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Plats och tid

Övertorneå kommuns förvaltningsbyggnad, torsdagen den 28
februari 2013, kl 09.00 – 13.30.

Beslutande

Bente Åkerholm (s), ordförande
Johan Kummu (s), tjänstgörande ersättare (ej närvarande § 5)
Tage Töyrä (s)
Bengt Larsson (s)
Rolf Mäkitalo (v)
Auli Andersson (c)
Håkan Sandqvist (c)

Övriga deltagande

Agneta Lomakka, lantmätare (närvarande §§ 1 – 13)
Ellinor Mjörnerud, förrättningslantmätare (närvarande §§ 1 - 13)
Per Lundbäck, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Bertil Suup, miljö- och byggnadschef (närvarande §§ 1 – 13)
Britt Omark, handläggare
Liisa Fors, sekreterare

Utses att justera

Håkan Sandqvist
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Sekreterare
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Mbn § 1
Godkännande av ärendelistan
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner ärendelistan med följande
ändringar:
- Ärende om Detaljplan för del av kvarteret Tunnbindaren, Matarengi
39:1 m fl, läggs till i ärendelistan.
- Ärende om Miljö- och byggnadsnämnden tillika trafiknämndens
medverkan i styrelsen för Nationalförening för Trafiksäkerhetens
Främjande läggs till i ärendelistan.
- Ärende nr 11 – Beslut om bygglov för ersättningsbyggnad för
nedbrunnet fritidshus på Puostijärven Alapää 3:3 – utgår.
- Miljöärenden från nr 3 till nr 7 i ärendelistan behandlas före punkten
Delgivningarna.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-02-28

sida 3

Mbn § 2
Återrapportering av delegationsbeslut
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner återrapporteringen av följande
delegationsbeslut:
1. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har beslutat om registrering av
följande livsmedelsanläggningar. Avgiften är enligt gällande taxa.
- Restaurang Svanstein Ski på fastigheten Turtola 1:232, Pullinki.
- Livsmedelsutbildning, produktutveckling och saluhållande av
vegetabiliska produkter, Tornedalens folkhögskola.
2. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har fastställt årsavgiften för
livsmedelskontroll för Backens Restaurang, Skolbacken i Hedenäset.
3. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har beslutat att verksamhetsutövaren Svevia AB skall betala en tillsynsavgift för tillsyn i anledning
av avfallsbränning på fastigheten Kuivakangas (fastighetsbeteckning).
4. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har till Polismyndigheten i Luleå
tillstyrkt Pyrotekniska Sällskapets vid LTU ansökan om tillstånd till
fyrverkerier i Juoksengi 2012-12-21 och 2012-12-31.
5. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har beslutat om registrering av
lokal för fotvård på fastigheten Turovaara 1:45. Avgiften är enligt
gällande taxa.
6. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har beslutat i anledning av
installation av värmepump för ytjordvärme på fastigheten Kuivakangas
(fastighetsbeteckning). Avgiften är enligt gällande taxa.
7. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har beviljat befrielse från
sophämtning på fastigheten Matojärvi (fastighetsbeteckning). Avgiften
är enligt gällande taxa.
8. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har överlämnat ansökan om total
befrielse från sophämtning och slamtömning från fastigheten
Puostijärven Alapää (fastighetsbeteckning) till kommunens tekniska
enhet för åtgärd.
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9. Miljö- och byggnadschefen har beviljat följande bygglov och
rivningslov. Avgifterna är enligt gällande PBL-taxa.
- Turovaara 1:45, ändrad användning från bostad till försäljning och
medicinsk fotvård.
- Kuivakangas (fastighetsbeteckning), tillbyggnad av bostadshus.
- Kuivakangas (fastighetsbeteckning) rivning av bostadshus.
- Matarengi (fastighetsbeteckning), skärmtak över en altan på 40 m2.
- Vitsaniemi (fastighetsbeteckning), tillbyggnad av bostadshus.
- Pello (fastighetsbeteckning), ändring av del av gäststuga till garage.
10. Miljö- och byggnadschef har beviljat undantag från bestämmelserna
om största tillåtna vikt och bredd enligt trafikförordningen 4 kap, 12 och
15 §§. Avgiften är 750 kronor per dispens.
- Transport av kross från gränsbron till Haapakylä. Sökande är Havator
transport OY, Tampere, Finland.
- Transport av grävmaskin inom Övertorneå kommun. Sökande är
Br Junttis Åkeri AB.
11. Miljö- och byggnadsnämndens handläggare har beviljat fem stycken
parkeringstillstånd för handikappade.
12. Miljö- och byggnadsnämndens sekreterare har beslutat att följande
överklagningar har kommit in i rätt tid:
- Trafikverkets (tidigare SJ) överklagan av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2012-12-04, § 97 om fastställande av ansvarsutredning om förorenad mark på fastigheten Matarengi 28:3 vid
Lokstallarna.
- Trafikverkets (tidigare SJ) överklagan av miljö- och byggnadsnämndens beslut från 2012-12-04, § 98 om plan för efterbehandling av
förorenad mark på fastigheten Matarengi 28:3 vid Lokstallarna.
- (Namn) överklagan av miljö- och byggnadsnämndens beslut om
byggsanktionsavgift.
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Mbn § 3
Årsbokslut/verksamhetsberättelse för 2012
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för
2012 med följande ändringar:
1. Under rubriken Nyckeltal/verksamhetsmått skall det totala antalet
ärenden inklusive delegationsbeslut delas i byggärenden och
miljöärenden.
2. Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för bostadsanpassningsärenden BAB men eftersom handläggning och beslut i de ärendena har
skötts av miljö- och byggnadschefen och miljö- och byggnadsnämndens
handläggare skall BAB-ärenden redovisas i egen tabell under rubriken
Nyckeltal/verksamhetsmått, Övrigt
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisning av måluppfyllelsen utan tillägg.
Reservation
Johan Kummu (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
Beslutsgången
Vid genomgång av verksamhetsmålens uppfyllelse tyckte Johan
Kummu (s) att målet ”Påbörja planera för inventering av enskilda
avloppsanläggningar” inte var uppfyllt eftersom inventeringen inte hade
påbörjats. Han ville att texten ”Målet ej uppfyllt” skall läggas till i
förslaget.
Efter diskussionerna sammanfattar ordföranden att det finns två förslag
till beslut vad gäller uppfyllelse av målet ”Påbörja planera för
inventering av enskilda avloppsanläggningar” :
1. Som det står i förslaget d v s rutan för måluppfyllelse är tom och
rutan för kommentar har texten ”Pengar har sökts i budget för 2013 men
inte beviljats”.
2. Johan Kummus förslag d v s att texten ”Målet ej uppfyllt” skall
läggas till i förslaget.
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Röstning
Röstning sker med handuppräckning.
Röstningsresultat
Ordföranden Bente Åkerholm (s), Tage Töyrä (s), Rolf Mäkitalo (v),
Håkan Sandqvist (c) och Auli Andersson (c) röstar för förslag nr 1.
Johan Kummu (s) och Bengt Larsson (s) röstar för förslag nr 2.
Ordföranden konstaterar att nämnden har beslutat att inte lägga till
någon text i rutan Måluppfyllelse efter målet ”Påbörja planera för
inventering av enskilda avloppsanläggningar”.
Johan Kummu reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Övertorneå kommuns ekonomienhet har uppmanat samtliga
förvaltningar att inkomma med redovisning och berättelse över
verksamheten under 2012.
Verksamhetsberättelsen skall innehålla uppgifter om bland annat
nämndens ansvarsområde, politiska ledning och dess administration,
viktiga händelser under året, uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål
och nämndens egna mål, ekonomiskt resultat med kommentarer till
budgetavvikelse och jämförelse med 2011, nyckeltal/verksamhetsmått
med kommentarer och jämförelse med senaste femårsperiod samt
framtida verksamhetsutveckling.
Berättelsen skall vara antagen av respektive nämnd senast 15 mars 2013
och delges samtidigt ekonomienheten.
Beredningsgruppen har 2013-01-31 behandlat ärendet. Förslag till
verksamhetsberättelsen för 2012 har skickats till ledamöterna med
kallelsen.
Beslutsunderlag
Förslag till verksamhetsberättelse för 2012

