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 PROTOKOLL 2(30) 
 2013-12-05 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 105 Dnr 0096/13 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2013-12-05 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Ta del av och godkänna redovisade delgivningar. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen 
• Beslut att bifalla överklagandet och upphäva myndighetsnämndens beslut 

från den 8 maj 2013, § 29, om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
och garage på fastigheterna Kålroten 4 och 7     Lst 403-6988-13  
(dnr 24/13, 231,    153/13, 231) 
 

• Beslut att förelägga Lillkorsträsk vägförening att vidta försiktighetsmått 
vid utförande av vattenverksamhet på fastigheterna Lillkorsträsk 2:13 och 
3:31     Lst 535-5736-13    (482/13 MTN) 

 
• Beslut att förelägga Trafikverket att vidta försiktighetsmått vid utförande 

av vattenverksamhet på fastigheten Grubban 1:3     Lst 535-8615-13    
(540/13 MTN) 
 

• Beslut att förelägga Vattenfall att vidta åtgärder till skydd för natur- och 
kulturmiljön i samband med ombyggnad av elnät 25 kV, projekt 222243 
Sävdal - samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken        Lst 525-5640-13  
(510/13 MTN) 
 

• Beslut om tillstånd för markavvattning inom fastigheten Muskus 5:4     
Lst 531-8214-13    (515/13 MTN) 

 
• Remiss – revidering riksintresse vindbruk     Lst 421-10823-13  (50/13 PLA)  

 
• Beslut att ej pröva myndighetsnämndens beslut MYN § 96/13-10-31 att 

lämna strandskyddsdispens på fastigheten Korsträsk 2:7    
Lst 526-12857-13    (405/13 232) 
 

• Beslut att ej pröva myndighetsnämndens beslut MYN § 99/13-10-31 att 
lämna strandskyddsdispens på fastigheten Tunadal 1:2    
Lst 526-12860-13    (425/13 231) 
 

• Beslut att ej pröva myndighetsnämndens beslut MYN § 98/13-10-31 att 
lämna strandskyddsdispens på fastigheten Lappurträsk 1:26    
Lst 526-12859-13    (406/13 232)     forts 



 PROTOKOLL 3(30) 
 2013-12-05 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 105 Dnr 0096/13 – 200  forts 
 
DELGIVNINGAR MYN 2013-12-05 

 
• Beslut att ej pröva myndighetsnämndens beslut MYN § 96/13-10-31 att 

lämna strandskyddsdispens på fastigheten Korsträsk 3:4    
Lst 526-12855-13    (404/13 232) 
 

• Beslut att ej pröva myndighetsnämndens beslut MYN § 83/13-10-31 att 
lämna strandskyddsdispens på fastigheten Petbergsliden 1:71    
Lst 526-12753-13    (415/13 231) 
 

Svea hovrätt – Mark- och miljööverdomstolen 
• Ej meddela prövningstillstånd i ärende om strandskyddsdispens på 

fastigheten Åkerdal 2:1   Mål nr M 9701-13  Dnr 58/12, 218 (230/12 218) 
 
Svevind 

• Protokoll från samrådsmöte med Piteå, Arvidsjaur och Älvsbyns kommu-
ner angående anslutande sträckning för 130 kV-ledning, Markbygden 
etapp 2   

 
IVL  Svenska Miljöinstitutet 

• Rapport – Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 2012/13   
(492/13 MTN) 

 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisade delgivningar. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 4(30) 
 2013-12-05 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 106 Dnr 0097/13 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MYN 2013-12-05 

 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 4 oktober 
t o m 7 november, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 5(30) 
 2013-12-05 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 107 Dnr 0094/13 - 200 
 
ÄNDRING AV DELEGATIONSORDNING 
        0530/2013 ADM 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Anta reviderad delegationsordning, enligt bilaga. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Författningar och förordningar ändras kontinuerligt och den senaste revide-
ringen av delegationsordningen gjordes av myndighetsnämnden 2011-04-14, 
§ 20. 
 
Uppdatering har gjorts avseende plan- och byggförordningen och Boverkets 
föreskrifter om motordrivna hissar och obligatoriska ventilationskontroller. 
 
Avsnittet om energideklarationer har tagits bort, eftersom Boverket hand-
lägger dessa ärenden numera. 
 
Även delegationen för lagen om brandfarliga och explosiva varor har upp-
daterats, då räddningstjänsten ska ta över tillståndsgivningen för brandfarliga 
och explosiva varor. 
 
Delegationsordningen är tänkt att träda ikraft 2014-01-01. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
För att delegationsordningen ska spegla gällande lagstiftning bör myndig-
hetsnämnden anta den reviderade delegationsordningen, enligt bilaga. 
 
  
Beslutsunderlag 
Delegationsordning 2014  
 
Beredningens förslag till beslut 
Anta reviderad delegationsordning. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 6(30) 
 2013-12-05 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 108 Dnr 0093/13 - 206 
 
ÄLVSBYN 27:44 - BEGÄRAN OM NEDSÄTTNING AV BYGGLOVS-
AVGIFT 
        0384/2013 231 
Älvsbyns Motorsällskap 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Att inte reducera bygglovsavgiften. 
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning nedan. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Älvsbyns MS har via sin sekreterare Arne Lind kommit in med en skrivelse 
om att man tycker att bygglovsavgiften i samband med ett bygglov för 
servicehus på fastigheten Älvsbyn 27:44 är för hög i relation till den hand-
läggning som utförts. Man framför också att Älvsbyns MS är en ideell 
förening som försöker att hålla nere kostnaderna. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Kommunfullmäktige har i beslut Dnr 1999.10291-040 från 1999-12-22 dele-
gerat till verksamhetsansvarig nämnd att besluta om avgiftsbefrielse/avgifts-
nedsättning från kommunal avgift i det enskilda fallet. 
 
