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 PROTOKOLL 2(21) 
 2014-08-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 53 Dnr 0001/14 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2014-08-21 

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

Länsstyrelsen 

 Beslut till Trafikverket – Anmälan om vattenverksamhet vid Nystrand, 
längs väg 664 i Älvsbyns kommun   Lst dnr 535-3624-14 (140/14 MTN) 

 
Miljö- och byggkontoret 

 Yttrande till länsstyrelsen rörande fastigheten Älvsbyn 26:134 och åter-
ställning av strandområde vid Piteälven   Dnr 76/13, 423 (420/12 NAT) 

 
Räddningstjänsten 

 Sakkunnighetsutlåtande till polisen angående gräsbrand i Vistbäcken   Dnr 
43/14, 179 

 
Boverket 

 Beslut om stöd enligt förordningen (2013:922) om stöd till kommuner för 
inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet  

 
Försvarsmakten 

 Information beträffande prop 2013/14:127, Nya åtgärder som kan 
genomföras utan krav på bygglov  

 
Länsstyrelsen m fl myndigheter 

 Tobak – myndigheter, verktyg och befogenheter  
 
Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket 

 Kontrollköp av folköl, tobak och receptfria läkemedel 
 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisade delgivningar. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  



 PROTOKOLL 3(21) 
 2014-08-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 54 Dnr 0002/14 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MYN 2014-08-21 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 20 maj t o m 
28 juli 2014, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 4(21) 
 2014-08-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 55 Dnr 0037/14 - 221 
 
VISTHEDEN 1:71 - UPPFÖLJNING AV FÖRELÄGGANDE ATT 
HÅLLA TOMTEN I VÅRDAT SKICK 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen och med hänvisning till 8 kap 
15 § samma lag, förelägga xxxx xxxxx (xxxxxx-xxxx) som ägare till fastigheten 
Vistheden 1:71 att senast 30 september 2014 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 
xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. 
Fastigheten ska därefter hållas i vårdat skick. Föreläggandet förenas med stöd 
av 3 § lagen om viten, med ett vite om 10 000 kronor. 
 
Detta beslut kompletterar tidigare beslut i myndighetsnämnden, daterat  
2014-06-19, MYN § 42. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden beslutade vid sammanträde den 19 juni 2014 förelägga 
ägaren till fastigheten Vistheden 1:71 att senast 31 juli 2014 xxxxxxxx xxxxx 
xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx 
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx 
xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx 
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Fastigheten skulle därefter hållas i vårdat 
skick. Föreläggandet förenades med ett vite om 10 000 kronor. 
 
Nämnden har att besluta om vitet ska dömas ut. På sammanträdet ska syn 
hållas på fastigheten. 
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och 
skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för 
omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Tomter inom en tätort 
behöver hållas fria från ovidkommande föremål så att vegetationen kan hållas 
efter. Hushållsavfall och annat avfall ska förvaras så att risken för skadedjur 
minimeras. 
 
Beslutsstöd vid det tidigare föreläggandet: 
11 kap. 19 § plan- och bygglagen 
8 kap 15 § plan- och bygglagen 
§ 3 lagen (1985:206) om viten 
 
          forts 



 PROTOKOLL 5(21) 
 2014-08-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 55 Dnr 0037/14 – 221  forts 
 
VISTHEDEN 1:71 - UPPFÖLJNING AV FÖRELÄGGANDE ATT 
HÅLLA TOMTEN I VÅRDAT SKICK 

 
Förslag till beslut 
Ärendet behandlas av nämnden efter att syn har hållits. 
 
