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 PROTOKOLL 2(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

MYN § 80 Dnr 0001/14 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2014-10-30 

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

Länsstyrelsen 

 Beslut enligt 12 kap 6 § miljöbalken för nya kabelledningar och byte av 
luftledningar mellan Tallbacka och Bredsel i Älvsbyns kommun  
(Lst dnr 525-5030-14)   540/14 NAT 

 Beslut om anmälan om vattenverksamhet i Rislidbäcken vid väg 374, 
Älvsbyns kommun (Lst dnr 535-9249-14)   557/14 NAT 

 Tillstånd Bodens Södra Skjutfält (dnr 43/13-427) 

Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisade handlingar. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 3(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 81 Dnr 0002/14 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MYN 2014-10-30 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsrapport för perioden 1 
september t o m 6 oktober 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(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 82 Dnr 0037/14 - 221 
 
VISTHEDEN 1:71 - FÖRELÄGGANDE ATT HÅLLA TOMTEN I 
VÅRDAT SKICK - BESLUT OM VITE 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Ansöka hos mark- och miljödomstolen om utdömande av vite om 10 000 
kronor eftersom tidigare föreläggande 2014-06-19, § 42, inte följts. 
 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen och med hänvisning till 8 kap 
15 § samma lag, förelägga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx att såsom fastighets-
ägare senast 2014-12-31 

1. Avlägsna sopor och plastpåsar som ligger på tomten och intill huset. 
2. Resa upp eller forsla bort kullvält trästaket och annat avfall från fastig-

heten. 
3. Trava upp eller transportera bort veden som ligger på tomten mot gatan 

dit allmänheten har insyn. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden beslutade vid sammanträde den 19 juni 2014 förelägga 
ägaren till fastigheten Vistheden 1:71, att senast 31 juli 2014 avlägsna sopor 
och plastpåsar som ligger på tomten och intill huset, rensa upp eller forsla bort 
kullvält trästaket och annat avfall från fastigheten samt att trava upp eller 
transportera bort veden som ligger på framsidan av huset dit allmänheten har 
insyn. Fastigheten skulle därefter hållas i vårdat skick. Föreläggandet förenades 
med ett vite om 10 000 kronor. 
 
Vid sammanträde 21 augusti 2014 gjorde nämnden ett kompletterande beslut 
där fastighetsägaren förelades att senast 30 september 2014 avlägsna element, 
sopor och annat avfall från fastigheten samt att trava upp eller transportera 
bort veden som ligger på framsidan av huset dit allmänheten har insyn. Fastig-
heten skulle därefter hållas i vårdat skick. Föreläggandet förenades med stöd 
av 3 § lagen om viten, med ett vite om 10 000 kronor. 
 
Vid inspektion på fastigheten den 13 oktober 2014 konstaterades att det 
fortfarande finns ved i högar på framsidan och att det finns kvar en hel del 
avfall på fastigheten. Nämnden har att besluta om vitet ska dömas ut.  
 
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  
         forts 



 PROTOKOLL 5(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 82 Dnr 0037/14 – 221  forts 
 
VISTHEDEN 1:71 - FÖRELÄGGANDE ATT HÅLLA TOMTEN I 
VÅRDAT SKICK - BESLUT OM VITE 

 
behöver hållas fria från ovidkommande föremål så att vegetationen kan hållas 
efter. Hushållsavfall och annat avfall ska förvaras så att risken för skadedjur 
minimeras. 
 
Förslag till beslut 
Ärendet lämnas utan förslag till beslut. 
 
Myndighetsnämnden 
Förslag om utdömande av vite, 10 000 kronor, dessutom nytt vite på 20 000 
kronor om inte tomten är avstädad senast 2014-12-31. 
 
Myndighetsnämnden bifaller förslaget. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    
 
Mark- och miljödomstolen 
 
 
 

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(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 83 Dnr 0062/14 - 221 
 
ALEN 4 M.FL. - FÖRELÄGGANDE ATT UTFÖRA OVK 
(OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 

        0544/2014 221 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen och 3 § viteslagen föreläggs 
Alen Invest AB (556 762-5479) med ett vite om 10 000 kronor per fastighet 
att: 

- utföra funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på fastigheterna 
Alen 4, Asken 6, Aspen 16, Aspen 17, Björken 4, Björken 5, Eken 7, Finken 
9, Höken 5 och Svalan 8.  

- lämna/skicka in besiktningsprotokollet till myndighetsnämnden. 
Föreläggandet ska utföras senast den 31 januari 2015. 
 
Upplysningar 
Bifogat delgivningskvitto ska skickas in till myndighetsnämnden när beslutet 
har tagits emot. 
 
Industrilokaler är generellt undantagna från OVK, men om industridelens 
ventilation är sammanbyggd med kontorsdelens ska hela anläggningen OVK-
besiktigas. 
 
Godkända besiktningsmän för OVK kan sökas ut på Boverkets hemsida. 
 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 5 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggnads ägare se till att 
funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras innan systemet 
tas i bruk och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen. 
 