För bygglovet, som avsåg ett servicehus om 141 kvm, debiterades 15 058 
kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige 2011-04-26, § 47. I denna 
debitering omfattas även handläggning som kommer att ske framöver i sam-
band med byggstart, d.v.s. godkännande av kontrollansvarig och kontrollplan, 
tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd. 
 
Beslutsunderlag 
Inkommen skrivelse 
 
Beredningens förslag till beslut 
Besluta att inte reducera bygglovsavgiften. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
          forts 



 PROTOKOLL 7(30) 
 2013-12-05 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 108 Dnr 0093/13 – 206  forts 
 
ÄLVSBYN 27:44 - BEGÄRAN OM NEDSÄTTNING AV BYGGLOVS-
AVGIFT 

 
Beslutet skickas till 
Älvsbyns MS,  Att. Göran Östman, Innergatan 4, 942 34 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(30) 
 2013-12-05 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 109 Dnr 0095/13 - 220 
 
HANTERING AV FÖRFALLNA BYGGNADER I VISSA FALL 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Att inte överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan att istället använda sig av 
andra tillgängliga metoder. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden har att hantera ärenden med förfallna byggnader där fastighetsägare 
av olika anledningar inte förmår se till att tomt eller byggnad hålls i ett vårdat 
skick. Möjligheten att förelägga med vite är begränsad om nämnden innan 
beslut kan förutse att fastighetsägaren inte har ekonomiska förutsättningar att 
följa föreläggandet. 
 
Myndighetsnämnden lyfte på sammanträdet i oktober frågan om förfaringssätt 
när det gäller byggnader som förfaller och där fastighetsägaren inte har ekono-
miska eller hälsomässiga förutsättningar att åtgärda brister på tomt och/eller 
byggnader. Nämndens ledamöter framförde att de önskade lyfta ärendet till 
kommunstyrelsen för att om möjligt kommunen skulle kunna åtgärda enstaka 
fastigheter där fastighetsägaren inte kan göra det av ekonomiska eller hälso-
mässiga skäl. 
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
I kommunallagen statueras likabehandlingsprincipen som innebär att en kom-
mun ska behandla sina medborgare lika. Det innebär att kommunen inte kan 
gå in i ett enskilt fall och åtgärda en fastighet utan att förfarandet blir preju-
dicerande och ger andra medborgare liknande rättigheter. Av denna anledning 
vill miljö- och byggchefen avråda från denna typ av åtgärder även om de vid 
första anblicken kan verka praktiska.  
 
Kommunen har möjlighet att besluta om åtgärder på förfallna fastigheter på 
fastighetsägarens bekostnad. Handräckning kan i dessa fall begäras hos krono-
fogden. För herrelösa fastigheter kan en god man utses för fastigheten som 
ordnar med dess skötsel. 
 
Förslag till beslut 
Nämnden beslutar att inte överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan att 
istället använda sig av andra tillgängliga metoder. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  



 PROTOKOLL 9(30) 
 2013-12-05 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 110 Dnr 0083/13 - 231 
 
PETBERGSLIDEN 1:71 - ÄNDRING AV TOMTPLATSAVGRÄNS-
NING 
        0415/2013 231 
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Att inte bevilja ny tomtplatsavgränsning. 
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning nedan. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden beslutade 2013-10-31, § 93, om att bevilja bygglov, 
strandskyddsdispens och tomtplatsavgränsning för nybyggnad av fritids-
hus/ekonomibyggnad om 250 kvm. 
 
Sökanden har 2013-11-21 lämnat in en ny tomtplatsavgränsning för att kunna 
nyttja marken framför fritidshuset. Denne hänvisar också till att en fastighet 
på andra sidan sjön har avstyckats ända ned till vattnet (Ön, Arvidsträsk) och 
att länsstyrelsen har godkänt dragningen av skogsbilväg och vändplan. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Aktuell del av fastigheten omfattas av strandskydd och ligger inom LIS-om-
rådet Arvidsträsk 2, Hälludden. Enligt Älvsbyns kommuns översiktsplan är 
området lämpligt för bostäder och småföretagande.  
 
Naturtypen består huvudsakligen av barrvegetation med visst inslag av löv-
träd med gräs och buskar närmast vattnet. Området är till stora delar orört 
men viss bebyggelse finns i området. Man förordar att ytterligare bebyggelse 
som etableras ska vara samlad i grupper och områden bör detaljplaneläggas. 
En kantzon mot vattnet om minst 30 meter ska lämnas för rörligt friluftsliv 
och natur. 
 
I det nya förslaget till tomtplatsavgränsning har den fria passagen minskats 
från 30 meter (enligt rekommendation i Älvsbyns kommuns översiktsplan) till 
15 meter. 
 
Sökanden har 2013-12-04 önskat att utöka sin tomtplatsavgränsning ytter-
ligare. I det senaste förslaget har den fria passagen mot strandlinjen helt tagits 
bort.         forts 



 PROTOKOLL 10(30) 
 2013-12-05 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 110 Dnr 0083/13 – 231  forts 
 
PETBERGSLIDEN 1:71 - ÄNDRING AV TOMTPLATSAVGRÄNS-
NING 

 
I och med detta krävs en ny strandskyddsdispens för åtgärden om myndig-
hetsnämnden beslutar att godta den nya tomtplatsavgränsningen. 
 