Mbn § 4
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Detaljplan för del av kvarteret Tunnbindaren, Matarengi 39:1 m fl
– Samrådshandlingar
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förslaget till detaljplan för del
av kvarteret Tunnbindaren, Matarengi 39:1 m fl skickas ut på samråd.
Sammanfattning av ärendet
Planförfattaren MAF Arkitektkontor AB har skickat samrådshandlingar,
dat 2012-12-17, på rubricerad detaljplan till miljö- och byggnadsnämnden. Samrådshandlingarna består av plankarta, planbeskrivning
och behovsbedömning.
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för utvidgning av
fastigheten Matarengi 39:1. Tornedalens Fordonsteknik AB (TFT) har
ansökt om bygglov för en tillbyggnad av bilverkstaden för att kunna
utöka sin verksamhet. Handläggningen sker med s.k. normalt planförfarande.
Planområdet omfattar fastigheten Matarengi 39:1 (TFT) samt delar av
Matarengi 7:29 (privat) och 13:35 (kommunens gatumark) i den södra
delen av kvarteret Tunnbindaren. Även del av fastigheten Matarengi
7:34 (Dagcentret) på kvarteret Korgmakaren berörs. Planområdet
avgränsas av Krookskavägen i nordost, Sockenvägen i sydost samt de
tidigare uppräknade fastigheterna i väst.
Handläggningen fram till idag
Beredningsgruppen hade ärendet uppe 2013-01-31 och fick då
information om att planbeställaren (kommunen och Tornedalens
Fordonsteknik AB) ville avvakta med ärendet eftersom TFT hade
2013-01-11 meddelat att arbetet med deras bygglovsansökan på
fastighet 39:1 skulle avslutas på grund av lång handläggningstid.
I ett möte med de berörda 2013-02-21 har planbeställaren meddelat att
de vill fortsätta med planarbetet i enlighet med förslaget 2012-12-17.
Länsstyrelsen har i ett samrådsyttrande om behovsbedömning 2013-0226 delat kommunens uppfattning om att planens genomförande inte kan
anses innebära en betydande miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas.
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Miljö- och byggnadsnämnden tillika trafiknämndens medverkan i
Nationalförening för Trafiksäkerhetens Främjande NTF:s styrelse
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden tillika trafiknämnden beslutar att
nämnden inte medverkar i NTF-styrelsen efter NTF:s årsmöte i
mars 2012.
Beslutsmotivering
Miljö- och byggnadsnämnden tillika trafiknämnden har inte blivit
tillfrågad före NTF-årsmöte mars 2012 om nämnden ville nominera
någon ledamot att företräda nämnden i NTF-styrelsen.
Jäv
Johan Kummu (s) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund
av meddelat jäv.
Sammanfattning av ärendet
NTF Norrbottens (NTF = Nationalförening för Trafiksäkerhetens
Främjande) valberedning har hösten 2010 skickat en intresseanmälan
för nomineringar till NTF Norrbottens styrelse 2011-2012 till medlemsorganisationer, samarbetspartners och övriga intressenter. NTF betalar
arvode och reseersättning men inget inkomstbortfall till styrelseledamöterna.
Miljö- och byggnadsnämnden tillika trafiknämnden har 2010-12-02, §
103 nominerat Johan Kummu som då var en ordinarie ledamot i
nämnden, till NTF Norrbottens styrelse 2011-2012. Johan Kummu blev
vald till NTF-styrelsen fram till NTF-årsmötet i mars 2012.
Före årsmötet 2012 har NTF-valberedning frågat Johan Kummu om han
ville fortsätta i styrelsen och han har blivit vald till årsmötet mars 2014.
NTF:s valberedning har dock inte haft någon kontakt med miljö- och
byggnadsnämnden tillika trafiknämnden i frågan och nämnden har
därför inte kunnat nominera någon till NTF-styrelsen. Miljö- och
byggnadsnämnden tillika trafiknämnden har inte således någon
representant på nämndens mandat i NTF-styrelsen efter mars 2012.
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Matarengi (fastighetsbeteckning), ändrad användning av lägenhet i
bostadshuset till tre kontorsutrymmen
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avvikelsen från gällande
detaljplan är en liten avvikelse som inte motverkar planens syfte.
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändrad användning
av lägenhet i bostadshuset till tre kontorsutrymmen på fastigheten
Matarengi (fastighetsbeteckning).
Startbesked och kontrollplan
Miljö- och byggnadsnämnden ger startbesked för sökta åtgärden.
Miljö- och byggnadsnämnden fastställer kontrollplanen. Enligt denna
behöver inga kontroller utföras.
Slutbesked
Innan kontorsutrymmen får tas i bruk skall byggnadens ägare se till att
ventilationssystem har kontrollerats av en certifierad kontrollansvarig
och ett intyg om detta har lämnats in till miljö- och byggnadsnämnden.
Efter att miljö- och byggnadsnämnden har fått in kontrollintyget över ett
godkänt ventilationssystem kommer ett slutbesked att skrivas ut till
sökanden.
Sammanfattning av ärendet
(Namn och adress) har ansökt om bygglov för ändrad användning av
lägenhet med egen ingång till tre kontorsutrymmen i sitt bostadshus på
fastigheten Matarengi (fastighetsbeteckning).
Ärendets handläggning
Gällande detaljplan är från 1989 och anger Bostäder. Ansökan bedöms
vara en liten avvikelse som inte motverkar planens syfte. Kända
sakägare har enligt plan- och bygglagens 9 kap 25 § getts tillfälle att
yttra sig över ansökan med anledning av planavvikelsen.
Sökanden har avvaktat med ärendet men har 2012-11-26 meddelat att
ansökan kunde tas upp i nämndens sammanträde i december. Efter
meddelandet har ansökan skickats till berörda sakägare för synpunkter.
Mbn § 6 forts
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Miljö- och byggnadsnämnden har 2012-12-04, § 102 beslutat att ta upp
ärendet efter att kommunicering med grannarna är klar.
Inkomna yttranden
Alla berörda sakägare har svarat. Ingen har lämnat några invändningar
mot ansökan.
Beredningsgruppen 2013-01-31
Beredningsgruppen har 2013-01-31 föreslagit att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avvikelsen från gällande detaljplan är en liten
avvikelse som inte motverkar planens syfte. Beredningsgruppen har
vidare föreslagit att nämnden beviljar bygglovet enligt ansökan.
Upplysning
Avgiften för bygglovet är enligt gällande taxa exklusive kostnad för
slutbeskedet.
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Startbeskedet upphör att gälla den dag då beslutet om bygglovet upphör
att gälla.
Bilaga: Hur man överklagar
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Dnr 2012.0046

