
 PROTOKOLL 1(20) 
 2010-02-04 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Plats och tid Bäcken, torsdag 4 februar 2010, kl 14:00—17.00 
 
Beslutande Thor Lindgren, s ordförande 
 Henry Larsson, s  
 Karl-Erik Sjöberg, s ersättare för Staffan Bergman, s   
 Lars-Gunnar Näsström, s 
 Ulf Lundberg, v 
 Esbjörn Henriksson, fp 
 Christer Grahn, c ersättare för  Magnus Sandin, c  
   
Övriga Ingrid Karlsson miljö- och byggchef 
 Britt-Inger Lindgren byggnadsinspektör 
 Daniel Nordström Karttekniker 
 Kalle Håkanson Räddningschef 
 Margareta Lundberg Sekreterare 
 
Utses att justera Karl-Erik Sjöberg 
 
Justeringens plats och dag Kommunförvaltningen, fredag den 12 februari 2010 
 
Underskrifter        Sekreterare _______________________________ Paragrafer 
 Margareta Lundberg   1 - 13 
 
                             Ordförande _______________________________ 
 Thor Lindgren 
 
 _______________________________ 
                             Justerande Karl-Erik Sjöberg 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
 ANSLAGSBEVIS 
                           Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Myndighetsnämnden i Älvsbyns kommun 
Sammanträdesdatum  2010-02-15 
 
Protokollet anslaget 2010-03-01 
 
Förvaringsplats Kommunkansliets arkiv 
för protokollet  
 
Underskrift _____________________________ 
  Margareta Lundberg 
 



 PROTOKOLL 2(20) 
 2010-02-04 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
  
 MYN § 1  Dnr 9/10 – 200 
 
 DELGIVNINGAR 
 
 Handlingar i ärendet: 
 

- Tobakstillsyn i Norrbottens län 2009 
- Älvsbyn 26:58 – begärande om yttrande ang nyttjande av kom-

munens förköpsrätt 
- Undersökningstillstånd för området Sörstrand i Älvsbyns Kom-

mun, Norrbotten län 
- Naturvårdsavtal på fastigheten MUSKUS 5:2 i Älvsbyns Kom-

mun 
 
 
 
 
BESLUT 
 
Att godkänna redovisningen av delgivningarna 
 



 PROTOKOLL 3(20) 
 2010-02-04 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 2 Dnr 10/10 – 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT 
 
Handlingar i ärendet: 
 
1 Miljö- och byggärenden, yttranden och delegationsbeslut 
 
2             Delegationsbeslut från Räddningschefen – egen rengöring  

                (sotning)  och tillsyner. 
 
  

BESLUT 
 
Att godkänna redovisningen av delegationsrapporten 
 
 



 PROTOKOLL 4(20) 
 2010-02-04 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 3 Dnr 11/10 – 400 
 
TILLSYNS- OCH INSPEKTIONSRAPPORT 
 
Handlingar i ärendet 
 
Miljö- och byggkontoret har under tiden 2009-11-17—2010-01-11  besökt följan-
de verksamheter. 
 
 
BESLUT 
 
Att godkänna redovisningen av tillsyns- och inspektionsrapporten 
 
 
 



 PROTOKOLL 5(20) 
 2010-02-04 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

 MYN § 4  Dnr 1/10 – 406 
  

ÄLVSBYN 25:87 – MILJÖSANKTIONSAVGIFT ENLIGT 30 KAP 
MILJÖBALKEN 

 
OK Norrbotten ekonomisk förening, Box 838, 971 25 LULEÅ 

BESLUT 

Med stöd av 30 kap 3 § miljöbalken samt punkt 6.3.2 i bilagan till förord- 
ning om miljösanktionsavgifter, beslutar Myndighetsnämnden att OK 
Norrbotten ekonomisk förening, 797000-0852, skall betala en 
miljösanktionsavgift om 5 000 kr. 

 

Skäl för beslutet 

Enligt 30 kap miljöbalken (1998:808) samt punkt 6.3.2 i bilagan till för-
ordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift 
betalas för en överträdelse av 2 kap 1 och 5 §§ Kemikalieinspektionens 
föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska orga-
nismer genom sin yrkesmässiga verksamhet erbjuda eller sälja kemiska 
produkter i behållare som saknar föreskriven kännbar varningsmärkning. 
Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor. 
 
Enligt 5 § Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och 
biotekniska organismer ska en behållare, oavsett storlek, som innehåller 
kemiska produkter, som erbjuds eller säljs till allmänheten vara försedda 
med kännbar varningsmärkning om produkterna r märkta med farobeteck-
ningen Extremt brandfarligt, Mycket brandfarligt, Mycket giftig, Giftig, Frätande el-
ler Hälsoskadlig. 
 