Länsstyrelsen har 2013-11-14 meddelat att de inte tänker överpröva beslutet 
om strandskyddsdispens från 2013-10-31. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Ärendet var inte med på beredningen 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till ny tomtplatsavgränsning 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att inte bevilja ny tomtplatsavgränsning, vilket nämnden 
bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 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 11(30) 
 2013-12-05 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 111 Dnr 0084/13 - 231 
 
TRASTEN 9 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV SOPHUS 
        0424/2013 231  
Älvsbyns Fastigheter AB 
 

Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja tidsbegränsat bygglov i 3 år. 
 
Handläggningsavgift 2 170 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Kontrollansvarig krävs inte. 
 
Tekniskt samråd bedöms inte nödvändigt. Byggherren har möjlighet att 
begära att ett tekniskt samråd genomförs. 
 
Arbetsplatsbesök bedöms inte nödvändigt i detta ärende. 
 
Utstakning krävs inte. 
 
Bygglovet upphör att gälla 2016-12-05. Om sökanden önskar förlänga det 
tidsbegränsade bygglovet ska en ny ansökan om bygglov lämnas in i god tid 
innan bygglovet går ut. Annars anses det vara olovligt byggande och bygg-
sanktionsavgift kan dömas ut. 
 
När bygglovet går ut ska byggnaden tas bort och marken återställas. 
 
Bygg- och rivningsavfall ska hanteras och tas omhand på sådant sätt att 
olika material kan tas omhand var för sig. 
_____  
 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd om nio kvm på fastigheten 
Trasten 9 har inkommit till myndighetsnämnden. 
 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1985-12-09. 
Planbestämmelser: A, III = Allmänt ändamål, högst tre våningar. 
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att bygg-
naden kommer helt att placeras på punktprickad mark, d.v.s. mark som inte 
får bebyggas. 
 
Myndighetsnämnden återremitterade 2013-10-31, § 95, ärendet för att få ett 
bättre beslutsunderlag.      forts 



 PROTOKOLL 12(30) 
 2013-12-05 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 111 Dnr 0084/13 – 231  forts 
 
TRASTEN 9 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV SOPHUS 

 
Byggnadsinspektören har vidarebefordrat myndighetsnämndens frågor till 
Anders Nilsson på Älvsbyns fastigheter AB. 
 
Sophuset ska användas av Apoteket och caféet. Att använda utrymmen 
inomhus försvårar utrymningsvägar och om man använder källaren så kan det 
uppstå arbetsmiljöproblem. Ur brandsynpunkt kan det också vara förmånligt 
att sophuset kommer en bit ifrån ”huvudbyggnaden”. Sophuset kommer att 
målas i en diskret färg, som kommer att smälta in med växtligheten på plats. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt gällande rättspraxis motsvarar en liten avvikelse att ett hörn sticker ut 
på den punktprickade marken t.ex. för att underlätta en förmånligare plan-
lösning. 
 
Miljö- och byggkontoret bedömer att avvikelsen inte kan anses vara liten och 
bör inte tillåtas. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, situationsplan, plan- och fasadritning, foto 
 
Beredningens förslag till beslut 
Ärendet överlämnas till nämnden för beslut. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att bevilja tidsbegränsat bygglov i 3 år, vilket 
nämnden bifaller. 
_____ 

 
Beslutet skickas till 
Älvsbyns fastigheter AB, Betonggatan 6, 942 36 Älvsbyn 
 

Hur man överklagar 

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



 PROTOKOLL 13(30) 
 2013-12-05 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 112 Dnr 0098/13 - 231 
 
ÄLVSBYN 27:47 - NYBYGGNAD AV FÖRRÅD OCH BASTU/RELAX 
        0531/2013 231 
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut  
Ärendet återremitteras för komplettering av bygglovsansökan med skredrisk-
utredning. Sökanden uppmanas att fylla upp tomten till 100-årsflödesnivå, 
d.v.s. minst 36 meter över havet. 
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning nedan 
 _____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd och bastu/relax på fastigheten 
Älvsbyn 27:47 har inkommit till myndighetsnämnden. Byggnaden omfattar 57 
kvm och ligger med gaveln mot fastighetsgräns mot Piteälven. 
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
inom område för sammanhållen bebyggelse. 
 
Fastigheten omfattas av strandskyddsbestämmelserna i 7 kap miljöbalken. 
Enligt länsstyrelsens avgränsningsbeslut 1999-06-11 är dock komplement-
byggnader inom avgränsad tomtplats undantagna från strandskyddsbestäm-
melserna. 
 
Av kartunderlaget för Älvsbyns kommuns översiktsplan framgår att aktuell 
byggplats ligger inom riskområde för både skred och översvämning (100-års-
flöde). Mot älvkanten sluttar marken kraftigt ca sju meter i höjdled utanför 
fastigheten. 
 