Myndighetsnämnden 
I samband med dagens sammanträde, 21 augusti 2014, har nämnden besökt 
fastigheten och samtalat med ägaren. Då viss städning av tomten har skett 
föreslår ordföranden att föreläggandet förlängs t o m den 30 september 2014. 
Föreläggandet förenas med ett vite om 10 000 kronor. Nämnden bifaller 
förslaget. 
_____ 
 
 
Beslutet skickas till  
xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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



 PROTOKOLL 6(21) 
 2014-08-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 56 Dnr 0045/13 - 221 
 
HÖKEN 6 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 

        0124/2012 221 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Ärendet återremitteras för vidare handläggning. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Klagomål om olägenhet inkom den 30 april 2012 till miljö- och byggkontoret 
via telefonsamtal. Klaganden uppgav att fastigheten Höken 6 var belamrad 
med skrotbilar, en husvagn, betongbalkar, betongplattor, en gammal trappa, 
högar med lastpallar, trävirke, betongrester och en grävskopa. Allt detta 
utgjorde en olycksrisk, speciellt för barn. 

En skrivelse skickades till fastighetsägaren den 2 maj 2012 där denne ombads 
inkomma med synpunkter på klagomålet och eventuella uppgifter om vid-
tagna/planerade åtgärder. I telefonsamtal den 21 maj 2012 uppgav fastighets-
ägaren att skrotbilarna polisanmälts, samt att betong och pallar m m kommer 
att tas bort när tjälen gått ur marken. 

Vid en inspektion på platsen den 1 augusti 2012 konstaterades att fastigheten 
fortfarande var lika belamrad med bråte. Den 2 augusti 2012 skickades en 
kommunikation om ett föreläggande där fastighetsägaren fick möjlighet att 
yttra sig. Inget yttrande har inkommit. 

Ytterligare ett klagomål inkom till miljö- och byggkontoret den 11 juni 2013. 
Vid en inspektion samma dag var fastigheten belamrad med skrotbilar, en 
husvagn, högar med lastpallar, betongrester, markplattor, en gammal trappa 
och gatubrunnslock.  

Vid myndighetsnämndens sammanträde 2013-08-22 förelades fastighets-
ägaren att städa av tomten senast 2013-09-30, föreläggande var förenat med 
ett vite på 50 000 kronor.  

Vid uppföljande platsbesök 2014-06-19 och 2014-07-31 påträffades högar 
med lastpallar, betongrester, markplattor och en gammal trappa.  

 
Beslutsunderlag 
Platsbesök, 2012-04-30 
Skrivelse gällande klagomål, 2012-05-02 
Telefonkontakt med fastighetsägare, 2012-05-21 
Kommunicering inför föreläggande, 2012-08-02 
Klagomål, 2013-06-11       forts 



 PROTOKOLL 7(21) 
 2014-08-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 56 Dnr 0045/13 – 221  forts 
 
HÖKEN 6 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 

 
Beslutsunderlag forts 
Platsbesök, 2013-06-11 
Kommunicering av förslag till nämndbeslut, 2013-07-29 
Beslut av myndighetsnämnden, 2013-08-22 
Platsbesök, 2014-06-19 
Platsbesök, 2014-07-31 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska en tomt hållas i 
vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande 
olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.  
 
Flera klagomål på den ovårdade tomten har inkommit och de uppföljande 
inspektionerna har visat att klagomålen var befogade. 
 
Från tomten behöver fastighetsägaren låta avlägsna det som kan utgöra en 
olycksrisk på fastigheten Höken 6: betongrester, betongblock, plintarna, 
jordhögarna, brädorna och den gamla trappan på fastighetens innergård. På 
den sida av fastigheten som angränsar till Skolgatan behöver fastighetsägaren 
avlägsna lastpallarna, markplattorna, trätrappen, pallkragarna och metall-
skrotet. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Nämnden föreslås besluta att med stöd av 11 kap. 19 § och med hänvisning till 
8 kap. 15 § plan- och bygglagen förelägga Tvillingbo AB såsom fastighetsägare 
att senast den 30 september 2014 städa av tomten med avseende på, betong-
rester, betongblock, plintarna, grävskopan, den gamla trappan, lastpallarna, 
markplattorna, brädorna, med mera och kontakta myndighetsnämnden när 
åtgärderna är vidtagna för en besiktning. Föreläggandet förenas med stöd av 
11 kap 37 § plan- och bygglagen med vite om 50 000 kronor som ska utdömas 
om tomten inte har avstädats senast den 30 september 2014. 
 