Myndighetsnämnden har, 2013-12-03, skickat ut en påminnelse om att ägaren 
inte har lämnat in ett godkänt protokoll från ventilationsbesiktningen. Ägaren 
fick tid till den 28 februari 2014 att utföra kontrollen. 
 
Ett föreläggande om att genomföra ventilationskontrollen har skickats  
2014-04-09 med sista åtgärdsdatum satt till den 30 juni 2014. 
 
       forts 



 PROTOKOLL 7(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 83 Dnr 0062/14 – 221  forts 
 
ALEN 4 M.FL. - FÖRELÄGGANDE ATT UTFÖRA OVK 
(OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 

 
Vid kontroll av myndighetsnämndens tillsynsregister konstaterades att 
protokoll från ventilationskontrollen på berörda fastigheter inte har lämnats 
in inom fastställt slutdatum. 
 
Eftersom besiktning inte utförs till ovanstående datum beslutar myndighets-
nämnden, med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) och viteslagen 
(1985:206), att med vite förelägga ägaren att utföra obligatorisk ventilations-
kontroll på berörda fastigheter.  
 
Beredningens förslag till beslut 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen och 3 § viteslagen föreläggs 
Alen Invest AB (556 762-5479) med ett vite om 10 000 kronor per fastighet 
att: 
- utföra funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på fastigheterna 
Alen 4, Asken 6, Aspen 16, Aspen 17, Björken 4, Björken 5, Eken 7, Finken 
9, Höken 5 och Svalan 8.  
- lämna/skicka in besiktningsprotokollet till myndighetsnämnden. 
Föreläggandet ska utföras senast den 31 januari 2015. 
 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____ 
 
 
Beslutet skickas till 
Alen invest AB, Gammelvägen 7 A, 942 33 Älvsbyn 
 
 
 

Hur man överklagar 

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

 



 PROTOKOLL 8(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 84 Dnr 0063/14 - 221 
 
ÄLVSBYN 24:25 - FÖRELÄGGANDE ATT UTFÖRA OVK 
(OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 

        0545/2014 221 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen och 3 § viteslagen förelägga AB 
Älvsby industrihus (556 351-1244) med ett vite om 10 000 kronor per fastig-
het att: 

- utföra funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på fastigheten 
Älvsbyn 24:25.  

- lämna/skicka in besiktningsprotokollet till myndighetsnämnden. 
Föreläggandet ska utföras senast den 31 januari 2015. 
 
Upplysningar 
Bifogat delgivningskvitto ska skickas in till myndighetsnämnden när beslutet 
har tagits emot. 
 
Industrilokaler är generellt undantagna från OVK, men om industridelens 
ventilation är sammanbyggd med kontorsdelens ska hela anläggningen OVK-
besiktigas. 
 
Godkända besiktningsmän för OVK kan sökas ut på Boverkets hemsida. 
 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 5 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggnads ägare se till att 
funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras innan systemet 
tas i bruk och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen. 
 
Myndighetsnämnden har, 2013-12-03, skickat ut en påminnelse om att ägaren 
inte har lämnat in ett godkänt protokoll från ventilationsbesiktningen. Ägaren 
fick då till den 28 februari 2014 att utföra kontrollen. 
 
Ett föreläggande om att genomföra ventilationskontrollen har skickats  
2014-04-09 med sista åtgärdsdatum satt till den 30 juni 2014. 
 
Vid kontroll av myndighetsnämndens tillsynsregister konstaterades att 
protokoll från ventilationskontrollen på berörd fastighet inte har lämnats in 
inom fastställt slutdatum.       forts 



 PROTOKOLL 9(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 84 Dnr 0063/14 – 221  forts 
 
ÄLVSBYN 24:25 - FÖRELÄGGANDE ATT UTFÖRA OVK 
(OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Eftersom besiktning inte utförts till ovanstående datum beslutar myndighets-
nämnden, med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) och viteslagen 
(1985:206), att med vite förelägga ägaren att utföra obligatorisk ventilations-
kontroll på fastigheten Älvsbyn 24:25.  
 
 
Beredningens förslag till beslut 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen och 3 § viteslagen förelägga AB 
Älvsby industrihus (556 351-1244) med ett vite om 10 000 kronor per fastig-
het att: 
- utföra funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på fastigheten 
Älvsbyn 24:25.  
- lämna/skicka in besiktningsprotokollet till myndighetsnämnden. 
Föreläggandet ska utföras senast den 31 januari 2015. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____ 
 
 
Beslutet skickas till 
AB Älvsby industrihus, Befälsgatan 9, 942 35 Älvsbyn 
 
 
 
 

Hur man överklagar 

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

 
 



 PROTOKOLL 10(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 85 Dnr 0064/14 - 221 
 
DALIAN 5 - FÖRELÄGGANDE ATT UTFÖRA OVK 
(OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 

        0546/2014 221 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen och 3 § viteslagen föreläggs 
Peter Thelin Fastigheter AB (556 571-5116) med ett vite om 10 000 kronor 
per fastighet att: 

- utföra funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på fastigheten 
Dalian 5.  