Berörd granne har beretts möjlighet att yttra sig. Ingen erinran har inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt 2 kap 5 § plan- och bygglagen ska bebyggelse lokaliseras till mark som 
är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat risken för olyckor, över-
svämning och erosion. Eftersom byggplatsen ligger inom riskområde för 
både skred och översvämning är det tveksamt om platsen är lämplig för ända-
målet 
 
          forts 



 PROTOKOLL 14(30) 
 2013-12-05 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 112 Dnr 0098/13 – 231  forts 
 
ÄLVSBYN 27:47 - NYBYGGNAD AV FÖRRÅD OCH BASTU/RELAX 

 
Enligt riktlinjer för prövning av bygglovsärenden inom översvämnings-
områden, fastställda 2011-10-27, § 97, av myndighetsnämnden, framgår bland 
annat att bygglov ska principiellt inte beviljas annat än om utfyllnad kan ske 
upp till översvämningssäker nivå. Ett villkor för byggnation i strandnära om-
råden utanför detaljplanelagt område är att skredriskutredning ska utföras på 
byggherrens bekostnad innan bygglov kan beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, situationsplan, plan- och fasadritning inkl. sektion 
 
Beredningens förslag till beslut 
Ärendet var inte med på beredningen. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår återremiss av ärendet för komplettering av bygglovs-
ansökan med skredriskutredning. Sökanden uppmanas att fylla upp tomten 
till 100-årsflödesnivå. Nämnden bifaller förslaget. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 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 15(30) 
 2013-12-05 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 113 Dnr 0092/13 - 400 
 
TILLSYNSPLAN FÖR 2014 INOM MILJÖBALKENS, LIVS-
MEDELSLAGSTIFTNINGENS, STRÅLSKYDDSLAGENS, 
TOBAKSLAGENS OCH LAGEN OM DETALJHANDEL MED 
RECEPTFRIA LÄKEMEDEL OMRÅDEN 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Anta tillsynsplaner 2014 inom miljöbalkens, livsmedelslagstiftningens, 
strålskyddslagens, tobakslagens och lagens om detaljhandel med receptfria 
läkemedel områden, enligt bilaga 1 och 2. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggkontoret har tagit fram en tillsynsplan för 2014 inom miljö-
balkens, livsmedelslagstiftningens, strålskyddslagens, tobakslagens och lagen 
om detaljhandel med receptfria läkemedels områden, enligt bilagor. 
 
Bilaga  
1. Tillsynsplan för 2014 inom miljöbalkens, strålskyddslagens, tobakslagens 

och lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedels områden. 
 

2. Kontrollplan för 2014 för kommunens livsmedelskontroll 
 
Förslag till beslut 
Anta tillsynsplaner enligt bilagda förslag. 
 
Myndighetsnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redovisar uppföljning av tillsyns- och 
kontrollplan 2013, enligt bilaga 3. 
 
Ordföranden föreslår att anta tillsynsplaner enligt bilaga 1 och 2, vilket 
nämnden bifaller. 
_____  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 114 Dnr 0099/13 - 409 
 
TILLSYNS- OCH KONTROLLRAPPORT FÖR PERIODEN  
2013-10-03 — 2013-11-07 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Lägga redovisningen av tillsyn och kontroll för perioden till handlingarna. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar verksamhet inom tillsynsområdet för 
perioden enligt bilaga.  
 
Förslag till beslut 
Lägga redovisningen av tillsyn och kontroll för perioden till handlingarna. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att lägga redovisningen av tillsyn och kontroll för 
perioden till handlingarna, vilket nämnden bifaller. 
_____  
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MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 115 Dnr 0087/11 - 429 
 
ÄLVSBYN 25:103 - FÖRELÄGGANDE OM RIVNING AV BYGGNAD 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap 5 och 19 §§ plan- och bygglagen och med hänvisning till 
11 kap 1 § 6 p plan- och bygglagen förelägga fastighetsägaren VF Norrland 
AB (organisationsnummer: 556455-2734), att senast 30 juni 2014 riva eller 
flytta stugan vars bygglov har upphört att gälla. Föreläggandet förenas med 
stöd av 4 § lagen om viten med ett löpande vite om 10 000 kronor för varje 
påbörjad månad som byggnaden står kvar på fastigheten efter den 30 juni 
2014. 
 
Upplysning 
Om byggnaden flyttas från platsen kan bygglov krävas för att få ställa den på 
den nya platsen dit den flyttas. Rivningsanmälan ska inlämnas innan flyttning 
eller rivning sker. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Myndighetsnämnden beslutade 2012-02-02 att förelägga ägaren till fastigheten 
Älvsbyn 25:103 vid vite om 50 000 kr senast den 31 maj 2012 riva eller flytta 
två stugor samt ta bort en skrothög som fanns på fastigheten. 
 
Fastighetsägaren lämnade in en skrivelse 2012-04-20 där han framförde att det 
fanns en köpare på en av stugorna. Eftersom marken inte bar gick det inte att 
köra ut stugan till den nya platsen, vilket var ett villkor för köpet. Fastighets-
ägaren ansökte därför om ett tidsbegränsat bygglov för uppställningen av 
stugan och beviljades uppskov med föreläggandet t o m 30 september 2012. 
Han beviljades även ett tidsbegränsat bygglov till samma tidpunkt.  
 
Den ena av byggnaderna revs och material som tidigare legat i en hög flyttades 
till annan plats på samma fastighet. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Vid förbipasserande av fastigheten i början av november 2013 konstaterades 
att en stuga vars tillfälliga bygglov upphörde att gälla den 30 september 2012 
finns kvar på fastigheten. Eftersom det tillfälliga bygglovet nu har upphört kan 
nämnden förelägga fastighetsägaren att nu riva eller flytta byggnaden. Det 
fanns alltjämt en del fordon och material på platsen som gör att tomten är 
svår att hålla i ett vårdat skick. 
 