 
Myndighetsnämnden 
I samband med dagens sammanträde, 21 augusti 2014, har nämnden besökt 
fastigheten och konstaterar att städning skett. Kvar finns lastpallar och 
betongstenar.  
 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för vidare handläggning då 
föreläggandet delvis har följts. Nämnden bifaller förslaget. 
_____          forts 



 PROTOKOLL 8(21) 
 2014-08-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 56 Dnr 0045/13 – 221  forts 
 
HÖKEN 6 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 

 
Beslutet skickas till 
Tvillingbo AB, Box 73, 942 22 Älvsbyn 
 
 
Upplysningar 
 

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

 
 



 PROTOKOLL 9(21) 
 2014-08-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 57 Dnr 0063/13 - 221 
 
VISTHEDEN 1:150 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 

        0364/2013 221 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap. 19 § och med hänvisning till 8 kap. 14 § plan- och bygg-
lagen förelägga xxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxx) att senast den 30 
november 2014 rusta upp eller riva bostadshuset på fastigheten Vistheden 
1:150.  
 
Enligt 4 § lagen om viten och med stöd av 11 kap 37 § plan- och bygglagen 
förenas föreläggandet med ett löpande vite om 10 000 kronor att utdömas för 
varje påbörjad månad som föreläggandet inte är uppfyllt efter den 30 novem-
ber 2014. 
 
Beslutet delges xxx xxxxxxxxxxxxxx. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden beslutade den 22 augusti 2013 att förelägga fastighets-
ägaren att riva eller rusta upp bostadshuset på rubricerad fastighet då det 
fanns omfattande sprickbildning på husets putsade fasad samt att en del av 
sockeln till huset var sprucken i en bred längsgående spricka till vänster om 
dörren. 
 
Fastigheten har inte åtgärdats trots tidigare föreläggande. 
Myndighetsnämnden besöker fastigheten i samband med sammanträdet. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt 8 kap 14 § plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk hållas i vårdat 
skick och underhållas så att dess utformning och dess tekniska egenskaper i 
huvudsak bevaras. Det gäller såväl byggnadens bärförmåga, stadga och be-
ständighet och säkerhet vid användning som byggnadens energihushållning 
och värmeisolering.  
 
Det finns på byggnadens sockel breda längsgående sprickor som torde hindra 
funktionen hos eventuell isolering. Nämnden befarar att byggnaden kan rasa 
och att den kan utgöra en risk för den som använder huset eller vistas i när-
heten. 
 
Huset behöver, om det inte ska rivas, en ganska omfattande renovering för 
att säkerställa att egenskapskraven är uppfyllda. Huset var inte åtgärdat vid 
          forts 



 PROTOKOLL 10(21) 
 2014-08-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 57 Dnr 0063/13 – 221  forts 
 
VISTHEDEN 1:150 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 

 
syn på platsen den 28 juli 2014 varför nämnden föreslås besluta om ett nytt 
föreläggande. 
 
Förslag till beslut 
Nämnden beslutar med stöd av 11 kap 19 § och med hänvisning till 8 kap 
14 § plan- och bygglagen förelägga xxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxx) att 
senast den 30 november 2014 rusta upp eller riva bostadshuset på fastigheten 
Vistheden 1:150.  
 
Enligt 4 § lagen om viten och med stöd av 11 kap 37 § plan- och bygglagen 
förenas föreläggandet med ett löpande vite om 10 000 kronor att utdömas för 
varje påbörjad månad som föreläggandet inte är uppfyllt efter den 30 novem-
ber 2014. 
 
Myndighetsnämnden 
I samband med dagens sammanträde, 21 augusti 2014, besöker nämnden 
fastigheten. Ingen åtgärd har vidtagits sedan syn den 28 juli 2014.  
 
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt förslaget samt att beslutet 
delges xxx xxxxxxxxxxxxxx. Nämnden bifaller förslagen.  
 