Enligt 30 kap 2 § första stycket miljöbalken ska miljösanktionsavgift tas ut 
även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Av-
gift ska dock enligt andra stycket i samma lagrum inte tas ut om det är oskä-
ligt med hänsyn t ex till att sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte 
förmått att göra det som krävs eller att överträdelsen berott på en omstän-
dighet som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldi-
ge inte kunnat påverka. 

 
Ärendebeskrivning 
Vid inspektion den 8 oktober 2009 på OKQ8 i Älvsbyn,  
Enligt 30 kap miljöbalken samt punkt 6.3.2 i bilagan till förordning om mil-
jösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas för en överträdelse 

 
(forts) 



 PROTOKOLL 6(20) 
 2010-02-04 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 MYN § 4  Dnr 1/10 – 406   (forts) 
  

ÄLVSBYN 25:87 – MILJÖSANKTIONSAVGIFT ENLIGT 30 KAP 
MILJÖBALKEN 

 
OK Norrbotten ekonomisk förening, Box 838, 971 25 LULEÅ 
 

 
av 2 kap 1 och 5 §§ Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska pro-
dukter och biotekniska organismer genom sin yrkesmässiga verksamhet er-
bjuda eller sälja kemiska produkter i behållare som saknar föreskriven 
kännbar varningsmärkning.  

 
OK Norrbotten ekonomisk förening har beretts tillfälle att lämna synpunk-
ter på utredningen om miljösanktionsavgift men några synpunkter har inte 
inkommit. 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att det i detta ärende inte har framkom-
mit någon sådan omständighet att det kan anses som oskäligt att påföra av-
gift. 

 
Beredningens förslag till beslut 
Med stöd av 30 kap 3 § miljöbalken samt punkt 6.3.2 i bilagan till förord-
ning om miljösanktionsavgifter, beslutar Myndighetsnämnden att OK 
Norrbotten ekonomisk förening, 797000-0852, skall betala en 
miljösanktionsavgift om 5 000 kr 

Bilagor 

1. Kommunicering med OK Norrbotten ekonomisk förening, 2009-11-19 
2. Information om betalning av miljösanktionsavgift 
3. Delgivningskvitto 

Kopia till 

Kammarkollegiet 2 ex jämte Försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift 
i 2 ex samt delgivningskvitto 

 
Hur man överklagar 
Den som vill överklaga myndighetsnämndens beslut skall skriva till Miljö-
domstolen. Skrivelsen skall lämnas till Myndighetsnämnden, 942 85  
ÄLVSBYN. 
Överklagandet skall ha inkommit till myndighetsnämnden inom tre veckor 
från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen skall ange det beslut som 
överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni skall också ange 
varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er 
talan. 
_____ 



 PROTOKOLL 7(20) 
 2010-02-04 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 
MYN § 5 Dnr 5/10 - 231 
 
DOMHERREN 1 – ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR UPPSÄTTNING 
AV SKYLTAR OCH FÖR TAK ÖVER ENTRÉ. 
 
Älvsby Bilverkstad AB, Nygrensvägen 9, 942 33  ÄLVSBYN 

 
 

 
Ärendebeskrivning 
Älvsby Bilverkstad AB, Nygrensvägen 9, 942 33  ÄLVSBYN ansöker genom 
Peter Östlund om bygglov för tak över entrén till kundmottagning och för 
uppsättning av fasadskyltar på Meconomens verkstadslokaler på Nygrensvägen.  

 
Bakgrund 
Fastigheten omfattas av detaljplan fastställd 1956-05-18. Planbestämmelse: G II. 
Skyltar och entrétak är redan uppsatta. 

 
Enligt 10 kap 1 § plan- och bygglagen (PBL) skall myndighetsnämnden ta upp 
frågan om påföljd eller ingripande enligt detta kapitel så snart det finns anledning 
att anta att en överträdelse har skett av bestämmelserna om byggande i denna lag 
eller av någon föreskrift eller något beslut som har meddelats med stöd av dessa 
bestämmelser. 
 
När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan 
lov, skall byggnadsnämnden se till att det som har utförts blir undanröjt eller på 
annat sätt rättat, om inte lov till åtgärden meddelas i efterhand. 

 
Av 4 § samma kapitel framgår att ” Om någon utan lov utför en åtgärd som krä-
ver bygglov, rivningslov eller marklov skall en byggnadsavgift tas ut.  
Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den 
avgift som enligt taxa, fastställd med stöd av 11 kap 5 §, skulle ha betalats om lov 
hade getts till samma åtgärd. Byggnadsavgiften skall dock bestämmas till minst ett 
tjugondels prisbasbelopp. När avgiften bestäms på grundval av taxan, skall hän-
syn inte tas till sådana höjningar eller sänkningar av normalbeloppet som enligt 
taxan orsakas av omständigheter i det särskilda fallet. Hänsyn skall heller inte tas 
till belopp som avser kostnader för nybyggnadskarta, utstakning eller lägeskon-
troll av byggnad eller andra mätningstekniska åtgärder. 
Är överträdelsen ringa, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller 
helt efterges”. 
 
