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 2013-06-13 
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Tid: kl 09:00 - 15:00 
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Ledamöter: Thor Lindgren, s,  ordförande  
 Lars-Gunnar Näsström, s  vice ordförande 
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 Esbjörn Henriksson, fp   
 
Tjänstgörande ersättare Karl-Erik Sjöberg, s 
 
 
Övriga: Ingrid Karlsson  miljö- och byggchef 
 Annika Lindström  byggnadsinspektör 
 Amanda Johansson miljöinspektör 
 Eva Blomgren miljöinspektör 
 Jakob Pettersson vik miljöinspektör 
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Astrid Edin  Thor Lindgren  Karl-Erik Sjöberg  
sekreterare ordförande justerare 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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 Astrid Edin 



 PROTOKOLL 2(25) 
 2013-06-13 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 39 Dnr 0042/13 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2013-06-13 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
• Klimatrapporten ”Klimatförändringar i Norrbottens kommuner – 

Älvsbyn” (Lst dnr 7554-2012)   (MR 116/13 ADM)   

• Samråd enligt miljöbalken för ombyggnad och förstärkning av befintlig 
20 kV luftledning mellan Korsträsk och Vistträsk (Lst dnr 525-2426-13) 
(240/13 ADM) 

• Tillsyn enl lagen om skydd mot olyckor (LSO) och uppföljning av 
kommunens tillämpning av lag om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
(LEH) (Lst dnr 456-535-12) (244/13 ÖVR) 

 
Myndighetsnämnden  
• Skrivelse till Älvsbyns Motorsällskap angående problem med dagvatten 

från anläggningen som skadar järnvägen (Älvsbyn 27:37) samt Trafik-
verkets besöksrapporter för sträckan Älvsbyn - Kälsberg   

 
Naturvårdsverket 
• Klimatinvesteringsprogram i mål  (Dnr NV-01694-12)  
 

Vattenmyndigheterna samt Länsstyrelserna 
• Webbenkät för Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga 

frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2015-2021 – Bottenvikens 
vattendistrikt  

 
Mistra – Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 
• Årsrapport 2012  
 
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
_____  



 PROTOKOLL 3(25) 
 2013-06-13 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
MYN § 40 Dnr 0041/13 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MYN 2013-06-13 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 12 april 
t o m 16 maj 2013, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 4(25) 
 2013-06-13 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
MYN § 41 Dnr 0057/12 - 216 
 
KORSTRÄSK 1:18, DEL AV - FASTSTÄLLELSE AV TOMTPLATS-
AVGRÄNSNING 
        0200/2013 218 
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Fastställa tomtplatsavgränsning med stöd av 7 kap 18 f § miljöbalken. 
Tomtplatsavgränsningen framgår av bilaga. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden meddelade 2012-08-23 ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av fritidshus på fastigheten Korsträsk 1:18, del av. När sökanden 
önskade att avstycka en ny fastighet i aktuellt område krävde lantmäteriet att 
en tomtplatsavgränsning skulle beslutas, eftersom fastigheten delvis omfattas 
av strandskydd. 
 
Fritidshuset kommer att placeras utanför område för strandskydd, varför 
strandskyddsdispens inte krävs. 
 
Föreslagen tomtplatsavgränsning omfattar ca 1 500 kvm. 
 
Aktuellt område omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och 
ligger utanför område för sammanhållen bebyggelse.  
 
Området omfattas inte av LIS. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Myndighetsnämnden har tidigare ställt sig positiv till etableringen och inga nya 
omständigheter har framkommit varför miljö- och byggkontoret inte ser några 
hinder mot att besluta om en tomtplatsavgränsning. 
 
Marken har tidigare brukats som åkermark, vilket i normalfallet verkar 
hindrande mot allmänheten. 
 
En fri zon om ca 20 meter lämnas mot strandlinjen (Östra Muskusträsket). 
 
Miljö- och byggkontoret bedömer att åtgärden inte kommer att hindra 
strandskyddets syfte (7 kap 13 § miljöbalken). 
 
          Forts 



 PROTOKOLL 5(25) 
 2013-06-13 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
MYN § 41 Dnr 0057/12 – 216  forts 
 
KORSTRÄSK 1:18, DEL AV - FASTSTÄLLELSE AV TOMTPLATS-
AVGRÄNSNING 

 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens, situationsplan. 
 