 
Upplysningar 
Det är mark- och miljödomstolen som dömer ut vite enligt plan- och bygg-
lagen efter ansökan från tillsynsmyndigheten. 
_____ 
 
 
Beslutet skickas till 
xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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



 PROTOKOLL 11(21) 
 2014-08-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 58 Dnr 0045/14 - 221 
 
SÄVDAL 1:136 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD TOMT 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen och med hänvisning till 8 kap 
15 § samma lag, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxx) 
och xxxxx xxxx (xxxxxx-xxxx) såsom fastighetsägare att låta röja upp vegeta-
tionen på fastigheten Sävdal 1:136 senast 2015-05-31. Föreläggandet förenas 
med ett vite om 2 500 kronor vardera, enligt 3 § lagen om viten 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Klagomål om olägenhet på fastigheten Sävdal 1:136 inkom till miljö- och 
byggkontoret den 25 juni 2014 från boende på Krongårdsstigen i Vidsel. 
Klaganden uppger att huset är rivet, gården växer igen och att sly sprider sig 
in på närliggande tomt. 
 
En tomt ska enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen (PBL) hållas i vårdat skick 
och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter 
för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Om den inte bedöms 
uppfylla dessa krav kan nämnden med stöd av 11 kap 19 § PBL och med 
hänvisning till 8 kap 15 §, förelägga om åtgärder som behövs för att fastig-
heten kan anses vara i ett vårdat skick. Ett föreläggande kan med stöd av 11 
kap 37 § förenas med ett vite enligt 3 eller 4 § lag om viten. 
 
Myndighetsnämnden besöker fastigheten i samband med sammanträdet 
den 21 augusti. 
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
Fastigheten är bevuxen med vegetation som inte regelbundet hålls efter. 
Miljö- och byggkontoret bedömer att vegetationen på fastigheten är vild-
vuxen och bedömer att den har en begynnande skogskaraktär vilket kan 
upplevas som ovårdat.   
 
Förslag till beslut 
Beredningen lämnar frågan öppen för beslut i nämnden. 
 
Myndighetsnämnden 
I samband med dagens sammanträde, 21 augusti 2014, besöker nämnden 
fastigheten. 
 
Karl-Erik Sjöberg (s) föreslår återremiss av ärendet. 
          forts 



 PROTOKOLL 12(21) 
 2014-08-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 58 Dnr 0045/14 – 221  forts 
 
SÄVDAL 1:136 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD TOMT 

 
 
Inger Lundberg (fp) föreslår ett föreläggande för fastighetsägaren förenat med 
ett vite om 5 000 kronor.  
 
Beslutsordning 
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att myndighets-
nämnden beslutar enligt Inger Lundbergs förslag. 
_____ 
 
 
Beslutet skickas till 
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx 
 
xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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



 PROTOKOLL 13(21) 
 2014-08-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 59 Dnr 0064/13 - 228 
 
VISTHEDEN 1:75 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD BYGGNAD - 
UPPFÖLJNING AV FÖRELÄGGANDE 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Ärendet återremitteras för vidare handläggning till nästa sammanträde. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden beslutade 2013-08-02 förelägga ägaren till fastigheten 
Vistheden 1:75 att senast den 31 maj 2014 rusta upp eller riva bostadshuset 
på fastigheten. Föreläggandet förenades med ett löpande vite om 10 000 
kronor som skulle utdömas för varje månad som åtgärder inte var vidtagna på 
fastigheten efter den 31 maj 2014. Den 19 juni 2014 beslutade nämnden att 
ansöka om att vitet skulle dömas ut för juni månad. 
 
Nämnden har att besluta om vite ska dömas ut för juli och augusti månad. På 
sammanträdet ska syn hållas på fastigheten. 
 
Fastighetsägaren har hört av sig till miljö- och byggkontoret och har uppgett 
att han avser att anlita Folkhögskolan att riva byggnaden under sommaren/ 
hösten 2014. Eftersom det är så pass höga kostnader att riva byggnaden vill 
han att nämnden avvaktar med vite. 
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
Enligt 14 § plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och 
underhållas så att dess utformning och dess tekniska egenskaper i huvudsak 
bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnads-
verkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig 
synpunkt. 
 
