
 PROTOKOLL 1(21) 
 2014-04-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

  
Tid: kl 09:00 -  12:00 
 
Plats: lokal Älven, kommunförvaltningen  
 
Ledamöter: Thor Lindgren, s,  ordförande  
 Lars-Gunnar Näsström, s  vice ordförande 
 Esbjörn Henriksson, fp   
 
Tjänstgörande ersättare Karl-Erik Sjöberg, s 
 Inger Lundberg, fp 
 
Övriga: Ingrid Karlsson  miljö- och byggchef 
 Annika Lindström  byggnadsinspektör 
 Andreas Näslund miljöinspektör 
 Annica Brännmark administratör 
 Astrid Edin sekreterare 
 
 
Justeringsdag: 2014-04-09  
 
Paragrafer: § 16 - 27 
 
Justerare: Inger Lundberg  
 
 
 
Astrid Edin Thor Lindgren Inger Lundberg    
sekreterare ordförande justerare 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Myndighetsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2014-04-02 
 
 
Protokollet är anslaget   2014-04-10 – 2014-05-05    
  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliets arkiv 
 
 
 Astrid Edin 
 

 



 PROTOKOLL 2(21) 
 2014-04-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 16 Dnr 0001/14 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2014-04-02 

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

 Beslut att inte pröva myndighetsnämndens beslut den 23 januari 2014 om 
att meddela dispens från strandskyddet för nybyggnad av nätstation på 
fastigheten Norra Storfors 1:53    Lst dnr 526-1504-14 (588/13 231) 

 

 Beslut att inte pröva myndighetsnämndens beslut den 23 januari 2014 om 
att meddela dispens från strandskyddet för nybyggnad av nätstation på 
fastigheten Tällberg 1:7  Lst dnr 526-1603-14 (545/13 231) 

 

 Meddelande till AB Berggren & Bergman – Efterbehandling av täkt inom 
fastigheten Rosdal 1:10   Lst 555-1932-14  (27/14 MTN) 

 

 Svar på frågor rörande markarbete vid badplats i Vidsel 
 

Länsstyrelsen / Naturvårdsverket 

 Ny planerad kärnkraftsreaktor i Pyhäjoki – Esbokonventionen - samt 
remissvar från Naturvårdsverket om myndigheters synpunkter 
angående finsk kärnkraft   NV-07324-13 

 
Projektinriktad kontroll i Norrbottens län 2013 – PIK-projektet 

 Skadedjurskontroll inom livsmedelsbranschen 
 

Jordbruksverket 

 Enkät – Kommunernas kontroll av animaliska biprodukter 
 

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



 PROTOKOLL 3(21) 
 2014-04-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 17 Dnr 0002/14 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MYN 2014-04-02 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 4 februari 
t o m 10 mars 2014, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 4(21) 
 2014-04-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 18 Dnr 0022/14 - 206 
 
ÄLVSBYN 24:49 - BEGÄRAN OM BEFRIELSE AV BYGGLOVS-
AVGIFT 

        0110/2014 AVG 

Älvsbygymnasterna 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Avslå begäran om avgiftsfrihet. 
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning nedan. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Älvsbygymnasterna har i samband med ansökan om bygglov för uppsättning 
av skyltar begärt att myndighetsnämnden efterskänker avgiften för bygglovs-
handläggningen. Anledningen är att föreningen är av ideell art.  
 
Bygglovsavgiften är satt till 3 049 kronor enligt fastställd taxa av kommun-
fullmäktige 2011-04-26, § 47. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Kommunfullmäktige har i beslut Dnr 1999.10291-040 från 1999-12-22 
delegerat till verksamhetsansvarig nämnd att besluta om avgiftsbefrielse/ 
avgiftsnedsättning från kommunal avgift i det enskilda fallet. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Avslå begäran om avgiftsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om avgiftsfrihet 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Älvsbygymnasterna, Sågfors 14, 942 92 Älvsbyn 
 
 
          forts 



 PROTOKOLL 5(21) 
 2014-04-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 18 Dnr 0022/14 – 206  forts 
 
ÄLVSBYN 24:49 - BEGÄRAN OM BEFRIELSE AV BYGGLOVS-
AVGIFT 

 
 

Hur man överklagar 

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

 
 
 



 PROTOKOLL 6(21) 
 2014-04-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
MYN § 19 Dnr 0019/14 - 231 
 
KÅLROTEN 4 OCH 7 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV 
ENBOSTADSHUS MED CARPORT 
        0071/2014 231 

xxxx xxxxxxx 
 

Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen (PBL). 
 

