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 PROTOKOLL 2(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 53 Dnr 0062/13 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2013-08-22 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna samt 
besluta om deltagande i Livsmedelsverkets Riksprojekt 2014. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Myndighetsnämnden 
• Yttrande angående överklagande av Länsstyrelsens i Norrbottens beslut 

2012-10-30, dnr 505-9817-12, strandskyddsdispens på fastigheterna 
Åkerdal 1:10 och 2:1, Mål nr M3107-12 

 
Kommunfullmäktige 
• Kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 1013 - Trafikutredning – Säkra 

skolvägar i Älvsbyn 
 
Länsstyrelsen Norrbotten 
• Beslut i anmälan om vattenverksamhet i Störhusbäcken, längs väg 662 

(objekt 58) i Älvsbyns kommun.Lst dnr 535-3099-13 (Dnr 247/13) 
• Beslut avseende samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för ombyggnad 

och förstärkning av befintlig 20 kV luftledning, PT 41112-L2 Etapp 1 
Nybyn, Älvsbyns kommun. Lst dnr 525-1457-12 (Dnr 245/13 ADM) 

• Information – Klimatförändringar i Älvsbyns kommun. 
Planeringsunderlag för anpassning till förändrat klimat. Lst dnr 7554-201 
(Dnr 288/13 DEL) 

• Beslut gällande tillstånd till täktverksamhet inom fastigheten Storfors 4:2 
i Älvsbyns kommun. Lst 551-4074-13 (Dnr 406/12 MTN) 

• Beslut om att upphäva länsstyrelsens beslut från den 24 januari 2013 i 
fråga om betydande miljöpåverkan för planerad ny verksamhet vid 
Korsträsk avfallsanläggning, Älvsbyns kommun. Lst dnr 551-10485-2012 
(MTN 2012/0329) 
 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
• Räddningstjänst i siffror – Statistik och analys 2012 
• Framställning av hotkartor enligt förordningen (2009:956) om 

översvämningsrisker 
 
Boverket 
• Bostadsmarknaden 2013-2014 – med slutsatser från bostadsmarknads-

enkäten 2013             forts 



 PROTOKOLL 3(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 53 Dnr 0062/13 – 200  forts 
 
DELGIVNINGAR MYN 2013-08-22 

 
 
Livsmedelsverket 
• Inbjudan till Riksprojekt 2014 – Ökad kontrollkompetens om livsmedel 

med närings- och hälsopåståenden 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
• Bygglov – en verksamhet under ständig utveckling 
 
Kommunförbundet Norrbotten 
• Slutrapport för projekt ”Stöd för kommuner i hantering av Strand-

skyddsregelverket” 
 
Svenskt Vatten 
• Skrift – Svenskt vatten P108: ”Introduktion till God Desinfektions-

Praxis, GDP” (277/13 ÖVR) 
 
Trafikverket 
• Beslut att fastställa arbetsplan för ombyggnad av väg 555, delen Sikfors-

Älvsbyn inom Piteå och Älvsbyns kommun, Norrbottens län  
(Dnr 143/09, 311) 

• Beslut om kungörelsedelgivning. (Dnr 143/09, 311) 

 
Naturvårdsverket 
• Ny rapport klar – Gifter och miljö (Dnr 276/13 ÖVR) 

 
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
 
Myndighetsnämnden 
Förslag att kommunen deltar i Livsmedelsverkets Riksprojekt 2014. 
_____  
 



 PROTOKOLL 4(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 54 Dnr 0065/13 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MYN 2013-08-22 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 17 maj 
t o m 25 juli 2013, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 5(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 55 Dnr 0055/13 - 216 
 
PETBERGSLIDEN 1:11, DEL AV - FÖRHANDSBESKED OCH 
STRANDSKYDDSDISPENS INFÖR AVSTYCKNING AV TVÅ 
FRITIDSHUSTOMTER 
        0291/2013 216 

Sveaskog Förvaltning AB 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Detaljplan krävs för området. 
 
Upplysningar, om avslag 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning. 
 
Handläggningsavgift 5 768 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Villkor 
Vid fastighetsbildning ska det finnas en fri passage om minst 30 meter från 
strandlinjen. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens inför avstyckning av 
två fritidshustomter inom del av fastigheten Petbergsliden 1:11, har inkommit 
till myndighetsnämnden. Arealen på fastigheterna är 2 000 – 2 500 kvm. 
 
Bakgrund 
Det aktuella området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser 
och ligger utanför område för sammanhållen bebyggelse.  
 
Det finns en befintlig fastighet ca 70 meter öster om de planerade avstyck-
ningarna. Väg kan anordnas gemensamt 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 bör detalj-
planeläggas. Kantzon mot vattnet om minst 30 meter lämnas för rörligt fri-
luftsliv och natur. 
          Forts 



 PROTOKOLL 6(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 55 Dnr 0055/13 – 216  forts 
 
PETBERGSLIDEN 1:11, DEL AV - FÖRHANDSBESKED OCH 
STRANDSKYDDSDISPENS INFÖR AVSTYCKNING AV TVÅ 
FRITIDSHUSTOMTER 

 
 
Myndighetsnämnden har 2013-05-08, § 28, meddelat ett negativt förhands-
besked för avstyckning av tre fritidshustomter i ett område cirka hundra 
meter från aktuell förfrågan. Anledningen till detta var att man önskade en 
detaljplaneläggning eftersom det finns ett tryck efter tomter i området och att 
genom detaljplan kunna upphäva strandskyddet. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inkomna yttranden (4 st) 
hänvisar till att det i det orörda området bl a finns ett artrikt småfågelliv, ett 
stort antal sjöfågelarter och ett fladdermusbestånd som kommer att störas av 
en exploatering.  Vid en ev exploatering kräver man att detaljplan upprättas 
där det framgår att en kantzon mot vattnet om minst 30 meter lämnas och 
där även framtida exploateringar framgår. Detaljplaneområdet ska omfatta 
hela Sveaskogs mark bort mot Tarmudden. 
 
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 70 meter. Enligt ansökan 
har man tänkt sig en fri passage om 15-20 meter. För att säkerställa att växt- 
och djurlivet i kantzonen inte påverkas alltför negativt bör den fria passagen 
utökas till minst 30 meter. Med den åtgärden bedömer miljö- och byggkon-
toret att syftet (7 kap 13 § MB) med strandskyddet uppfylls.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens, karta med önskade 
avstyckningar, fotografier från platsen. 
 
 
Beredningens förslag till beslut 
Föreslå nämnden besluta att kräva detaljplan för området. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 7(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 55 Dnr 0055/13 – 216  forts 
 
PETBERGSLIDEN 1:11, DEL AV - FÖRHANDSBESKED OCH 
STRANDSKYDDSDISPENS INFÖR AVSTYCKNING AV TVÅ 
FRITIDSHUSTOMTER 

 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att detaljplan krävs för området, 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(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 56 Dnr 0058/12 - 218 
 
ÅKERDAL 2:1 - BEGÄRAN ATT SKÄL ÖPPET REDOVISAS - 
DISPENS FRÅN STRANDSKYDDSBESTÄMMELSERNA 
        0230/2012 218 

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Nedanstående yttrande lämnas till xxxx xxxxxxxxxx, kompletterat med över-
gångsbestämmelserna från i lag om införande av miljöbalken, § 11. 
I övrigt avvaktas beslut i ärendet från mark- och miljödomstolen.  
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
xxxx xxxxxxxxxx har inkommit med skrivelse till myndighetsnämnden – 
Begäran om att skäl öppet redovisas enligt FVL 20 §. Se bilaga. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar avge följande yttrande: 
 
”För att en dispens från strandskydd ska gälla krävs det att en byggnad har 
påbörjats inom två år och färdigställts inom fem år efter beslut om dispens på 
det område som dispensen avser. Av denna anledning anser nämnden att det 
i dagsläget inte finns en gällande dispens från strandskyddsbestämmelserna på 
fastigheten Åkerdal 2:1 även om det skulle funnits ett regeringsbeslut eller 
beslut från annan instans om dispens. 
 
xxxx xxxxxxxxxx har begärt att nämnden redovisar sakliga skäl nämnden 
har funnit i regeringsbeslut 3101/76 som ger underlag för bedömningen att 
regeringen vid sitt beslut inte använt sig av sin dispensrätt.  
 
Myndighetsnämnden tar inte ställning till om det tidigare har funnits/finns ett 
beslut om dispens eller inte utan nämnden prövade i det ursprungliga ärendet 
frågan om det finns en gällande dispens grundad på ett äldre beslut.  
 
I skrivelsen 2013-06-20, som är undertecknad av myndighetsnämndens 
ordförande, har nämnden försökt belysa hur nämnden har grundat sitt beslut 
som rör huruvida det idag finns en gällande dispens eller inte. Nämnden har 
visserligen inte kunnat se ett uttryckligt beslut om dispens i de handlingar 
som nämnden tagit del av och tar inte ställning till eventuella underförstådda 
beslut. Oavsett om regeringen har beslutat om dispens eller inte så anser  
          forts 



 PROTOKOLL 9(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 56 Dnr 0058/12 – 218  forts 
 
ÅKERDAL 2:1 - BEGÄRAN ATT SKÄL ÖPPET REDOVISAS - 
DISPENS FRÅN STRANDSKYDDSBESTÄMMELSERNA 

 
nämnden att det idag inte finns en gällande dispens. Som skäl till att nämnden 
gör denna tolkning anförs följande: 
 
Ett beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med 
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den 
dag beslutet vann laga kraft. Nämnden kan inte finna att kommunen har 
behandlat någon ansökan om bygglov efter 1976 och så vitt nämnden känner 
till har det aldrig uppförts något fritidshus på fastigheten.  
 