 
Beredningens förslag till beslut 
Fastställa tomtplatsavgränsning med stöd av 7 kap 18 f § miljöbalken. 
Tomtplatsavgränsningen framgår av bilaga. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att fastställa tomtplatsavgränsning med stöd av 7 kap 
18 f § miljöbalken, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

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 6(25) 
 2013-06-13 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
MYN § 42 Dnr 0048/13 - 216 
 
VISTHEDEN 1:166 - FÖRFRÅGAN ANGÅENDE ETABLERING AV 
KONTOR OCH LIVSMEDELSBUTIK 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Begära ärende i kommunstyrelsen om översyn av detaljplanen för byn 
Vistträsk för att underlätta etableringen samt föreslå kommunstyrelsen att i 
samband med detaljplaneprocessen undersöka om ytterligare sanering krävs 
för att uppnå nivån för känslig markanvändning. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Bill Nilsson har ställt en fråga till nämnden angående ett förslag om etablering 
av kontor och livsmedelsbutik uppförd i två våningsplan på fastigheten Vist-
heden 1:166, där tidigare bensinstationen i Vistträsk fanns. 
 
Området har sanerats med avseende på spill av petroleumföroreningar till 
’mindre känslig markanvändning’. Nämnden anser att om en livsmedelsverk-
samhet ska etableras måste sanering ske till ’känslig markanvändning’, enligt 
Naturvårdsverkets riktlinjer, innan en etablering får ske. 
 
Åtgärden strider mot detaljplanen för området. Nämnden anser att detalj-
planen för Vistträsk bör ses över för att tillgodose framtida behov för dels 
kontor och handel och dels industrimark och bostäder i Vistträsk.  
 
Myndighetsnämnden 
Nämnden är positivt inställd till den föreslagna etableringen under förut-
sättning att sanering kan ske till ’känslig markanvändning’ och att detaljplanen 
ändras så att åtgärden kan tillåtas. 
 
Förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att nämnden begär ett ärende i kommunstyrelsen om 
översyn av detaljplanen för byn Vistträsk för att underlätta etableringen samt 
föreslå kommunstyrelsen att i samband med detaljplaneprocessen undersöka 
om ytterligare sanering krävs för att uppnå nivån för ’känslig markanvändning’. 
Nämnden bifaller förslaget. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 7(25) 
 2013-06-13 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 43 Dnr 0038/13 - 231 
 
RÖNNPLANTAN 1 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV GARAGE 
        0215/2013 231 
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
 
Handläggningsavgift 4 805 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Kontrollansvarig: Niklas Lundkvist, c/o NL bygg, Korsträsk 301, 
942 92 Älvsbyn 
 
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 nybyggnad av garage på fastigheten Rönnplantan 1 
har inkommit till myndighetsnämnden. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan, fastställd 1962-04-19. 
Planbestämmelser:  
B, F, I = bostadsändamål, friliggande byggnader, högst en våning. 
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att den 
största tillåtna byggnadsarean (200 kvm) överskrids med 61 kvm. 
 
Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig. Ägaren till fastigheten 
Rönnplantan 2 framför i sitt yttrande att avståndet till tomtgränsen ska vara 
minst 4,5 meter. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 8(25) 
 2013-06-13 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 43 Dnr 0038/13 – 231  forts 
 
RÖNNPLANTAN 1 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV GARAGE 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
När det gäller rättspraxis för liten avvikelse avseende överskriden byggnads-
area anses 10 % vara en tumregel. I det här fallet överskrids byggnadsarena 
med ca 30 % varför miljö- och byggkontoret bedömer att avvikelsen inte kan 
anses vara liten. Bygglovet bör därför inte beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, fasadritning, 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 
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

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(25) 
 2013-06-13 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 44 Dnr 0039/13 - 231 
 
ÄLVSBYN 25:34 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FÖRRÅD 
        0219/2013 231 
Korskyrkan, Skolgatan 29, 942 31 Älvsbyn 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen.  
Startbesked meddelas med stöd av 10 kap 23-24 §§ plan- och bygglagen.  
 
Handläggningsavgift 2 170 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Kontrollplan: 
Byggherren ska meddela myndighetsnämnden när byggnadsarbetena är 
färdigställda. 
 