- lämna/skicka in besiktningsprotokollet till myndighetsnämnden. 
Föreläggandet ska utföras senast den 31 januari 2015. 
 
Upplysningar 
Bifogat delgivningskvitto ska skickas in till myndighetsnämnden när beslutet 
har tagits emot. 
 
Industrilokaler är generellt undantagna från OVK, men om industridelens 
ventilation är sammanbyggd med kontorsdelens ska hela anläggningen OVK-
besiktigas. 
 
Godkända besiktningsmän för OVK kan sökas ut på Boverkets hemsida. 
 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 5 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggnads ägare se till att 
funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras innan systemet 
tas i bruk och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen. 
 
Myndighetsnämnden har, 2013-12-03, skickat ut en påminnelse om att ägaren 
inte har lämnat in ett godkänt protokoll från ventilationsbesiktningen. Ägaren 
fick då till den 28 februari 2014 att utföra kontrollen. 
 
Ett föreläggande om att genomföra ventilationskontrollen har skickats  
2014-04-09 med sista åtgärdsdatum satt till den 30 juni 2014. 
 
Vid kontroll av myndighetsnämndens tillsynsregister konstaterades att proto-
koll från ventilationskontrollen på berörd fastighet inte har lämnats in inom 
fastställt slutdatum.       forts 



 PROTOKOLL 11(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 85 Dnr 0064/14 – 221  forts 
 
DALIAN 5 - FÖRELÄGGANDE ATT UTFÖRA OVK 
(OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 

 
Eftersom besiktning inte utförs till ovanstående datum beslutar myndighets-
nämnden, med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) och viteslagen 
(1985:206), att med vite förelägga Peter Thelin Fastigheter AB att utföra 
obligatorisk ventilationskontroll på fastighet Dalian 5.  
 
Beredningens förslag till beslut 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen och 3 § viteslagen föreläggs 
Peter Thelin Fastigheter AB (556 571-5116) med ett vite om 10 000 kronor 
per fastighet att: 
- utföra funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på fastigheten 
Dalian 5.  
- lämna/skicka in besiktningsprotokollet till myndighetsnämnden. 
Föreläggandet ska utföras senast den 31 januari 2015. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____ 
 
 
Beslutet skickas till 
Peter Thelin Fastigheter AB, Smalbyvägen 31, 975 91 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 12(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 86 Dnr 0065/14 - 221 
 
RÖNNEN 8 M.FL. - FÖRELÄGGANDE ATT UTFÖRA OVK 
(OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 

        0547/2014 221 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen och 3 § viteslagen förelägga 
Mats Åke Pettersson (631125-8931) och Pehr Ulf Mikael Åkerström (661212-
9053) med ett vite om vardera 5 000 kronor per fastighet att: 

- utföra funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på fastigheterna 
Rönnen 8 och Höken 3.  

- lämna/skicka in besiktningsprotokollet till myndighetsnämnden. 
Föreläggandet ska utföras senast den 31 januari 2015. 
 
 
Upplysningar 
Bifogat delgivningskvitto ska skickas in till myndighetsnämnden när beslutet 
har tagits emot. 
 
Industrilokaler är generellt undantagna från OVK, men om industridelens 
ventilation är sammanbyggd med kontorsdelens ska hela anläggningen OVK-
besiktigas. 
 
Godkända besiktningsmän för OVK kan sökas ut på boverkets hemsida. 
 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 5 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggnads ägare se till att 
funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras innan systemet 
tas i bruk och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen. 
 
Myndighetsnämnden har, 2013-12-03, skickat ut en påminnelse om att ägaren 
inte har lämnat in ett godkänt protokoll från ventilationsbesiktningen. Ägaren 
fick då till den 28 februari 2014 att utföra kontrollen. 
 
Ett föreläggande om att genomföra ventilationskontrollen har skickats  
2014-04-09 med sista åtgärdsdatum satt till den 30 juni 2014. 
 
       forts 



 PROTOKOLL 13(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 86 Dnr 0065/14 – 221  forts 
 
RÖNNEN 8 M.FL. - FÖRELÄGGANDE ATT UTFÖRA OVK 
(OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 
 
Vid kontroll av myndighetsnämndens tillsynsregister konstaterades att 
protokoll från ventilationskontrollen på berörda fastigheter inte har lämnats 
in inom fastställt slutdatum. 
 
Eftersom besiktning inte utförs till ovanstående datum beslutar myndighets-
nämnden, med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) och viteslagen 
(1985:206), att med vite förelägga Mats Åke Pettersson och Pehr Ulf Mikael 
Åkerström att utföra obligatorisk ventilationskontroll på fastigheterna rönnen 
8 och Höken 3.  
 