Handläggningsavgift 14 984 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Kontrollansvarig: Gunnar Andersson, c/o Byggkonsult Gunnar Andersson,  
Ängdalsrovägen 298, 975 92 Luleå 
 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
Tekniskt samråd ska genomföras. 
 
Senast till det tekniska samrådet ska följande handlingar inlämnas: 

 Nybyggnadskarta (beställs hos Metria, Piteå) 

 Energiberäkning 

 Förslag till kontrollplan 
 
Kontakt ska tas med Älvsbyns Energi AB i god tid innan byggnadsarbetena 
påbörjas. 
 
Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft. 
_____  
 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport om ca 180 
kvm på fastigheten Kålroten 4 och 7 har inkommit till myndighetsnämnden. 
 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1993-04-26. 
Planbestämmelser: B, I = bostadsändamål, högst en våning. 
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att bygg-
naden delvis (ca 44 %) placeras på punktprickad mark, dvs mark som inte får 
bebyggas.    
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga yttranden har inkom-
mit.         forts 



 PROTOKOLL 7(21) 
 2014-04-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 19 Dnr 0019/14 – 231  forts 
 
KÅLROTEN 4 OCH 7 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV 
ENBOSTADSHUS MED CARPORT 

 

Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Av rättsfall kan man hitta praxis om byggnationer på punktprickad mark och 
en tumregel säger maximalt 10 %. Ett sätt att minska hur stor del av byggna-
tionerna som placeras på prickad mark är att upphäva den detaljplan som 
finns för fastigheterna (då gäller istället den äldre detaljplanen från 1971-04-
06).  
 
I dagsläget bedömer miljö- och byggkontoret att avvikelsen från den nu 
gällande detaljplanen är alltför stor för att rymmas in i begreppet liten 
avvikelse och bygglov bör därför avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, situationsplan, plan- och fasadritning, sektionsritning 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen (PBL). 
 

Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 
 
Gunnar Andersson, c/o Byggkonsult Gunnar Andersson, Ängdalsrovägen 
298, 975 92 Luleå 
 

Hur man överklagar 

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

 



 PROTOKOLL 8(21) 
 2014-04-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 20 Dnr 0020/14 - 231 
 
BREDSEL 1:20 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS FÖR 
NYBYGGNAD AV TRANSFORMATORSTATION 

        0106/2014 231 

SKKAB 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL). 
 
Startbesked beviljas med stöd av 10 kap. 23-24 §§ PBL. 
 
Byggherrens kontrollplan fastställs. 
 
Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 18 b § 
miljöbalken (MB). Som särskilda skäl anges 7 kap 18 c § 1-2, 5 p MB. Strand-
skyddsdispensen gäller enbart för den yta som transformatorstationen upptar. 
 
 
Handläggningsavgift: 9 548 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de har fått del av beslutet 
om de kommer att överpröva dispensen från strandskyddsbestämmelserna. 
 
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 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 och strandskyddsdispens inför nybyggnad av trans-
formatorstation på fastigheten Bredsel 1:20 har inkommit till myndighets-
nämnden. 
          forts 



 PROTOKOLL 9(21) 
 2014-04-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 20 Dnr 0020/14 – 231  forts 
 
BREDSEL 1:20 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS FÖR 
NYBYGGNAD AV TRANSFORMATORSTATION 

 

Aktuell del av fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmel-
ser och ligger utanför område för sammanhållen bebyggelsen.  
 