Nämndens tidigare beslut i saken är överklagat och ärendet prövas av mark- 
och miljödomstolen. Nämnden ser fram emot att ta del av det beslutet när 
det kommer eftersom nämnden endast försöker uppnå att gällande regler och 
lagar följs. Visar det sig att nämnden har gjort en felaktig tolkning finns skäl 
att lära sig av det så att fel inte upprepas.” 
 
 
Jäv 
Christer Grahn, c, anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. 
 
Myndighetsnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. Hon har undersökt 
tidigare lagstiftning och funnit att övergångsbestämmelser i lag om införande 
av miljöbalken ska tillämpas i detta fall.  
 
Om det trots allt är så att det har funnits ett förordnande enligt äldre lag-
stiftning om undantag från strandskydd så finns det enligt lag om införande 
av miljöbalken (1998:811) övergångsbestämmelser som anger hur övergången 
till miljöbalken ska genomföras.  
 
Lag om införande av miljöbalken 
"11 §    Förordnanden om undantag från strandskydd som har meddelats 
enligt 15 § andra stycket första meningen naturvårdslagen (1964:822) i dess 
lydelse före den 1 juli 1994 skall omprövas med tillämpning av 7 kap. 13 § 
miljöbalken senast den 30 juni 1999. Har ett förordnande inte omprövats 
innan dess, upphör förordnandet att gälla." 
 
Nämnden kan inte finna att en omprövning har skett varför nämnden inte 
kan göra en annan tolkning än att strandskydd gäller för fastigheten och att 
det inte finns en gällande dispens eller undantag. 
          forts 



 PROTOKOLL 10(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 56 Dnr 0058/12 – 218  forts 
 
ÅKERDAL 2:1 - BEGÄRAN ATT SKÄL ÖPPET REDOVISAS - 
DISPENS FRÅN STRANDSKYDDSBESTÄMMELSERNA 

 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden avger ovanstående yttrande till xxxx 
xxxxxxxxxx, kompletterat med övergångsbestämmelserna. I övrigt avvaktas 
beslut i ärendet från mark- och miljödomstolen. Nämnden bifaller förslaget. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 
 
 
 



 PROTOKOLL 11(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 57 Dnr 0048/12 - 221 
 
KROKTRÄSK 1:42 - ANMÄLAN OM OVÅRDAD TOMT 
        0452/2011 221 

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxx xxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Avvakta med beslut om vite till efter den 30 september 2013.  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Anmälan om ovårdad tomt inkom till miljö- och byggkontoret 2011-11-10. 
Företrädaren för dödsboet meddelade via telefon att de inte är ägare till 
fastigheten, då dödsboet hade skulder och banken övertagit fastigheten. 
Sparbanken Nord uppgav i skrivelse 2012-01-26 att de inte äger fastigheten 
utan enbart pantbreven. 
 
Brodern till dödsboets företrädare meddelade via telefon 2012-05-21 att de 
inte är intresserade att behålla fastigheten och att den inte går att sälja. Helst 
vill man se att kommunen tar över fastigheten, då de bor söderut och inte har 
möjlighet att även i fortsättningen underhålla tomten och byggnaderna. 
 
Myndighetsnämnden beslutade 2012-06-21, § 53, att med stöd av 11 kap 19 § 
plan- och bygglagen (2010:900) besluta att förelägga fastighetsägaren att 
senast den 31 oktober 2012  
� rusta upp eller riva byggnaderna på fastigheten Krokträsk 1:42 
� ta bort skrot och bråte på tomten och invid byggnaderna. 
 
Föreläggandet förenas med ett vite om 150 000 kronor som ska betalas i 
det fall åtgärderna inte utförs. 
 
Dödsboets företrädare, xxxxxx xxxxxxx, begärde 2012-10-17, i e-post att få 
uppskov med åtgärderna då de sannolikt har fått tag på en köpare av fastig-
heten. De behöver därför tid att ordna med köpet/överlåtelsen, eftersom 
en av dödsbodelägarna är bosatt i USA. 
 
Myndighetsnämnden beslutade 2012-12-06, § 92, att förlänga tidsfristen 
t o m den 30 juni 2013. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Byggnadsinspektören var på platsbesök den 11 juli 2013 och kan konstatera 
att inga åtgärder har vidtagits för att ställa fastigheten i ordnat skick.    
           forts 



 PROTOKOLL 12(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 57 Dnr 0048/12 – 221  forts 
 
KROKTRÄSK 1:42 - ANMÄLAN OM OVÅRDAD TOMT 

 
Miljö- och byggkontoret har inte fått in någon begäran om förlängd tidsfrist, 
inte heller någon uppgift på att fastigheten har bytt ägare. Enligt lantmäteriet 
är xxxxxxxx dödsbo fortfarande lagfaren ägare. 
 
Miljö- och byggkontoret gör därför bedömningen att myndighetsnämnden 
bör ansöka hos mark- och miljödomstolen om att döma ut vitet om 150 000 
kronor. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Ärendet diskuteras vid nämndssammanträdet. 
 
Myndighetsnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har kontaktas av Börje Forslund, 
Fastighetsbyrån, som meddelar att mäklare försöker få någon att överta 
fastigheten. 
 
Ordföranden föreslår att nämnden avvaktar med beslut om vite till efter 
den 30 september 2013. Nämnden godkänner förslaget. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxx xxxxxxxxx 
 



 PROTOKOLL 13(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 58 Dnr 0063/13 - 221 
 
VISTHEDEN 1:150 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 
        0364/2013 221 

xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut  
Med stöd av 11 kap. 19 § och med hänvisning till 8 kap. 14 § plan- och 
bygglagen förelägga xxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxx) att senast den 31 
maj 2014 rusta upp eller riva bostadshuset på fastigheten Vistheden 1:150.  
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden besökte den 13 juni 2013 fastigheten Vistheden 1:150 
med anledning av ett klagomål som inkommit till miljö- och byggkontoret om 
att fastigheten var i mycket dåligt skick.  
 
Nämnden kunde konstatera att det fanns omfattande sprickbildning på husets 
putsade fasad samt att en del av sockeln till huset var sprucken i en bred 
längsgående spricka till vänster om dörren. Eftersom vägarbete pågick och 
gatan var avstängd gick det inte att komma till fastighetens baksida för att 
undersöka husets baksida, men den sida som är mot gatan har omfattande 
skador. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt 8 kap 14 § plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk hållas i vårdat 
skick och underhållas så att dess utformning och dess tekniska egenskaper i 
huvudsak bevaras. Det gäller såväl byggnadens bärförmåga, stadga och 
beständighet och säkerhet vid användning som byggnadens energihushållning 
och värmeisolering.  
 
Det finns på byggnadens sockel breda längsgående spricker som torde hindra 
funktionen hos eventuell isolering. Nämnden befarar att byggnaden kan rasa 
och att den kan utgöra en risk för den som använder huset eller vistas i när-
heten. 
 
Huset behöver, om det inte ska rivas, en ganska omfattande renovering 
för att säkerställa att egenskapskraven är uppfyllda. 
 
Beslutsunderlag 
Foton inlämnade av klaganden. 
 
          Forts 



 PROTOKOLL 14(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 58 Dnr 0063/13 – 221  forts 
 
VISTHEDEN 1:150 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 

 
 
Beredningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 19§ och med hänvisning 
till 8 kap. 14 § plan- och bygglagen förelägga xxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-
xxxx) att senast den 31 maj 2014 rusta upp eller riva bostadshuset på fastig-
heten Vistheden 1:150.  
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt beredningens förslag, vilket 
nämnden bifaller. 
_____ 
 
 
Beslutet skickas till 
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 59 Dnr 0045/13 - 221 
 
HÖKEN 6 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 
        0124/2012 HÄL 

Tvillingbo AB, Box 73, 942 22 Älvsbyn 
 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap. 19 § och med hänvisning till 8 kap. 15 § plan- och bygg-
lagen förelägga Tvillingbo AB såsom fastighetsägare att senast den 30 septem-
ber 2013 städa av tomten med avseende på fordonet SAAB 9000, med reg. nr 
CFB 761, brunnslock, betongrester, plintar, jordhög, grävskopa, gammal 
trappa, lastpallar, markplattor och betongbalkar. Föreläggandet förenas med 
stöd av 11 kap 37 § plan- och bygglagen med vite om 50 000 kronor som ska 
utdömas om tomten inte senast den 30 september 2013 har avstädats. 
_____ 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Klagomål om olägenhet på fastigheten 6 inkom den 30 april 2012 till miljö- 
och byggkontoret via telefonsamtal. Klaganden uppgav att fastigheten var 
belamrad med skrotbilar, en husvagn, betongbalkar, betongplattor, en gam-
mal trappa, högar med lastpallar, trävirke , betongrester och en grävskopa. 
Allt detta utgjorde en olycksrisk, speciellt för barn. 
 
En skrivelse skickades till fastighetsägaren den 2 maj 2012 där denne ombads 
inkomma med synpunkter på klagomålet och eventuella uppgifter om vid-
tagna/planerade åtgärder. I telefonsamtal den 21 maj 2012 uppgav fastighets-
ägaren att skrotbilarna polisanmälts, samt att betong och pallar mm kommer 
att tas bort när tjälen gått ur marken. 
 
Vid en inspektion på platsen den 1 augusti 2012 konstaterades att fastigheten 
fortfarande var lika belamrad med bråte. Den 2 augusti 2012 skickades en 
kommunikation om ett föreläggande där fastighetsägaren fick möjlighet att 
yttra sig. Inget yttrande har inkommit. 
 
Ytterligare ett klagomål inkom till miljö- och byggkontoret den 11 juni 2013. 
Vid en inspektion samma dag var fastigheten belamrad med skrotbilar, en 
husvagn, högar med lastpallar, betongrester, markplattor, en gammal trappa 
och gatubrunnslock.  
 
