta detaljplan för området innan exploatering, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Sveaskog Förvaltning AB, Nygrensvägen 1, 942 33 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 8(27) 
 2013-05-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 29 Dnr 0024/13 - 231 
 
KÅLROTEN 4 OCH 7 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV 
ENBOSTADSHUS OCH GARAGE 
        0153/2013 231 

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse med stöd av 9 kap 31 b § plan- och 
bygglagen. 
 
Handläggningsavgift 18 760 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Grannar har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från att de har fått del 
av beslutet. 
 
Kontrollansvarig: Gunnar Andersson, c/o Byggkonsult Gunnar Andersson, 
Ängdalsrovägen 298, 975 92 Luleå 
 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
Tekniskt samråd ska genomföras. 
 
Senast till det tekniska samrådet ska följande handlingar inlämnas: 
� Nybyggnadskarta (kan beställas hos Metria, Piteå) 
� Energiberäkning 
� Förslag till kontrollplan 
� Ritningar över garage/carport som överensstämmer (plan/fasad 

resp. situationsplan) 
 
Kontakt ska tas med Älvsbyns Energi i god tid innan byggnadsarbetena 
påbörjas. 
 
Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom 
två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage har 
inkommit till myndighetsnämnden.  
 
         Forts 
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MYN § 29 Dnr 0024/13 – 231  forts 
 
KÅLROTEN 4 OCH 7 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV 
ENBOSTADSHUS OCH GARAGE 

 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, plan- och fasadritningar, situationsplan, sektionsritning 
 
Bakgrund 
Fastigheten omfattas av detaljplan, lagakraftvunnen 1993-04-26. 
Planbestämmelser: B, I = bostadsändamål, högst en våning. 
 
Åtgärden avviker från bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att 
bostadshuset placeras (till ca 56 %) på punktprickad mark, d.v.s. mark som 
inte får bebyggas. Även garaget placeras på prickad mark med ungefär 29 % 
av ytan. Byggnationerna avviker också med avseende på våningsantal – 
bostadshuset har två våningar. 
 
Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig. Tre av fem grannar har 
inkommit med erinran. De synpunkter som har inkommit gäller framför allt 
byggnadens placering och höjd. Samtliga anser att byggnaderna ska justeras så 
att de bättre passar in i den befintliga byggnadsstilen. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Definitionen av våning återfinns i 1 kap 4 § plan- och byggförordningen och 
där framgår att en vind anses vara en våning om avståndet mellan vindsbjälk-
lagets översida och byggnadshöjden är mer än 0,7 meter. I det här fallet är 
avståndet (mätt på ritning) ca 2 meter.  
 
Av rättsfall kan man också hitta praxis om byggnationer på punktprickad 
mark och en tumregel säger maximalt 10 %. Ett sätt att minska hur stor del 
av byggnationerna som placeras på prickad mark är att upphäva den detalj-
plan som finns för fastigheterna (då gäller istället den äldre detaljplanen från 
1971-04-06). Dock så medför detta en avvikelse avseende största tillåtna 
byggnadsarea (200 kvm) då bostadshus med garage uppgår till 216 kvm.  
 
Sammantaget bedömer miljö- och byggkontoret att avvikelserna från den nu 
gällande detaljplanen är alltför stora att rymmas inom begreppet liten av-
vikelse och bygglov bör därför avslås. 
 
         forts 
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MYN § 29 Dnr 0024/13 – 231  forts 
 
KÅLROTEN 4 OCH 7 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV 
ENBOSTADSHUS OCH GARAGE 

 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att bevilja bygglov enligt beredningens förslag, vilket 
nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 
 
Gunnar Andersson, c/o Byggkonsult Gunnar Andersson 
Ängdalsrovägen 298, 975 92 Luleå 
 
 

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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MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 30 Dnr 0025/13 - 233 
 
ALEN 4 - BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV AFFÄRSLOKAL 
        0156/2013 233 

Alen Invest AB, Box 73, 942 21 Älvsbyn 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
 
Handläggningsavgift 5 588 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Kontrollansvarig: Robert Stenvall, c/o Arkitekthuset Monarken AB, 
Furunäsvägen 105, 941 28 Piteå 
 
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 affärslokal på fastigheten Alen 4 har 
inkommit till myndighetsnämnden. Sökanden planerar att bygga ut sina 
butikslokaler mot Lomtjärnsgatan. 
 