Kontrollansvarig krävs ej. 
 
Tekniskt samråd krävs ej, om inte byggherren begär ett. 
 
Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd/carport på fastigheten Älvsbyn 
25:34 har inkommit från Korskyrkan. 
 
Bakgrund 
Fastigheten omfattas av detaljplan, fastställd 1985-12-09. 
Planbestämmelser: A, II = allmänt ändamål, högst två våningar. 
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att till-
byggnaden placeras närmare tomtgräns mot fastigheten Trasten 7 samt helt 
på punktprickad mark, d.v.s. mark som inte får bebyggas. 
 
Berörda grannar har beretts möjlighet at yttra sig. Inga erinringar har in-
kommit 
 
         forts 



 PROTOKOLL 10(25) 
 2013-06-13 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 44 Dnr 0039/13 – 231  forts 
 
ÄLVSBYN 25:34 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FÖRRÅD 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
När det gäller rättspraxis avseende punktprickad mark gäller även här ca 
10 %. I det här ärendet placeras dock hela tillbyggnaden på prickad mark och 
närmare tomtgräns än 4,5 meter och sammantaget bedömer miljö- och bygg-
kontoret att avvikelserna inte kan anses vara små. Bygglov bör därför inte 
tillåtas i dagsläget utan ändring av gällande detaljplan bör göras. 
 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen 
Startbesked meddelas med stöd av 10 kap 23-24 §§ plan- och bygglagen 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, fasadritning, situationsplan 
 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att bevilja bygglov med liten avvikelse med stöd av 9 
kap 31 b § plan- och bygglagen. 
Startbesked meddelas med stöd av 10 kap 23-24 §§ plan- och bygglagen. 
Nämnden bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
Beslutet skickas till 
Korskyrkan, Skolgatan 29, 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 11(25) 
 2013-06-13 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 45 Dnr 0047/13 - 231 
 
VITBÄCKEN 1:46 - BEGÄRAN OM EFTERSKÄNKNING AV 
BYGGLOVSAVGIFT 
        0133/2013 231 
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Inte efterskänka avgiften. 
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning nedan. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Bygglov för nybyggnad av gårdskapell har beviljats på delegation 2013-04-10. 
Avgiften för komplementbyggnader över 50 kvm är 4 805 kronor. 
 
Avgiften baseras på en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige 
2011-04-26, § 47. 
 
Sökanden har 2013-06-12 kommit in med en skrivelse där han bland annat 
framför att myndighetsnämnden bör efterskänka bygglovsavgiften, då bygg-
naden kommer att uppföras och användas av en ideell förening. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Nämnden har vid något tillfälle fått liknande begäran, bland annat från Kors-
träsk byaförening, som också är ideell. I beslut 2009-06-11, § 45 har myndig-
hetsnämnden avslagit denna begäran. 
 
Miljö- och byggkontoret bedömer att taxan, beslutad av kommunfullmäktige, 
ska användas även i detta fall. 
 
 
Beredningens förslag till beslut 
Ärendet var inte med på beredningen 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar att inte efterskänka avgiften, 
vilket nämnden bifaller. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 12(25) 
 2013-06-13 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 45 Dnr 0047/13 – 231  forts 
 
VITBÄCKEN 1:46 - BEGÄRAN OM EFTERSKÄNKNING AV 
BYGGLOVSAVGIFT 

 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från sökanden 
_____  
 
Beslutet skickas till 
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
 
 

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

 
 
 



 PROTOKOLL 13(25) 
 2013-06-13 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 46 Dnr 0037/13 - 233 
 
MÄTAREN 1 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV UTERUM 
        0149/2013 233 
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen.  
Startbesked meddelas, med stöd av 10 kap 23-24 §§ plan- och bygglagen. 
 
Handläggningsavgift 2 562 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Kontrollplan: 
Byggherren ska meddela myndighetsnämnden när byggnadsarbetena är 
färdigställda 
 
Kontrollansvarig krävs ej. 
 
Tekniskt samråd krävs ej, om inte byggherren begär ett. 
 
Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om tillbyggnad av enbostadshus med uterum på fastigheten 
Mätaren 1 har inkommit till myndighetsnämnden. 
 
Bakgrund 
För fastigheten gäller 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 största 
tillåtna byggnadsarean (200 kvm) överskrids med 17 kvm. 
 
Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 14(25) 
 2013-06-13 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 46 Dnr 0037/13 – 233  forts 
 
MÄTAREN 1 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV UTERUM 

 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, plan- och fasadritning, situationsplan 
 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Av rättspraxis kan man utläsa att en liten avvikelse motsvarar ca 10 %. I det 
här fallet bedömer miljö- och byggkontoret att avvikelsen är liten och inte 
motverkar detaljplanens syfte och därför bör byggnationen tillåtas. 
 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
Startbesked meddelas, med stöd av 10 kap 23-24 §§ plan- och bygglagen. 
 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 
kap 31 b § plan- och bygglagen. Startbesked meddelas, med stöd av 10 kap 
23-24 §§ plan- och bygglagen. Nämnden bifaller förslaget. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 

Hur man överklagar 

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

 
 



 PROTOKOLL 15(25) 
 2013-06-13 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 47 Dnr 0040/13 - 233 
 
BRÄNNMARK 1:84 - BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV 
INDUSTRILOKAL MED KONTOR OCH INSÄTTNING AV PORT 
        0209/2013 233 
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen.  
Startbesked meddelas, med stöd av 10 kap 23-24 §§ plan- och bygglagen.  
 
Handläggningsavgift 2 811 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Kontrollplan: 
Byggherren ska meddela myndighetsnämnden när byggnadsarbetena är 
färdigställda. 
 
Kontrollansvarig krävs ej. 
 
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 industrilokal med kontor samt 
insättning av port på fastigheten Brännmark 1:84 har inkommit till myndig-
hetsnämnden. I samband med byggnationen kommer ett befintligt förråds-
utrymme att rivas. 
 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1959-04-09. 
Planbestämmelser:  
B, F, II = bostadsändamål, friliggande byggnader, högst två våningar. 
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att 
markanvändningen är satt till bostadsändamål samt att utbyggnaden delvis 
placeras på punktprickad mark. 
 
Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit.         forts 



 PROTOKOLL 16(25) 
 2013-06-13 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 47 Dnr 0040/13 – 233  forts 
 
BRÄNNMARK 1:84 - BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV 
INDUSTRILOKAL MED KONTOR OCH INSÄTTNING AV PORT 

 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Eftersom markanvändningen är satt till bostadsändamål strider åtgärden mot 
syftet med gällande detaljplan. Därutöver placeras tillbyggnaden delvis på 
punktprickad mark (ca 15 %). Därför gör miljö- och byggkontoret bedöm-
ningen att de sammantagna avvikelserna inte kan anses vara en liten avvikelse 
som avses i 9 kap 31 b § plan- och bygglagen. Bygglovet bör därför avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, plan- och fasadritning, situationsplan 
 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
Startbesked meddelas, med stöd av 10 kap 23-24 §§ plan- och bygglagen 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 
kap 31 b § plan- och bygglagen. Startbesked meddelas, med stöd av 10 kap 
23-24 §§ plan- och bygglagen. Nämnden bifaller förslaget. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
 
 

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 17(25) 
 2013-06-13 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 48 Dnr 0032/13 - 351 
 
KORSTRÄSK 1:32 - KLAGOMÅL AVSEENDE AVLOPPSANLÄGG-
NING 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Återremiss med anledning av ägarbyte på fastigheten. Ärendet återkommer vid 
nästa sammanträde. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Efter klagomål från närboende om att orent avloppsvatten rinner ut på fas-
tigheten Korsträsk 1:33 och vidare ut i sjön, skickades en klagomålsskrivelse 
till xxxxxxxxxxx, ägare till Korsträsk 1:32. xxxxxxxxxxx svarade på skrivelsen 
från miljö- och byggkontoret och meddelade att han inte avser att vidta några 
åtgärder då fastigheten överlåts i juni 2013. Han meddelade att han upplyst 
den nya ägaren om grannens åsikter angående avloppsanordningen.  
 
Med anledning av det nära förestående ägarbytet gjorde miljö- och byggkon-
toret en inspektion på plats och kunde konstatera att avloppsanläggningen 
inte uppfyllde dagens krav. Anläggningen består av tre enkammarbrunnar, 
varav den tredje är mycket bristfällig med dagvatteninträngning och slamflykt 
som följd. Ett rör mynnar ut ovan mark i en sluttning mot sjön och spår av 
slam syns som runnit ca 10 meter från utloppet mot sjön. Om det har funnits 
någon form av markbädd så fungerar den inte. 
 