Miljö- och byggkontoret har skrivit till fordonens ägare och bett dem att 
flytta fordonen. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 16(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 59 Dnr 0045/13 – 221  forts 
 
HÖKEN 6 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 

 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska en tomt hållas i 
vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande 
olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.  
 
Flera klagomål på den ovårdade tomten har inkommit och de uppföljande 
inspektionerna har visat att klagomålen var befogade.  
 
Från tomten behöver fastighetsägaren låta avlägsna det som kan utgöra en 
olycksrisk på fastigheten Höken 6: Fordonet SAAB 9000, med reg. nr CFB 
761, brunnslocken, betongrester, plintarna, jordhögen, grävskopan och den 
gamla trappan på fastighetens innergård. På den sida av fastigheten som 
angränsar till Skolgatan behöver fastighetsägaren avlägsna lastpallarna, mark-
plattorna och betongbalkarna. 
 
Förslag till beslut 
Nämnden föreslås besluta att med stöd av 11 kap. 19 § och med hänvisning till 
8 kap. 15 § plan- och bygglagen förelägga Tvillingbo AB såsom fastighetsägare 
att senast den 30 september 2013 städa av tomten med avseende på fordonet 
SAAB 9000, med reg. nr CFB 761, brunnslocken, betongrester, plintarna, 
jordhögen, grävskopan, den gamla trappan lastpallarna, markplattorna och 
betongbalkarna. Föreläggandet förenas med stöd av 11 kap 37 § plan- och 
bygglagen med vite om 50 000 kronor som ska utdömas om tomten inte 
senast den 30 september 2013 har avstädats. 
 
Beslutsunderlag 
Platsbesök, 2012-04-30 
Skrivelse gällande klagomål, 2012-05-02 
Telefonkontakt med fastighetsägare, 2012-05-21 
Kommunicering inför föreläggande, 2012-08-02 
Platsbesök, 2013-06-11 
 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____ 
 
 
Beslutet skickas till 
Tvillingbo AB, Box 73, 942 22 Älvsbyn     forts 



 PROTOKOLL 17(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 59 Dnr 0045/13 – 221  forts 
 
HÖKEN 6 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 

 
 
 

Hur man överklagar 

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

 
 
 



 PROTOKOLL 18(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 60 Dnr 0080/11 - 222 
 
FINNÄSET 1:27 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 

 
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx    
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Ärendet återremitteras för fortsatt handläggning. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
I oktober 2010 tillskrevs ägaren till fastigheten Finnäset 1:27 angående att det 
till hälften nedbrunna bostadshuset på fastigheten inte hade rivits bort och att 
tomten var nedskräpad. Fastighetsägaren skickade in en svarsskrivelse där 
hon ville ha anstånd med att riva byggnaden till hösten 2011.  
 
Fastighetsägaren kontaktades per telefon i september 2011 och ville då ha 
ytterligare anstånd till hösten 2012 med att riva huset. Vidare meddelade 
fastighetsägaren att tomten skulle städas av under hösten 2011. 
 
Myndighetsnämnden beslutade 2011-09-15 att förelägga fastighetsägaren att 
riva byggnaden och städa av tomten senast den 30 juni 2012. Föreläggandet 
förenades med ett vite om 50 000 kronor. 
 
En förlängning av tiden för rivning av byggnaden beviljades till och med den 
31 juli 2012.  
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska en tomt hållas i 
vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande 
olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.  
 
Byggnaden revs 2012 men avstädning av tomten har inte färdigställts. Den 25 
juli 2013 gjordes en uppföljande inspektion varvid det konstaterades att det 
nu finns ganska mycket rivningsavfall, gamla bildelar och annat avfall kvar på 
fastigheten som därför upplevs mycket ovårdad.  
 
Från tomten behöver fastighetsägaren låta avlägsna grunden, murstocken 
som står kvar och allt annat rivningsavfall, till exempel rivningsvirke och spån 
samt inredningsdetaljer från själva huset. Därutöver behöver däck, bildelar, 
plastdunkar, plast, möbler, plåt, glas och annat avfall tas bort från fastigheten. 
 
          Forts 



 PROTOKOLL 19(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 60 Dnr 0080/11 – 222  forts 
 
FINNÄSET 1:27 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 

 
 
Förslag till beslut 
Nämnden föreslås besluta 
 

1. enligt 11 kap. 37 § plan- och bygglagen ansöka hos mark- och miljödom-
stolen om utdömande av 50 000 kronor i vite för överträdelse av myndig-
hetsnämndens föreläggande 2011-09-15 riktat till xxxxx xxxx (xxxxxx-xxxx) 
såsom fastighetsägare, 
 

2. med stöd av 11 kap. 19 § och med hänvisning till 8 kap. 15 § plan- och 
bygglagen förelägga xxxxx xxxx (xxxxxx-xxxx) såsom fastighetsägare att 
senast den 30 september 2013 städa av tomten med avseende på husgrund, 
murstock, spån, rivningsvirke, plåt, däck, bildelar, plastdunkar, plast, möbler, 
hyllor, inredningsdetaljer, glas och annat avfall. Föreläggandet förenas med 
stöd av 11 kap 37 § plan- och bygglagen med ett nytt vite om 50 000 kronor 
som ska utdömas om tomten inte senast den 30 september 2013 har 
avstädats. 
 
 
Upplysning 
En uppföljande inspektion kommer att utföras efter den 30 september 2013. 
 
Avfall får inlämnas till återvinningscentralen i Älvsbyn. Avfall ska vara väl 
sorterat. Sorterat avfall i mindre mängd får lämnas av hushållen utan kostnad. 
 
Bilder från uppföljande inspektion presenteras på sammanträdet.  
 
 
Myndighetsnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson meddelar att fastighetsägaren hört av sig 
och att avstädning planeras. 
 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras i väntan på utlovad avstäd-
ning. Nämnden bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
Beslutet skickas till 
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
 



 PROTOKOLL 20(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 61 Dnr 0064/13 - 228 
 
VISTHEDEN 1:75 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD BYGGNAD 
        0471/2007 228 

xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap. 19 § och med hänvisning till 8 kap. 14 § plan- och 
bygglagen förelägga fastighetsägaren, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx-
xxxx), att senast den 31 maj 2014 rusta upp eller riva bostadshuset på 
fastigheten Vistheden 1:75.  
 
Föreläggandet förenas med stöd av 11 kap 37 § plan- och bygglagen och 
enligt 4 § lagen (1985:206) om viten, med ett löpande vite om 10 000 kronor 
att utdömas för varje påbörjad månad som åtgärder inte är vidtagna på fastig-
heten efter den 31 maj 2014. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden besökte den 13 juni 2013 fastigheten Vistheden 1:75 
med anledning av att nämnden ville följa upp tidigare klagomål. 
 
Nämnden kunde konstatera att ingenting har hänt på fastigheten trots tidigare 
skrivelser och kontakter via telefon och e-post med fastighetsägaren. Bygg-
naden, som ligger vid Köpmangatan, har förspikade fönster och fasaden som 
består av eternitplattor är inte underhållen. Vegetationen hade ännu inte vid 
inspektionstillfället hunnit bli så hög.  
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt 14 § plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och 
underhållas så att dess utformning och dess tekniska egenskaper i huvudsak 
bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnads-
verkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig 
synpunkt. 
 
Eftersom tomten ligger i centrum av byn och i blickfånget för de som bor 
eller besöker byn Vistträsk, bör byggnaden antingen rustas upp så att den 
bättre passar in i omgivningen eller rivas bort. Huset behöver, om det inte ska 
rivas, en ganska omfattande renovering för att säkerställa att egenskapskraven 
är uppfyllda då huset har stått tomt en längre tid. 
 
Fastighetsägaren har inte vidtagit åtgärder på fastigheten trots försäkran om 
att den skulle rivas under 2012 tillsammans med en annan byggnad som han 
då var ägare till. Därför bör nämnden nu överväga att förena beslut om 
åtgärdsföreläggande med ett vite för att säkerställa att byggnaden rustas eller 
rivs.          forts 



 PROTOKOLL 21(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 61 Dnr 0064/13 - 228 
 
VISTHEDEN 1:75 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD BYGGNAD 
 
 
Beredningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 19 § och med hänvisning 
till 8 kap. 14 § plan- och bygglagen förelägga fastighetsägaren, xxxx xxxxxxx 
xxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxx), att senast den 31 maj 2014 rusta upp eller riva 
bostadshuset på fastigheten Vistheden 1:75.  
 
Föreläggandet förenas med stöd av 11 kap 37 § plan- och bygglagen och 
enligt 4 § lagen (1985:206) om viten, med ett löpande vite om 10 000 kronor 
att utdömas för varje påbörjad månad som åtgärder inte är vidtagna på fastig-
heten efter den 31 maj 2014. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt förslaget, vilket nämnden 
bifaller. 
 
 
Upplysning 
Det är mark- och miljödomstolen som dömer ut vite enligt plan- och bygg-
lagen efter ansökan från tillsynsmyndigheten. 
 
Ett löpande vite innebär att för varje gång tiden löper ut, i detta fall vid 
varje påbörjad månad, ska 10 000 kronor betalas fram till dess att kraven 
i föreläggandet är uppfyllda.  
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur man överklagar 
Den som vill överklaga myndighetsnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. 
Skrivelsen ska lämnas till Myndighetsnämnden, 942 85 Älvsbyn. 

 
Överklagandet ska ha kommit in till myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i 
beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni 
vill åberopa till stöd för Er talan. 
 