Bakgrund 
Fastigheten omfattas av detaljplan, fastställd 1985-12-09. 
Planbestämmelser:  B, H, III = Bostads- och Handelsändamål, högst tre 
våningar. 
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att till-
byggnaden placeras på punktprickad mark, d.v.s. mark som inte får bebyggas. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 12(27) 
 2013-05-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 30 Dnr 0025/13 – 233  forts 
 
ALEN 4 - BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV AFFÄRSLOKAL 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Av rättfallspraxis kan man se att en liten avvikelse avseende byggnationer på 
punktprickad mark är att ytan på prickad mark får uppgå till högst 10 %. I det 
här fallet hamnar hela tillbyggnaden på punktprickad mark. Därför gör miljö- 
och byggkontoret bedömningen att avvikelsen inte kan anses vara liten och 
bygglov bör avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, fasadritningar, situationsplan 
 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 
kap 31 b § plan- och bygglagen, vilket nämnden bifaller. 
_____ 
 
 
Beslutet skickas till 
Alen Invest AB, Box 73, 942 21 Älvsbyn 
 
Robert Stenvall  c/o Arkitekthuset Monarken AB, Furunäsvägen 105,  
941 28 Piteå 
_____  
 
 

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 § 31 Dnr 0023/13 - 239 
 
TÄRNAN 1 - TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV FÖR ÄNDRAD 
ANVÄNDNING 
        0152/2013 239 

Framtid i Norr AB, Box 34, 942 21 Älvsbyn 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad användning med stöd av 9 kap 33 § 
plan- och bygglagen. Bygglovet är giltigt till och med 2018-05-08.  
 
Startbesked beviljas, med stöd av 10 kap 23 och 24 §§ plan- och bygglagen. 
 
Uppdra till miljö- och byggchefen att hos kommunstyrelsen begära plan-
besked för Östermalm.  
 
Handläggningsavgift 3 986 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Kontrollplan: 
Anmälan ska göras till myndighetsnämnden när: 
� Verksamheten påbörjas 
� Verksamheten upphör 
 
Bygglovet är giltigt till och med 2018-05-08. Om verksamheten ska fortsätta 
efter detta datum krävs en ny ansökan om bygglov i god tid innan bygglovet 
går ut. 
 
Kontrollansvarig krävs ej. 
 
Tekniskt samråd krävs ej, om inte byggherren begär ett. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för ändrad användning från förskola till kontor och 
utbildning mm har inkommit till myndighetsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov med följebrev, planritningar och situationsplan 
 
 
          forts 
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MYN § 31 Dnr 0023/13 – 239  forts 
 
TÄRNAN 1 - TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV FÖR ÄNDRAD 
ANVÄNDNING 

 
Bakgrund 
Fastigheten omfattas av detaljplan, fastställd 1973-08-09.  
Planbestämmelser: A, I = Allmänt ändamål, högst en våning. 
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att verk-
samheten ska ha en offentlig huvudman, d.v.s. stat, kommun eller landsting. 
 
Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har inkom-
mit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Tidsbegränsade bygglov får ges under totalt 10 år och det har funnits sådana 
bygglov för skol- och förskoleverksamhet sedan 2002-01-31. Miljö- och bygg-
kontoret bedömer dock att ansökt verksamhet skiljer sig från den tidigare och 
därför kan ett nytt tidsbegränsat bygglov ges med stöd av 9 kap 33 § plan- och 
bygglagen. 
 
Av skrivelsen som bifogades bygglovsansökan framgår att företaget Framtid i 
Norr arbetar med personlig utveckling för vuxna med coachning, handledning 
och utbildning. Företaget tillhandahåller även olika ekonomiska tjänster och 
genomför tillverkning i mindre skala av olika hushålls- och hantverksproduk-
ter. 
 
Verksamhetsutövaren uppger att det kommer att vara högst 16 personer i 
lokalerna, varför krav på ökad rumshöjd inte ställs. 
 
Detaljplanens bestämmelse om allmänt ändamål är föråldrad, då denna 
bestämmelse inte används numera och därför bör myndighetsnämnden 
uppmana kommunstyrelsen att ändra detaljplanen. Myndighetsnämnden har 
tidigare, 2010-07-20, Dnr KS 276/10 påtalat att detaljplanen är inaktuell. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad användning med stöd av 9 kap 33 § 
plan- och bygglagen. Bygglovet är giltigt till och med 2018-05-08. 
 