En avloppsanläggning som uppfyller dagens krav ska bestå av en trekammar-
brunn med ett T-rör i sista kammaren som förhindrar slamflykt, samt en 
efterföljande rening i form av exempelvis markbädd eller infiltration. Enligt 
Älvsbyns kommuns riktlinjer för enskilda avlopp krävs ett ytterligare renings-
steg i form av en fosforfälla om anläggningen ligger inom 30 meter från sjöar 
och vattendrag som uppnår god ytvattenstatus med avseende på närings-
ämnen. Fosforfälla krävs även där det finns risk för förorening av enskild 
vattentäkt. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnden förelägger fastighetsägaren xxxxxxxxxxx att åtgärda 
avloppsanordningen som ligger på fastigheterna Korsträsk 1:32 och Kors-
träsk 1:33. Avloppsanordningen ska bestå av en trekammarbrunn med efter-
följande rening i form av exempelvis markbädd eller infiltration.  
 
Beslutsunderlag 
Bildmaterial från inspektion 2013-05-16. 
          forts 



 PROTOKOLL 18(25) 
 2013-06-13 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 48 Dnr 0032/13 – 351  forts 
 
KORSTRÄSK 1:32 - KLAGOMÅL AVSEENDE AVLOPPSANLÄGG-
NING 

 
 
Myndighetsnämnden 
Vid redovisning av ärendet framkommer oklarhet om det är den nye eller 
tidigare fastighetsägaren som ska föreläggas att åtgärda avloppet. 
 
Karl-Erik Sjöberg (s) föreslår återremiss av ärendet med anledning av 
ägarbyte av fastigheten.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Sjöbergs förslag och finner att nämnden 
beslutar om återremiss av ärendet. 
_____  
 
 

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 19(25) 
 2013-06-13 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 49 Dnr 0021/13 - 406 
 
ÄLVSBYN 25:31 - MILJÖSANKTIONSAVGIFT FÖR SENT 
INKOMMEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN - PÄRLANS 
FÖRSKOLA 
        0233/2013 HSK 
 
Myndighetsnämndens beslut  
Miljösanktionsavgift tas ut med 3 000 kronor. 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Pärlans förskola startade sin verksamhet (enligt uppgift från förskolechef 
Marianne Stenvall) den 7 januari 2013, och anmälan om verksamheten inkom 
till miljökontoret den 25 mars 2013. Förskoleverksamheten startade därmed 
innan den var anmäld till myndighetsnämnden. 
 
Enligt 38 § punkt 3 i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden 
driva eller arrangera en förskola. En anmälningspliktig verksamhet får på-
börjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsyns-
myndigheten bestämmer något annat.  
 
Enligt 3 kap 3 § i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgift ska en 
miljösanktionsavgift på 3000 kronor betalas om en förskoleverksamhet 
påbörjats utan att en anmälan gjorts enligt 38 § i förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  
 
Bakgrund 
Miljösanktionsavgift är en administrativ sanktionsavgift på mellan 1 000 och  
1 000 000 kronor som tillfaller staten. Miljösanktionsavgift ska betalas av den 
som bryter mot bestämmelse som anges i bilaga till förordning (2012:259) om 
miljösanktionsavgifter. 
 
Myndighetsnämnden är enligt lag skyldig att besluta om avgiften om den inte 
kan anses oskälig med hänsyn till 
1. sjukdom som medför att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand 

eller genom att uppdra till någon annan göra det som ålegat den avgifts-
skyldige, 

2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde 
ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka, 

3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle 
inträffa eller 

4. att överträdelsen föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap miljö-
balken.         forts 



 PROTOKOLL 20(25) 
 2013-06-13 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 49 Dnr 0021/13 – 406  forts 
 
ÄLVSBYN 25:31 - MILJÖSANKTIONSAVGIFT FÖR SENT 
INKOMMEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN - PÄRLANS 
FÖRSKOLA 

 
 
För att avgiften ska tas ut ska överträdelse objektivt kunna konstateras. 
Överträdelsen behöver dock inte ha skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
 