Haapakylä (fastighetsbeteckning) m fl – Ansökan om bygglov för
klubbstuga och marklov för utvidgning av golfbana
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden förelägger (Namn och adress) att till
senast 2013-05-17 komplettera sin ansökan i enlighet med lantmätarens
synpunkter:
1. Förtydliga situationsplanen med en legend, fastighetsgränser,
fastighetsbeteckningar, befintliga byggnader och planerade sådana.
2. Redovisa tydligt vilka anläggningar och byggnader finns inom
verksamheten idag och vilka söker man lov för. Redovisa även
parkeringens omfattning.
3. Redovisa vilka anordningar söker man lov för och vilka är redan
prövade och har byggts enligt gällande bygglov.
4. Vilket eller vilka särskilda skäl som räknas upp i miljöbalkens 7 kap
18 c §, åberopas för strandskyddsdispens.
Sammanfattning av ärendet
(Namn och adress) 2012-05-14 ansökt om marklov för utvidgning av
golfbana på fastigheten Haapakylä (fastighetsbeteckning) samt bygglov
för nybyggnad av klubbstuga på 80 m2 på fastigheten Haapakylä
(fastighetsbeteckning).
Ärendets handläggning
Vid kontroll av ansökan mot tidigare bygglovsansökningar har det
framkommit oklarheter om golfbanan har bygglov i alla delområden.
För att kunna handlägga ärendet har sökanden 2012-05-15 ombetts att
komplettera ansökan med en skalenlig situationsplan i lämplig skala
(1:2000) som visar vad som är utfört till dags dato samt om det har
utförts något som strider mot gällande bygglov.
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit upp ärendet 2012-05-28, § 51
Övriga frågor och påmint om en fackmässig situationsplan.
Inmätningskartan från 2012-11-16 har skickats till lantmätaren som via
e-post har svarat att fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar samt
vägar, byggnader och andra anordningar inom området saknades i
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kartan. Det saknades också förklaringar till siffror och ringar och
information om vad som är befintligt och vad som söks lov för.
Sökanden har informerats om bristerna i situationsplanen genom
protokollet 2012-12-04, § 107.
Sökanden har lämnat in en kompletterad inmätningskarta 2012-12-03
och 2012-12-04. Det är dock ännu oklart vilka delar av golfbanan har
byggts under förra ägarens tid, hur stor yta den tänkta utvidgningen har
och så vidare.
Beredningsgruppen 2013-01-31
En ny inmätningskarta har lämnats in 2013-01-02. Lantmätarens
synpunkter på den inmätningskartan har skickats till ledamöterna med
kallelsen.
Upplysning
Vid uteblivet eller otillfredsställande svar kan ärendet komma att
avgöras i befintligt skick och riskera då ett avslag.
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Puostijärven Alapää (fastighetsbeteckning) del av, ersättningsbyggnad för nedbrunnet fritidshus – Beslut om strandskyddsdispens
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar (Namn och adress) dispens från
strandskyddsbestämmelserna med stöd av miljöbalkens 7 kap 18 § c
punkt 1 för ersättningsbyggnad på 69,3 m2 på fastigheten Puostijäven
Alapää (fastighetsbeteckning) del av.
Tomtplatsavgränsning är ritad i nybyggnadskartan, upprättad
2012-11-30, i skala 1:500.
Motivering
Området har tagits i anspråk före strandskyddsbestämmelser som trätt
ikraft 1975-06-30. Det exakta datumet har inte gått att få fram men
etableringen är markerad i fritidshusinventering från 1975/76.
Ersättningsbyggnaden är av samma storlek som den nerbrunna. Den
byggs på samma ställe och medför således inte ett större intrång i
naturen än den tidigare. Syftet med strandskyddet är enligt 7 kap 13 §
miljöbalken att långsiktigt bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten samt att trygga allmänhetens tillgång till
strandområden. Byggnaderna har uppförts innan strandskyddet på 100
meters avstånd började gälla och strandskyddets syften har således inte
kunnat beaktas i lokaliseringen. Av den anledningen är det inte heller
möjligt att tillmötesgå det nu gällande kravet på fri passage för
allmänheten längs hela strandlinjen.
Sammanfattning av ärendet
(Namn och adress) har 2012-08-21 ansökt om bygglov för ett nytt
fritidshus på 66 m2 som ska ersätta ett nedbrunnet fritidshus på samma
plats. Miljö- och byggnadschefen har besökt platsen före nämndens
sammanträde den 30 oktober 2012. Ett nytt fritidshus som inte helt
stämde överens med de inlämnade ritningarna och situationsplanen var
under uppförande utan att varken strandskyddsdispens eller bygglov och
startbesked hade beviljats.
Ärendets handläggning
Ärendet om bygglov tas inte upp i dagens sammanträde eftersom
kommunicering med berörda sakägare inte ännu är klar. Frågan om
byggsanktionsavgift handläggs i nästa paragraf.
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2013-02-28
Dnr 2012.0082