Beredningens förslag till beslut 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen och 3 § viteslagen förelägga 
Mats Åke Pettersson (631125-8931) och Pehr Ulf Mikael Åkerström (661212-
9053) med ett vite om vardera 5 000 kronor per fastighet att: 
- utföra funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på 
fastigheterna Rönnen 8 och Höken 3.  
- lämna/skicka in besiktningsprotokollet till myndighetsnämnden. 
Föreläggandet ska utföras senast den 31 januari 2015. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____ 
 
 
Beslutet skickas till 
Mats Åke Pettersson, Markskogsvägen 15 C, 975 97 Luleå 
 
Pehr Ulf Mikael Åkerström, Krokvattnetvägen 137, 975 91 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 14(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 87 Dnr 0066/14 - 221 
 
BRÄNNMARK 1:107 M.FL. - FÖRELÄGGANDE ATT UTFÖRA OVK 
(OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 

        0548/2014 221 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen och 3 § viteslagen förelägga 
Rörfirma Bernt Sandberg AB (556 323-8376) med ett vite om 10 000 kronor 
per fastighet att: 

- utföra funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på fastigheterna 
Brännmark 1:107, Heden 1:85 och Sävdal 4:3.  

- lämna/skicka in besiktningsprotokollet till myndighetsnämnden. 
Föreläggandet ska utföras senast den 31 januari 2015. 
 
Upplysningar 
Bifogat delgivningskvitto ska skickas in till myndighetsnämnden när beslutet 
har tagits emot. 
 
Industrilokaler är generellt undantagna från OVK, men om industridelens 
ventilation är sammanbyggd med kontorsdelens ska hela anläggningen OVK-
besiktigas. 
 
Godkända besiktningsmän för OVK kan sökas på Boverkets hemsida. 
 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 5 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggnads ägare se till att 
funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras innan systemet 
tas i bruk och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen. 
 
Myndighetsnämnden har, 2013-12-03, skickat ut en påminnelse om att ägaren 
inte har lämnat in ett godkänt protokoll från ventilationsbesiktningen. Ägaren 
fick då till den 28 februari 2014 att utföra kontrollen. 
 
Ett föreläggande om att genomföra ventilationskontrollen har skickats  
2014-04-09 med sista åtgärdsdatum satt till den 30 juni 2014. 
 
Vid kontroll av myndighetsnämndens tillsynsregister konstaterades att 
protokoll från ventilationskontrollen på fastigheterna Brännmark 1:107, 
Heden 1:85 och Sävdal 4:3 inte har lämnats in inom fastställt slutdatum. 
       forts 



 PROTOKOLL 15(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 87 Dnr 0066/14 – 221  forts 
 
BRÄNNMARK 1:107 M.FL. - FÖRELÄGGANDE ATT UTFÖRA OVK 
(OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 

 
Eftersom besiktning inte utförts till ovanstående datum beslutar myndighets-
nämnden, med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) och viteslagen 
(1985:206), att med vite förelägga Rörfirma Bernt Sandberg AB att utföra 
obligatorisk ventilationskontroll på fastigheterna Brännmark 1:107, Heden 
1:85 och Sävdal 4:3.  
 
Beredningens förslag till beslut 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen och 3 § viteslagen förelägga 
Rörfirma Bernt Sandberg AB (556 323-8376) med ett vite om 10 000 kronor 
per fastighet att: 
- utföra funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på 
fastigheterna Brännmark 1:107, Heden 1:85 och Sävdal 4:3.  
- lämna/skicka in besiktningsprotokollet till myndighetsnämnden. 
Föreläggandet ska utföras senast den 31 januari 2015. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Rörfirma Bernt Sandberg AB, Smedjevägen 37, 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. 

 
 



 PROTOKOLL 16(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 88 Dnr 0067/14 - 221 
 
BJÖRKEN 17 M.FL. - FÖRELÄGGANDE ATT UTFÖRA OVK 
(OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 

        0549/2014 221 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen och 3 § viteslagen förelägga 
Tvillingbo AB (556 557-2707) med ett vite om 10 000 kronor per fastighet 
att: 

- utföra funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på fastigheterna 
Asken 5, Björken 17 och Björken 18.  

- lämna/skicka in besiktningsprotokollet till myndighetsnämnden. 
Föreläggandet ska utföras senast den 31 januari 2015. 
 
 
Upplysningar 
Bifogat delgivningskvitto ska skickas in till myndighetsnämnden när beslutet 
har tagits emot. 
 
Industrilokaler är generellt undantagna från OVK, men om industridelens 
ventilation är sammanbyggd med kontorsdelens ska hela anläggningen OVK-
besiktigas. 
 
Godkända besiktningsmän för OVK kan sökas på Boverkets hemsida. 
 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 5 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggnads ägare se till att 
funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras innan systemet 
tas i bruk och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen. 
 
Myndighetsnämnden har, 2013-12-03, skickat ut en påminnelse om att ägaren 
inte har lämnat in ett godkänt protokoll från ventilationsbesiktningen. Ägaren 
fick då till den 28 februari 2014 att utföra kontrollen. 
 
