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§ 26
Meddelanden till miljö‐ och byggnadsnämnden 2018‐02‐20
Miljö‐ och byggnadsnämndens beslut
Miljö‐ och byggnadsnämnden beslutar att lägga redovisade meddelanden till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas:
Avsändare
Ämne
L‐2017‐905
Länsstyrelsen
Länsstyrelsens beslut avseende överklagande av
2018‐01‐11
miljö‐ och byggnadsnämndens beslut för Bensbyn
10:14, Xxxxx Xxxxxx. Nämnden beslutade att
lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad
av tre enbostadshus. En sakägare överklagade
beslutet till länsstyrelsen som nu beslutar att avslå
överklagan. Lst:s dnr: 403‐17082‐2017
L‐2015‐250
Mark‐ och miljödomstolen Mark‐ och miljödomstolens dom (rättelse/
2018‐01‐09
komplettring) avseende överklagande av läns‐
styrelsens beslut för Hertsön 4:185, Nya Sorsele‐
stuga. Nämnden beslutade i januari 2017 att
bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus och
komplementbyggnad. En sakägare överklagade
beslutet till länsstyrelsen som avslog överklag‐
andet. Sakägaren överklagade till mark‐ och
miljödomstolen som nu avslår överklagandet.
Mark‐ och miljödomstolens mål nr P 1539‐17

Länsstyrelsen
2018‐01‐30

L‐2017‐1300
Länsstyrelsens beslut avseende prövning av miljö‐
och byggnadsnämndens beslut att bevilja strand‐
skyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på
fastigheten Bensbyn 2:47, Xxxxx Xxxxx. Läns‐
styrelsen beslutar att inte överpröva nämndens
beslut. Lst:s dnr: 526‐1222‐2018
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L‐2016‐32
Mark‐ och miljödomstolen Mark‐ och miljödomstolens dom avseende över‐
2018‐01‐25
klagande av länsstyrelsens beslut för Mjölner 1.
Xxxxx Xxxxx och Xxxxx Xxxxxx inkom
med en skrivelse till nämnden där de krävde att
den gällande detaljplanens stängselskyldighet
skulle följas. Nämnden har i maj 2017 beslutat att
avsluta ärendet utan någon ytterligare åtgärd.
Xxxxx och Xxxxx överklagade till länsstyrelsen
som beslutade att avvisa överklagandet. Xxxxx,
Xxxxx och Xxxxx Xxxxx överklagade läns‐
styrelsens beslut till mark‐ och miljödomstolen
som nu avvisar Xxxxx Xxxxx överklagande,
bifaller Xxxxx Xxxxx överklagande och åter‐
förvisar målet till länsstyrelsen för fortsatt hand‐
läggning avseende hennes överklagande, och
avslår Xxxxx Xxxxx överklagande.
Mark‐ och miljödomstolens mål nr P 61‐18

Mark‐ och miljödom‐
stolen, 2018‐01‐17

Länsstyrelsen
2018‐02‐05

M‐2017‐80
Mark‐ och miljödomstolens dom avseende över‐
klagande av länsstyrelsens beslut att avvisa över‐
klagandet från Xxxxx Xxxxx och Xxxxx
Xxxxx. Xxxxx och Xxxxx har inkommit med
en skrivelse till miljö‐ och byggnadsförvaltningen
som har svarat med en tjänsteskrivelse. Xxxxx
och Xxxxx har överklagat förvaltningens svar
till länsstyrelsen som avvisar överklagandet. Läns‐
styrelsens beslut överklagas till mark‐ och miljö‐
domstolen som nu avslår överklagandet.
Mark‐ och miljödomstolens mål nr M 2878‐17
L‐2017‐1058
Länsstyrelsens beslut avseende sökandens över‐
klagande över nämndens beslut att lämna posi‐
tivt förhandbesked för nybyggnad av enbostads‐
hus på fastigheten Sunderbyn 23:12. Sökanden
gillande inte nämndens krav att fastigheten ska
anslutas till enskild avloppsanläggning och över‐
klagade beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
beslutar nu att avslå överklagandet.
Lst:s dnr 404451‐2018
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Mark‐ och miljödom‐
stolen, 2018‐01‐17