sida 14

Miljö- och byggnadsnämnden begärde 2012-10-30, § 80 in nya
fackmässiga ritningar och en ny situationsplan baserad på
nybyggnadskarta för att nämnden skulle kunna besluta i frågor om
strandskyddsdispens och bygglov. Sökanden gavs också då möjlighet att
lämna synpunkter på utredning av byggsanktionsavgift. Av sökandens
svar 2012-11-28 gick det inte att få fram när den gamla stugan hade
brunnit ner och när den nya byggnaden hade påbörjats. Nämnden
beslutade därför 2012-12-04, § 103 att utreda tidpunkterna. Sökanden
lämnade 2013-01-24 in svaret på finska som miljö- och byggnadsnämnden lät översätta till svenska av en auktoriserad översättare.
Beredningsgruppen har 2013-01-31 behandlat ärendet. Sökanden har
svarat att den gamla stugan har brunnit ner 2008-06-29 och att de
första gjutningarna för den nya stugan utfördes i juni/juli 2012.
Hon har justerat läget för både den nerbrunna stugan och den nya stugan
närmare stranden än nybyggnadskartan visade. Storleken på stugan har
angetts vara 11,0 x 6,3 m, d.v.s 69,3 m2. Beredningsgruppen har
tillstyrkt strandskyddsdispens med stöd av miljöbalkens 7 kap 18 § c
punkt 1, d v s att området redan tagits ianspråk.
Upplysningar
Avgiften för strandskyddsdispensen är enligt gällande taxa.
Dispensen från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som
dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats
inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.
Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag beslutet inkommit till
dem ta ställning till om de tänker överklaga dispensbeslutet.
Bilaga: Hur man överklagar
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Dnr 2012.0082

Puostijärven Alapää (fastighetsbeteckning) del av, ersättningsbyggnad för nedbrunnet fritidshus - Beslut om byggsanktionsavgift
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar, enligt Plan- och byggförordning
(2011:338) 9 kap 1 § och 20 § p 1, att (Namn och adress) skall betala en
byggsanktionsavgift på 22 250 kronor till miljö- och byggnadsnämnden
eftersom byggnadsarbetena för ersättningsbyggnad för ett nedbrunnet
fritidshus på fastigheten Puostijärven Alapää (fastighetsbeteckning) del
av har startats utan startbesked.
En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att
beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §
11 kap Plan- och bygglagen. Ett beslut om byggsanktionsavgift får efter
sista betalningsdagen verkställas som en dom som vunnit laga kraft.
Lagrum: Plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap.61§.
Avgiften ska betalas utan särskild anmodan till Övertorneå kommun
Tingshusvägen 2 957 85 Övertorneå, (plusgiro).
Motivering
Den nya plan- och bygglagen PBL (2010:900) som gällt från och med
den 2 maj 2011 tillämpas i det här ärendet.
Byggnadsarbetena har startats utan startbesked trots förbud mot detta i
plan- och bygglagen PBL (2010:900) 10 kap § 3. Enligt plan- och
byggförordningen PBF (2011:338) 9 kap 1 § skall en byggsanktionsavgift tas ut för de överträdelser och med de belopp som följer av 9 kap.
Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för
det år som beslutet om avgiften fattas.
Enligt PBF (2011:338) 9 kap 20 § är byggsanktionsavgiften för att trots
förbud i 10 kap 3 § PBL (2010:900) påbörja en åtgärd innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked enligt punkt 1 ett halvt prisbasbelopp
för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea om högst 150 m2.
Prisbasbeloppet för år 2013 är 44 500 kronor och sanktionsavgiften blir
således 0,5 x 44 500 kronor = 22 250 kronor.
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Dnr 2012.0082