Kontrollplan fastställs 
 
Startbesked beviljas, med stöd av 10 kap 23 och 24 §§ plan- och bygglagen. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 15(27) 
 2013-05-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 31 Dnr 0023/13 – 239  forts 
 
TÄRNAN 1 - TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV FÖR ÄNDRAD 
ANVÄNDNING 

 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad användning 
med stöd av 9 kap 33 § plan- och bygglagen. Bygglovet är giltigt till och med 
2018-05-08. Startbesked beviljas, med stöd av 10 kap 23 och 24 §§ plan- och 
bygglagen. 
 
Dessutom föreslås att miljö- och byggchefen får i uppdrag att hos kommun-
styrelsen begära planbesked för Östermalm. Nämnden bifaller förslagen. 
_____ 
 
 
Beslutet skickas till 
Framtid i Norr AB, Box 34, 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. 

 
 



 PROTOKOLL 16(27) 
 2013-05-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 32 Dnr 0027/13 - 264 
 
PETBERGSLIDEN 1:65 - BEGÄRAN OM SAMRÅD FRÅN LANT-
MÄTERIET INFÖR UTÖKNING AV BEFINTLIG FASTIGHET 
        0161/2013 264 

Lantmäterimyndigheten, Box 79, 933 21 Arvidsjaur 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Ingen erinran mot utökning av fastigheten. 
 
Upplysningar 
Tillstånd krävs från miljökontoret för anläggande av enskild avloppsanlägg-
ning. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
En begäran om samråd gällande fastighetsreglering för utökning av fastig-
heten Petbergsliden 1:55 har inkommit från lantmäteriet. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om samråd, karta med ansökt fastighetsreglering 
 

 
Bakgrund 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
utanför område för sammanhållen bebyggelse. 
 
Bygglov för nybyggnad av fritidshus har beviljats 2013-02-28 på aktuell fastig-
het. Länsstyrelsen har också tillstyrkt strandskyddsdispensen i beslut daterad 
2013-03-11. 
 
Utöver fritidshuset finns två förråd, en gäststuga och en bastu på fastigheten. 
 
Av skrivelsen från lantmäteriet framgår att fastigheten är 3 300 kvm i dags-
läget och man önskar att utöka den i nordöstlig riktning till 4 400 kvm. 
Anledningen är att man vill kunna bygga ett garage och dra om det enskilda 
avloppet på den utökade delen av fastigheten. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Kommunens ställningstagande när det gäller tomtstorlek återfinns i översikts-
planen (s 52). Där framgår bland annat att tomter utanför detaljplanelagt 
område bör tillåtas vara 3 000 kvm eller större för en vanlig tomt och 1 ha för  
          forts 



 PROTOKOLL 17(27) 
 2013-05-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 32 Dnr 0027/13 – 264  forts 
 
PETBERGSLIDEN 1:65 - BEGÄRAN OM SAMRÅD FRÅN LANT-
MÄTERIET INFÖR UTÖKNING AV BEFINTLIG FASTIGHET 

 
 hästtomter och någonstans däremellan för kombinationstomter för boende 
och företagande. 
 
Storlek på byggnader för fritidshustomt bör uppgå till max 120 kvm/fastighet 
varav högst 80 kvm för huvudbyggnad. Antalet byggnader på en fritidshus-
tomt bör vara maximalt tre byggnader. 
 
Med ledning av detta bör en utökning stå i enlighet med kommunens inten-
tioner. Man skulle dock kunna tänka sig att det planerade garaget byggs ihop 
med befintligt förråd på andra sidan vägen för att hålla ner antalet byggnader 
på fastigheten. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Ingen erinran. 
 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår ingen erinran mot utökning av fastigheten, vilket 
nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Lantmäterimyndigheten, Annica Olovsson, Box 79, 933 21 Arvidsjaur 
 
 



 PROTOKOLL 18(27) 
 2013-05-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 33 Dnr 0029/13 - 264 
 
BRATTFORS 1:15 - BEGÄRAN OM SAMRÅD FRÅN LANTMÄTE-
RIET INFÖR UTÖKNING AV BEFINTLIG FASTIGHET 
        0185/2013 264 

Lantmäterimyndigheten, Box 79, 933 21 Arvidsjaur 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Ingen erinran mot utökning av fastigheten för att möjliggöra anläggande av 
avloppsanordning inom fastigheten. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
En begäran om samråd gällande fastighetsreglering för utökning av fastig-
heten Brattfors 1:15 har inkommit från lantmäteriet. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om samråd, karta med ansökt fastighetsreglering 
 
Bakgrund 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
utanför område för sammanhållen bebyggelse. 
 