Eftersom tomten ligger i centrum av byn och i blickfånget för de som bor 
eller besöker byn Vistträsk, bör byggnaden antingen rustas upp så att den 
bättre passar in i omgivningen eller rivas bort. Huset behöver, om det inte ska 
rivas, en ganska omfattande renovering för att säkerställa att egenskapskraven 
är uppfyllda då huset har stått tomt en längre tid. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar ansöka hos mark- och miljödomstolen om 
utdömande av vite för juli och augusti om 10 000 kronor vardera med 
hänvisning till tidigare föreläggande. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 14(21) 
 2014-08-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 59 Dnr 0064/13 – 228  forts 
 
VISTHEDEN 1:75 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD BYGGNAD - 
UPPFÖLJNING AV FÖRELÄGGANDE 

 
Upplysning 
Ett löpande vite innebär att för varje gång tiden löper ut, i detta fall vid varje 
påbörjad månad, ska 10 000 kronor betalas fram till dess att kraven i före-
läggandet är uppfyllda.  
 
Myndighetsnämnden 
I samband med dagens sammanträde, 21 augusti 2014, besöker nämnden 
fastigheten. 
 
Ordföranden föreslår återremiss av ärendet till nästa sammanträde för vidare 
handläggning. Nämnden bifaller förslaget. 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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



 PROTOKOLL 15(21) 
 2014-08-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 60 Dnr 0044/14 - 409 
 
TILLSYNS- OCH KONTROLLRAPPORT FÖR PERIODEN  
2014-05-19 -- 07-28 

 
 

Myndighetsnämndens beslut 
Lägga redovisningen till handlingarna. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar tillsyns- och kontrollaktiviteter samt övrig 
verksamhet enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 16(21) 
 2014-08-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 61 Dnr 0034/13 - 446 
 
LILL-KORSTRÄSK 1:24 - FÖRELÄGGANDE OM ÅTGÄRDER PÅ 
ENSKILT AVLOPP  

        0267/2014 AVL 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 3 § miljö-
balken förelägga fastighetsägaren xxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxx) att senast  
2015-08-31 åtgärda avloppet på fastigheten Lill-Korsträsk 1:24 så att anlägg-
ningen uppfyller dagens krav, alternativt att fastigheten ansluts till kommunalt 
avloppsnät.  
 
Fastighetsägaren uppmanas i första hand att ansluta till kommunalt avlopp 
och i andra hand att anlägga en enskild avloppsanläggning.  
 
 
Upplysning 
Kostnaden för handläggning av ansökan vid det senare alternativet uppgår till 
4 025 kronor.  
_____ 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggkontoret inspekterade 25 juni 2012 avloppsanläggningen på 
fastigheten Lill-Korsträsk 1:24. Vid inspektionen konstaterades att slam-
avskiljaren endast består av enkammarbrunn, slam noterades i sista brunnen, 
påverkan från avloppsvatten syntes vid utloppet, T-rör saknades i slamav-
skiljaren samt att efterföljande reningssteg saknas.  
 
Anläggningen uppfyller inte dagens krav och åtgärder är nödvändiga. Miljö- 
och byggkontoret uppmanade därför 2012 fastighetsägaren att planera för 
ny avloppsanläggning. En muntlig åtgärdsplan inkom 2013-06-10, där 
framkom det att fastighetsägaren planerade anlägga en trekammarbrunn.  
 
Ärendet 
I samband med avloppsinventeringen 25 juni 2012 konstaterades att 
avloppsanläggningen inte uppfyller dagens krav, följande beskrivs i 
inspektionsrapporten: 
    
1. Slamavskiljaren, som består av två enkammarbrunnar, uppfyller inte 

kraven då vattentoalett är ansluten. När vattentoalett är ansluten ska 
slamavskiljaren vara en trekammarbrunn. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 17(21) 
 2014-08-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
MYN § 61 Dnr 0034/13 – 446  forts 
 
LILL-KORSTRÄSK 1:24 - FÖRELÄGGANDE OM ÅTGÄRDER PÅ 
ENSKILT AVLOPP  

 

2. Slam noterades i den sista brunnen. Om det är mer än små mängder 
slam i sista brunnen finns risk att slam fortsätter till nästa reningssteg 
och kan där ge upphov till driftproblem med dålig rening som följd.  