Sammanfattning av ärendet
(Namn och adress) har 2012-08-21 ansökt om bygglov för ett nytt
fritidshus på 66 m2 som ska ersätta ett nedbrunnet fritidshus på samma
plats. Miljö- och byggnadschefen har besökt platsen före nämndens
sammanträde den 30 oktober 2012. Ett nytt fritidshus som inte helt
stämde överens med de inlämnade ritningarna och situationsplanen var
under uppförande utan att varken strandskyddsdispens eller bygglov och
startbesked hade beviljats.
Ärendets handläggning
Strandskyddsdispens har behandlats i dagens sammanträde i § 8.
Frågan om bygglov tas upp i miljö- och byggnadsnämnden efter att
kommunicering med berörda sakägare är klar.
Miljö- och byggnadsnämnden begärde 2012-10-30, § 80 in nya
fackmässiga ritningar och en ny situationsplan baserad på
nybyggnadskarta för att nämnden skulle kunna besluta i frågor om
strandskyddsdispens och bygglov. Sökanden gavs också då möjlighet att
lämna synpunkter på utredning av byggsanktionsavgift som hade
beräknats fram enligt lagbestämmelser som gäller från och med den 2
maj 2011.
Av sökandens svar 2012-11-28 gick det inte att få fram när den gamla
stugan hade brunnit ner och när den nya byggnaden hade påbörjats.
Sökanden förklarade att uppförandet av en ny byggnad hade skett av
okunskap om bestämmelserna. Nämnden beslutade 2012-12-04, § 103
att utreda tidpunkterna. Sökanden lämnade 2013-01-24 in svaret på
finska som miljö- och byggnadsnämnden lät översätta till svenska av en
auktoriserad översättare.
Beredningsgruppen har 2013-01-31 behandlat ärendet. Sökanden har
svarat att den gamla stugan har brunnit ner 2008-06-29 och att de första
gjutningarna utfördes i juni/juli 2012. Byggsanktionsavgiften skall
således beräknas enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen
(2010:900) som gäller från och med den 2 maj 2011. Beredningsgruppen har föreslagit att nämnden beslutar ta ut en byggsanktionsavgift
på ett halvt prisbasbelopp eftersom byggnadsarbetena påbörjats utan
startbesked.
Upplysning
Bilaga: Hur man överklagar
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Begäran om omprövning av miljö- och byggnadsnämndens beslut
från 2012-05-28, § 46 angående negativt förhandsbesked för
avstyckning av två tomter för fritidshus på fastigheten Pello
(fastighetsbeteckning)
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att inte ändra sitt beslut från
2012-05-28, § 46 om att avslå ansökan om förhandsbesked för
avstyckning av två tomter för fritidshus på fastigheten Pello (fastighetsbeteckning)
Beslutsmotivering
Enligt förvaltningslagen FL (1986:223) 27 § skall myndigheten ändra
beslutet som den har meddelat som första instans om myndigheten
finner att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter
eller av någon annan anledning och en ändring inte blir till nackdel för
någon enskild part.
Miljö- och byggnadsnämnden anser inte att det har kommit fram sådana
nya omständigheter i (Namn) begäran som skulle göra nämndens beslut
från 2012-05-28 uppenbart oriktigt. Dessutom skulle en ändring av
beslutet till (Namn) fördel bli till nackdel för ägarna av jordbruksfastigheten Pello (fastighetsbeteckning), vilket skulle strida mot
FL § 27.
Motivering till nämndes beslut 2012-05-28, § 46
Miljö- och byggnadsnämnden vidhåller att lokalisering av fritidshustomter alldeles intill jordbrukscentrat på fastigheten Pello (fastighetsbeteckning) inte är lämplig. Avstånd från närmaste planerade tomtgräns
till stallbyggnad är ca 40 meter. Den närmaste tomten kan även komma
i direkt kontakt med djurhållning med endast ett staket som skiljer åt.
I jordbruket förekommer det ljud och lukter som kan uppfattas som
störande för närliggande fritidshus. Pello (fastighetsbeteckning) är en
stor fastighet där sökanden torde finna alternativa lämpligare
lokaliseringar för fritidshus.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har 2013-01-14 upphävt miljö- och byggnadsnämndens
beslut att översända (Namn) begäran om omprövning av rubricerat
beslut, som beredningsgruppen 2012-08-10 tolkat som en överklagan,
till länsstyrelsen för överprövning. Länsstyrelsen har återförvisat
ärendet till nämnden för ny handläggning.
Mbn § 10 forts
Justerades sign
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Länsstyrelsen har motiverat sitt beslut med hänvisning till förvaltningslagens FL (1986:223) § 27 som innehåller bestämmelser om
omprövning av beslut. Länsstyrelsen har tyckt att nämndens beslut
skulle ha föregåtts av ett omprövningsförfarande enligt 27 § FL i stället
för utskick av handlingarna till länsstyrelsen som ett överklagningsärende. Länsstyrelsen har vidare tyckt att nämndens beslut från 201205-28, § 46 saknade tydlig motivering som krävs enligt
förvaltningslagens § 20 om ärendet avser myndighetsutövning mot
enskild.
Bakgrund
(Namn och adress) har ansökt om förhandsbesked för avstyckning av
två tomter för fritidshus på fastigheten Pello (fastighetsbeteckning).
Sökanden med flera hade tänkt stycka av två tomter på 2000 – 3000 m2
för att bygga fritidshus på. Efter att ärendet kommunicerats med berörda
grannar och närmaste grannen, ägarna till Pello (fastighetsbeteckning)
lämnade invändningar mot ansökan har (Namn) lämnat in ett förslag på
ändrat läge. Storleken på tomterna har minskats till cirka 1 500 m2 per
styck. En av tomterna gränsade till Pello (fastighetsbeteckning) och
båda låg nu utanför strandskyddat område. Berörda sakägare gavs enligt
plan- och bygglagens 9 kap 25 § på nytt tillfälle att lämna synpunkter.
Miljö- och byggnadsnämnden har 2012-05-28, § 46 avslagit ansökan
med motivering att lokaliseringen var olämplig.
(Namn) har 2012-06-29 begärt en omprövning av beslutet samt en
utveckling av beslutsmotiveringen. Miljö- och byggnadsnämndens
beredningsgrupp har 2012-08-10 inte sett någon möjlighet för nämnden
att ändra sitt beslut eftersom en ändring skulle ha gått emot grannarna
på fastigheten Pello (fastighetsbeteckning). Beredningsgruppen valde i
stället att tolka (Namn) begäran som en överklagan, och handlingarna
skickades utan dröjsmål vidare till länsstyrelsen.
Beredningsgruppen 2013-01-31
Beredningsgruppen har 2013-01-31 föreslagit att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att vidhålla sitt beslut från 2012-05-28.
Länsstyrelsens beslut 2013-01-14 och (Namn) begäran om omprövning,
daterad
2012-06-29, har skickats till ledamöterna med kallelsen.
Upplysning
Bilaga: Hur man överklagar
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Detaljplan för Haapakylä industriområde, Haapakylä 28:8 m fl –
Förslag om antagande
Miljö- och byggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Detaljplan för Haapakylä industriområde,
Haapakylä 28:8 m fl.
Sammanfattning av ärendet
Planens syfte är att tillgodose en ökad efterfrågan på industrimark med
att minska på naturområdet inom Haapakylä industriområde.
Rubricerad detaljplan har varit utställd för granskning under tiden
2011-08-17 – 2011-09-07. Planarbetet har varit vilande med anledning
av att beställaren Övertorneå kommun hade tänkt eventuellt att utöka
planområdet. Kommunstyrelsens ordförande har meddelat att det inte är
aktuellt att ändra det utställda förslaget.
Beredningsgruppen har 2013-01-31 behandlat ärendet.
Antagandehandlingar som består av plankarta, planbeskrivning,
genomförandebeskrivning och utlåtande har kommit in 2013-02-14.
De har skickats till ledamöterna med kallelsen.
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Dnr 2012.0041