Eftersom byggnaden kommer att placeras närmare strandlinjen än 100 meter 
från Gammeldalbäcken omfattas marken av strandskydd. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att det inte finns några hinder mot åtgär-
den ur plan- och bygglagens (2 och 8 kap) synpunkt. 
 
I och med att byggnaden placeras inom strandskyddsområde krävs ett särskilt 
skäl för att bevilja dispens från strandskyddsreglerna i 7 kap miljöbalken 
(MB). Som särskilda skäl anges att området redan är ianspråktaget för elnät 
och därmed kompletteras en befintlig anläggning samt att området är avskilt 
av en väg (7 kap. 18 c § 1-2 p MB). Därutöver är det av stort allmänt intresse 
att ha en väl fungerande elförsörjning (7 kap. 18 c § 5 p MB). 
 
Syftet med strandskyddet (7 kap 13 § miljöbalken) uppfylls också genom att 
ingen privat zon skapas i och med etableringen. Därmed inskränks inte 
allmänhetens tillgång till stranden och växt- och djurlivets betingelser bör inte 
förändras väsentligt. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL). 
 
Startbesked beviljas med stöd av 10 kap. 23-24 §§ PBL. 
 
Byggherrens kontrollplan fastställs. 
 
Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 18 b § 
miljöbalken (MB). Som särskilda skäl anges 7 kap 18 c § 1-2, 5 p MB. 
Strandskyddsdispensen gäller enbart för den yta som transformatorstationen 
upptar. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens, situationsplan, plan- och 
fasadritning 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____          forts 



 PROTOKOLL 10(21) 
 2014-04-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 20 Dnr 0020/14 – 231  forts 
 
BREDSEL 1:20 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS FÖR 
NYBYGGNAD AV TRANSFORMATORSTATION 

 
 
Beslutet skickas till 
SKKAB, Att. Elisabeth Nilsson, Klockarvägen 21 B, 962 32 Jokkmokk  
 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå 
 
 
 

Hur man överklagar 

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

 



 PROTOKOLL 11(21) 
 2014-04-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 21 Dnr 0021/14 - 233 
 
RÅTTAN 9 - BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 
MED BURSPRÅK 

        0111/2014 233 

Xxxxx xxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
 
 
Handläggningsavgift 2 126 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 krävs inte. 
 
Byggnaden får tas i bruk innan slutbesked meddelats. 
 
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 tillbyggnad av enbostadshus med burspråk om ca 
sju kvm på fastigheten Råttan 9, har inkommit till myndighetsnämnden. 
 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1964-04-14. 
Planbestämmelser: B, F, I = bostadsändamål, friliggande byggnader, 
högst en våning. 
          forts 



 PROTOKOLL 12(21) 
 2014-04-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 21 Dnr 0021/14 – 233  forts 
 
RÅTTAN 9 - BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 
MED BURSPRÅK 

 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att största 
tillåtna byggnadsarea överskrids med 28 kvm och tillbyggnaden placeras helt 
på punktprickad mark. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har in-
kommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Rättspraxis för en liten avvikelse avseende överskriden byggrätt ligger i 
storleksordningen 10 %. Efter åtgärden överskrids byggnadsarean med 14 %. 
Tillbyggnaden på punktprickad mark kan tänkas överensstämma med syftet 
med begreppet liten avvikelse, eftersom tillbyggnaden görs för att få till en 
tillfredsställande planlösning. Det är dock tveksamt om de sammantagna 
avvikelserna kan anses vara av mindre art. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, situationsplan, plan- och fasadritning, sektionsritning 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 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 13(21) 
 2014-04-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 22 Dnr 0018/14 - 260 
 