 PROTOKOLL 22(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 62 Dnr 0053/13 - 231 
 
LEKEN 12 - NYBYGGNAD AV AFFÄRSLOKAL 
        0294/2013 231 

Fastica 61 AB, Box 50008, 721 84 Västerås 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bygglov beviljas med liten avvikelse med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
 
Handläggningsavgift 66 891 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Kontrollansvarig: Peter Häggblad, c/o WSP Management, Box 502, 
901 10 Umeå 
 
Tekniskt samråd ska genomföras. 
 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
Följande handlingar ska inlämnas minst en vecka innan tekniskt samråd: 
� Förslag till kontrollplan 
� Energiberäkning 
� Redovisning av tak-, vägg- och grundkonstruktion 
 
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 affärslokal på fastigheten Leken 
12 har inkommit till myndighetsnämnden 
 
Bakgrund 
För fastigheten gäller detaljplan, lagakraftvunnen 2012-11-27. 
Planbestämmelser: C, <7.0> = centrumbebyggelse, högst 7,0 meters 
byggnadshöjd. 
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att största 
tillåtna byggnadshöjd överskrids med 2,5 – 3,0 meter för en del av byggna-
den. 
          Forts 



 PROTOKOLL 23(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 62 Dnr 0053/13 – 231  forts 
 
LEKEN 12 - NYBYGGNAD AV AFFÄRSLOKAL 

 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Erinran har inkommit 
från ägarna av fastigheten Lärkan 9, med krav på bl a buffertzon och insyns-
skydd mot parkeringen.  
 
Från räddningstjänsten framförs önskemål om att få delta på byggmöten som 
rör brandlarm.  
 
Älvsbyns Energi AB har frågor som rör ev flyttning av huvudledning för VA. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, plan- och fasadritningar, sektionsritningar, situa-
tionsplan, brandskyddsdokumentation. 
 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Byggnationen bedöms uppfylla kraven i 2 och 8 kap plan- och bygglagen. 
 
När det gäller tillgängligheten så är den i huvudsak uppfylld. Viss tveksamhet 
är det dock om alla handikapp-platserna är högst 25 meter från entrén. De 
inritade platserna är också alltför smala för att kunna användas på ett bra sätt. 
 
När det gäller överskriden byggnadshöjd finns en tumregel att högst 1/3 av 
längden på byggnaden får överskridas och i det här fallet är det ca 1/4. Miljö- 
och byggkontoret gör därför bedömningen att avvikelsen kan anses som 
mindre och kan godtas. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bygglov beviljas med liten avvikelse med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____ 
 
 
Beslutet skickas till 
Fastica 61 AB, Box 50008, 721 84 Västerås 
 
 
          forts 



 PROTOKOLL 24(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 62 Dnr 0053/13 – 231  forts 
 
LEKEN 12 - NYBYGGNAD AV AFFÄRSLOKAL 

 
 
 

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 25(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 63 Dnr 0061/13 - 231 
 
ARVIDSTRÄSK 1:41 - ANSÖKAN OM RIVNINGLOV SAMT BYGG-
LOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS FÖR ÅTERUPPFÖRANDE 
AV FRITIDSHUS 
        0360/2013 231 

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Bevilja rivningslov med stöd av 9 kap 34 § plan- och bygglagen (PBL) 
2. Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (PBL) 
3. Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken (MB) med stöd av 7 kap 18 

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

 
 
Handläggningsavgift 13 636 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
För anordnande av enskild avloppsanläggning, krävs tillstånd från miljö-
kontoret. 
 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de fått del av beslutet 
om de kommer att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. 
 
Kontrollansvarig krävs ej. 
 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas. 
 
Tekniskt samråd ska genomföras. 
 
Bygglov och strandskyddsdispens upphör att gälla om byggnadsarbetena inte 
har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet 
vann laga kraft. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om rivningslov för tidigare byggnad samt ansökan om bygglov och 
strandskyddsdispens inför nybyggnad av fritidshus om ca 63 kvm (inkl. altan) 
på fastigheten Arvidsträsk 1:41, har inkommit till miljö- och byggkontoret. 
Byggnaden ska ersätta en befintlig byggnad och placeras ca 20 meter från sjön 
Yttre Arvidsträsket. 
          forts 



 PROTOKOLL 26(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 63 Dnr 0061/13 – 231  forts 
 
ARVIDSTRÄSK 1:41 - ANSÖKAN OM RIVNINGLOV SAMT BYGG-
LOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS FÖR ÅTERUPPFÖRANDE 
AV FRITIDSHUS 

 
Bakgrund 
Fastigheten omfattar inte detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
utanför område för sammanhållen bebyggelse.  
 
Fastigheten ligger inom strandskyddat område, men inte inom område för LIS. 
 
Fastigheten är idag bebyggd med ett fritidshus som är tänkt att ersättas av ett 
fritidshus av samma storlek. 
 
Berörd sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Ingen erinran har inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Då byggnaden ersätter en befintlig byggnad i samma storleksordning 
bedömer miljö- och byggkontoret att det inte finns några kända hinder mot 
byggnationen. 
 
När det gäller förbudet mot uppförande av byggnader i 7 kap 15 § miljöbalken 
(strandskydd) bedömer miljö- och byggkontoret att platsen är ianspråktagen 
(7 kap 18 c § 1 MB). Det finns redan en byggnad på den plats där ersättnings-
byggnaden ska uppföras efter rivning. Enligt Naturvårdsverkets handbok 
(2009:4) är ersättningsbyggnader ett godtagbart skäl för att bevilja en dispens 
från strandskyddet.  
 
Befintlig tomtplats kommer att användas. Miljö- och byggkontoret bedömer att 
livsbetingelserna för växt- och djurliv inte väsentligen kommer att försvåras. 
Allmänhetens tillgång till stranden bedöms inte komma att påverkas av 
etableringen.  
 
Beredningens förslag till beslut 
1. Bevilja rivningslov med stöd av 9 kap 34 § plan- och bygglagen (PBL) 
2. Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (PBL) 
3. Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken (MB) med stöd av 7 kap 18 

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

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



 PROTOKOLL 27(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 63 Dnr 0061/13 – 231  forts 
 
ARVIDSTRÄSK 1:41 - ANSÖKAN OM RIVNINGLOV SAMT BYGG-
LOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS FÖR ÅTERUPPFÖRANDE 
AV FRITIDSHUS 

 
 
Beslutet ska skickas till 
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur man överklagar 
Den som vill överklaga myndighetsnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i 
Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Myndighetsnämnden, 942 85 Älvsbyn. 
 

Överklagandet ska ha kommit in till myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i 
beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni 
vill åberopa till stöd för Er talan. 



 PROTOKOLL 28(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 64 Dnr 0052/13 - 233 
 
KORSTRÄSK 1:93 - NYBYGGNAD AV ALTANTAK 
        0226/2013 233  

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bygglov beviljas med liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 b § plan- och 
bygglagen. Startbesked beviljas med stöd av 10 kap 23, 24 §§ plan- och 
bygglagen. 
 
 
Handläggningsavgift 2 028 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
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. 
 
Kontrollplan: 
Sökanden ska meddela myndighetsnämnden när byggnadsarbetena är slut-
förda. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tak över altan på fastigheten 
Korsträsk 1:93 har inkommit till myndighetsnämnden 
 
Bakgrund 
Fastigheten omfattas av detaljplan, fastställd 1954. Planbestämmelse: B = 
bostadsändamål. 
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att 
byggnationerna helt placeras på punktprickad mark, dvs mark som inte får 
bebyggas. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Ingen erinran har 
inkommit. 
 
 forts 



 PROTOKOLL 29(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 64 Dnr 0052/13 - 233  forts 
 
KORSTRÄSK 1:93 - NYBYGGNAD AV ALTANTAK 

 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt gällande praxis är en liten avvikelse med avseende på punktprickad 
mark ca 10 %. I det här fallet placeras byggnaden helt på punktprickad mark. 
Miljö- och byggkontoret bedömer att avvikelsen inte kan vara liten och bygg-
lovet bör därför avslås. 
 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, plan- och fasadritningar, situationsplan 
 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bygglov beviljas med liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 b § plan- och 
bygglagen. Startbesked beviljas med stöd av 10 kap 23, 24 §§ plan- och 
bygglagen 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, plan- och fasadritningar, situationsplan 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
____  
 
 
Beslutet skickas till 
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx 
 
 

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 30(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 65 Dnr 0051/13 - 233 
 
SPARVEN 9 - TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS OCH 
ANORDNANDE AV TAKKUPA 
         0290/2013 233 

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen 
 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
Kontrollplan för uterummet ska inlämnas innan startbesked meddelas. 
 
 
Handläggningsavgift 4 805 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Kontrollansvarig krävs ej. 
 
Konstruktionen ska dimensioneras av sakkunnig. 
 
Byggnadsmaterial ska ha bestyrkta egenskaper. 
 
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 enbostadshus med inglasat uterum 
och takkupa på fastigheten sparven 9 har inkommit till myndighetsnämnden. 
 
Bakgrund 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1956. Planbestämmelser: B, F, 
II = bostadsändamål, friliggande byggnader, högst två våningar. 
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att 
uterummet delvis placeras på punktprickad mark, dvs mark som inte får 
bebyggas. 
 