Detaljplan för del av kvarteret Repslagaren, Matarengi 13:34 m fl
- Samrådshandlingar
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förslaget till detaljplan för del
av kvarteret Repslagaren, Matarengi 13:34 m fl skickas ut på samråd.
Sammanfattning av ärendet
Planförfattaren MAF Arkitektkontor AB har skickat samrådshandlingarna i rubricerad detaljplan till miljö- och byggnadsnämnden
2012-12-13.
Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande om behovsbedömning delat
kommunens uppfattning om att en särskild miljökonsekvensbeskrivning
inte behöver upprättas då planens genomförande inte kan medföra risk
för betydande miljöpåverkan.
Planens syfte och huvuddrag
Planens huvudsyfte är att pröva förutsättningarna för delvis ny
verksamhet i kvarteret. Övertorneå kommun vill bedriva LSS-boende
och trygghetsboende inom norra delen av kvarteret. För att anpassa
bostadsområdet till den nya verksamheten kommer de tre bostadshusen i
norra delen av kvarteret att byggas om invändigt samt byggas ihop.
Gällande detaljplan medger inte att bostadshusen byggs ihop. För att
möjliggöra LSS boende måste byggrätten i kvarteret anpassas till
planerad verksamhet.
Handläggningen sker med s k normalt planförfarande.
Lägesbeskrivning
Planområdet omfattar hyreshusområdet mellan Hemvägen och
Krookskavägen på fastigheterna Matarengi 13:19, 13:34, 13:41 och
13:43 i kvarteret Repslagaren. Fastigheterna ägs av planbeställaren
Stiftelsen Matarengihem.
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Dnr 2012.0041

Ärendets handläggning
Planbeställaren har lämnat önskemål om att våningsantalet höjs från två
till fyra och att prickmarken mot Krookskavägen minskas till 2 meter
för att möjliggöra ett eventuellt byggande av nytt trapphus eller
installation av hiss på utsidan av husen. Beredningsgruppen 2013-01-31
har inte haft någonting emot föreslagna ändringar. Reviderade
handlingar som har inkommit 2013-02-05 har skickats till ledamöterna
med kallelsen.
Beslutsunderlag
Samrådshandlingar bestående av plankarta, planbeskrivning och
behovsbedömning
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Dnr 2013.0011

Ansökan om minoritetsspråksmedel 2013
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden ansöker om 100 000 kronor ur minoritetsspråksmedel för år 2013.
Motivering
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk kan innebära
merkostnader i nämndens myndighetsutövning eftersom det kan uppstå
behov av skriftliga översättningar av beslut och lagtexter till meänkieli
och finska som ska göras av en behörig översättare.
Sammanfattning av ärendet
Kanslienheten påminner nämnder och styrelsen om att ansöka om
minoritetsspråksmedel för 2013. Senast den 12 mars 2013 skall ansökan
vara inlämnad till kanslienheten.
Bakgrund
Länsstyrelsen i Stockholms län har ännu inte beslutat om medlemsramen för 2013 och beslutet kan komma att dröja till april månad.
Kommunens statsbidrag beräknas bli mellan 1 100 000 kronor och
1 160 000 kronor.
Som tidigare gäller att statsbidraget skall användas till de merkostnader
som uppkommer för kommunen med anledning av de rättigheter som
enskilda har enligt lagen 2009:724 om nationella minoriteter och
minoritetsspråk, och till åtgärder för att stödja meänkieli och finska.
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KS dnr 2012/231

