
 PROTOKOLL 1(11) 
 2014-02-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

  
Tid: kl 09:00 - 11:30 
 
Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Storgatan 27 
 
Ledamöter: Lars-Gunnar Näsström, s  ordförande  
  
Tjänstgörande ledamöter: Karl-Erik Sjöberg, s 
 Kristina Sandsten, v 
 Inger Lundberg, fp   
 
 
Övriga: Ingrid Karlsson  miljö- och byggchef 
 Annika Lindström  byggnadsinspektör 
 Andreas Näslund miljöinspektör 
 Helena Vikman miljöinspektör 
 Daniel Nordström karttekniker 
 Astrid Edin sekreterare 
 
 
Justeringsdag: 2014-03-06 
 
Paragrafer: § 9 - 15 
 
Justerare: Karl-Erik Sjöberg 
 
 
 
Astrid Edin Lars-Gunnar Näsström Karl-Erik Sjöberg 
sekreterare ordförande justerare 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Myndighetsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2014-02-27 
 
 
Protokollet är anslaget  2014-03-07 -- 2014-03-31   
  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliets arkiv 
 
 
 Astrid Edin 

 



 PROTOKOLL 2(11) 
 2014-02-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 9 Dnr 0001/14 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2014-02-27 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Ta del av och godkänna redovisade delgivningar. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
 

Länsstyrelsen 

 Beslut om bildande av naturreservatet Vilhatten i Älvsbyns kommun  (Lst 
dnr 511-9812-11) 

 
Kommunförbundet Norrbotten 

 Miljösamverkan Norrbotten – tillsynsarbete inom miljöbalkens område 
(dnr 46/13, 400) 

 
Naturskyddsföreningen 

 Hållbar återföring av fosfor – remiss med allvarliga konsekvenser! 

 Avlopp på våra åkrar – en rapport om miljögifter i slam 
 
Regeringskansliet 

 Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2013/2014 
 
Räddningschefen 

 Utmärkelse för rådig insats (dnr 9/14, 170) 
 
Kemikalieinspektionen - enkäter 

 Marknadskontroll, Reach-tillsyn, Växtskydd samt VOC-tillsyn under 2013 
 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisade delgivningar. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 3(11) 
 2014-02-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 10 Dnr 0002/14 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MYN 2014-02-27 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 31 december 
2013 t o m 3 februari 2014, enligt bilaga. 
 
Räddningstjänsten redovisar delegationsbeslut avseende egen rengöring 
(sotning) för fastigheten Nystrand 1:99.  
 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 4(11) 
 2014-02-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 11 Dnr 0011/14 - 042 
 
ÅRSREDOVISNING 2013 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Lägga redovisningen till handlingarna. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Enheten Miljö bygg räddning har tagit fram en årsredovisning som en del av 
koncernredovisningen till kommunstyrelsen för 2013, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordförande föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
 



 PROTOKOLL 5(11) 
 2014-02-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 12 Dnr 0008/14 - 222 
 
INVENTERING AV FYSISK TILLGÄNGLIGHET I FLER-
BOSTADSHUS 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Utföra inventeringen under perioden maj-augusti under förutsättning att 
medel beviljas från Boverket. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Boverket har initierat en kampanj för inventering av tillgänglighet i fler-
bostadshus i landets kommuner. Inventeringen är en del i ett kunskapsupp-
byggande där kommunen får information om var och hur tillgängligheten 
brister, men även kunskap om beståndets potential. Med en ökad kunskap om 
tillgänglighet anser Boverket att gamla hinder kan undanröjas och nya und-
vikas.  
 
Från den 1 februari 2014 och fram till den 1 augusti 2015 kan kommuner söka 
ekonomiskt stöd för att inventera tillgängligheten i flerbostadshus. Under 
förutsättning att stöd beviljas kan kommunen utföra en inventering som ligger 
till grund för den bostadsförsörjningsplan som ska tas fram under året. 
 
Förslag till beslut 
Utföra inventeringen under perioden maj-augusti under förutsättning att 
medel beviljas från Boverket. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
 



 PROTOKOLL 6(11) 
 2014-02-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 13 Dnr 0013/14 - 231 
 
PLANKAN 3 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV GARAGE/ 
FÖRRÅD 

        0030/2014 231 

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
  
 
Handläggningsavgift 5 237 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas. 
 
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 ska ske av mätkunnig person. 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjas inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen då lovet har vunnit laga kraft. 
 
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 garage/förråd om 55 kvm på fastig-
heten Plankan 3 har inkommit till myndighetsnämnden. Byggnaden är tänkt 
att placeras 4,6 meter från fastigheten Plankan 4 och invid tomtgräns mot 
grönområde. 
 