Bygglov för nybyggnad av fritidshus har beviljats 2012-12-06 på aktuell fastig-
het. Länsstyrelsen har också tillstyrkt strandskyddsdispensen i beslut daterat 
2012-12-20. 
 
Utöver fritidshuset finns ett förråd. 
 
Av skrivelsen från lantmäteriet framgår att fastigheten är 3 080 kvm i dags-
läget och man önskar att utöka den i östlig riktning till ca 4 500 kvm. Anled-
ningen är att man vill anpassa fastigheten till rådande markanvändning och att 
hålla landskapet öppet. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Kommunens ställningstagande när det gäller tomtstorlek återfinns i översikts-
planen (s 52). Där framgår bland annat att tomter utanför detaljplanelagt 
område bör tillåtas vara 3 000 kvm eller större för en vanlig tomt och 1 ha för 
hästtomter och någonstans däremellan för kombinationstomter för boende 
och företagande. 
 
 
         Forts 



 PROTOKOLL 19(27) 
 2013-05-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 33 Dnr 0029/13 – 264  forts 
 
BRATTFORS 1:15 - BEGÄRAN OM SAMRÅD FRÅN LANTMÄTE-
RIET INFÖR UTÖKNING AV BEFINTLIG FASTIGHET 

 
Storlek på byggnader för fritidshustomt bör uppgå till max 120 kvm/fastighet 
varav högst 80 kvm för huvudbyggnad. Antalet byggnader på en fritidshus-
tomt bör vara maximalt tre byggnader. 
 
Med ledning av detta bör en utökning överensstämma med kommunens 
intentioner.  
 
Beredningens förslag till beslut 
Ärendet var inte med på beredningen 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår ingen erinran mot utökning av fastigheten för att 
möjliggöra anläggande av avloppsanordning inom fastigheten, vilket 
nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Lantmäterimyndigheten, Leni Andersson, Box 79, 933 21 Arvidsjaur 
 
 



 PROTOKOLL 20(27) 
 2013-05-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
MYN § 34 Dnr 0032/13 - 351 
 
KORSTRÄSK 1:32 - KLAGOMÅL AVSEENDE AVLOPPSANLÄGG-
NING 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ett klagomål inkom till miljö- och byggkontoret avseende en avloppsanlägg-
ning från fastigheten Korsträsk 1:32. Enligt klaganden rinner orent avlopps-
vatten ut i ett dike på hans fastighet som sedan mynnar i sjön Korsträsk. Han 
anser att antingen saknas efterföljande rening till anläggningen helt eller också 
fungerar den inte tillfredsställande. Eftersom fastigheten är till försäljning 
anser klaganden att åtgärder borde vidtas av nuvarande fastighetsägare innan 
den säljs. 
 
Fastighetsägaren har svarat på förfrågan från miljö- och byggkontoret och 
meddelat att han inte avser att vidta några åtgärder avseende avloppsanlägg-
ningen då fastigheten överlåts den 1 juni i år. Han meddelade att han har 
upplyst den nya ägaren om grannens åsikter angående avloppsanordningen. 
 
Miljö- och byggkontoret kommer att utföra en inspektion på anläggningen 
inför nämndens sammanträde.   
 
Myndighetsnämnden 
Miljöinspektörerna Amanda Johansson och Eva Blomgren redogör för 
ärendet. Vid besök på platsen kunde inga brister hos anläggningen upptäckas. 
Klaganden har erbjudit sig att medfölja vid en ny inspektion som kan göras 
innan nästa sammanträde. 
 
Karl-Erik Sjöberg (s) föreslår återremiss av ärendet för ytterligare beredning. 
 