          Forts 



 PROTOKOLL 31(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 65 Dnr 0051/13 – 233  forts 
 
SPARVEN 9 - TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS OCH 
ANORDNANDE AV TAKKUPA 

 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Ingen erinran har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt praxis får en liten del av en byggnad placeras på punktprickad mark för 
att kunna inrymmas i begreppet liten avvikelse. I det här fallet är det endast ett 
hörn av tillbyggnaden som placeras på prickad mark och därför gör miljö- och 
byggkontoret bedömningen att avvikelsen kan anses vara liten och bör god-
kännas. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, plan- och fasadritningar, situationsplan 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen 
 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
Kontrollplan för uterummet ska inlämnas innan startbesked meddelas. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 

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 32(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 66 Dnr 0054/13 - 245 
 
SÖDRA VISTTRÄSK 1:7 M. FL. - SAMRÅD MED LANTMÄTERIET 
ANGÅENDE FASTIGHETSREGLERING 
        0323/2013 245 

Lantmäteriet, 933 21 Arvidsjaur 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Föreslå Lantmäterimyndigheten att avstyrka fastighetsbildning med hänsyn 
till att det ej är LIS-område eller finns särskilda skäl som motiverar att 
avstyckning får ske mot vattnet. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Begäran om samråd inför fastighetsreglering avseende fastigheterna Södra 
Vistträsk 1:7, 1:11, 1:20 och 1:23. Ansökan avser ett utökande av fastig-
heterna fram till strandlinjen mot Södra Vistträsket. 
 
Anledningen är att marken tidigare har använts till jordbruket men när 
verksamheten upphört växer dessa igen. Därför vill man utöka sina fastig-
heter för att kunna röja och sköta om marken, men också för att möjliggöra 
båtplatser. 
 
Bakgrund 
Aktuellt område omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och 
ligger utanför område för sammanhållen bebyggelse. 
 
Området omfattas av strandskydd och ligger utanför område för LIS. 
 
Ett positivt förhandsbesked har beviljats i området 2011-06-08, § 43. Efter-
som inget bygglov har inkommit under tvåårsperioden har detta beslut dock 
förfallit. Myndighetsnämnden beslutade också att inte bevilja strandskydds-
dispens eftersom inget särskilt skäl finns för dispens. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Strandskyddets syften är att långsiktligt trygga förutsättningarna för allemans-
rättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtliv på land och i vatten. 
 
Rekommendationerna i Naturvårdsverkets handbok, 2009:4, är att minst 
några tiotal meter i bredd ska vara tillgängligt för allmänheten. Aktuella 
fastigheter är så pass stora att byggnationer av bostadshus kan ske utanför  
          forts 



 PROTOKOLL 33(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 66 Dnr 0054/13 – 245  forts 
 
SÖDRA VISTTRÄSK 1:7 M. FL. - SAMRÅD MED LANTMÄTERIET 
ANGÅENDE FASTIGHETSREGLERING 

 
strandskyddsområdet. Om man önskar att anordna en brygga så ska ärendet 
prövas med bygglov och strandskyddsdispens i vanlig ordning. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om samråd, kartbilagor 
 
Beredningens förslag till beslut 
Föreslå Lantmäterimyndigheten att avstyrka fastighetsbildning med hänsyn 
till att det ej är LIS-område eller finns särskilda skäl som motiverar att 
avstyckning får ske mot vattnet. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Lantmäteriet, Att. Annica Olovsson, Box 79, 933 21 Arvidsjaur 
 
 



 PROTOKOLL 34(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 67 Dnr 0046/13 - 400 
 
KOMMUNENS DELTAGANDE I MILJÖSAMVERKAN 
NORRBOTTEN 

 
Myndighetsnämnden beslut 
Älvsbyns kommun deltar i Miljösamverkan Norrbotten. 
_____ 
 
 
Sammanfattning 
Norrbottens kommuner avser att inleda en samverkan under namnet 
Miljösamverkan Norrbotten. Samverkan ska samordnas av kommunför-
bundet Norrbotten och en person ska anställas på halvtid som projekt-
ledare/administratör för gemensamma projekt. Se bilaga. 
 
Ärendebeskrivning 
Älvsbyns kommun har via representanter för Fyrkanten under många år 
deltagit i ett tillsynsråd som har samordnats av länsstyrelsen i Norrbotten 
gällande frågor inom miljöbalkens område. Älvsbyn har varit representerat av 
först Luleå och senare Boden enligt vad som har överenskommits i Fyrkan-
tens nämndsordförande och chefsgrupp. En utvärdering av tillsynsrådets 
verksamhet visade på att det främst är de aktivt representerade kommunerna 
som varit engagerade i samverkan. Gemensamma projekt har varit tunga att 
driva och administrera då personalen är hårt belastad med löpande verksam-
het och inte har tillräckligt med tid att avsätta för att leda och administrera 
projekten. Genomförda tillsynsprojekt har ansetts vara mycket bra och har 
varit till stor nytta för deltagande kommuner. Tillsynsrådet har även arbetat 
med fortbildningsfrågor i samråd med länsstyrelsen inför anordnande av 
länsstyrelsens tillsynsdagar. 
 
Efter utvärderingen har chefer och nämndsordföranden i Norrbottenskom-
munerna vid ett möte i Gällivare i maj 2013 kommit överens om att försöka 
starta upp en ännu bredare miljösamverkan som ett projekt med kommunför-
bundet som sammanhållande länk och med en person anställd på halvtid som 
ska vara projektledare för gemensamma projekt. Det är en förhoppning att 
ännu fler kommuner kan vara med i olika projekt om den administrativa 
bördan lättar. Kostnaderna ska fördelas mellan kommunerna. 
 
För Älvsbyns del blir den årliga kostnaden, om övriga kommuner deltar, 8000 
kronor i grundavgift samt 0,25 kronor per medborgare. Eftersom samverkan 
bedöms ge effektiviseringsvinster bör kostnaden inrymmas inom befintlig 
ram för Miljö bygg räddning som därmed kan utföra fler avgiftsbelagda till-
synsbesök. 
          forts 



 PROTOKOLL 35(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 67 Dnr 0046/13 – 400  forts 
 
KOMMUNENS DELTAGANDE I MILJÖSAMVERKAN 
NORRBOTTEN 

 
Tillsynsprojekt är ofta både lärorika och tillför samordningsvinster för kom-
munerna samt att de leder i riktning mot en likartad bedömning och rättvisa 
bland näringsidkare och medborgare i de olika kommunerna. Samverkan 
kräver att de samverkande parterna avsätter resurser för att driva och delta i 
olika samverkansprojekt. Miljö- och byggchefen bedömer att det kan vara en 
stor fördel att samla projektledning och administration genom en gemensam 
resurs istället för att dessa arbetsuppgifter hamnar på spridda handläggare i 
kommunen som redan har en hög arbetsbelastning. Sammantaget anser 
miljö- och byggchefen att kommunen bör delta i Miljösamverkan Norr-
botten.  
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att Älvsbyns kommun deltar i Miljösamverkan 
Norrbotten. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 36(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 68 Dnr 0058/13 - 408 
 
BONDEN 2 - UPPFÖLJANDE INSPEKTION AV SOLARIUM 
        0343/2013 HSK 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Förelägga Älvsby simhall att åtgärda bristerna senast 2013-09-30. Om brist 
nummer 1 inte åtgärdats vid det datumet kommer myndighetsnämnden att 
besluta om stängning av solariet.  
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Den 14 juni 2013 gjordes en inspektion av solarierna vid Älvsby simhall. 
Inspektionen föranledde anmärkningar på: 
 
1. Ansiktsrören i solarium nr.2 finns inte med i Strålsäkerhets-

myndighetens förteckning över godkända ersättningsrör. Enligt 
Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ska rör som används i 
solarier vara godkända av myndigheten.  
 

2. Varningstext för UV-strålning saknades på solarium nr.1.  
 
3. Strålsäkerhetsmyndighetens råd och information med rubriken ”Råd 

för att skydda din hälsa” ska finnas anslaget i minst format A3. 
 
En skrivelse skickades till Älvsby simhall om att bristerna bör åtgärdas 
snarast, dock senast vecka 29 2013. En uppföljande inspektion gjordes 16 
juli 2013 där det konstaterades att punkt 3 var åtgärdad men inte punkt 1 
och 2.  
 
 
Beredningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att förelägga Älvsby simhall att åtgärda 
bristerna senast 2013-09-30. Om brist nummer 1 inte åtgärdats vid det 
datumet kommer myndighetsnämnden att besluta om stängning av solariet.  
 
Lagrum 
5, 7 §§ och bilaga 3, avsnitt 1. Strålsäkerhetsmyndighetens författnings-
samling (2012:5) 
 
 
Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar från inspektion 2013-06-14 och 2013-07-16 
          forts 



 PROTOKOLL 37(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 68 Dnr 0058/13 – 408  forts 
 
BONDEN 2 - UPPFÖLJANDE INSPEKTION AV SOLARIUM 

 
 
Myndighetsnämnden 
Anders Nilsson, VD vid Älvsbyns Fastigheter AB, har meddelat att nya rör 
är beställda och att solariet är stängt tills nya rör är på plats. 
 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Älvsby Simhall, Parkgatan 2, 942 85 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 38(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 69 Dnr 0059/13 - 408 
 
HÖKEN 2 - UPPFÖLJANDE INSPEKTION AV SOLARIE-
ANLÄGGNING 
        0344/2013 HSK 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Förelägga Sun Tan att åtgärda bristerna senast 2013-09-30. Om brist nummer 
1 inte åtgärdats vid det datumet kommer myndighetsnämnden att besluta om 
stängning av solarierna.  
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Den 14 juni 2013 gjordes en inspektion av solarierna vid Sun Tan. 
Inspektionen föranledde anmärkningar på: 
 
1. Längsta möjliga soltid på 15 minuter, enligt 8 § SSMFS 2012:5, överstigs i 

samtliga solarium. 
 

2. Varningstext för UV-strålning saknades på samtliga solarium.  
 
3. Strålsäkerhetsmyndighetens råd och information med rubriken ”Råd för 

att skydda din hälsa” ska finnas anslaget i minst format A3. 
 
En skrivelse skickades till Sun Tan om att bristerna bör åtgärdas snarast, dock 
senast vecka 29 2013. En uppföljande inspektion gjordes 16 juli 2013 där det 
konstaterades att bristerna inte var åtgärdade.  
 
Beredningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att förelägga Sun Tan att åtgärda bristerna 
senast 2013-09-30. Om brist nummer 1 inte åtgärdats vid det datumet 
kommer myndighetsnämnden att besluta om stängning av solarierna.  
 
Lagrum 
7, 8 och 9 §§ och bilaga 3, avsnitt 1 och 3. Strålsäkerhetsmyndighetens 
författningssamling (SSMFS) (2012:5) 
 
Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar från inspektion 2013-06-14 och 2013-07-16 
 
Myndighetsnämnden 
Sun Tan har meddelat att de via en gemensam organisation har en generell 
dispens som gäller längsta soltid. Dispensen slutar gälla den 1 september 
2013.        forts 



 PROTOKOLL 39(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 69 Dnr 0059/13 – 408  forts 
 
HÖKEN 2 - UPPFÖLJANDE INSPEKTION AV SOLARIE-
ANLÄGGNING 

 
 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Sun Tan, c/o Niclas Nilsson Försäljning AB, Barkargatan 15, 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 40(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 70 Dnr 0060/13 - 409 
 
TILLSYNS- OCH KONTROLLRAPPORT FÖR PERIODEN  

2013-04-12—2013-07-25 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Lägga redovisningen till handlingarna 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret har genomfört kontroller och tillsyn samt medverkat 
på samråd och samverkansprojekt under perioden 12 april t o m 25 juli 2013, 
vilket redovisas i bilaga till ärendet. 
 
Förslag till beslut 
Lägga redovisningen till handlingarna 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 41(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 71 Dnr 0049/13 - 422 
 
PRINCIPBESLUT GÄLLANDE SJÖVÄRME INOM ÄLVSBYNS 
KOMMUN 

 
Myndighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa riktlinjer för sjövärme inom Älvsbyns kommun, enligt bilaga. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret lyfte frågan på sammanträdet i juni om principer för 
etablering av sjövärmeanläggningar. Ett stort antal sjövärmeanläggningar i en 
sjö kan ge upphov till framtida problem för bland annat båttrafik. Det finns 
även en risk att anläggningarna hamnar för nära ledningsnät i sjöarna eller att 
de går sönder och fastigheterna skadas. Nämnden beslutade att bjuda in till ett 
dialogmöte med Muskus byamän den 27 juni i Muskus byastuga med anled-
ning av att Muskus är en av de sjöar där det finns många anläggningar. Nämn-
den representerades av vice ordförande Lars-Gunnar Näsström och tjänste-
män från miljö- och byggkontoret. 
 
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. Miljö- och byggchefen har tagit fram ett 
förslag till riktlinjer för sjövärme inom Älvsbyns kommun. 
 
Förslag till beslut 
Anta riktlinjer enligt bilagt förslag. 
 
 
Myndighetsnämnden 
Lars Gunnar Näsström, s, föreslår att riktlinjerna antas och överlämnas till 
kommunfullmäktige för fastställande.   
 
Ordföranden ställer proposition på Näsströms förslag och finner att nämnden 
bifaller förslaget. 
_____  
 
 
 



 PROTOKOLL 42(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 72 Dnr 0067/13 - 424 
 
PRINCIPBESLUT VID ÄNDRING OCH/ELLER NYANLÄGG-
NING AV AVLOPP 
         0370/13 AVL 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Ärendet återremitteras för förtydligande av de uppgifter som ska komplet-
teras.  
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden fastställde 2012-12-06 nya riktlinjer för enskilda avlopp 
med syfte att säkerställa en enhetlighet i bedömning och handläggning av 
ansöknings- och anmälningsärenden för enskilda avlopp. Riktlinjerna baseras 
på gällande lagstiftning i miljöbalken och nationella miljömål och miljö-
kvalitetsnormer. I riktlinjerna fastslås att en normal skyddsnivå gäller i hela 
kommunen utom på känsliga områden där hög skyddsnivå ska gälla. Vid hög 
skyddsnivå gäller strängare krav på rening av näringsämnen. 
 
Utifrån riktlinjerna har miljö- och byggkontoret utarbetat en rutin för hand-
läggning av enskilda avlopp. I denna anges att en anläggning som anlagts 
innan myndighetsnämndens riktlinjer för enskilda avlopp upprättades, 
behandlas som normal skyddsnivå även om anordningen ligger inom om-
råden för hög skyddsnivå. Avloppsanordningar som anlagts efter att rikt-
linjerna upprättades ska uppfylla kraven i de nya riktlinjerna. För gamla 
anläggningar som måste åtgärdas ska alltså de gamla kraven tillämpas om det 
rör sig om en ändring, och de nya riktlinjerna om det rör sig om en nyanlägg-
ning.  
 
Myndighetsnämnden tar även ut olika stora avgifter för handläggningen av en 
ändring (två timmar à 805 kr: 1610 kr) respektive en nyanläggning (5 timmar 
à 805 kr: 4025 kr). Majoriteten av de enskilda avloppen i kommunen är an-
lagda före de nya riktlinjerna antogs. I rutinen för handläggning finns följande 
exempel: 
 
Nyanläggning 
• Man anlägger avlopp på ny plats  
• Man byter ut befintlig brunn men gör en ny infiltration där det inte 

funnits någon förut. 
Ändring 
• Man byter ut befintlig brunn och infiltration mot en ny på samma plats. 
          forts 



 PROTOKOLL 43(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 72 Dnr 0067/13 – 424  forts 
 
PRINCIPBESLUT VID ÄNDRING OCH/ELLER NYANLÄGG-
NING AV AVLOPP 

 
För att säkerställa en enhetlighet i bedömning och handläggning av enskilda 
avlopp behöver nämnden besluta om ett förtydligande för vad som räknas 
som en ändring respektive en nyanläggning av ett enskilt avlopp och vad som 
då ska gälla.  
 
Förslag till beslut 
1. Myndighetsnämnden föreslås besluta att handläggarrutinen för enskilda 

avlopp ändras så att de nya riktlinjerna antagna 2012-12-06 gäller för både 
ändringar och nyanläggningar av avloppsanordningar. På så vis kommer 
en ändring av en avloppsanordning inom ett område med hög skyddsnivå 
medföra att funktionskraven för hög skyddsnivå uppnås. 

2. Myndighetsnämnden föreslås komplettera den av miljö- och byggkontoret 
framtagna rutinen för handläggning av enskilda avlopp med följande 
exempel: 
 

Nyanläggning 
• Man har kvar befintlig trekammarbrunn men gräver en markbädd eller 

infiltration på ny plats 
• Man har kvar befintlig trekammarbrunn och anlägger en ny markbädd 

eller infiltration. 
Ändring: 
• Man gör om befintlig brunn från t.ex. enkammarbrunn till trekammar-

brunn och efterföljande reningssteg är godkända. 
 
Bilaga: Rutin för handläggning av enskilda avlopp.      
 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för förtydligande av de 
uppgifter som ska kompletteras. Nämnden bifaller förslaget. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 44(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 73 Dnr 0078/12 - 425 
 
ÄLVSBYN 25:92 - FÖRELÄGGANDE OM BULLERUTREDNING 
        0219/2012 HÄL 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Ärendet återremitteras för vidare utredning. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Den 10 juli 2012 inkom klagomål till miljö- och byggkontoret från boende i 
”Fluxen-huset”. Klaganden uppgav att de stördes av buller från en värme-
växlare på busstationen. En skrivelse skickades till Busstationsfastigheter i 
Norrbotten AB där de ombads inkomma med synpunkter och eventuella 
uppgifter om planerade eller vidtagna åtgärder. Vid telefonsamtal den 12 juli 
2012 beviljades förlängd svarstid till och med den 30 augusti 2012. Då svar 
uteblev skickade miljö- och byggkontoret ut en påminnelse med tidsfrist till 
den 1 oktober 2012. Då svar fortfarande uteblev gjorde miljö- och byggkon-
toret en inspektion för att ta reda på om klagomålet var befogat. 
 
Inspektionen gjordes den 10 oktober 2012, vid en tidpunkt då det var lite 
trafik. Miljö- och byggkontoret kunde konstatera att ett vinande/ surrande 
ljud kunde höras från busstationen om man stod intill fasaden till ”Fluxen-
huset”. Därmed finner miljö- och byggkontoret att klagomålet är befogat och 
att Busstationsfastigheter i Norrbotten AB bör göra en bullerutredning där 
man tar reda på om riktvärden för buller överskrids enligt Naturvårdsverkets 
riktlinjer för externt industribuller (SNV Råd och riktlinjer 1978:5). 
 

Den 21 januari 2013 beslutade myndighetsnämnden att förelägga Busstations-
fastigheter i Norrbotten AB att göra en bullerutredning senast den 31 maj 
2013. Ingen bullerutredning har inkommit. 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 22 § miljöbalken att 
beställa en bullermätning på bekostnad av Busstationsfastigheter i Norrbotten 
AB. 
 