SAMRÅD OM FASTIGHETSREGLERING BERÖRANDE ÄLVSBYN 
25:52 OCH ÄLVSBYN 25:94 

        0112/2014 260 

Lantmäteriet 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Avge yttrande till Lantmäteriet att nämnden inte har något att erinra mot att 
fastighetsregleringen kan genomföras. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lantmäteriet har begärt ett yttrande avseende fastighetsreglering mellan 
Älvsbyns kommun och Älvsbyns Energi AB för fastigheten där avlopps-
reningsverket i Älvsbyn finns. Fastighetsregleringen berör Älvsbyn 25:52 och 
Älvsbyn 25:94. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Området ligger delvis inom detaljplanelagt område och inom område för 
strandskydd mot Piteälven. Del av området omfattas av vägbestämmelser. 
Regleringen innebär inte någon ändrad markanvändning och strider därmed 
inte mot strandskyddets syften eller kommunens intressen för framtida plan-
läggning. Nämnden föreslås därför att inte ha några erinringar mot genom-
förandet.  
 
Beredningens förslag till beslut 
Avge yttrande till Lantmäteriet att nämnden inte har något att erinra mot att 
fastighetsregleringen kan genomföras. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Lantmäteriet, Att Kristina Söderberg, Box 704, 941 28 Piteå, 
Box 847, 971 26  Luleå  
 
 



 PROTOKOLL 14(21) 
 2014-04-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 23 Dnr 0017/14 - 260 
 
SAMRÅD OM AVSTYCKNING FRÅN SÄVDAL 1:109 SAMT 
FASTIGHETSREGLERING BERÖRANDE STYCKNINGSLOTTEN 
OCH BRÄNNMARK 2:7 

        0113/2014 260 

Lantmäteriet 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Avge yttrande till Lantmäteriet att nämnden inte har något att erinra mot att 
avstyckningen och fastighetsregleringen kan genomföras. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lantmäteriet har begärt ett yttrande avseende avstyckning från fastigheten 
Sävdal 1:109 som avser Vidsels vattenverk samt fastighetsreglering mellan 
Älvsbyns kommun och Älvsbyns Energi AB avseende fastigheten Brännmark 
2:7 där Vidsels avloppsreningsverk finns. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Fastighetsregleringen berör byggnadsplaner från 1959 och en planändring 
från 2002. Båda områdena ligger inom område för strandskydd mot Pite-
älven. Den ena fastigheten ligger inom skyddsområde för vattentäkt. Avstyck-
ningen och regleringen innebär inte någon ändrad markanvändning och 
strider därmed inte mot strandskyddets syften eller kommunens intressen för 
framtida planläggning. Nämnden föreslås därför att inte ha några erinringar 
mot genomförandet.  
 
Beredningens förslag till beslut 
Avge yttrande till Lantmäteriet att nämnden inte har något att erinra mot att 
avstyckningen och fastighetsregleringen kan genomföras. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Lantmäteriet, Att Kristina Söderberg, Box 704, 941 28 Piteå, 
Box 847, 971 26  Luleå  
 
 



 PROTOKOLL 15(21) 
 2014-04-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 24 Dnr 0016/14 - 260 
 
SAMRÅD ANGÅENDE AVSTYCKNING FRÅN ÄLVSBYN 25:1 
SAMT FASTIGHETSREGLERING BERÖRANDE STYCKNINGS-
LOTTEN OCH ÄLVSBYN 25:3 

        0114/2014 260 

Lantmäteriet 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Avge yttrande till Lantmäteriet att nämnden inte har något att erinra mot att 
avstyckningen och fastighetsregleringen kan genomföras. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lantmäteriet har begärt ett yttrande avseende avstyckning från fastigheten 
Älvsbyn 25:1 som avser Älvsbyns vattentorn där en fastighet om ca 900 m2 
avses bildas. Åtgärden är i överenstämmelse med detaljplanen för området. 
 
Ett område som avses fastighetsregleras till styckningslotten ligger inom 
strandskyddat område vid Piteälven och avser kommunens vattentäkt vid 
Selholmen. Servitut avses bildas för att tillgodose dels stamfastigheten och 
dels allmänhetens tillgång till Selholmen. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Regleringen innebär inte någon ändrad markanvändning och strider därmed 
inte mot strandskyddets syften eller kommunens intressen för framtida plan-
läggning. Fastighetsregleringen kring vattentäkten är visserligen en avvikelse 
från detaljplanen men då anläggningen redan finns etablerad i området och är 
en anläggning av allmänt intresse för samhällsfunktionen, anser miljö- och 
byggkontoret att den bör kunna betraktas som en mindre avvikelse från 
planen. Nämnden föreslås därför att inte ha några erinringar mot genom-
förandet.  
 