Remiss. Förslag till yttrande över medborgarförslag ”Kartlägga
sjöar och andra vattendrag vad beträffar kvicksilverhalt i fiskar”
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden skickar miljö- och hälsoskyddsinspektörens förslag till yttrande, dat 2013-01-24, som nämndens
yttrande i ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunen söker samarbete
med till exempel fiskeföreningar kring frågan och att kommunen
ansöker om medel för analyskostnader med mera från länsstyrelsen, EU
och så vidare.
Motivering
Miljö- och byggnadsnämnden tycker att medborgarförslaget är mycket
bra och kartläggningen skulle ta fram en väsentlig kunskap för såväl
kommunmedborgare som besökare.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner miljö- och hälsoskyddsinspektörens yttrande, dat 2013-01-24, som sitt yttrande utan ändringar.
Sammanfattning av ärendet
Kommunkansliet har skickat (Namn) medborgarförslag ”Kartlägga sjöar
och andra vattendrag vad beträffar kvicksilverhalt i fisk” till miljö- och
byggnadsnämnden för synpunkter till senast 2013-03-10.
Ärendets handläggning
Miljö- och hälsoskyddsinspektören har 2013-01-24 skrivit ett förslag till
yttrande som har skickats till ledamöterna med kallelsen.
Beredningsgruppen har 2013-01-31 behandlat ärendet. Enligt
beredningsgruppen är medborgarförslaget mycket bra och kartläggningen skulle ta fram väsentlig kunskap för kommunmedborgare
och besökare. Beredningsgruppen har tillstyrkt miljö- och hälsoskyddsinspektörens förslag till fullo och föreslagit att miljö- och byggnadsnämnden skickar det som sitt yttrande till kommunkansliet. Beredningsgruppen har också föreslagit att kommunen söker samarbete med till
exempel fiskeföreningar och att kommunen kan ansöka om medel för
analyskostnader med mera från länsstyrelsen, EU osv.
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Kompletteringsremiss. Yttrande till länsstyrelsen ifall ansökan om förlängt
bubbelvillkor för utsläpp av stoft är komplett – Övertorneå Värmeverk
AB, Turovaara 1:203
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att ansökan bör kompletteras med de
slutliga stoftvillkor som efterfrågats och som ser ut att kunna tillämpas redan
2015.
Enligt miljö- och byggnadsnämnden bör ansökan även kompletteras med förslag
till nya villkor som bör ersätta de övriga villkoren som finns och gäller hela
verksamheten sedan 2006.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsens dnr 551-115-13
Länsstyrelsen har 2013-02-13 inkommit med Övertorneå Värmeverk AB:s
(nedan bolaget) ansökan om förlängning av nu gällande bubbelvillkor för utsläpp
av stoft. Länsstyrelsen önskar få nämndens yttrande om nämnden anser att
ansökan behöver kompletteras. Eventuellt yttrande önskas senast 2013-03-11.
Miljö- och hälsoskyddsinspektörens förslag till nämndens yttrande
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att ansökan bör kompletteras med de
slutliga stoftvillkor som efterfrågats och som ser ut att kunna tillämpas redan
2015.
Ansökan bör även kompletteras med förslag till nya villkor som bör ersätta de
övriga villkoren som finns och gäller hela verksamheten sedan 2006.
Tjänsteyttrande miljö- och hälsoskyddsinspektören:
Som grund för sin ansökan framför bolaget följande:
”Bakgrund.
Övertorneå Värmeverk AB innehar ett bubbelvillkor beträffande stoftutsläpp
från anläggningen på Energivägen 7 i Övertorneå. Bubbelvillkoret stipulerar ett
stoftutsläpp på max 11 ton/år. Under verksamhetsåret 2011 släppte
anläggningen ut 8 ton stoft. Under sommaren 2012 har en omfattande
renovering av fastbränslepannans rökgasreningsutrustning genomförts.
Bolagets styrelse har givit VD i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för
investering i 2 st 3 MW fastbränslepannor, vilka planeras att tas i drift under
2015. Investeringen kommer även att omfatta ett elektrofilter för
stoftavskiljning.”
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Nu gällande villkor om gränsvärden fastställdes av länsstyrelsen 2006-05-08,
med bl a provisoriska villkor 2, och med undantag av villkor 4, utredningskrav
och förslag till slutliga villkor för utsläpp av stoft, som förlängdes senast
2010-06-11:
”2. Mängden stoft från anläggningen (fastbränslepannan och pelletpannan) får
som gränsvärde uppgå till högst 11 ton/år till dess länsstyrelsen beslutar annat.
4. Bolaget ska utreda den framtida bränsleförsörjningen till Övertorneå
Värmeverk och till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation lämna förslag till
slutliga villkor för utsläpp av stoft till luft senast den 31 december 2012.”
Bolaget har inte redovisat förslag till slutliga villkor för stoftutsläpp.
Med hänvisning till att bolaget arbetar med upphandling av två nya pannor anser
nämnden att det är nödvändigt att bolaget snarast lämnar in det efterlysta förslag
till det slutliga villkoret för stoftutsläpp.
Annars hamnar vi i den situationen att bolaget står där med sina nyinstallerade
pannor och ansöker om ett stoftvillkor som är svårare att pröva. Meningen med
prövningen enligt miljöbalken är ju att myndigheten ska kunna reglera
villkoren, inte tvärt om, att villkoren ges automatiskt av vad installerad teknik
faktiskt presterar. De slutliga villkoren som ska föreslås av bolaget måste få
påverka upphandlingen.
Samtidigt kan länsstyrelsen pröva de övriga utsläppsvillkoren som finns och
gäller sedan 2006.
________
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Dnr 2011.0147

