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 PROTOKOLL 2(22) 
 2014-05-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 28 Dnr 0001/14 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2014-05-15 

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

 Beslut om samråd enl 12 kap 6 § miljöbalken för nybyggnation av 
luftledning i Älvsbyns kommun (Teugerträsk –Dalen) Lst dnr 525-2263-14  
(203/14 ADM) 

 

 Beslut om samråd enl 12 kap 6 § miljöbalken gällande anläggande av 
enskild väg för moräntransport på fastigheterna Storfors 4:6 och Lill-Laver 
1:2 i Älvsbyns kommun   Lst dnr 525-4588-2013   (159/14 MTN) 
 

 Remiss ang anmälan om vattenverksamhet vid Nystrand, väg 664 i 
Älvsbyns kommun   Lst dnr 535-3624-14   (140/14 MTN) 

 

 Utkast på Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Älvsbyns kommun   
Lst dnr 511-xxxx-14 

 

 Beslut om Dispens från terrängkörningsförbudet på barmark vid under-
sökningsarbeten i Norrbottens län  Lst dnr 523-310-14  (139/14 MTN) 

 

 Beslut om tillstånd för uppvisning på väg samt till offentlig tillställning   
Lst 258-1052-2014   (42/14 511) 

 

 Beslut om arkeologisk förundersökning av 13 fornlämningar på fastigheten 
Kullen 1:26, Sikfors 10:3, 1:53, Kälsberg 1:2, 1:6, Tvärån 1:19 m fl, Piteå 
och Älvsbyns kommuner  Lst dnr 431-2040-2014  (143/2009 311) 

 

 Affischering i samband med EP-valet den 25 maj 2014 resp RKL-valen den 
14 september 2014, Norrbottens län   Lst dnr 201-5110-2014 (211/14 512) 

 
Socialdepartementet/Finansdepartementet 

 Regeringens regelförenklingar för villa- och småhusägare och möjligheter 
kring uthyrning  - Promemoria 

 
Sveriges Kommuner och Landsting 

 Vårpropositionen för år 2014 – cirkulär 14:15 
          forts 



 PROTOKOLL 3(22) 
 2014-05-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 28 Dnr 0001/14 – 200  forts 
 
DELGIVNINGAR MYN 2014-05-15 

 
Kommunstyrelsen, Älvsbyns kommun 

 Beslut ang Fördjupad översiktsplan för Älvsbyns centrum, KS § 56/14-04-
14 (dnr 7/14-212) 

 
Piteälvens vattenråd 

 Förslag till åtgärder för förbättrad fiskvandring förbi damm i Korsträsk-
bäcken, Älvsbyns kommun 

 
Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt/Länsstyrelsen i 
Norrbottens län 

 Effektuppföljning efter miljöåterställningsarbeten i Piteälvens vattensystem 
2008-2013 (utförd av Makkaur Miljö) 

 
Advokatfirman Åberg & Co, Stockholm 

 Till Miljöprövningsdelegationen – ärende 551-3836-13, Markbygden Vind 
AB ang tillstånd till anläggande och drift av vindkraftpark i Markbygden, 
Piteå kommun – etapp 2   (17/14 MTN) 

 
Håll Sverige Rent 

 Låt Älvsbyns kommun bli en Håll Sverige Rent-kommun 
 

Svar på enkäter 

 Boverkets Miljömålsenkät 2014 – svarsjournal 

 Humanas tillgänglighetsbarometer 2014 
 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisade delgivningar. 
_____  
 



 PROTOKOLL 4(22) 
 2014-05-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 29 Dnr 0002/14 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MYN 2014-05-15 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 11 mars 
t o m 14 april 2014, enligt bilaga.    
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 5(22) 
 2014-05-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 30 Dnr 0031/14 - 201 
 
DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 APRIL 2014 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Lägga delårsrapporten till handlingarna. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchefen har sammanställt en delårsrapport för perioden januari 
– april 2014 till kommunstyrelsen och nämnden, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Lägga delårsrapporten till handlingarna. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 6(22) 
 2014-05-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 31 Dnr 0025/14 - 231 
 
VARJISÅ 2:23 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS FÖR 
NYBYGGNAD AV NÄTSTATION 

        0588/2013 231 

 
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 nätstation 
på fastigheten Varjiså 2:23 har inkommit till myndighetsnämnden. 
          forts 



 PROTOKOLL 7(22) 
 2014-05-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 31 Dnr 0025/14 – 231  forts 
 
VARJISÅ 2:23 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS FÖR 
NYBYGGNAD AV NÄTSTATION 

 
Aktuell del av fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmel-
ser och ligger utanför område för sammanhållen bebyggelse.  
 