 
Myndighetsnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson informerar om att det är svårt att göra 
bullermätning vid Fluxen p g a mycket trafik. Enligt Busstationsfastigheter 
har man åtgärdat bullret genom att dra ner varvet på värmeväxlaren. Det är 
oklart om störningen kvarstår efter denna åtgärd. 
          forts 



 PROTOKOLL 45(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 73 Dnr 0078/12 – 425  forts 
 
ÄLVSBYN 25:92 - FÖRELÄGGANDE OM BULLERUTREDNING 

 
 
Ordförande föreslår att ärendet återremitteras för vidare utredning, vilket 
nämnden bifaller. 
_____ 
 
  
Beslutet skickas till 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx 
 
 



 PROTOKOLL 46(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 74 Dnr 0061/12 - 427 
 
NÄVAN 12 - KLAGOMÅL ÖVER STÖRANDE VERKSAMHET 

 
P Lundbergs Plåtslageri AB, Bäckgatan 18, 942 33 Älvsbyn 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
 

1. Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och lag (1985:206) om viten förelägga P 
Lundbergs Plåtslageri AB (org. nr 556690-6318 ) att senast den 31 oktober 
2013 till nämnden lämna in en bullerutredning som visar hur mycket buller 
som verksamheten orsakar i bostadsrum i intilliggande fastigheter; Nävan 4, 
Malvan 7, Malvan 11 och Malvan 6, samt uppgifter om ekvivalent och 
maximalt buller vid intilliggande fastigheters fasad när verksamheten bedrivs. 
Buller ska anges som dB(A) i bostadsrum om sådana finns mot verksam-
heten. Föreläggandet förenas med stöd av 26 kap 14 § miljöbalken med ett 
vite om 10 000 kronor som ska dömas ut om en bullerutredning inte 
inkommer senast den 31 oktober 2013. 
 

2. Med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen och lag (1985:206) om viten 
samt med hänvisning till 8 kap. 15 § plan- och bygglagen förelägga P 
Lundbergs plåtslageri AB (org. nr 556690-6318 )såsom fastighetsägare, att 
senast den 31 oktober 2013 placera samtliga containrar och upplag av 
materiel minst 4,5 meter innanför tomtgränsen eller senast den 31 oktober 
2013 uppföra ett stängsel eller staket/plank kring anläggningen som även kan 
fungera som insynsskydd mot angränsande fastigheter. Stängsel, plank eller 
staket ska anordnas så att det kan underhållas på den egna fastigheten. 
Föreläggandet förenas med stöd av 26 kap 14 § miljöbalken med ett vite om 
10 000 kronor som ska dömas ut om fastigheten inte är iordningställd senast 
den 31 oktober 2013. 
_____ 
 
Handläggningsavgift: 2 timmar à 805 kronor för tillsyn enligt miljöbalken 
och beredning av ärendet. Totalt 1610 kronor.  (Avgiften faktureras) 
 
 
Sammanfattning 
Myndighetsnämnden har fått in återkommande klagomål från grannar 
gällande att verksamheten vid P Lundbergs plåtslageri AB bullrar och att den, 
genom oordning gällande upplag och brist på klippning av gräs, upplevs 
störande. Verksamhetsutövaren har inte hörsammat myndighetsnämndens 
tidigare föreläggande och därför tas ärendet upp på nytt. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 47(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 74 Dnr 0061/12 – 427  forts  
 
NÄVAN 12 - KLAGOMÅL ÖVER STÖRANDE VERKSAMHET 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchefen besökte en av grannfastigheterna i början av juni och  
konstaterade då att det borde gå att anordna upplag på fastigheten Nävan 12 
på ett bättre sätt för att underlätta skötseln av tomten, alternativt anordna ett 
insynsskydd mot angränsande fastighet. Grannen ansåg att verksamheten var 
så pass omfattande att den inte passade in så nära bostadsbebyggelse. Vid 
besöket förekom inte någon egentlig verksamhet vid anläggningen och därför 
fanns inget störande buller.  
 
Myndighetsnämnden passerade fastigheten i samband med sammanträdet i 
juni och konstaterade då att ordningen kunde varit bättre. Lastpallar för-
varades i en hög trave utanför garagenedfarten och det låg olika högar av 
upplagt material och en container på gräsytan ut mot tomtgränsen till 
intilliggande fastighet. Gräset var vid tillsynsbesöket inte klippt. Inte heller vid 
detta tillfälle kunde något buller konstateras. Upplaget av lastpallar bedömdes 
så pass högt att det fanns risk att lekande barn kunde klättra och få ras över 
sig av upplagt material.  
 
Enligt 2 kap 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begräns-
ningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, 
hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkes-
mässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska 
vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan med-
föra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det är enligt 2 
kap 1 § miljöbalken verksamhetsutövaren som ska visa att verksamheten inte 
leder till skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det finns 
riktlinjer för buller som enligt miljö- och byggkontorets bedömning bör 
tillämpas i detta fall för att visa att verksamheten inte ger upphov till olägen-
het för människors hälsa. Vid bedömningen om en verksamhet kan anses 
störande tillämpar nämnden Socialstyrelsens allmänna råd för buller. P Lund-
bergs plåtslageri AB skulle enligt föreläggande från nämnden 2012-12-06 
genomföra en bullerutredning för att visa att den inte är störande för boende 
i intilliggande villafastigheter. Bullerutredningen skulle enligt föreläggandet 
redovisas senast den 30 november. Tiden för föreläggandet förlängdes senare 
fram till och med den 31 maj 2013 eftersom bullerutredning som genomförs 
vintertid kan visa felaktigt resultat då snön har en bullerdämpande effekt. 
 
 
          forts 



 PROTOKOLL 48(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 74 Dnr 0061/12 – 427  forts  
 
NÄVAN 12 - KLAGOMÅL ÖVER STÖRANDE VERKSAMHET 

 
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska en tomt hållas i 
vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande 
olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.  
 
Området för verksamheten bör hägnas in så att obehöriga inte kan tillträda 
området. I samband med detta bör verksamhetsutövaren anordna ett skydd 
mot insyn till verksamheten. Oklippt gräs ger ett allmänt ovårdat intryck, 
därför bör material flyttas längre in på fastigheten och gräset bör klippas. 
Brännbart material i upplag bör undvikas där allmänheten har tillträde efter-
som det utgör en stor brandrisk. 
 
Någon bullerutredning enligt nämndens tidigare föreläggande har inte 
inkommit till miljö- och byggkontoret varför nämnden behöver ta upp 
ärendet på nytt.   
 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar 
 

1. med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och lag (1985:206) om viten förelägga P 
Lundbergs Plåtslageri AB (org. nr 556690-6318 ) att senast den 31 oktober 
2013 till nämnden lämna in en bullerutredning som visar hur mycket buller 
som verksamheten orsakar i bostadsrum i intilliggande fastigheter; Nävan 4, 
Malvan 7, Malvan 11 och Malvan 6, samt uppgifter om ekvivalent och 
maximalt buller vid intilliggande fastigheters fasad när verksamheten bedrivs. 
Buller ska anges som dB(A) i bostadsrum om sådana finns mot 
verksamheten. Föreläggandet förenas med stöd av 26 kap 14 § miljöbalken 
med ett vite om 10 000 kronor som ska dömas ut om en bullerutredning inte 
inkommer senast den 31 oktober 2013. 
 

2. med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen och lag (1985:206) om viten 
samt med hänvisning till 8 kap. 15 § plan- och bygglagen förelägga P 
Lundbergs plåtslageri AB (org. nr 556690-6318 )såsom fastighetsägare, att 
senast den 31 oktober 2013 placera samtliga containrar och upplag av 
materiel minst 4,5 meter innanför tomtgränsen eller senast den 31 oktober 
2013 uppföra ett stängsel eller staket/plank kring anläggningen som även kan 
fungera som insynsskydd mot angränsande fastigheter. Stängsel, plank eller 
staket ska anordnas så att det kan underhållas på den egna fastigheten.  
           forts 
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MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 74 Dnr 0061/12 – 427  forts  
 
NÄVAN 12 - KLAGOMÅL ÖVER STÖRANDE VERKSAMHET 

 
 

Föreläggandet förenas med stöd av 26 kap 14 § miljöbalken med ett vite om 
10 000 kronor som ska dömas ut om fastigheten inte är iordningställd senast 
den 31 oktober 2013. 
 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____ 
 

 
Beslutet skickas till 
P Lundbergs Plåtslageri AB, Bäckgatan 18, 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 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 50(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 75 Dnr 0056/13 - 427 
 
ÄLVSBYN 27:41 - ANMÄLAN OM OTILLÅTEN MILJÖVERKSAM-
HET 
        0342/2013 NAT 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Anmäla misstanke om brott enligt 29 kap 4 § punkt 1 a och 1 b miljöbalken 
till polismyndigheten. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
En anonym anmälan inkom till miljö- och byggkontoret den 10 juni 2013 om 
att miljö- och byggkontoret borde göra ett besök på fastigheten Älvsbyn 
27:41  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
• Bilder från området tagna av anmälaren. 
• Bilder från området tagna i samband med inspektionen. 
• Karta över provpunkter  
• Provsvar  
 
 
Myndighetsnämndens bedömning 
Enligt 9 kap 6 § punkt 3 miljöbalken är det förbjudet att utan tillstånd, eller 
innan anmälan har gjorts, släppa ut eller lägga upp fast avfall eller andra fasta 
ämnen, om detta kan leda till att mark, vattenområde eller grundvatten kan 
förorenas. I 7 kap 28a § anges att tillstånd krävs för att vidta åtgärder som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde som har förtecknats  
 
          forts 
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MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 75 Dnr 0056/13 – 427  forts 
 
ÄLVSBYN 27:41 - ANMÄLAN OM OTILLÅTEN MILJÖVERKSAM-
HET 

 
 
enligt 7 kap 27 § punkt 2 miljöbalken. Någon ansökan om tillstånd för åtgär-
den har inte inkommit och inte heller beslutats av myndighetsnämnden i 
Älvsbyns kommun.  
 
 
 
 
 
 
 
Myndighetsnämnden anser mot bakgrund av vad som anförts ovan att det 
föreligger brott mot områdesskydd enligt 29 kap 2 § miljöbalken och att 
otillåten miljöverksamhet pågår enligt 29 kap 4 § miljöbalken och inkommer 
därför med denna anmälan till polismyndigheten. 
 
Ägare till fastigheten Älvsbyn 27:41 är xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 
xxxxxx-xxxx. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att anmäla misstanke om brott enligt 29 kap 4 § 
punkt 1 a och 1 b miljöbalken till polismyndigheten. 
 