Mark‐ och miljödom‐
stolen, 2018‐01‐18

M‐2017‐80
Mark‐ och miljödomstolens dom avseende Xxxxx
Xxxxx och Xxxxx Xxxxx överklagande
av länsstyrelsens beslut att avvisa dess klagan.
Xxxxx och Xxxxxd inkom med en skrivelse till
miljö‐ och byggnadsnämnden och krävde att
nämnden skulle undersöka omfattningen och
typen av föroreningar som finns i mark och
grundvatten i bostadsområdet på Lövskatan.
Skrivelsen besvarades och överklagades till läns‐
styrelsen som avvisade överklagandet. Läns‐
styrelsens beslut överklagades till mark‐ och
miljödomstolen som nu beslutar att undanröja
länsstyrelsens beslut och återförvisa målet till
miljö‐ och byggnadsnämnden för fortsatt hand‐
läggning. Mål nr M 2987‐17
M‐2017‐80
Mark‐ och miljödomstolens dom avseende över‐
klagande av länsstyrelsens beslut att avvisa
Xxxxx Xxxxx och Xxxxx Xxxxx över‐
klagande angående Cronimets verksamhet på
fastigheten Verdandi 1. Xxxxx och Xxxxx in‐
kom med ett mejl till förvaltningen och fick ett
svar förvaltningen tagit emot en anmälan om
föroreningar i dike. Ärendet är avslutat. Däröver
skriver förvaltningen att de översänder frågan
kring provtagning i mark till stadsbyggnads‐
förvaltningen. Ärendet har senare överklagats till
länsstyrelsen som har beslutat att avvisa
överklagandet. Mark‐ och miljödomstolen
beslutar nu att undanröja länsstyrelsens beslut
och återförvisa målet dit för fortsatt handlägg‐
ning.
Mark‐ och miljödomstolens mål nr M 2983‐17
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Mark‐ och miljödom‐
stolen, 2018‐01‐19

Länsstyrelsen
2017‐12‐12

Livsmedelsverket
2017‐11‐28

Länsstyrelsen
2018‐01‐30

M‐2017‐1967
Mark‐ och miljödomstolens dom avseende över‐
klagande av länsstyrelsens beslut att avvisa
Xxxxx Xxxxx överklagande. Xxxxx har
inkommit med en frågeställning till miljö‐ och
byggnadsnämnden. Förvaltningen har informerat
Xxxxx om ett svar och om att ärendet kan
avslutas. Xxxxx har överklagat detta svar till
länsstyrelsen som avvisade överklagandet.
Xxxxx överklagade länsstyrelsens beslut till
mark‐ och miljödomstolen som nu avslår
överklagandet.
Mark‐ och miljödomstolens mål nr 101‐18
M‐2016‐2765
Länsstyrelsens beslut avseende överklagande av
miljö‐ och byggnadsnämndens beslut 2016‐09‐20
angående bullerstörningar på fastigheten
Verdandi 1. Nämnden beslutade att, förkortat,
förbjuda Cronimet att hantera skrot på fram‐
sidan, förelägga Cronimet att begränsa skrot‐
högarnas höjd så att dessa inte överskrider
bullerskärmens höjd. Beslutet överklagades
av bolaget och länsstyrelsen beslutar nu att
upphäva det överklagade beslutet och återför‐
visar ärendet till nämnden för ny handläggning.
Lst:s dnr: 505‐12947‐2016
M‐2017‐2982
Luleå kommuns inrapportering av livsmedels‐
kontrollen för år 2017.
L‐2017‐1114
Länsstyrelsens beslut avseende prövning av
strandskyddsdipsens för uppförande av fritids‐
hus på fastigheten Hindersön 2:44. Läns‐
styrelsen beslutar att upphäva nämndens beslut
om att bevilja strandskyddsdispens.
Lst:s dnr: 526‐1199‐2018
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