Eftersom byggnaden kommer att placeras närmare strandlinjen än 100 meter 
från Varjisån 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 där-
med 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 all-
mänhetens 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. Strand-
skyddsdispensen gäller enbart för den yta som transformatorstationen upptar. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens, situationsplan, plan- och 
fasadritning 
 

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



 PROTOKOLL 8(22) 
 2014-05-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 31 Dnr 0025/14 – 231  forts 
 
VARJISÅ 2:23 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS FÖR 
NYBYGGNAD AV NÄTSTATION 

 
 
Beslutet skickas till 
Vattenfall Eldistribution AB, Att. Roland Andersson, Barrgatan 14, 
930 90 Arjeplog 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten, 971 86 Luleå 
 
Fastighetsägare Varjiså 2:23 
 
 
 

Hur man överklagar 

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

 
 



 PROTOKOLL 9(22) 
 2014-05-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 32 Dnr 0026/14  231 
 
STOCKBERG 4:1 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
FÖR NYBYGGNAD AV NÄTSTATION 

        0154/2014 231 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL). 
 
Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 18 b § 
miljöbalken (MB). Som särskilda skäl anges 7 kap 18 c § 1, 5 p MB. Strand-
skyddsdispensen gäller enbart för den yta som nätstationen upptar. 
 
 
Handläggningsavgift: 9 548 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas. 
 
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 nätstation 
på fastigheten Stockberg 4:1 har inkommit till myndighetsnämnden. 
          forts 



 PROTOKOLL 10(22) 
 2014-05-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 32 Dnr 0026/14  231  forts 
 
STOCKBERG 4:1 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
FÖR NYBYGGNAD AV NÄTSTATION 

 
 
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 Isträskbäcken 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 där-
med kompletteras en befintlig anläggning (7 kap. 18 c § 1 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 all-
mänhetens 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) 
 
Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 18 b § 
miljöbalken (MB). Som särskilda skäl anges 7 kap 18 c § 1, 5 p MB. Strand-
skyddsdispensen gäller enbart för den yta som nätstationen upptar. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens, situationsplan, plan- och 
fasadritning 

Myndighetsnämnden 

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



 PROTOKOLL 11(22) 
 2014-05-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 32 Dnr 0026/14  231  forts 
 
STOCKBERG 4:1 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
FÖR NYBYGGNAD AV NÄTSTATION 

 
 
Beslutet skickas till 
Vattenfall Eldistribution AB, Att. Roland Andersson, Barrgatan 14 
930 90 Arjeplog 
 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå 
 
Fastighetsägare Stockberg 4:1 
 
 
 

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 12(22) 
 2014-05-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 33 Dnr 0027/14 - 233  
 
SMÖRJAREN 1 - BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV EN-
BOSTADSHUS MED GARAGE 

        0119/2014 233 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
 
 
Handläggningsavgift 2 339 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. 
 
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 vidbyggt garage 
på fastigheten Smörjaren 1 har inkommit till myndighetsnämnden. Garaget 
placeras ca två meter från tomtgräns mot Rallargatan. Portarna vetter också 
mot Rallargatan. 
 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1977-03-17. 
Planbestämmelser: B, S, I = bostadsändamål, sammanbyggda hus, högst 
en våning. 
          forts 



 PROTOKOLL 13(22) 
 2014-05-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 33 Dnr 0027/14 - 233  forts  
 
SMÖRJAREN 1 - BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV EN-
BOSTADSHUS MED GARAGE 

 
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att 
garaget delvis placeras på punktprickad mark. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har in-
kommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
I dagsläget finns redan en avvikelse från bestämmelserna i gällande detaljplan 
avseende punktprickad mark (26 kvm). Efter byggnationen kommer ytterliga-
re 21 kvm att placeras på punktprickad mark. Totalt blir avvikelsen 47 kvm av 
totalt 162 kvm, dvs ca 29 %. 
 
Av rättspraxis framgår att en liten avvikelse avseende punktprickad mark 
högst får uppgå till 10 %. Därför gör miljö- och byggkontoret bedömningen 
att avvikelsen inte kan anses vara liten och bygglov bör avslås. Miljö- och 
byggkontoret är också tveksamt till att garaget placeras så nära tomtgräns, då 
det troligen kommer att orsaka att bilar parkeras på grönområdet och inte på 
den egna fastigheten.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, situationsplan, plan- och fasadritning. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov 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 
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 
Berörda sakägare 
 
          forts 



 PROTOKOLL 14(22) 
 2014-05-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 33 Dnr 0027/14 - 233  forts 
 
SMÖRJAREN 1 - BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV EN-
BOSTADSHUS MED GARAGE 

 
 

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(22) 
 2014-05-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 34 Dnr 0028/14 - 233 
 
HEDEN 1:89 - BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV ENBOSTADS-
HUS MED SOVRUM 
        0167/2014 233 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
 
 
Handläggningsavgift 4 754 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats.  

Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas (exempel finns på 
Älvsbyns kommuns hemsida). 

 
Fönstren i sovrummen ska vara öppningsbara. 
 
Brandvarnare ska installeras. 
 
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 av-
slutats 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 två sovrum på 
fastigheten Heden 1:89 har inkommit till myndighetsnämnden. 
 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1954-02-02.  
Planbestämmelse: B = bostadsändamål.    forts 



 PROTOKOLL 16(22) 
 2014-05-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 34 Dnr 0028/14 – 233  forts 
 
HEDEN 1:89 - BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV ENBOSTADS-
HUS MED SOVRUM 

 
Ansökan strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att bygg-
naden placeras närmare tomtgräns än 6 meter. Enligt ansökan placeras till-
byggnaden ca 2,5 meter från tomtgräns mot fastigheten Heden 1:15. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Anledningen till de väl tilltagna bestämmelserna avseende avstånd till tomt-
gränser har sitt ursprung i brandskyddet. I det här fallet är det ca 40 meter 
från aktuell tillbyggnad till närmaste bostadshus, så att brandskyddsreglerna 
uppfylls tillfredsställande. Därför bedömer miljö- och byggkontoret att av-
vikelsen från detaljplan uppfyller planen syfte och kan anses som mindre. 
Bygglov bör därför beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, situationsplan, plan- och fasadritning 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
Beslutet skickas till 
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 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 17(22) 
 2014-05-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 35 Dnr 0029/14 - 400 
 
INSPEKTIONSRESA FÖR MYNDIGHETSNÄMNDEN HÖSTEN 
2014 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Genomföra tillsynsresa den 21 augusti 2014. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Beredningen föreslår att myndighetsnämnden gör en tillsynsresa i kommunen i 
samband med sammanträdet den 21 augusti för att titta på objekt som man vill 
granska närmare. 
 
Förslagsvis börjar resan kl. 9. Gemensam lunch på Storforsens hotell, där 
också sammanträdet genomförs på eftermiddagen. 
 
Förslag på besöksplatser är: 
- Biluppställningsplats mot Uddens bageri 
- Ovårdat hus i Vistträsk 
- Vedupplag i Vistträsk 
- Ovårdade hus i Vitberget 
- Kapell i Vitberget 
 
Vid sammanträdet den 15 maj finns möjlighet att komma med andra förslag 
och synpunkter på besöksplatser. 
 
Myndighetsnämnden 
Vid sammanträdet kommer fler förslag på platser att besöka och vägar att 
köra. Miljö- och byggchefen sammanställer resrutten. 
 
Ordföranden föreslår att genomföra resan den 21 augusti, vilket nämnden 
bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 18(22) 
 2014-05-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 36 Dnr 0015/14 - 406 
 
ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM AVGIFT - ÄLVSBYN 24:4 - 
BESLUT OM RISKKLASSIFICERING OCH ÅRLIG KONTROLL-
AVGIFT  

 
Myndighetsnämndens beslut 
Ej ändra sitt tidigare beslut om avgift samt avvakta länsstyrelsens beslut i 
ärendet. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Älvsbygymnasterna har överklagat beslut om årlig avgift för tillsyn av hälso-
skydd enligt miljöbalken.  
 
Föreningen har klassificerats utifrån den taxa enligt miljöbalken som kommun-
fullmäktige beslutat om och som gäller från 2013. Föreningen anser att klassi-
ficeringen är felaktig mot bakgrund av att det är Älvsbyns kommun som äger 
fastigheten och bär ansvaret för lokalen. 
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
Miljö- och byggkontoret anser att verksamhetsutövaren är ansvarig för att den 
verksamhet som bedrivs inte kan orsaka skada för människors hälsa. Häri in-
går även ett ansvar att välja en för ändamålet lämplig lokal förutom skötseln av 
lokalerna. Tillsynsansvaret ligger på myndighetsnämnden i Älvsbyns kommun 
som är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. För att tillsyn ska kunna utföras 
behövs det resurser att utföra tillsynen. Miljö- och byggkontoret anser att 
frågan är intressant och att det är bra att ärendet prövas i nästa instans för att 
se om kommunen har gjort en riktig bedömning. 
 
Förslag till beslut 
Beredningen lämnar frågan öppen till nämnden att diskutera inför eventuellt 
yttrande till länsstyrelsen i Norrbotten. 
 
Myndighetsnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson informerar om att överklagandet redan är 
skickat till Länsstyrelsen. Om verksamheten bedrivs utan anmärkningar i fram-
tiden kommer erfarenhetsmodulen ge möjlighet till lägre avgift. Nämnden 
anser det principiellt viktigt att kunna bedriva lagstadgad tillsyn och kontroll. 
Det förutsätter att den är finansierad genom avgifter. Nämnden ser dock gärna 
att ideella föreningar får bidrag som täcker kostnader för tillsyn och kontroll 
och uppdrar till miljö- och byggchefen att kontakta Fritid & Kultur om de har 
möjlighet att ge stöd. 
          forts 



 PROTOKOLL 19(22) 
 2014-05-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 36 Dnr 0015/14 – 406  forts 
 
ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM AVGIFT - ÄLVSBYN 24:4 - 
BESLUT OM RISKKLASSIFICERING OCH ÅRLIG KONTROLL-
AVGIFT  

 
 
Ordföranden föreslår nämnden besluta att ej ändra sitt tidigare beslut om 
avgift och att avvakta länsstyrelsens beslut, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 20(22) 
 2014-05-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 37 Dnr 0024/14 - 406 
 
KORSTRÄSK 1:214 - BESLUT OM MILJÖSANKTIONSAVGIFT 
ANGÅENDE VÄRMEPUMPANLÄGGNING 

        0350/2013 VÄR 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 3 kap 2 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgift 
påföra xxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxx) en miljösanktionsavgift om 1 000 
kronor. 
 
Ansöka hos kammarkollegiet om utdömande av miljösanktionsavgift på 
1 000 kronor 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
En skrivelse från miljö- och byggkontoret daterad 2013-07-22 sändes till 
xxxxx xxxxxxxx gällande misstanke om värmepump utan tillstånd. Värme-
slingor för ytjordvärme hade tidigare upptäckts på hans fastighet Korsträsk 
1:214 i samband med att miljö- och byggkontoret utförde avloppsinventering 
i området. Xxxxx xxxxxxxx uppmanades i skrivelsen att antingen inkomma 
med kopia på delegationsbeslut för installation av värmepump, eller att 
inkomma med anmälan om installation av värmepump i efterhand. En 
anmälan om installation av värmepump inkom 2013-08-09. Därmed var 
värmepumpen redan installerad innan anmälan inkom.  
 
Beslutsunderlag 
Enligt 17 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
är det förbjudet att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme 
ur mark utan att först anmäla det till den till kommunala nämnden.  
 
Enligt 3 kap. 2 § i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgift ska en 
miljösanktionsavgift på 1 000 kronor betalas om en värmepumpsanläggning 
inrättats utan att anmälan gjorts enligt 17 § i förordning (1998:899) om miljö-
farlig verksamhet och hälsoskydd. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljösanktionsavgift ska betalas av den som bryter mot bestämmelse som 
anges i förordningen om miljösanktionsavgifter. Myndighetsnämnden är enligt 
lag skyldig att besluta om avgiften såvida den inte kan anses oskälig med hän-
syn till sjukdom eller andra hinder som anges i förordningen om miljösank-
tionsavgift. Den skyldige har haft tillfälle att yttra sig över beslutet, men inget  
 
       forts



 PROTOKOLL 21(22) 
 2014-05-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 37 Dnr 0024/14 – 406  forts 
 
KORSTRÄSK 1:214 - BESLUT OM MILJÖSANKTIONSAVGIFT 
ANGÅENDE VÄRMEPUMPANLÄGGNING 

 
yttrande har inkommit. Med hänvisning till vad som sägs ovan bedömer miljö- 
och byggkontoret att xxxxx xxxxxxxx ska betala en miljösanktionsavgift på 
1 000 kronor.  
 
Beredningens förslag till beslut 
Ärendet var inte med på beredningen.   
 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att ansöka hos kammarkollegiet om utdömande av 
miljösanktionsavgift på 1 000 kronor, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha 
kommit in till Myndighetsnämnden, 942 85 Älvsbyn, inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av beslutet. Skrivelsen, som ställs till Mark- och miljödomstolen, 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(22) 
 2014-05-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 38 Dnr 0030/14 - 409 
 
TILLSYNS- OCH KONTROLLRAPPORT FÖR PERIODEN  

2014-03-10 — 2014-04-14 
 
 

Myndighetsnämndens beslut 
Lägga redovisningen till handlingarna. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar verksamhet för perioden 10 mars till och 
med 14 april 2014 enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____ 
 

 