Då tidigare föreläggande inte till alla delar har följts kan nämnden överväga att 
utdöma det vite som fanns i beslutet från februari 2012 eller besluta om ett  
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MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 115 Dnr 0087/11 – 429  forts 
 
ÄLVSBYN 25:103 - FÖRELÄGGANDE OM RIVNING AV BYGGNAD 
 
nytt föreläggande med eller utan vite gällande den byggnad som inte fastig-
hetsägaren har bygglov för. Eftersom vissa delar av det tidigare föreläggandet 
har följts bedömer miljö- och byggchefen att det kan vara mer lämpligt att 
besluta om ett nytt föreläggande men med ett löpande vite som kan utdömas 
om rättelse inte sker, för att få bort byggnaden som är flyttad till platsen utan 
bygglov och vars tillfälliga bygglov i efterhand har upphört att gälla sedan mer 
än ett år tillbaka. 
 
Eftersom det strider mot detaljplanen att uppföra en byggnad av detta slag på 
den aktuella fastigheten bedöms det inte vara förenligt med bygglagstiftningen 
att ytterligare förlänga bygglovet i efterhand. 
 
Förslag till beslut 
Med stöd av 11 kap 5 och 19 §§ plan- och bygglagen och med hänvisning till 
11 kap 1 § 6 p  plan- och bygglagen föreläggs fastighetsägaren VF Norrland 
AB (organisationsnummer: 556455-2734), att senast 30 juni 2014 riva eller 
flytta stugan vars bygglov har upphört att gälla. Föreläggandet förenas med 
stöd av 4 § lagen om viten med ett löpande vite om 10 000 kronor för varje 
påbörjad månad som byggnaden står kvar på fastigheten efter den 30 juni 
2014. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
VF Norrland AB, Stationsgatan 12, 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. 
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MYN § 116 Dnr 0102/13 - 469 
 
TÄRNAN 1 - RISKKLASSNING OCH BESLUT OM ÅRLIG 
KONTROLLAVGIFT 
        0320/2013 LIV 
Matateljén 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Eftersom kontroll av märkning inte ingår i ordinarie kontroll av livsmedels-
verksamheten avslår nämnden begäran om nedsättning av kontrolltid som 
ligger till grund för den årliga avgiften. 
 
Upplysning 
Om verksamheten bedrivs på ett säkert sätt med god egenkontroll kan 
avgiften reduceras i framtiden, då det finns en erfarenhetsmodul kopplad till 
taxan. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 3 juli 2013 skickades en kommunicering gällande riskklassificering och 
beslut om årlig kontrollavgift för livsmedelsanläggningen Matateljén. För-
slaget var att placera Matateljén i riskklass 7B, med en årlig kontrolltid på 4 
timmar. Matateljén är ett producerande livsmedelsföretag som i dagsläget 
tillverkar palt som de kokar, paketerar och säljer till ICA i Älvsbyn.  
 
Komplettering om verksamhetens omfattning inkom 19 november 2013. Nu 
ingår även tillredning av detoxpaket, smoothies och juicer i deras sortiment. 
Den 2 juli 2013 gjordes en inspektion där bland annat lokalen, rutiner samt 
märkning av palten tillsynades. De synpunkter vi hade gällande märkningen 
åtgärdades på plats. Vid inspektionen gjordes även bedömning att verksam-
heten var en högriskverksamhet (p g a användning av rått kött), som var 
ytterst liten med en icke känslig konsumentgrupp.  
 
Den 15 juli 2013 inkom ett brev från Driva AB där de önskar kunna ta bort 
de 2 timmar kontrolltid som satts för märkningskontroll, med anledning av 
att Driva AB uppvisade och ändrade den nya märkningen vid inspektionen 
den 2 juli 2013, samt att verksamheten fortfarande är ytterst liten.  
 
Beslutsunderlag 
Livsmedelsverkets vägledning - Riskklassning av livsmedelsanläggningar och 
beräkning av kontrolltid 
 
          forts 
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MYN § 116 Dnr 0102/13 – 469  forts 
 
TÄRNAN 1 - RISKKLASSNING OCH BESLUT OM ÅRLIG 
KONTROLLAVGIFT 

 
Bakgrund 
Vid riskklassificering av livsmedelsanläggningar använder miljökontoret 
Livsmedelsverkets modell. Modellen för klassning består av tre delar, en risk-
modul, en informationsmodul och en erfarenhetsmodul. Riskmodulen ligger 
till grund för placering i riskklass, informationsmodulen reglerar ett kontroll-
tidstillägg och erfarenhetsmodulen placerar en anläggning i erfarenhetsklass. 
Den sammantagna klassningen resulterar därefter i att man fastställer 
kontrolltiden. 
 
I riskmodulen värderas olika riskfaktorer som är kopplade till verksamheten i 
livsmedelsanläggningen. Modulen ger en initial kontrolltid som är kopplad till 
riskmodulen. För Matateljén gjordes bedömningen ”ytterst liten högriskverk-
samhet med icke känsliga konsumenter”, vilket gav 2 timmar. 
 