Innan myndighetsnämnden fattar beslut om att påföra miljösanktionsavgift 
ska den avgiftsskyldige ges tillfälle att yttra sig.  
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att det inte har kommit fram någon sådan 
omständighet att det kan anses som oskäligt att påföra avgift för överträdelse 
enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso-
skydd. 
 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att miljösanktionsavgift tas ut med 3 000 kronor, 
vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
Beslutet skickas till 
Pärlans förskola, Stationsgatan 19, 942 33 Älvsbyn 
Organisationsnummer: 2120000-2734 
 
 

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

 
 



 PROTOKOLL 21(25) 
 2013-06-13 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 50 Dnr 0049/13 - 422 
 
SJÖVÄRME I VÄSTRA OCH ÖSTRA MUSKUSTRÄSKET 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Bjuda in till ett dialogmöte med Muskus byamän den 27 juni i Muskus bya-
stuga. Nämnden representeras av vice ordförande Lars-Gunnar Näsström och 
tjänstemän från miljö- och byggkontoret medverkar. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret lyfter frågan på sammanträdet om principer för 
etablering av sjövärmeanläggningar, eftersom ytterligare en anmälan har 
inkommit till nämnden.  
 
Antalet anmälningar om installation av värmepumpanläggningar med 
kollektorslang förlagd i västra och östra Muskusträsket ökar. Miljö- och 
byggkontoret befarar att många slangar utlagda i sjön kan komma att ge 
upphov till olägenhet för båttrafik och fiske. Nämnden behöver besluta om 
riktlinjer för hur sjövärmeanläggningar får utföras och i vilken omfattning det 
kan ske utan att olägenhet för miljön och konflikt med andra intressen 
uppstår. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att bjuda in till ett dialogmöte med Muskus byamän den 
27 juni i Muskus byastuga. Nämnden representeras av vice ordförande Lars-
Gunnar Näsström och tjänstemän från miljö- och byggkontoret medverkar. 
Nämnden bifaller förslaget. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 22(25) 
 2013-06-13 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 51 Dnr 0043/13 - 427 
 
ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖ-
BALKEN FÖR MILITÄR OCH CIVIL VERKSAMHET VID 
BODENS SÖDRA SKJUTFÄLT MED ÖVNINGSOMRÅDENA 
PAGLA, HEDEN OCH TORRKÖLEN, ARTILLERIÖAR SAMT 
SKJUTBANOR VID RÖDBERGET OCH PAGLA 

 

Myndighetsnämndens beslut 

Överklaga länsstyrelsens beslut och begära att mark- och miljödomstolen 
beslutar att gränsvärden för buller, enligt bilaga, ska gälla för befintlig bebygg-
else i närheten av skjutfältet utöver de villkor som är beslutade, samt att För-
svarsmaktens begäran om utökning av området i sydväst avslås. 
_____ 

 

Sammanfattning 
Myndighetsnämnden har tagit emot länsstyrelsens beslut 551-8658-11 2582-
9105 om tillstånd för Bodens södra skjutfält. Nämnden har tidigare överklagat 
beslutet och begärt anstånd med att komma in med skäl till överklagandet 
fram till efter sammanträdet i juni. 
 
Nämnden konstaterar att de bullerriktlinjer som kommunen har föreslagit som 
villkor i samband med remissomgången inte ingår i beslutet. Nämnden anser 
inte att det är tillräckligt att begränsa antalet skjutdagar per år då det finns 
bostäder inom Älvsbyns kommun som störs av nu pågående verksamhet inom 
skjutfältet.  
 
Nämnden anser vidare att den utvidgning som söks inom den sydvästra delen 
och som går ända ut nära sjöarna Pite Altervattnet och Pålsträsk är olämplig 
eftersom det är från boende i de byar som ligger invid dessa sjöar som klago-
mål inkommit över störningar vid försvarets övningsverksamhet. Dessa byar 
har dessutom i kommunens översiktsplan pekats ut som lämpliga områden för 
landsbygdsutveckling eftersom de ligger in mot Fyrkanten som är en gemen-
sam arbetsmarknad för de fyra kommunerna och som kommunen har ansett 
vara lämpliga för bostäder för arbetspendlare. 
 