Beredningens förslag till beslut 
Avge yttrande till Lantmäteriet att nämnden inte har något att erinra mot att 
avstyckningen och fastighetsregleringen kan genomföras. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Lantmäteriet, Att Kristina Söderberg, Box 704, 941 28 Piteå, 
Box 847, 971 26  Luleå  
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        0025/2014 ADM 

Swerock AB 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Sätta ned den i taxan angivna tillsynstiden till 18 timmar, vilket ger en årlig 
tillsynsavgift om 14 490 kronor för var och en av det två bergtäkterna. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Swerock AB har inkommit med synpunkter på kommunicering angående 
förslag till riskklassificering och avgift för tillsyn enligt den av kommunfull-
mäktige antagna taxan för tillsyn enligt miljöbalken och yrkar i sitt yttrande att 
kommunen i första hand bokför den faktiska tid som läggs ned på tillsynen 
under 2014, för att kontrollera att den antagna tidsåtgången över huvud taget 
är verklighetsförankrad, och i andra hand på att den årliga tillsynsavgiften 
sätts till 9 660 kronor. 

 
Bakgrund 
Sedan 2013 gäller en ny taxa enligt miljöbalken inom Älvsbyns kommun. Den 
bygger på en mall som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting, SKL. 
Taxan har en riskmodul och en erfarenhetsmodul som används tillsammans 
med en klassificeringsnyckel som bygger på typ och storlek av verksamheten. 
 
Swerock AB har två stycken bergtäkter i Älvsbyns kommun. En av verksam-
heterna på fastigheten Björnberg 1:3 är relativt ny och har en tillståndsgiven 
mängd om 500 000 ton berg. Den andra verksamheten på fastigheten Muskus 
5:2 har haft tillstånd i många år och har en tillståndsgiven mängd om 370 000 
ton berg och 50 ton morän.  
 
Den beräknade tillsynstiden enligt en tabell, som finns som bilaga till taxan, 
för en täkt för brytning av mer än 200 000 ton berg är 48 timmar, vilket ger 
en årlig avgift om 38 640 kronor för var och en av täkterna.  
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret har klassificerat båda verksamheterna utifrån taxans 
grundtid och har inte lagt till någon ytterligare riskfaktor eller använt sig av 
erfarenhetsmodulen.  
 
          forts 
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En undersökning har nyligen gjorts bland andra kommuner både inom Fyr-
kanten men även utanför länet. Det kan konstateras att det skiljer sig mycket 
mellan kommunerna hur man beräknar tillsynstiden. Vissa kommuner använ-
der sig av SKL:s taxa medan andra har gjort uppskattningar utifrån tidigare 
erfarenheter. Det kan konstateras att de som i likhet med Älvsbyns kommun 
använder SKL:s taxa har en hög tillsynstid jämfört med andra kommuner 
som själva har uppskattat tiden. 
 
Den nya taxemodellen innebär just för bergtäkter en betydande ökning av 
tiden i förhållande till den gamla taxan, medan den för grustäkter ligger på 
ungefär samma nivå. Det som skiljer dessa typer av täkter ur tillsynssynpunkt 
är att en bergtäkt förutsätter borrning och sprängning för att utvinna mate-
rialet. Därmed finns en risk för utsläpp av kväve till närliggande naturområ-
den. Avslutning och slutbesiktning av en bergtäkt är också annorlunda. I 
övrigt skiljer sig inte täkttyperna så mycket. En större täkt där årlig verksam-
het bedrivs bedöms ha mer behov av tillsyn än en mindre täkt som inte 
används varje år. 
 