Behov av ytterligare kontrolltid finns oftast. Det är viktigt att det finns tid till 
informationsrelaterad kontroll, t.ex. kontroll av märkning. På samtliga livs-
medelsanläggningar är det dessutom viktigt att kontrollera att det finns fun-
gerande spårbarhets- och återkallelserutiner. Därför ges ett kontrolltidstillägg 
i informationsmodulen. I Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassning av 
livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid” kan man på sidan 24 
tabell 8 se att en ytterst liten verksamhet som utformar märkning samt 
märker/förpackar livsmedel får ett kontrolltidstillägg för information/märk-
ning på 2 timmar. 
 
Den generella klassningen kompletteras därefter med erfarenheter från den 
offentliga kontrollen av anläggningen, med hjälp av erfarenhetsmodulen. I 
erfarenhetsmodulen bedöms hur väl livsmedelsföretagaren uppfyller kraven i 
livsmedelslagstiftningen. Kompletteringen sker regelbundet när nya erfaren-
heter av aktuell verksamhet gjorts och resulterar i användandet av en tids-
faktor. Alla nya verksamheter klassas in i erfarenhetsmodul B, och om man 
med tiden visar att man väl uppfyller lagstiftningen kan man klassas om till A 
och därmed få sänkt årlig kontrollavgift (tidsfaktor 0,5). Om man däremot 
med tiden har återkommande avvikelser från lagstiftningen kan verksamheten 
klassas om till C och därmed få högre årlig kontrollavgift (tidsfaktor 1,5). 
 
De tre olika modulerna genererar information som man använder när man 
ska beräkna kontrolltiden. Kontrolltiden motsvarar därefter en avgift som 
beror på den taxa som tillämpas. Alla livsmedelsanläggningar ska klassas. 
 
          forts 
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MYN § 116 Dnr 0102/13 – 469  forts 
 
TÄRNAN 1 - RISKKLASSNING OCH BESLUT OM ÅRLIG 
KONTROLLAVGIFT 

 
För Matateljén genererar riskmodulen 2 timmar samt kontrolltidstillägg för 
information/märkning 2 timmar, vilken innebär en sammanlagd kontrolltid 
på 4 timmar.  
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Kontrolltiden kan anpassas efter behovet för verksamheten. Behovet baseras 
bland annat på hur många olika typer av produktgrupper och storlek på sorti-
ment livsmedelsföretagaren har. Matateljén tillverkar och märker ett antal 
olika produkter, och därför anser miljökontoret att kontrolltidstillägget för 
informationsmodulen inte bör ändras.  
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att kontrolltidstillägget för informationsmodulen inte 
bör ändras, vilket nämnden bifaller. Sökanden informeras om att nedsättning 
av avgiften kan ske efter återkommande kontroller av verksamheten. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Matateljén, Tärnstigen 11, 942 34 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 22(30) 
 2013-12-05 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 117 Dnr 0101/13 - 481 
 
XXXXXXXXX 1:125 - KLAGOMÅL ÖVER SKÄLLANDE HUND 
        0488/2013 HÄL 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 3 § miljö-
balken förelägga xxxxxxxx xxxxxxxxx och xxxxxx xxxxxxx att hålla sin hund 
på ett sådant sätt att den inte stör grannar med sitt skällande, samt besluta om 
förbud mot att hunden får hållas i rastgård på fastigheten mellan klockan 
22.00 och 07.00. 
_____  
 
 
Sammanfattning  
Ett klagomål från grannar har inkommit till miljö- och byggkontoret rörande 
att hunden som hålls på fastigheten xxxxxxxxx 1:125 är störande på så sätt att 
den skäller när den hålls i rastgården på fastigheten. Hunden sätts ofta ut 
nattetid och gör att grannarnas nattsömn störs.  
 
Enligt 2 kapitlet 3 § miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet eller 
vidtar en åtgärd, utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar 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. 
 
Hundägarna har inte gått att nå per telefon och har inte svarat på den skri-
velse som skickades från miljö- och byggkontoret angående det inkomna 
klagomålet. 
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
En hund som skäller mycket utgör enligt tidigare rättspraxis olägenhet för 
människors hälsa.  
 
 
Nämnden kan besluta om föreläggande eller förbud enligt miljöbalken om en 
verksamhet är alltför störande för människors hälsa eller miljön. I detta fall 
bedöms hundens skällande vara en sådan olägenhet att nämnden bör över-
väga att förelägga om att den hålls på ett sådant sätt att den inte stör 
grannarna nattetid, men även övriga tider på dygnet kan ihållande hundskall 
vara störande. 
 
Beslutsunderlag 
Läkarintyg 
Tjänsteanteckningar i ärendet       forts 
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XXXXXXXXX 1:125 - KLAGOMÅL ÖVER SKÄLLANDE HUND 

 

Beredningens förslag till beslut 
Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 3 § miljö-
balken förelägga xxxxxxxx xxxxxxxxx och xxxxxx xxxxxxx att hålla sin hund 
på ett sådant sätt att den inte stör grannar med sitt skällande, samt besluta om 
förbud mot att hunden får hållas i rastgård på fastigheten mellan klockan 
22.00 och 07.00. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 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. 
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MYN § 118 Dnr 0003/12 - 512 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM FLYTTNING AV ÖVERGÅNGS-
STÄLLE SAMT FARTHINDER PÅ ÖSTERMALMSLEDEN VID 
VÄSTANÄSGATAN - AVSLUTANDE AV ÄRENDE 

 

Myndighetsnämndens beslut 
Ärendet avslutas. Beslutet delges kommunfullmäktige. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen hade uppdragit åt myndighetsnämnden att besluta om 
flyttning av övergångsställe efter Östermalmsleden samt eventuellt farthinder, 
enligt ett medborgarförslag som hade inkommit.  
 