3. Man ser påverkan från avloppsvatten vid utloppet. Utsläpp från 
enskilda avlopp ger ökad näring som leder till ökad tillväxt av bl.a. vass 
och brännässlor. 

4. T-rör för utgående avloppsvatten saknas i slamavskiljaren. T-rör ska 
finnas för att förhindra att flytslam kan flyta ut ur slamavskiljaren och 
vidare till ev. spridningsledningar som kan sätta igen. 

5. Efterföljande reningssteg saknas. 
6. Enligt uppgift sker slamtömning två gånger per år. 

 
Endast slamavskiljare och ett rakt rör ut uppfyller inte dagens krav på rening. 
Miljö- och byggkontoret uppmanade därför i juni 2012 fastighetsägaren att 
planera för ny avloppsanläggning på fastigheten. En muntlig åtgärdsplan 
inkom 2013-06-10, där det framkom att fastighetsägaren planerar att inrätta 
en trekammarbrunn men ingen tid angavs för när avloppet skulle åtgärdas. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
En avloppsanläggning som uppfyller dagens krav ska bestå av en trekammar-
brunn med ett T-rör i sista kammaren som förhindrar slamflykt, samt en 
efterföljande rening i form av exempelvis markbädd eller infiltration. 
Avloppsanordningen ska klara följande funktionskrav: 

- Totalfosfor ska reduceras med minst 70 %. 

- Organiska ämnen, mätt som BOD7, ska reduceras med minst 90 %. 
 
 
Beslutsunderlag 
26 kap 9 § miljöbalken 
2 kap 3 § miljöbalken 
 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med 
hänvisning till 2 kap 3 § miljöbalken förelägga fastighetsägaren xxxx xxxxxxx 
(xxxxxx-xxxx) att senast 2015-08-31 åtgärda avloppet på fastigheten Lill-
Korsträsk 1:24 så att anläggningen uppfyller dagens krav, alternativt att 
fastigheten ansluts till kommunalt avloppsnät.     forts 
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MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 61 Dnr 0034/13 – 446  forts 
 
LILL-KORSTRÄSK 1:24 - FÖRELÄGGANDE OM ÅTGÄRDER PÅ 
ENSKILT AVLOPP  

 
 
Upplysning 
Ansökan om tillstånd för anläggande av avlopp ska lämnas till myndighets-
nämnden senast sex veckor innan avloppet ska åtgärdas. 
 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att i första hand uppmana fastighetsägaren att ansluta 
till kommunalt avlopp och i andra hand att anlägga en enskild avloppsan-
läggning. Nämnden bifaller förslaget. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, 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 19(21) 
 2014-08-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 62 Dnr 0046/14 - 469 
 
CARIBBEAN FLAVOUR - AVGIFT FÖR LIVSMEDELSKONTROLL 

        0298/2014 LIV 

Myndighetsnämndens beslut 
Ny registreringsavgift behöver inte betalas, eftersom betydande ändringar 
normalt inte ska leda till beslut om ny registrering. Kontrollavgiften om 4 056 
kronor för 2014, enligt den nya riskklassificeringen, ska betalas och delas upp i 
fyra delbetalningar. Se under ”upplysningar” nedan. 
_____  
 

Sammanfattning av ärendet 

Livsmedelsverksamheten Caribbean Flavour betalade en avgift för att 
registrera verksamheten som var på 1014 kr. Efter det gjordes en riskklass-
ning som gav kontrollavgiften 3 042 kr per år. Senare skulle verksamheten 
börja märka och förpacka livsmedel, vilket innebar en ny registreringsavgift 
på 1014 kr. Riskklassificeringen gjordes om och därmed blev kontrollavgiften 
4 056 kr per år.  

Ärendet 
Livsmedelsverksamheten Caribbean Flavour (verksamheten är en mobil 
verksamhet med försäljning av karibisk mat) betalade en registreringsavgift på 
1 014 kr. Sedan riskklassificerades verksamheten, vilket innebar en kontroll-
avgift på 3042 kr. 
 