Ett föreläggande om att genomföra ventilationskontrollen har skickats  
2014-04-09 med sista åtgärdsdatum satt till den 30 juni 2014. 
 
     forts 



 PROTOKOLL 17(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 88 Dnr 0067/14 – 221  forts 
 
BJÖRKEN 17 M.FL. - FÖRELÄGGANDE ATT UTFÖRA OVK 
(OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 

 
Vid kontroll av myndighetsnämndens tillsynsregister konstaterades att 
protokoll från ventilationskontrollen på fastigheterna Asken 5, Björken 17 
och Björken 18 inte har lämnats in inom fastställt slutdatum. 
 
Eftersom besiktning inte utförs till ovanstående datum beslutar myndighets-
nämnden, med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) och viteslagen 
(1985:206), att med vite förelägga Tvillingbo AB att utföra obligatorisk 
ventilationskontroll på fastigheterna Asken 5, Björken 17 och Björken 18.  
 
Beredningens förslag till beslut 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen och 3 § viteslagen förelägga 
Tvillingbo AB (556 557-2707) med ett vite om 10 000 kronor per fastighet 
att: 
- utföra funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på fastigheterna 
Asken 5, Björken 17 och Björken 18.  
- lämna/skicka in besiktningsprotokollet till myndighetsnämnden. 
Föreläggandet ska utföras senast den 31 januari 2015. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____ 
 
 
Beslutet skickas till 
Tvillingbo AB, Box 73, 942 22 Älvsbyn 
 
 

Hur man överklagar 

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

 
 



 PROTOKOLL 18(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 89 Dnr 0068/14 - 221 
 
FÅRET 13 M.FL. - FÖRELÄGGANDE ATT UTFÖRA OVK 
(OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 

        0550/2014 221 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen och 3 § viteslagen förelägga Ulf 
Birger Stenvall (620812-9012) med ett vite om 10 000 kronor per fastighet att: 

- utföra funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på fastigheterna 
Fåret 13, Råkan 11 och Råkan 13.  

- lämna/skicka in besiktningsprotokollet till myndighetsnämnden. 
Föreläggandet ska utföras senast den 31 januari 2015. 
 
Upplysningar 
Bifogat delgivningskvitto ska skickas in till myndighetsnämnden när beslutet 
har tagits emot. 
 
Industrilokaler är generellt undantagna från OVK, men om industridelens 
ventilation är sammanbyggd med kontorsdelens ska hela anläggningen OVK-
besiktigas. 
 
Godkända besiktningsmän för OVK kan sökas på Boverkets hemsida. 
 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 5 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggnads ägare se till att 
funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras innan systemet 
tas i bruk och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen. 
 
Myndighetsnämnden har, 2013-12-03, skickat ut en påminnelse om att ägaren 
inte har lämnat in ett godkänt protokoll från ventilationsbesiktningen. Ägaren 
fick då till den 28 februari 2014 att utföra kontrollen. 
 
Ett föreläggande om att genomföra ventilationskontrollen har skickats  
2014-04-09 med sista åtgärdsdatum satt till den 30 juni 2014. 
 
Vid kontroll av myndighetsnämndens tillsynsregister konstaterades att 
protokoll från ventilationskontrollen på fastigheterna Fåret 13, Råkan 11 och 
Råkan 13 inte har lämnats in inom fastställt slutdatum. 
       forts 



 PROTOKOLL 19(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 89 Dnr 0068/14 – 221  forts 
 
FÅRET 13 M.FL. - FÖRELÄGGANDE ATT UTFÖRA OVK 
(OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 

 
Eftersom besiktning inte utförts till ovanstående datum beslutar myndighets-
nämnden, med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) och viteslagen 
(1985:206), att med vite förelägga Ulf Birger Stenvall att utföra obligatorisk 
ventilationskontroll på fastigheterna Fåret 13, Råkan 11 och Råkan 13.  
 
Beredningens förslag till beslut 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen och 3 § viteslagen förelägga Ulf 
Birger Stenvall (620812-9012) med ett vite om 10 000 kronor per fastighet att: 
- utföra funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på fastigheterna 
Fåret 13, Råkan 11 och Råkan 13.  
- lämna/skicka in besiktningsprotokollet till myndighetsnämnden. 
Föreläggandet ska utföras senast den 31 januari 2015. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Ulf Birger Stenvall, Bäckstrandsgatan 10, 942 31 Älvsbyn 
 
 
 

Hur man överklagar 

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

 
 



 PROTOKOLL 20(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 90 Dnr 0064/13 - 228 
 
VISTHEDEN 1:75 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD BYGGNAD - 
FÖRELÄGGANDE OM ATT RIVA ELLER RUSTA UPP BOSTADS-
HUS 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap. 19 § och med hänvisning till 8 kap. 14 § plan- och 
bygglagen förelägga fastighetsägaren, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, att 
senast sex månader efter att beslutet har delgivits rusta upp eller riva 
bostadshuset på rubricerad fastighet.  
 
Föreläggandet förenas med stöd av 11 kap 37 § plan- och bygglagen och 
enligt 4 § lagen (1985:206) om viten, med ett löpande vite om 10 000 kro-
nor att utdömas för varje påbörjad månad som åtgärder inte är vidtagna på 
fastigheten efter dagen när detta beslut tagits emot. 
 