Myndighetsnämnden återremitterade ärendet till miljö- och byggkontoret som 
utrett frågan i samråd med Älvsbyns Energi AB. 
 
På sammanträdet den 31 oktober 2013 redogjorde Bernt Gellerbrant från 
Älvsbyns Energi AB för den gång- och cykelpassage som har anordnats som 
anslutning mellan Västanäsvägen och Östermalmsleden. Komplettering 
kommer att ske med belysning. Hastigheten efter Östermalmsleden vid 
passagen är 40 km i timmen. 
 
Förslag till beslut 
Eftersom denna åtgärd bedöms uppfylla medborgarförslaget föreslås nämnden 
avsluta ärendet utan ytterligare åtgärder. 
 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att ärendet avslutas, vilket nämnden bifaller. Beslutet 
delges kommunfullmäktige. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 25(30) 
 2013-12-05 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 119 Dnr 0100/13 - 512 
 
BEGÄRAN OM TRAFIKÅTGÄRDER PÅ YTTERVÄGEN 

 

Myndighetsnämndens beslut 
1. att införa lokala trafikföreskrifter om förbud mot infart med fordon 

längre än 18 meter på Yttervägen samt infart till gamla Altuna från 
Nyvägen. 

2. Föreslå kommunstyrelsen att under 2014 anslå medel till en gång- och 
cykelväg längs Yttervägens sydvästra sida mot Älvsbyhus. 

_____  
 
 
Sammanfattning 
Klagomål har inkommit angående att trafiken har ökat markant på Yttervägen 
efter att farthinder byggdes på Altunavägen. Eftersom gatan nu är smal och 
bilarna enligt klaganden kör alldeles för fort önskar de boende att åtgärder 
vidtas för att minska hastigheten, alternativt att gatan stängs för genomfart. 
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
Den trafik som trafikerar Yttervägen torde främst vara trafikanter som ska till 
eller från industriområdet samt genomfartstrafik till och från centralorten. 
Efter att farthinder har byggts på Altunavägen har delar av genomfartstrafiken 
ändrat gata och kör nu längs Yttervägen. Båda gatorna är olämpliga för 
genomfartstrafik. De har många korsningar och går genom rena bostads-
områden med individuella utfarter mot gatorna. Yttervägen har bostäder 
endast på ena sidan. Gatan har avsmalnats men är rak och inbjuder därmed till 
alltför höga hastigheter. 
 
Genomfartstrafik till centralorten bör gå efter Nyvägen i första hand. Viss 
personbilstrafik till industriområdet kan behöva trafikera någon av dessa gator 
för att människor på ett enkelt sätt ska kunna ta sig från kommunens norra 
delar till och från sina arbetsplatser på industriområdet. Eftersom gående och 
cyklister bör prioriteras i trafikmiljön bör i första hand åtgärder som gynnar 
oskyddade trafikanter utföras. För att förbättra trafikmiljön kan man göra en 
gång- och cykelväg på sidan närmast bostäderna för dessa trafikantgrupper 
som är avskild mot gatan genom en trottoar eller liknande. Hastigheten har i 
ett sådant läge mindre betydelse och normal hastighetsövervakning via polisen 
skulle då kunna vara tillräckligt. 
 
Den tunga trafiken till industriområdet bör i första hand ledas längs de större 
lederna, Industrileden eller väg 94 via Västermalmsleden. Tung trafik bör inte 
tillåtas i ett bostadsområde även om det är en närmare väg för dessa.  
 
          forts 



 PROTOKOLL 26(30) 
 2013-12-05 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 119 Dnr 0100/13 – 512  forts 
 
BEGÄRAN OM TRAFIKÅTGÄRDER PÅ YTTERVÄGEN 

 
Förslag till beslut 
Nämnden beslutar  
1. att införa lokala trafikföreskrifter om förbud mot infart med fordon 

längre än 18 meter på Yttervägen samt infart till gamla Altuna från 
Nyvägen. 

2. Föreslå kommunstyrelsen att under 2014 anslå medel till en gång- och 
cykelväg längs Yttervägens nordöstra sida mot villorna. 

 
Myndighetsnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson meddelar att Älvsbyns Energi föreslår att 
gång- och cykelvägen placeras på Yttervägens sydvästra sida, som en förläng-
ning av befintlig gång- och cykelväg förbi Timmersvansen. 
 
Ordförande föreslår att besluta enligt förslaget med ändring till Yttervägens 
sydvästra sida, vilket nämnden bifaller. 
 
Bilaga 
Lokala trafikföreskrifter om förbud mot infart med fordon längre än 18 meter 
på Yttervägen samt infarten till gamla Altuna från Nyvägen. 
_____  
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MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 120 Dnr 0104/13 - 221 
 
HÄGERN 4 - FRÅGA OM DETALJPLAN FÖR HVB-HEM FÖR 
UNGDOMAR 
        0441/2013 221 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Ärendet lämnas utan åtgärd. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Myndighetsnämnden har att pröva om HVB-hemmet (hem för vård eller 
boende) på fastigheten Hägern 4 är bygglovpliktigt eller om verksamheten är 
boende och därmed inte omfattas av bygglovplikt. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse  
Handlingar i bygglovärende 
Skriftväxling från februari 2013 
 
Ärendet 
En skrivelse har kommit in till miljö- och byggkontoret från xxxxxxxxx  
xxxxxxx om att han anser att behandlingshemmet på fastigheten Hägern 4 
strider mot detaljplanen, att tillgängligheten i byggnaden är bristfällig samt 
att anmälan av verksamheten enligt miljöbalken ska göras. xxxxxxx önskar 
att nämnden ska pröva om det är ett svartbygge och/eller om sanktions-
avgift ska dömas ut. 
 