För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1980-01-15.  
          forts 



 PROTOKOLL 7(11) 
 2014-02-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 13 Dnr 0013/14 – 231  forts 
 
PLANKAN 3 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV GARAGE/ 
FÖRRÅD 

 
Planbestämmelser: B, F, I = bostadsändamål, friliggande byggnader, 
högst en våning.  
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att den 
största tillåtna byggnadsarean överskrids med 28 kvm, byggnaden placeras 
närmare tomtgräns än 4,5 meter och delvis på punktprickad mark. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen ska en samlad bedömning göras med 
hänsyn till de avvikelser som den sökta åtgärden medverkar till. I det här fallet 
avviker åtgärden från detaljplanens bestämmelser på tre olika sätt. Miljö- och 
byggkontoret gör därför bedömningen att avvikelserna inte är av mindre art 
och att den strider mot syftet med planen. Åtgärden bör därför inte tillåtas. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, situationsplan, plan- och fasadritning inkl. sektion. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
xxxxxx xxxxxxxx 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 8(11) 
 2014-02-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 14 Dnr 0012/14 - 409 
 
TILLSYNS- OCH KONTROLLRAPPORT FÖR PERIODEN  
2013-11-07 -- 2014-02-02 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Lägga redovisningen till handlingarna. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar rapport över tillsyn och kontroll m m för 
perioden 2013-11-07 – 2014-02-02 enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 9(11) 
 2014-02-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 15 Dnr 0022/13 - 469 
 
XXXXXXXXX - FÖRELÄGGANDE MED VITE OM UTBILDNING 

        0140/2013 LIV 

Livsmedelsanläggning:  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 
Livsmedelsföretagare: xxxxx xxxxxxx xxxxxx 
Fastighetsbeteckning: xxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Förelägga xxxxx xxxxxxx xxxxxx att senast den 30 april 2014 gå en utbildning 
eller på annat sätt skaffa sig kunskap inom livsmedelsområdet. Som verksam-
hetsutövare är xxxxx xxxxxxx xxxxxx även skyldig att se till att hans personal 
har de kunskaper som krävs för deras arbetsuppgifter. Följande punkter ska 
ingå i utbildningen: 

 Myndigheternas uppgifter 

 Mikrobiologi 

 Viktiga temperaturgränser vid hantering av livsmedel 

 Personlig hygien 

 Egenkontrollprogram 

 HACCP och faroanalys 

 Hur man förebygger matförgiftningar 

 Livsmedelshygien 
 
Föreläggandet förenas med ett vite om 10 000 kronor, enligt § 3 lagen 
(1985:206) om viten, som ska dömas ut om föreläggandet inte följs.  
Genomgången kurs ska styrkas med intyg eller bevis. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret utförde 2013-03-22 en livsmedelskontroll xxx 
xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Vid kontrollen framkom att de 
skriftliga rutiner som finns för bland annat mottagningskontroll och ned-
kylning inte följs. Verksamhetsutövaren och personalen var omedveten om 
viktiga temperaturgränser vid hantering av livsmedel, trots att man året innan 
skrivit en faroanalys. Detta tyder på att kunskaper saknas om mikrobiologi, 
viktiga temperaturgränser samt faroanalysens funktion för att förebygga 
matförgiftningar. Okunskap kring livsmedelshantering innebär att kraven på 
säkra livsmedel inte uppfylls. 
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
Nämnden beslutade med anledning av ovanstående att förelägga xxxxx  
          forts 



 PROTOKOLL 10(11) 
 2014-02-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 15 Dnr 0022/13 - 469 
 
XXXXXXXXX - FÖRELÄGGANDE MED VITE OM UTBILDNING 

 
xxxxxxx xxxxxx att genomgå utbildning. Vid kontroll den 7 februari upp-
täcktes att någon utbildning inte hade genomgåtts. Enligt telefonsamtal med 
företagaren har denne hittat en lämplig utbildning i mars.  
 
Eftersom tidigare föreläggande inte har följts anser miljö- och byggkontoret 
att ett nytt beslut om föreläggande med vite bör beslutas. 
 
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. 

 3 § Lag (1985:206) om viten 
 
Beredningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att förelägga xxxxx xxxxxxx xxxxxx att senast 
den 30 april 2014 gå en utbildning eller på annat sätt skaffa sig kunskap inom 
livsmedelsområdet. Som verksamhetsutövare är xxxxx xxxxxxx xxxxxx även 
skyldig att se till att hans personal har de kunskaper som krävs för deras 
arbetsuppgifter. Följande punkter ska ingå i utbildningen: 

 Myndigheternas uppgifter 

 Mikrobiologi 

 Viktiga temperaturgränser vid hantering av livsmedel 

 Personlig hygien 

 Egenkontrollprogram 

 HACCP och faroanalys 

 Hur man förebygger matförgiftningar 

 Livsmedelshygien 
 
Föreläggandet förenas med ett vite om 10 000 kronor, enligt § 3 lagen 
(1985:206) om viten, som ska dömas ut om föreläggandet inte följs. 
 
 
Myndighetsnämnden 
Miljöinspektör Andreas Näslund föredrar ärendet. 
 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget samt att genomgången kurs 
ska styrkas med intyg eller bevis, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 



 PROTOKOLL 11(11) 
 2014-02-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 15 Dnr 0022/13 - 469  forts 
 
XXXXXXXXX - FÖRELÄGGANDE MED VITE OM UTBILDNING 

 
 

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. 

 
 

 
 
 
 

 