Ordföranden ställer proposition på Sjöbergs förslag, 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 inkommit 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 21(27) 
 2013-05-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 35 Dnr 0033/13 - 400 
 
INSPEKTIONSRESA FÖR MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Uppdra till miljö- och byggchefen att ta fram en resrutt utifrån nämndens 
förslag på besöksobjekt för tillsynsresa och sammanträde den 13 juni. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Beredningen föreslår att myndighetsnämnden gör en tillsynsresa i kommunen 
vid nästa sammanträde den 13 juni för att titta på objekt som man vill granska 
närmare.  
 
På sammanträdet diskuterar nämnden närmare vilka platser man vill besöka.  
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden gör en tillsynsresa inom kommunen i samband med 
sammanträdet den 13 juni och uppdrar till miljö- och byggchefen att ta fram 
en resrutt utifrån nämndens förslag på besöksobjekt. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att myndighetsnämnden gör en tillsynsresa inom 
kommunen i samband med sammanträdet den 13 juni och uppdrar till miljö- 
och byggchefen att ta fram en resrutt utifrån nämndens förslag på besöks-
objekt. Nämnden bifaller förslaget. 
_____  
 



 PROTOKOLL 22(27) 
 2013-05-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 36 Dnr 0031/13 - 406 
 
ÄLVSBYN 24:17 - BEGÄRAN OM NEDSATT AVGIFT FÖR MILJÖ-
TILLSYN 

 
Älvsby Traktor AB, Ställverksvägen 24, 942 36 Älvsbyn 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Ej bevilja nedsättning av avgiften.  
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Älvsby Traktor AB har inkommit med en skrivelse via e-post angående risk-
klassificering av verksamheten inför beslut om årlig tillsynsavgift enligt miljö-
balken. Bolagets företrädare anser att den avgift som kommunen avser att ta 
ut inte kan godkännas eftersom de avfallsprodukter som bolaget mellanlagrar 
är återvunna och att det är ett miljövänligt sätt att ta vara på dessa.  
 
Enligt Älvsbyns kommuns taxa blir mellanlagring av annat avfall än farligt 
avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 
ton inplacerad i avgiftsklass 6 (kod 90.40) och en verkstad placeras i avgifts-
klass 2 (kod 50.2003) Verksamheten föreslås klassas i erfarenhetsklass 0 vilket 
varken innebär längre eller kortare tillsynstid än normalt för denna typ av 
verksamhet. Den årliga avgiften som ska betalas för 2013 är 7 446 kronor. 
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
Miljö- och hälsoskyddstillsyn är avgiftsfinansierad. Ett företag som har ett 
föredömligt miljöarbete kan få reducerad avgift genom erfarenhetsmodulen 
som finns i taxan och får därmed mindre tillsyn. Älvsby Traktor AB har i lik-
het med alla andra verksamheter möjlighet att få en nedsättning av avgiften 
om man bedriver ett föredömligt arbete och inte har några avvikelser i sam-
band med miljötillsyn. 
 
Företaget hävdar att man inte mellanlagrar avfall. Vid senaste inspektionen 
konstaterades att det vid företaget fanns en grusplan som ”används för upp-
läggning av material (bland annat grus/betong/asfalt, matjord, telestolpar) för 
anläggningsändamål”. Att mellanlagra annat avfall än farligt avfall är anmäl-
ningspliktig verksamhet om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle 
är större än 10 ton.  
 
Miljö- och byggkontoret anser att det sannolikt är mer än 10 ton avfall som 
mellanlagras och att verksamheten är korrekt placerad i avgiftsklass och 
erfarenhetsklass.       Forts 



 PROTOKOLL 23(27) 
 2013-05-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 36 Dnr 0031/13 – 406  forts 
 
ÄLVSBYN 24:17 - BEGÄRAN OM NEDSATT AVGIFT FÖR MILJÖ-
TILLSYN 

 
Handlingar i ärendet: 
1. Miljö- och byggkontorets förslag till riskklassificering 
2. Skrivelse från Älvsby Traktor AB 

 
Förslag till beslut 
Ej bevilja nedsättning av avgiften.  
 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att ej bevilja nedsättning av avgiften, vilket nämnden 
bifaller.  
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Älvsby Traktor AB, Ställverksvägen 24, 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 24(27) 
 2013-05-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 37 Dnr 0030/13 - 409 
 