En tid efteråt skulle verksamheten börja märka och förpacka livsmedel och då 
gjordes en ny registrering med en avgift på 1014 kr och verksamheten om-
klassades. Det ledde till en ny kontrollavgift på 4 056 kr. Företaget anser att de 
måste betala en för hög avgift. Nämnden ska avgöra om kontrollavgiften och 
avgift för registrering ska betalas.  

Beredningens förslag till beslut 
Nämnden beslutar att en ny registreringsavgift inte behöver betalas, eftersom 
betydande ändringar normalt inte ska leda till beslut om ny registrering samt 
att kontrollavgiften om 4 056 kronor för 2014 ska betalas men att den delas 
upp i fyra delbetalningar.  
 
Beslutsunderlag 
Enligt 3 § förordning 2006:1166  är de lokala kontrollmyndigheterna skyldiga 
att ta ut en årlig avgift som täcker kostnaderna för den offentliga kontrollen. 

 
Enligt 13 § förordning 2006:1166 är en kommun skyldig att ta ut en avgift för 
att täcka kostnaderna för kommunens prövning eller registrering.  
          forts 
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 2014-08-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 62 Dnr 0046/14 – 469  forts 
 
CARIBBEAN FLAVOUR - AVGIFT FÖR LIVSMEDELSKONTROLL 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Nämnden har möjlighet att sätta ned eller eftersänka avgiften för livsmedels-
kontroll om kontrollbehovet är mindre eller om avgiften är felaktig.  
 
Miljö- och byggchefen ville att en ny registrering skulle göras så att en ny 
riskklassificering kunde utföras. Registreringsavgiften bör i detta fall efter-
skänkas eftersom betydande ändringar i verksamheten normalt inte ska leda 
till ett nytt beslut om registrering enligt Livsmedelsverkets vägledning för 
godkännande och registrering av anläggningar.  
 
Miljö- och byggkontoret anser att kontrollavgiften på 4 056 kr ska betalas, 
men att betalningen kan delas upp, till exempel månadsvis. Om verksamheten 
kan bevisa att den bedrivs med god egenkontroll finns möjlighet att senare 
sätta ned avgiften genom den erfarenhetsmodul som finns i taxan. 
 

Upplysningar 
Betalningen ska delas upp i fyra delbetalningar för 2014: 
30 september 1 014 kronor 
31 oktober 1 014 kronor  
30 november 1 014 kronor 
31 december 1 014 kronor. 
 
Om uppdelning av den årliga avgiften önskas för år 2015, vänligen kontakta 
miljö- och byggkontoret senast den 30 november 2014. 
_____ 
 
 
Beslutet skickas till 
xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, 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 21(21) 
 2014-08-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 63 Dnr 0010/14 - 511 
 
LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM FÖRBUD MOT TRAFIK I 
NORDVÄSTLIG RIKTNING EFTER SKOLGATAN  

 
Myndighetsnämndens beslut 
Anta lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik i nordvästlig riktning efter 
Skolgatan, enligt bilaga. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Ica öppnar under hösten en ny livsmedelsbutik vid Skolgatan i Älvsbyn. En 
livsmedelsbutik genererar ganska mycket trafik då många tar bilen för att 
handla dagligvaror.  
 
För att upprätthålla trafiksäkerheten behöver en trafikreglering göras. 
Nämnden har därför att besluta om lokala föreskrifter för Skolgatan enligt 
bilaga som gör att trafiken endast får köra i en riktning på gatan. På så sätt 
minskar risken för olyckor i korsningen med Östermalmsleden och begränsar 
även i viss mån belastningen som förväntas uppstå efter Nygrensvägen, då 
trafik som ska till livsmedelsbutiken inte kan köra in efter denna gata. 
 
Förslag till beslut 
Anta lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik i nordvästlig riktning efter 
Skolgatan. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 

Bilaga 
Lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik i nordvästlig riktning efter 
Skolgatan. 
 

 