Myndighetsnämnden 
Foton från anmälaren och från inspektion visas för nämnden. 
 
Ordföranden föreslår att anmäla misstanke om brott enligt 29 kap 4 § punkt 
1 a och 1 b miljöbalken till polismyndigheten, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Polismyndigheten i Norrbotten, Box 20135, 973 24  Luleå 
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MYN § 76 Dnr 0057/13 - 446 
 
AVATRÄSK 3:1 - BEGÄRAN OM ANSTÅND ATT UTFÖRA 
ÅTGÄRD PÅ AVLOPPSANLÄGGNING 
        0308/2013 AVL 

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken avslå begäran att få anstånd i fem år. 
Anläggningen ska vara åtgärdad inom 3 år, vilket innebär 2015-09-30 räknat 
från datum för inspektionsrapport. 
 _____ 
 
 
Bakgrund 
Västra Muskusträsket är ett av Piteälvens biflöden och fastigheten ligger 
därför inom Natura 2000-området Piteälven med biflöden, där hög skydds-
nivå gäller enligt kommunens riktlinjer för enskilda avlopp. Enligt GPS-
markeringarna som togs vid avloppsinventeringen 2010 ligger avloppsanord-
ningen ca 100 meter från Västra Muskusträskets stränder, sjön uppnår inte 
god ytvattenstatus med avseende på näringsämnen. Det har förekommit 
klagomål om dålig lukt.  
 
Ärendebeskrivning 
Det enskilda avloppet på fastigheten Avaträsk 3:1 inspekterades den 14 augusti 
2012. Vid inspektionen konstaterades att slamavskiljaren består av en en-
kammarbrunn och ett efterföljande reningssteg saknades. När en vattentoalett 
är ansluten ska slamavskiljaren vara en trekammarbrunn och ha ett efterfölj-
ande reningssteg. Växtlighet tyder på direktutsläpp på andra sidan vägen. Vid 
inspektionstillfället kunde inte utloppet hittas på grund av kraftig växtlighet 
men tidigare inventering under oktober 2010 visar på utsläpp i ett dike på 
andra sidan vägen.  
 
Myndighetsnämnden begärde att få in förslag på åtgärder och en tidsplan. 
Fastighetsägaren meddelade 18 april 2013 att han hade för avsikt att åtgärda 
avloppet inom fem år. Miljö- och byggkontorets linje är att tre år är en 
rimligare tid för åtgärder. Fastighetsägaren uppmanades att inkomma med en 
skriftlig åtgärdsplan med motivering till den tid han ville ha för att nämnden 
skulle kunna ta ställning till tiden, åtgärdsplanen inkom 7 maj 2013. 
 
 
Beslutsunderlag 
Inspektionsrapport 2012-09-19 
Åtgärdsplan 2013-05-07        forts 



 PROTOKOLL 53(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 76 Dnr 0057/13 – 446  forts 
 
AVATRÄSK 3:1 - BEGÄRAN OM ANSTÅND ATT UTFÖRA 
ÅTGÄRD PÅ AVLOPPSANLÄGGNING 

 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Det enskilda avloppet på fastigheten är bristfälligt eftersom en större del av 
bakterier, virus och näringsämnen förs vidare ut ur slamavskiljaren. Utsläpp 
av orenat avloppsvatten bidrar till övergödning och kan medföra en bakteriell 
påverkan på grund och ytvatten. Därför ska avloppsanordningen åtgärdas 
snarast, en tidsplan på max tre år anses som rimlig.  
 
Upplysning  
Tre år från inspektionstillfället innebär att avloppet ska vara åtgärdat senast 
2015-09-30. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken avslå fastighetsägaren xxxxx xxxxxxxxx 
begäran om att få anstånd i fem år.  
 
Jäv 
Ordförande Thor Lindgren anmäler jäv och deltar ej i beredning och beslut. 
Vice ordförande Lars Gunnar Näsström träder in som ordförande. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget samt att anläggningen ska 
vara åtgärdad inom 3 år, vilket innebär 2015-09-30 räknat från datum för 
inspektionsrapport. Nämnden bifaller förslagen. 
_____ 
 
 
Beslutet skickas till 
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 
 

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 54(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 77 Dnr 0066/13 - 469 
 
BRÄNNMARK 2:19 - UPPFÖLJNING AV LIVSMEDELS-
MÄRKNING 
        0336/2013 LIV 

ICA Nära Raketen, Östra Vidselsvägen 2, 942 95 Vidsel 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Förelägga ICA Nära Raketen (org.nummer: 556860-9803) att utbilda persona-
len eller på annat sätt skaffa sig kunskap inom livsmedelsområdet. Som verk-
samhetsutövare är Björn Johansson 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 
• Livsmedelshygien 

 
Åtgärderna ska vara vidtagna senast 31 december 2013.  
_____  
 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, se information nedan. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Den 27 juni 2013 gjordes en inspektion av livsmedelsmärkning hos ICA Nära 
Raketen. Under inspektionen konstaterades att vissa varor helt saknade märk-
ning samt att flera varor hade passerat bäst-före-datumet, bland annat Findus 
hokifilé (bäst före: 06.2012). Det noterades också att delar av frysen var igen-
frostad.  
 
Vid uppföljande inspektion 12 juli 2013 kontrollerades livsmedelsmärkning 
igen samt frystemperaturer. Trots att butiken fått ta del av kontrollrapporten 
från tidigare inspektion och att personal på plats meddelats om bristerna, 
hittades varor utan märkning samt varor med passerat bäst-före-datum, bland 
annat samma hokifilé. Två av frysdiskarna hade inte tillfredställande tempe-
raturer (-13,8 grader och -15,9 grader).  
 
          forts 
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MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 77 Dnr 0066/13 – 469  forts 
 
BRÄNNMARK 2:19 - UPPFÖLJNING AV LIVSMEDELS-
MÄRKNING 

 
 
Under båda inspektionerna har inte personalen kunnat svara på alla frågor om 
rutiner utan hänvisat till butikschefen.  
 
 
Beredningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att förelägga ICA Nära Raketen (org.nummer: 
556860-9803) att utbilda personalen eller på annat sätt skaffa sig kunskap 
inom livsmedelsområdet. Som verksamhetsutövare är Björn Johansson 
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 
• Livsmedelshygien 

 
Åtgärderna ska vara vidtagna senast 31 december 2013.  
 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, se information nedan. 
 
 
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. 
 
 
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. 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 
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MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 77 Dnr 0066/13 – 469  forts 
 
BRÄNNMARK 2:19 - UPPFÖLJNING AV LIVSMEDELS-
MÄRKNING 

 
 
Beslutsunderlag 
Kontrollrapport 2013-06-27 
Kontrollrapport 2013-07-12 
 
 
Myndighetsnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redovisar svar från ICA Raketen att 
de trasiga fläktarna nu är åtgärdade och en packvåg är inköpt. Man följer 
ICAs kontrollprogram för kyl och frys samt ”Säker mat”. 
 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
ICA Nära Raketen, Östra Vidselsvägen 2, 942 95 VIDSEL 
 
 
 

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 57(58) 
 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 78 Dnr 0036/13 - 469 
 
APELN 1 - FÖRELÄGGANDE OM UNDERHÅLL AV LIVS-
MEDELSLOKALER 
        0361/2013 LIV 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 22 § livsmedelslagen förelägga kommunstyrelsen att se till att den 
slitna inredningen åtgärdas så att ytorna lätt går att rengöra och att risken för 
luftburen förorening och kontaminering av maten som bereds i köken mini-
meras. Åtgärderna ska vara påbörjade senast 2014-01-31. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Vid livsmedelsinspektioner av mottagningsköken på Nyberga särskilt boende 
uppmärksammades att bestämmelserna om livsmedelslokalers utformning i 
EU förordningen om livsmedelshygien (EG nr 852/2004) inte var uppfyllda. 
På avdelningarna 2A, 2C, 2D, 3A, 3C, 3D och 4D var inredningen sliten och 
skadad. Det gör att den är svår att hålla ren med ökad risk för smittspridning 
som följd. Otillräckliga förvaringsmöjligheter och överskåp som inte når upp 
till taket försvårar renhållningen ytterligare och ökar risken för luftburen 
förorening och kontaminering.  
 
Enligt yttrande från socialtjänsten 2010-03-26 fanns planer på att åtgärda 
lokalerna 2010-2011, men det har inte gjorts. 
 
Beslutsunderlag 
Inspektionsrapporter 2012-12-12, 2012-12-17, 2013-05-15, 2013-05-16 
 
Beredningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnden ser allvarligt på det bristande underhållet och beslutar 
med stöd av 22 § livsmedelslagen att förelägga kommunstyrelsen att se till att 
den slitna inredningen åtgärdas så att ytorna lätt går att rengöra och att risken 
för luftburen förorening och kontaminering av maten som bereds i köken 
minimeras.  
 
 
Myndighetsnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson informerar om att ett möte med 
socialchef, fastighetsbolaget och miljö är planerat. 
 
Inger Lundberg (fp) föreslår att åtgärderna ska vara påbörjade senast  
2014-01-31.         forts 
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 2013-08-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 78 Dnr 0036/13 - 469 
 
APELN 1 - FÖRELÄGGANDE OM UNDERHÅLL AV LIVS-
MEDELSLOKALER 

 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden 
bifaller. Därefter ställer han proposition på Inger Lundbergs förslag om 
tidsgräns, vilket nämnden också bifaller. 
_____ 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, Älvsbyns kommun, 942 32 Älvsbyn 
 
För kännedom: 
Nyberga Särskilt boende, Barrgatan 2, 942 85 Älvsbyn 
 
 
Upplysningar 
 
 

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. 

 
 
 

 