TILLSYNS- OCH KONTROLLRAPPORT FÖR PERIODEN  
2013-03-08 -- 2013-04-11 
 

Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av tillsyns- och kontrollrapporten. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar tillsyns- och kontrollrapport för perioden 
2013-03-08 – 2013-04-11 enligt bilaga. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att nämnden godkänner redovisningen, vilket nämnden 
bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 25(27) 
 2013-05-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 38 Dnr 0022/13 - 469 
 
LILJAN 14 - FÖRELÄGGANDE OM UTBILDNING - XXX 
XXXXXXXXXXXX 
        0140/2013 LIV 

Livsmedelsanläggning: xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 
Livsmedelsföretagare: xxxxx xxxxxxx xxxxxx 
Fastighetsbeteckning: Liljan 14 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Förelägga xxxxx xxxxxxx xxxxxx att gå en utbildning eller på annat sätt 
skaffa sig kunskap inom livsmedelsområdet. Som verksamhetsutövare är 
xxxxx xxxxxxx xxxxxx även skyldig att se till att hans personal har de 
kunskaper som krävs för deras arbetsuppgifter.  
 
Följande punkter ska ingå i utbildningen: 

• Myndigheternas uppgifter 
• Mikrobiologi 
• Viktiga temperaturgränser vid hantering av livsmedel 
• Personlig hygien 
• Egenkontrollprogram 
• HACCP och faroanalys 
• Hur man förebygger matförgiftningar 
• Livsmedelshygien 
 
Åtgärderna ska vara vidtagna senast inom 3 månader från det att företagaren 
har mottagit detta beslut. 
 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, se information i slutet av denna 
skrivelse. 
 
Information 
Uppföljande kontroll kommer att ske oanmält. Det görs för att kontrollera att 
detta beslut följs. En timavgift för extra offentlig kontroll kommer att tas ut 
för den uppföljande kontrollen och för den oplanerade kontroll som gjordes 
med anledning av misstänkt matförgiftning. Avgiften tas ut enligt taxa 
beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, KF § 99. 
 
Om föreläggandet inte följs kan myndighetsnämnden komma att besluta om 
vite. 
_____  
 
         forts 



 PROTOKOLL 26(27) 
 2013-05-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 38 Dnr 0022/13 – 469  forts 
 
LILJAN 14 - FÖRELÄGGANDE OM UTBILDNING - XXX 
XXXXXXXXXXXX 

 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret utförde 2013-03-22 en livsmedelskontroll med an-
ledning av en misstänkt matförgiftning. Vid kontrollen framkom att de 
skriftliga rutiner som finns för bland annat mottagningskontroll och ned-
kylning inte följs. Verksamhetsutövaren och personalen var omedveten om 
viktiga temperaturgränser vid hantering av livsmedel, trots att man året innan 
skrivit en faroanalys. Detta tyder på att kunskaper saknas om mikrobiologi, 
viktiga temperaturgränser samt faroanalysens funktion för att förebygga 
matförgiftningar. Okunskap kring livsmedelshantering innebär att kraven på 
säkra livsmedel inte uppfylls. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att förelägga xxxxx xxxxxxx xxxxxx att gå en 
utbildning eller på annat sätt skaffa sig kunskap inom livsmedelsområdet. 
Som verksamhetsutövare är xxxxx xxxxxxx xxxxxx även skyldig att se till att 
hans personal har de kunskaper som krävs för deras arbetsuppgifter.  
 
Följande punkter ska ingå i utbildningen: 

• Myndigheternas uppgifter 
• Mikrobiologi 
• Viktiga temperaturgränser vid hantering av livsmedel 
• Personlig hygien 
• Egenkontrollprogram 
• HACCP och faroanalys 
• Hur man förebygger matförgiftningar 
• Livsmedelshygien 
 
Åtgärderna ska vara vidtagna senast inom 3 månader från det att företagaren 
har mottagit detta beslut. 
 
Myndighetsnämnden 
Miljöinspektör Amanda Johansson redogör för ärendet. 
 
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt beredningens förslag till 
beslut, vilket nämnden bifaller. 
_____  
          forts 



 PROTOKOLL 27(27) 
 2013-05-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 38 Dnr 0022/13 – 469  forts 
 
LILJAN 14 - FÖRELÄGGANDE OM UTBILDNING - XXX 
XXXXXXXXXXXX 

 

 
Lagstöd 
• Artikel 54.2 h) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

882/2004. 
• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 bilaga II kap 

XII punkt 1. 
 
 
 

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. 

 
 

 