Uppföljning av föreläggande om att redovisa hantering av avfall
från fastigheten Haapakylä (fastighetsbeteckning), (Företagsnamn)
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden avslutar ärendet eftersom (Företagsnamn)
delvis har uppfyllt nämndens föreläggande från 2012-03-01, § 15.
Miljö- och byggnadsnämnden fastställer tillsynsavgiften enligt
redovisad specifikation.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden har 2012-03-01, § 15 förelagt (Företaget)
att redovisa
1. varifrån avfallet kom, vilken fastighet och när revs den byggnaden,
senast inom tre veckor efter delfåendet av beslutet, vid vite av 10 000
kronor.
2. vart företaget avser lämna (de ev sorterade) olika slagen av avfallet,
senast inom tre veckor efter delfåendet av beslutet, vid vite av 10 000
kronor.
Anledning till föreläggandet var att företaget hade påbörjat bränning av
hela rivna byggnader på fastigheten Haapakylä (fastighetsbeteckning)
och nämnden inte fick något svar på ställda frågor.
Miljö- och hälsoskyddsinspektören har 2013-01-31 informerat
beredningsgruppen om ärendet. (Uppdragstagarens namn) har på
uppdrag av avfallslämnaren (Företagsnamn) sorterat och transporterat
resterna från bränning till sitt mellanlager, respektive brännbart och
aska till kommunens mellanlager i Orjasjärvi. Det har klassats som
annat avfall än farligt avfall och transporterats vidare till RagnSells AB.
Inget svar på fråga 1 har inkommit. Det är tidsödande att arbeta med
föreläggandet och osäkert om ytterligare utredning kan ge ett
kontrollerbart svar så här lång efter det skedda.
Miljö- och hälsoskyddsinspektören har föreslagit miljö- och
byggnadsnämnden att fastställa tillsynsavgiften enligt specifikation,
samt att avsluta ärendet eftersom (Företagsnamn) har delvis uppfyllt
nämndens föreläggande från 2012-03-01, § 15.
Upplysning
Bilaga: Hur man överklagar
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Dnr 2012.0098

Uppföljning av föreläggande om och rapport över genomförd
sanering av område på fastigheten Kuivakangas (fastighetsbeteckning)
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner rapporten och avslutar
ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden har 2012-10-30, § 85 förelagt Svevia AB
att inkomma med en saneringsplan för det förorenade området på
rubricerad fastighet.
Svevia AB har 2012-11-26 lämnat in ett förslag till saneringsplan.
Miljö- och byggnadsnämnden har 2012-12-04, § 99 godkänt förslaget
med villkor att
1. Planen skall kompletteras med en uppgift om transportören och vart
avfallet har transporterats.
2. Länsstyrelsens önskemål om flera provtagningsplatser skall beaktas.
Beredningsgruppen har 2013-01-31 behandlat ärendet. Enligt miljö- och
hälsoskyddsinspektören finns det inte kvar något som riskerar att
spridas ut och att rapporten kan godkännas. Rapporten har skickats till
ledamöterna med kallelsen.
Beslutsunderlag
Svevia AB:s saneringsrapport, upprättad 2013-01-03 och reviderad
2013-01-14 av Hifab med uppdragsnummer 321106
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Dnr 2012.0061

Uppföljning av förbud mot hästhållning – Juoksengi (fastighetsbeteckningar)
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden avslutar ärendet eftersom föreläggandet
från 2012-12-04 § 100 har uppfyllts.
Miljö- och byggnadsnämnden fastställer tillsynsavgiften enligt
redovisad specifikation.
Sammanfattning av ärendet
Hästhållningen på de två intilliggande fastigheterna Juoksengi
(fastighetsbeteckningar) i centrum av Juoksengi tätort har föranlett
klagomål på lukt och flugor. Platsen med den obebyggda tomten
Juoksengi (fastighetsbeteckning) har varit hästhage vilken nyttjats långt
in på hösten för flera hästar.
Miljö- och byggnadsnämnden har 2012-12-04, § 100 förbjudit (Namn
och adress) att hålla hästar på fastigheterna Juoksengi (fastighetsbeteckningar) efter 2013-02-01, vid vite av 5 000 kronor.
Beslutet har inte överklagats.
Beredningsgruppen har 2013-01-31 behandlat ärendet. Miljö- och
hälso-skyddsinspektören skriver ett tjänsteyttrande till kallelsen efter att
tids-fristen för föreläggandet har gått ut.
Tjänsteyttrande miljö- och hälsoskyddsinspektören 2013-02-18
Efter kontroll med berörda i Juoksengi har det bekräftats att ingen
hästhållning finns kvar på rubricerade fastigheter.
Nämnden bör kunna fastställa tillsynsavgiften enligt bifogad
specifikation samt besluta att föreläggandet uppfyllts och avsluta
ärendet.
Upplysning
Bilaga: Hur man överklagar
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Delgivningar
Miljö- och byggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.
1. Övertorneå kommuns budget 2013 med flerårsplan 2014 – 2015,
fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-05.
2. Länsstyrelsens föreläggande om efterbehandling av bergtäkt inom
fastigheten Liehittäjä (fastighetsbeteckning).
3. Länsstyrelsens godkännande av efterbehandling av täkt inom
fastigheten Koivukylä (fastighetsbeteckning).
4. Länsstyrelsens beslut om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg
1744, Matarengivägen, 2012-12-22 kl 11.00 – 18.00.
5. Sweden Recycling AB:s redovisning av de mängder avfall som
samlats in från Tandkliniken i Övertorneå under tiden 2012-01-01 –
2012-12-31.
6. Boverket informerar om
- stöd till planeringsinsatser i strandnära lägen (2012:6)
- nya regler om anmälan för åtgärder som inte är bygglovpliktiga
(2012:7)
- förlängd övergångsperiod för kontrollansvariga (2012:8)
- regler för ändring av byggnader i Boverkets byggregler, BBR (2013:1)
7. Transportstyrelsen har avslagit miljö- och byggnadsnämndens
överklagande av länsstyrelsens beslut om avslagen ansökan om att väg
915, Tingshusvägen genom Turovaara, skall vara huvudled.
8. Länsstyrelsen förelägger (Företagsnamn) att vidta vissa åtgärder till
skydd för naturmiljön vid mineralprospekteringsarbeten inom
undersökningsområdet Raitajärvi nr 5.
9. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 13:5 – Ersättning vid
juridisk rådgivning och konsultverksamhet.
10. Kontrollansvarigas Riksförening KARF – Information om vilka
krav skall ställas på en kontrollansvarig.
11. Länsstyrelsen i Västerbottens läns beslut angående (Namn)
överklagande av byggsanktionsavgift.
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12. Riksdagens ombudsmän JO:s beslut 2013-02-20 – Kritik mot Miljöoch byggnadsnämnden i Övertorneå kommun med anledning av
handläggningen av en begäran om utlämnande av allmän handling.
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