Bakgrund 
Lars Kristiansson vid Baggium Vård och Behandling AB skickade med e-post 
en begäran om uppgift om vilka kontakter som tagits med Miljö och hälsa i 
Älvsbyn angående verksamheten på fastigheten Hägern 4. Förfrågan inkom 
den 8 februari 2013. Uppgifterna efterfrågades av Socialstyrelsen som skulle 
göra tillsyn i lokalerna inom kort. Miljö- och byggchefen svarade den 11 
februari via e-post till Lars Kristiansson att ingen ansökan om bygglov för 
ändrad användning eller anmälan enligt miljöbalken av vårdverksamhet på 
fastigheten hade inkommit till miljö- och byggkontoret 
 
Den 19 april 2013 inkom en bygganmälan från Baggium Vård och Behand-
ling AB om ändring avseende avlopp i befintliga badrum, nytt användnings-
område för vind samt inrättade av en nödutgång avseende spiraltrappa. I 
bygganmälan har Skola, förskola, vårdanläggning kryssats för, vårdanläggning 
 
          forts 
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MYNDIGHETSNÄMNDEN 
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MYN § 120 Dnr 0104/13 – 221  forts 
 
HÄGERN 4 - FRÅGA OM DETALJPLAN FÖR HVB-HEM FÖR 
UNGDOMAR 

 
strukits under samt enbostadshus/tvåbostadshus kryssats för. Någon beskriv-
ning av verksamheten medföljde inte dessa handlingar. Bygglov beviljades för 
sökt åtgärd.  
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret har tidigare gjort bedömningen att det inte krävdes 
bygglov för ändrad användning från bostad till boende där det bor ungdomar 
mot bakgrund att det enligt muntlig uppgift sker under hemliknande för-
hållanden och inte endast tillfälligt. Det innebär samtidigt att miljö- och bygg-
kontoret har bedömt att den aktuella verksamheten inte strider mot detalj-
planen.  
 
Boverkets expertpanel har gjort ett uttalande angående tolkning av vad som 
gäller för ett HVB-hem eftersom den verksamhet som dessa bedriver kan vara 
mycket skiftande. Av expertpanelens uttalande kan man utläsa att det beror på 
vad som händer i byggnaden som avgör om det ska betraktas som vård eller 
boende. Det som enligt Boverkets expertpanel avgör är om de som bor gör 
något annat, exempelvis går i skolan eller arbetar på annan plats. Omfatt-
ningen av den verksamhet som sker i eller utanför hemmet bör också vägas in 
vid bedömningen om det är vård eller boende. För planenligheten kan det 
också vara avgörande om det uppstår stora olägenheter i ett område av exem-
pelvis trafik eller annat. Då ingen verksamhetsbeskrivning har lämnats till 
myndighetsnämnden är det svårt att avgöra hur detta ska bedömas i det speci-
fika fallet. Inga överklagningar har kommit in av det bygglov som beviljats och 
som har vunnit laga kraft. Med den information som hittills inkommit i ären-
det bedömer miljö- och byggchefen att bygglov för ändrad användning inte 
krävdes samt att verksamheten inte är planstridig.  
 
Idag bor fem ungdomar i HVB-hemmet, de går enligt uppgift i skolan men har 
tillgång till stödpersonal vid anläggningen. Möjligen kan det i vissa lägen vara 
så att andelen vård kan variera beroende på behov hos de barn som bor på 
fastigheten.  
 
Baggium Vård och Behandling AB har inte registrerat livsmedelsverksamhet 
och blankett för registrering är överlämnad i november eftersom verksamhet 
bedrivs och livsmedel hanteras yrkesmässigt. 
 
Förslag till beslut 
Nämnden beslutar att lämna ärendet utan åtgärd. 
          forts 
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HÄGERN 4 - FRÅGA OM DETALJPLAN FÖR HVB-HEM FÖR 
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Myndighetsnämnden 
Karl-Erik Sjöberg (s) anmäler jäv, lämnar sammanträdet och deltar ej i 
handläggning av ärendet.  
 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 
 
Baggium Vård och Behandling AB, Box 20932, 931 02 Skellefteå 
 
 

Hur man överklagar 
Den som vill överklaga myndighetsnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. 
Skrivelsen ska lämnas till Myndighetsnämnden, 942 85 Älvsbyn. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då Ni 
fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet 
som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa 
till stöd för Er talan. 
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MYN § 121 Dnr 0103/13 - 170 
 
TILLSYNSPLAN FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN 2014 
        0540/2013 ADM 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Anta tillsynsinriktning för räddningstjänsten 2014 enligt bilaga. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten har tagit fram en tillsynsinriktning för 2014 enligt bilaga. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Anta tillsynsinriktning för räddningstjänsten 2014 enligt bilaga. 
 
Myndighetsnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redovisar tillsynsinriktning för rädd-
ningstjänsten för år 2014 vad gäller lagen om skydd mot olyckor och lag om 
brandfarliga och explosiva varor. 
 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten 
 
 

 