 
Upplysning 
Det är mark- och miljödomstolen som dömer ut vite enligt plan- och bygg-
lagen efter ansökan från tillsynsmyndigheten. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden besökte den 13 juni 2013 fastigheten Vistheden 1:75 
med anledning av att nämnden ville följa upp tidigare klagomål. Nämnden 
kunde konstatera att ingenting har hänt på fastigheten trots tidigare skrivelser 
och kontakter via telefon och e-post med fastighetsägaren. Byggnaden som 
ligger vid Köpmangatan har förspikade fönster och fasaden som består av 
eternitplattor är inte underhållen. Vegetationen hade ännu inte vid inspek-
tionstillfället hunnit bli så hög.  
 
Fastighetsägaren har tidigare förelagts om att vidta åtgärder men då inte 
delgivningskvitto har erhållits har nämnden att besluta om ett nytt före-
läggande då mark- och miljödomstolen har funnit det sannolikt att han inte 
har emottagit nämndens beslut om föreläggande. 
 
Fastigheten besöktes 2014-10-13. Inga åtgärder enligt tidigare kommunice-
ring och förelägganden var vidtagna. 
 
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  
          forts 



 PROTOKOLL 21(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 90 Dnr 0064/13 – 228  forts 
 
VISTHEDEN 1:75 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD BYGGNAD - 
FÖRELÄGGANDE OM ATT RIVA ELLER RUSTA UPP BOSTADS-
HUS 

 
i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär 
och byggnadsverkets 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. 
 
Fastighetsägaren har inte vidtagit åtgärder på fastigheten trots försäkran om 
att den skulle rivas under 2012 tillsammans med en annan byggnad som han 
då var ägare till. Därför bör nämnden nu överväga att förena beslut om 
åtgärdsföreläggande med ett vite för att säkerställa att byggnaden rustas eller 
rivs. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 19 § och med hänvisning 
till 8 kap. 14 § plan- och bygglagen förelägga fastighetsägaren,  xxxxxxxxxx           
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, att senast den 31 maj 2015 rusta upp eller riva 
bostadshuset på rubricerad fastighet.  
 
Föreläggandet förenas med stöd av 11 kap 37 § plan- och bygglagen och 
enligt 4 § lagen (1985:206) om viten med ett löpande vite om 10 000 kronor 
att utdömas för varje påbörjad månad som åtgärder inte är vidtagna på fastig-
heten efter den 31 maj 2015. 
 
Myndighetsnämnden 
Inger Lundberg (fp) föreslår att vitet börjar gälla 6 månader efter att 
delgivningen tagits emot. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag samt Inger 
Lundbergs förslag och finner att nämnden bifaller förslagen. 
_____ 
 
 
Beslutet skickas till 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(rekommenderat med mottagningsbevis)     forts 



 PROTOKOLL 22(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 90 Dnr 0064/13 – 228  forts 
 
VISTHEDEN 1:75 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD BYGGNAD - 
FÖRELÄGGANDE OM ATT RIVA ELLER RUSTA UPP BOSTADS-
HUS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 23(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 91 Dnr 0060/14 - 231 
 
ÄLVSBYN 26:108 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
INFÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 

        0521/2014 231 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan-och bygglagen. 
Bevilja dispens från 7 kap miljöbalken (strandskydd) med stöd av 7 kap 18 b § 
miljöbalken (MB). Som särskilt skäl anges 7 kap 18 c § 1 MB. 
Tomtplatsavgränsningen sammanfaller med fastighetens gränser. 
 
 
Handläggningsavgift 20 488 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor om de har tänkt överpröva 
beslutet om strandskyddsdispens. 
 
Marken under bostadshuset ska fyllas upp till översvämningssäker nivå, 
dvs minst 35,5 möh (meter över havet). 
 
Kontrollansvarig: Stig Wikström, Norrabyvägen 40, 942 34 Älvsbyn. 
 
Tekniskt samråd ska genomföras. 
 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
Följande handlingar ska inlämnas innan startbesked meddelas: 
- Kontrollplan (upprättas lämpligen i samråd med kontrollansvarig). 
- Detaljritning på konstruktionen av grund, vägg resp. tak 
 
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 på fastigheten Älvsbyn 26:108 
har inkommit till myndighetsnämnden. Ärendet avser ett äldre bostadshus 
(tidigaste bygglovet beviljades 1949) som kommer att ersättas med ett nytt, 
som byggs emot ett befintligt garage.      forts 



 PROTOKOLL 24(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 91 Dnr 0060/14 – 231  forts 
 
ÄLVSBYN 26:108 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
INFÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
inom område för sammanhållen bebyggelse. Hela fastigheten omfattas av 
strandskydd, men ligger inte inom LIS-område. 
 