Miljö- och byggchefen föreslår att nämnden beslutar om en nedsättning av 
den i taxan angivna tillsynstiden till densamma som för grustäkt av motsvar-
ande storlek, med tillägg av en riskklass för den del som rör sprängning. 
Verksamheten klassas då i avgiftsklass 8 och riskklass 1. Det ger en grundtid 
om 16 timmar samt två timmars tillägg för riskklassen, vilket ger totalt 18 
timmars tillsynstid per täkt. Utifrån årets timtaxa blir det en tillsynsavgift om 
14 490 kronor för vardera täkt. Om verksamheten bedrivs utan anmärkningar 
i framtiden kommer erfarenhetsmodulen att ge möjlighet till lägre avgift.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunicering av riskklassificering 
Yttrande från Swerock AB 
 
Beredningens förslag till beslut 
Nämnden beslutar sätta ned den i taxan angivna tillsynstiden till 18 timmar, 
vilket ger en årlig tillsynsavgift om 14 490 kronor för var och en av det två 
bergtäkterna. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
SWEROCK AB, Att. Niclas Nilsson, Box 3035, 903 02 Umeå 
          forts 
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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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        0597/2013 EKO 

Älvsbygymnasterna 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Älvsbygymnasterna ska betala den årliga avgiften som uppgår till 4830 kro-
nor, enligt taxan för miljö- och hälsoskyddstillsyn. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt taxan för miljö- och hälsoskyddstillsyn ska fast årlig avgift betalas av 
verksamhetsutövaren, i detta fall Älvsbygymnasterna. Beslut om riskklassi-
ficering och årlig kontrollavgift kommunicerades till Älvsbygymnasterna, 
varefter yttrade över beslutet inkom till myndighetsnämnden.  
 
Älvsbygymnasterna önskar befrielse från kontrollavgiften då de är en ideell 
verksamhet. Enligt förslaget om klassificeringen är Älvsbygymnasterna en 
idrottsanläggning/gym (200.50-1), och är en icke anmälningspliktig verksam-
het. Ytterligare faktorer som påverkar behovet av tillsyn saknas. Verksam-
heten placeras i avgiftsklass 4 och erfarenhetsklass 0. Det innebär en årlig 
kontrolltid på 6 timmar per år. Den årliga avgiften som ska betalas för 2014 
är 4830 kronor, enligt taxan för miljö- och hälsoskyddstillsyn. 
 
Beslutsunderlag 
Taxa enligt miljöbalken 2012-11-26, § 115 
26 kap. om tillsyn i miljöbalken  
27 kap. om avgifter i miljöbalken 
45 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt den taxa som kommunfullmäktige har beslutat om ska den som 
bedriver verksamhet betala årlig kontrollavgift. Älvsbygymnasterna infaller 
under kategorin idrottsanläggningar. Kommunen ska ägna särskild uppmärk-
samhet åt bland annat idrottsanläggningar, vilket framgår i 45 § förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Även ideella verksam-
heter ingår i tillsynen. Miljö- och byggkontoret kommer att göra tillsyn över 
Älvsbyns alla idrottsanläggningar under 2014. Hälsoskyddstillsyn inriktas på 
att kontrollera verksamheters inomhusmiljö. 
 
          Forts 
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Eftersom miljö- och byggkontoret behöver avsätta tid för tillsynen måste den 
finansieras antingen genom skattemedel eller genom avgift från verksamhets-
utövare. Tidigare har nämnden beslutat att även ideella föreningar ska betala 
kontrollavgift.  
 
Beredningens förslag till beslut 
Älvsbygymnasterna ska betala den årliga avgiften som uppgår till 4830 kro-
nor, enligt taxan för miljö- och hälsoskyddstillsyn. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Älvsbygymnasterna, c/o Sågfors 14, 942 92 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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TILLSYNS- OCH KONTROLLRAPPORT FÖR PERIODEN  
2014-02-03 — 2014-03-10 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Lägga redovisningen till handlingarna. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar rapport över tillsyn och kontroll m m för 
perioden 2014-02-03 – 03-10, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
 

 


