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Älvsbyns kommun
kommunen@alvsbyn.se

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET
971 86 Luleå Stationsgatan 5 010-225 50 00 0920-22 84 11 norrbotten@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/norrbotten

Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för röjning av träd 
och buskar, Älvsbyns kommun

Beslut
Länsstyrelsen förbjuder er, med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken, att utföra den anmälda 
åtgärden.
Med stöd av 26 kap. 26 § miljöbalken bestämmer Länsstyrelsen att beslutet gäller även 
om det överklagas.

Beskrivning av ärendet
Älvsbyns kommun har anmält röjning av träd och buskar inom ett område på 
fastigheterna Älvsbyn 24:1 och 25:1 enligt bilagd flygbild (bilaga 1). Syftet med  
åtgärden är att förbättra utsikten.
Flygbilder över området tyder på naturtyperna lövskog och strandäng på isälvssediment 
med vattensamlingar som under året varierar i storlek och omfattning. 
Vattensamlingarna är sannolikt rester från en meanderbåge i älvens tidigare lopp.
Området ligger mot Piteälvens huvudfåra och ingår i Natura 2000-området Pite älv. För 
den utpekade naturtypen 3210 Större vattendrag beskrivs i bevarandeplanen att naturliga 
variationer i vattenståndet skapar en variation av strandmiljöer med hög biologisk 
mångfald. Som bevarandemål anges bland annat att botten- och strandmiljöer ska ha en 
låg grad av mänsklig påverkan. Bland annat beskrivs avverkning med otillräckliga 
kantzoner som ett hot mot Natura 2000-områdets värden.
För området finns en detaljplan som är äldre än från 1975 då strandskyddet infördes. 
Därmed krävs ingen strandskyddsdispens för åtgärden.

Motivering till beslutet
Områdets beskaffenhet och läge gör att det kan vara värdefullt för t ex fåglar och 
insekter. Att ta bort vegetation i det aktuella området innebär att naturmiljön inom 
området påverkas negativt och att livsvillkoren för djur- och växtliv riskerar att 
förändras väsentligt. Länsstyrelsen bedömer att det i det här fallet inte är möjligt att 
vidta sådana försiktighetsåtgärder att risken för skada blir så liten att den kan accepteras. 
Det innebär att Länsstyrelsen för skyddet av naturmiljön finner det nödvändigt att 
förbjuda åtgärden.
Åtgärden kan bidra till att miljön i Pite älv som helhet försämras, dock inte på ett 
betydande sätt enligt Länsstyrelsens bedömning. Därför infaller heller inte 
tillståndsplikten i 7 kap. 28a§ miljöbalken, s k Natura 2000-prövning.

Delgivningskvitto
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Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chefen för naturmiljöenheten Britta Wännström med Karin 
Spansk som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till:

Lars Nyberg, Lars.Nyberg@fastigheter.alvsbyn.se  
 

Bilagor
1. Karta över område för planerad röjning och avverkning.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
Mark- och miljödomstolen. Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande till, 
Länsstyrelsen i Norrbottens län,  971 86 Luleå. Du kan även skicka in överklagandet via e-
post till norrbotten@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva 
om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till domstolen.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 
överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att 
du överklagar. Sedan är det domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.
Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha 
kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
 hur du vill att beslutet ska ändras
 varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter:

 adress till bostaden
 telefonnummer där du kan nås
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior 
på dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig.  I så fall ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress 
och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post 
norrbotten@lansstyrelsen.se eller telefonnummer 010-225 50 00 . Ange beslutets 
diarienummer.


	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Motivering till beslutet
	Du kan överklaga beslutet
	De som medverkat i beslutet
	Så här hanterar vi dina personuppgifter

	Kopia till:
	Lars Nyberg, Lars.Nyberg@fastigheter.alvsbyn.se
	Bilagor