Enligt Älvsbyns kommuns översiktsplan är fastigheten belägen inom risk-
områden för skred och översvämning. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
I samband med bygglovsprövningen ska man pröva lämpligheten av den 
ansökta åtgärden. I det här fallet kommer byggnaden att placeras inom 
riskområden för skred och översvämning, vilket står i strid med 2 kap 5 § 5 
plan- och bygglagen. Man kommer dock att placera den nya byggnaden på 
samma och något längre avstånd från strandlinjen som den tidigare bygg-
naden, vilket inte borde orsaka en ökad risk för skred och erosion. 
 
Enligt en översiktlig översvämningskartering för 100-års regn ligger vatten-
nivån på 35,5 meter över havet, vilket innebär att marken under den nya 
byggnaden minst bör ligga på den nivån. Detta kontrolleras lämpligen i sam-
band med utsättningen. 
 
I och med en eventuell uppfyllnad bedöms byggnaden uppfylla kraven i 2 kap 
plan- och bygglagen. 
 
Åtgärden kommer att företas inom strandskyddat område. Enligt Naturvårds-
verkets handbok (2009:4) s 50, bedöms ersättningsbyggnader vara godkända 
som särskilt skäl (7 kap 18 c § 1, ianspråktagen mark). 
Tomtplatsavgränsningen sammanfaller med fastighetsgränserna. Fri passage 
om 20 – 30 meter från strandlinjen ska alltid finnas. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan-och bygglagen. 
Bevilja dispens från 7 kap miljöbalken (strandskydd) med stöd av 7 kap 18 b § 
miljöbalken (MB). Som särskilt skäl anges 7 kap 18 c § 1 MB. 
Tomtplatsavgränsningen sammanfaller med fastighetens gränser. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens, situationsplan, plan- och 
fasadritningar        forts 



 PROTOKOLL 25(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 91 Dnr 0060/14 – 231  forts 
 
ÄLVSBYN 26:108 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
INFÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten, 971 86 Luleå 
 
Sakägare 
 
 
 
 

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 26(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 92 Dnr 0061/14 - 231 
 
LAPPURTRÄSK 1:20 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS OCH GARAGE  

        0530/2014 231 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan-och bygglagen. 
Bevilja dispens från 7 kap miljöbalken (strandskydd) med stöd av 7 kap 18 b § 
miljöbalken (MB). Som särskilt skäl anges 7 kap 18 c § 1 MB. 
Tomtplatsavgränsningen sammanfaller med fastighetsgränsen. 
 
 
Handläggningsavgift 14 805 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor om de kommer att överpröva 
beslutet om strandskyddsdispens. 
 
Kontrollansvarig ska redovisas till myndighetsnämnden. Godkända kontroll-
ansvariga kan sökas ut på Boverkets hemsida. 
 
Anmälan och kontrollplan för rivning ska lämnas in till myndighetsnämnden 
innan rivningsarbetena påbörjas. 
 
Tekniskt samråd ska genomföras. 
 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
Följande handlingar ska inlämnas innan startbesked meddelas för byggnads-
arbetena: 
- Kontrollplan (upprättas lämpligen i samråd med kontrollansvarig). 
- Detaljritning på konstruktionen av grund, vägg resp. tak 
 
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 på fastigheten Lappurträsk  
          forts 



 PROTOKOLL 27(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 92 Dnr 0061/14 – 231  forts 
 
LAPPURTRÄSK 1:20 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS OCH GARAGE  

 
1:20 har inkommit till myndighetsnämnden. Ärendet avser ett äldre fritidshus 
(bygglovet beviljades 1969) som kommer att ersättas med ett nytt fritidshus 
med ungefär samma placering. Ett garage om 42 kvm planeras också i fastig-
hetens norra del. Befintligt fritidshus kommer att rivas. 
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
utanför område för sammanhållen bebyggelse. Hela fastigheten omfattas av 
strandskydd, men ligger inte inom LIS-område. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att åtgärden överensstämmer med de krav 
som ställs i 2 och 8 kap plan- och bygglagen. 
 
Åtgärden kommer att företas inom strandskyddat område. Enligt Naturvårds-
verkets handbok (2009:4) s 50, anses ersättningsbyggnader vara godkända 
som särskilt skäl (7 kap 18 c § 1, ianspråktagen mark).  
 
Tomtplatsavgränsningen sammanfaller med fastighetsgränserna. Fri passage 
om 20 – 30 meter från strandlinjen ska alltid finnas. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan-och bygglagen. 
Bevilja dispens från 7 kap miljöbalken (strandskydd) med stöd av 7 kap 18 b § 
miljöbalken (MB). Som särskilt skäl anges 7 kap 18 c § 1 MB. 
Tomtplatsavgränsningen sammanfaller med fastighetsgränsen. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens, situationsplan, plan- och 
fasadritningar 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 28(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 92 Dnr 0061/14 – 231  forts 
 
LAPPURTRÄSK 1:20 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS OCH GARAGE  

 
Beslutet skickas till 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten, 971 86 Luleå 
 
Sakägare 
 
 
 
 

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 29(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 93 Dnr 0069/14 - 409 
 