Nämnden överklagar mot bakgrund av detta länsstyrelsens beslut och begär att 
mark- och miljödomstolen beslutar att gränsvärden för buller enligt bilaga ska 
gälla för befintlig bebyggelse i närheten av skjutfältet samt att begäran om ut-
ökning av området i sydvästlig riktning avslås. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 23(25) 
 2013-06-13 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 51 Dnr 0043/13 – 427  forts 
 
ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖ-
BALKEN FÖR MILITÄR OCH CIVIL VERKSAMHET VID 
BODENS SÖDRA SKJUTFÄLT MED ÖVNINGSOMRÅDENA 
PAGLA, HEDEN OCH TORRKÖLEN, ARTILLERIÖAR SAMT 
SKJUTBANOR VID RÖDBERGET OCH PAGLA 

 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden i Älvsbyns kommun överklagar länsstyrelsens beslut och 
begär att mark- och miljödomstolen beslutar att gränsvärden för buller enligt 
bilaga ska gälla för befintlig bebyggelse i närheten av skjutfältet utöver de 
villkor som är beslutade, samt att Försvarsmaktens begäran om utökning av 
området i sydväst avslås. 
 
Myndighetsnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redogör för ärendet.  
 
Ordföranden föreslår att myndighetsnämnden i Älvsbyns kommun överklagar 
länsstyrelsens beslut och begär att mark- och miljödomstolen beslutar att 
gränsvärden för buller, enligt bilaga, ska gälla för befintlig bebyggelse i när-
heten av skjutfältet utöver de villkor som är beslutade, samt att Försvars-
maktens begäran om utökning av området i sydväst avslås. Nämnden bifaller 
förslaget. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 24(25) 
 2013-06-13 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 52 Dnr 0044/13 - 445 
 
RÖNNEN 19 - FÖRELÄGGANDE GÄLLANDE SVARTMÖGEL I 
LÄGENHET 
        0370/2012 HÄL 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Ärendet avslutas då problemet nu är åtgärdat. 
_____  
 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggkontoret fick den 6 november 2012 in ett klagomål från 
xxxxx xxxxxx gällande mögelpåväxt i sin lägenhet på Lomtjärnsgatan 20 B. 
xxxxx uppger att han vid flertalet tillfällen har försökt kontakta hyresvärden 
(Magnus Lind, Vistträsk Trä och Måleri AB) utan att få någon respons. I sam-
band med det inkomna klagomålet gjorde miljökontoret ett platsbesök där 
det konstaterades mögel i tak och mellan kakelfogar i badrum. Den 8 novem-
ber 2012 skickade miljökontoret ut en skrivelse där Vistträsk Trä och Måleri 
AB ombads komma in med synpunkter i ärendet och eventuella vidtagna/ 
planerade åtgärder senast den 13 december 2012. Med skrivelsen bifogades 
en svarsblankett samt bilder som togs i samband med platsbesöket. Då miljö-
kontoret inte fick svar inom remisstiden skickades en påminnelse ut den 14 
januari 2013. Vistträsk Trä och Måleri AB fick då en månad på sig att inkom-
ma med svar gällande klagomålet, vilket de inte gjorde.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggkontorets förslag till beslut är att förelägga Vistträsk Trä och 
Måleri AB att senast den 15 juli 2013 inkomma med vidtagna/planerade åt-
gärder gällande mögelpåväxt i badrum, samt utreda inomhusmiljön och åt-
gärda brister på Lomtjärnsgatan 20 B.  

Beslutsunderlag 

Platsbesök från miljökontoret, 2012-11-06 
Skrivelse gällande klagomål, 2012-11-08 
Påminnelse gällande klagomål, 2013-01-14  
 
Myndighetsnämnden 
Miljöinspektör Eva Blomgren rapporterar att hyresvärden nu har åtgärdat 
problemet. 
 
Ordföranden föreslår att ärendet avslutas, vilket nämnden bifaller. 
_____  
  
          forts 



 PROTOKOLL 25(25) 
 2013-06-13 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 52 Dnr 0044/13 – 445  forts 
 
RÖNNEN 19 - FÖRELÄGGANDE GÄLLANDE SVARTMÖGEL I 
LÄGENHET 

 
Beslutet skickas till 
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
VTAB, Magnus Lind, Lomtjärnsgatan 26, 942 32 Älvsbyn 
 
 

 