TILLSYNS- OCH KONTROLLRAPPORT FÖR PERIODEN  
2014-09-01 — 2014-10-06 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Lägga redovisad rapport till handlingarna. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar aktiviteter under perioden 1 september 
t o m 6 oktober 2014 inom miljöbalkens område samt samverkan med andra 
kommuner inom övriga verksamhetsområden enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Lägga redovisad rapport till handlingarna. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
 



 PROTOKOLL 30(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 94 Dnr 0059/14 - 427 
 
SAMRÅD ENL MINERALLAGEN OM BEARBETNINGS-
KONCESSION FÖR LAVER K NR 1, ÄLVSBYNS KOMMUN - 
YTTRANDE ÖVER KONCESSIONSANSÖKAN 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Avge yttrande till länsstyrelsen enligt bilaga. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Norrbotten har begärt yttrande från Älvsbyns kommun 
avseende Boliden Mineral AB:s ansökan om bearbetningskoncession för Laver 
K nr1. 
 
Förslag till beslut 
Avge yttrande enligt förslag. 
 
Myndighetsnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redogör för ärendet. I förslaget till 
yttrande har hänsyn tagits både till miljöbalken och den avsiktsförklaring som 
kommunfullmäktige beslutat om 2014-04-28. 
 
Ordföranden föreslår att avge yttrande till länsstyrelsen enligt förslag (bilaga), 
vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 31(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 95 Dnr 0058/14 - 406 
 
LILL-KORSTRÄSK 6:1 - BESLUT OM MILJÖSANKTIONSAVGIFT - 
ÄNDRAT AVLOPPSANLÄGGNING INNAN ANMÄLAN INKOM 

        0052/2014 AVL 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Fria från miljösanktionsavgift då det inte går att säkerställa vad som sagts till 
rörfirman vid deras besök på miljö- och byggkontoret i samband med att 
avloppet planerades.  
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med inventering sommaren 2012 inspekterades avloppsanlägg-
ningen på fastigheten Lill-Korsträsk 6:1. Avloppet bestod av två stycken 
enkammarbrunnar, saknade T-rör och efterföljande rening. Miljö- och bygg-
kontoret uppmanade dåvarande fastighetsägaren att åtgärda avloppet efter-
som det inte uppfyllde dagens krav. Fastigheten bytte ägare och nuvarande 
fastighetsägare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx fick 2012-11-21 ta del av 
inspektionsprotokollet från avloppsinventeringen samt riktlinjer för enskilda 
avlopp i Älvsbyns kommun. En påminnelse om att komma in med åtgärds-
plan för avloppet sändes till xxxxxxxxxx 2014-02-03. Svar inkom 2014-02-03 
där det framgår att avloppsanläggningen redan är utbytt och en markbädd är 
anlagd, samt att entreprenören skulle skickat in blanketten om anmälan till 
miljö- och byggkontoret. Anmälan om ändring av avloppsanläggning på 
fastighet Lill-Korsträsk 6:1 inkom 2014-02-06. Därmed var avloppsanord-
ningen redan ändrad innan anmälan inkom.  
 
Enligt fastighetsägaren skulle rörfirma Bernt Sandberg anmäla ändringen till 
miljö- och byggkontoret. xxxxxxxxxxxxxxx hade vid ett tidigare besök på 
miljö- och byggkontoret uppfattat att allt var klart för att anlägga avloppet.   
 
Beslutsunderlag 
Enligt 14 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
är det förbjudet att utan anmälan till den till kommunala nämnden ändra en 
avloppsanläggning. 
 
Enligt 3 kap. 1 § i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgift ska en 
miljösanktionsavgift på 3 000 kronor betalas om överträdelsen är att utan att 
ha gjort en anmälan inrätta en avloppsanordning trots att en sådan anmälan 
krävs. 
 
 
 



 PROTOKOLL 32(32) 
 2014-10-30 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 95 Dnr 0058/14 – 406  forts 
 
LILL-KORSTRÄSK 6:1 - BESLUT OM MILJÖSANKTIONSAVGIFT - 
ÄNDRAT AVLOPPSANLÄGGNING INNAN ANMÄLAN INKOM 

 
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.  
 
Rörfirman har uppfattat att de kunde anlägga avloppet efter ett besök vid 
miljö- och byggkontoret bara de lämnade in en karta som komplettering inför 
beslutet. Dock hade inte någon formell anmälan inkommit. Troligtvis är det 
ett missförstånd mellan fastighetsägaren, entreprenören och miljö- och bygg-
kontoret. Med hänvisning till förordningen om miljösanktionsavgifter bör 
fastighetsägaren xxxxxxxxxx betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor 
för att anmälan inkommit efter anläggandet av avloppet.  
 
Beredningens förslag till beslut 
Fria från miljösanktionsavgift då det saknas information om vad som sagts till 
rörfirman vid deras besök på miljö- och byggkontoret i samband med att 
avloppet planerades. Enligt fastighetsägaren består det nya avloppet av tre-
kammarbrunn med markbädd. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

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. 

 
 

 