 
 
 
     (forts) 



 PROTOKOLL 8(20) 
 2010-02-04 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 
MYN § 5 Dnr 5/10 – 231  (forts) 
 
DOMHERREN 1 – ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR UPPSÄTTNING 
AV SKYLTAR OCH FÖR TAK ÖVER ENTRÉ. 
 
Älvsby Bilverkstad AB, Nygrensvägen 9, 942 33  ÄLVSBYN 
 
 
 
BESLUT 
Med stöd av 10 kap 4 § PBL beslutar Myndighetsnämnden att byggnadsavgift 
skall tas ut för de utförda åtgärderna.  
Beloppet bestäms till ett lägre belopp än fyra gånger bygglovavgiften. 
Beloppet skall motsvara en gånger bygglovavgiften, vilket innebär 1 x 5544 kro-
nor =5444 kronor med motiveringen att förseelsen bedöms vara ringa.  

 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Ansökan om bygglov har granskats enligt 8 kap PBL med avseende på utform-
ning, placering och användning. 
 
Bygglov till de sökta åtgärderna bedöms kunna meddelas i efterhand. 
  
Att åtgärderna redan utförts innebär att en byggnadsavgift skall tas ut. Nedsätt-
ning av avgift avses komma ifråga endast för överträdelser som är bagatellartade 
eller som kan jämställas med ordningsförseelser.  

 
Beredningens förslag till beslut 
Med stöd av 10 kap 4 § PBL föreslår att byggnadsavgift skall tas ut för de utförda 
åtgärderna.  
Beredningen föreslår att beloppet bestäms till ett lägre belopp än fyra gånger 
bygglovavgiften. 
Beloppet skall motsvara en gånger bygglovavgiften, vilket innebär 1 x 5544 kro-
nor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (forts) 



 PROTOKOLL 9(20) 
 2010-02-04 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
MYN § 5 Dnr 5/10 – 231  (forts) 
 
DOMHERREN 1 – ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR UPPSÄTTNING 
AV SKYLTAR OCH FÖR TAK ÖVER ENTRÉ. 
 
Älvsby Bilverkstad AB, Nygrensvägen 9, 942 33  ÄLVSBYN 
 
 
 
 
Upplysningar 
Byggnadsavgiften skall betalas till länsstyrelsen i Norrbotten, postgirokonto 
953998-2. Avgiften skall vara betald inom två månader från det att beslutet har 
vunnit laga kraft. 
 
Reviderad planritning skall inlämnas ( fönster ej inritade). 
Reviderad fasadritning skall inlämnas ( stora fönstret ej inritat) 
 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Ansökan om bygglov                                                    2009-05-25 
Foto på stor skylt över fönster, fasad SO                      2009-09-23 
Foto på 2 små skyltar, fasad SO                                    2009-11-09 
Foto på skylt under fasadmidja, fasad SO                      2009-09-23 
Foto på skylt över entrédörr, fasad NO                         2009-09-23 
Foto på liten skylt intill dörr, fasad SO                           2009-09-29                                         
Översiktsbild över samtliga skyltar, fasad NO och SO   2009-12-08 

 
 

Handläggningsavgift: 5544 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
 
______ 
 
 
 



 PROTOKOLL 10(20) 
 2010-02-04 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 6 Dnr 6/10 – 231 
 
KORSTRÄSK 1:225 – ANSÖKAN OM LOV FÖR RIVNING/BORT-
SKAFFNING AV BYGGNADER GENOM BRÄNNING 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
BESLUT 
Myndighetsnämnden godkänner att bostadshus och sommarbostad får 
överlämnas till räddningstjänsten för brandövning och test av ny 
släckutrustning. I den mån det är möjligt skall fönstren plockas bort före 
eldningen. Rivningsmaterialet från de övriga byggnaderna, lador och 
ladugårdsbyggnad, skall sorteras och bortforslas till godkänd mottagare 
för omhändertagande.   
 
 
Ärendebeskrivning 
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx dödsbo, ansöker genom xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, 
xxxxxx xxxxxx om lov för bortskaffning av bostadshus, sommarbostad, ladugård 
och två lador genom bränning.  
 
Bakgrund 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och är belägen 
utanför samlad bebyggelse.  
 
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL) skall rivning av byggnader eller delar 
av byggnader som inte är komplementbyggnader (uthus) eller sådana ekonomi-
byggnader som avses i 8 kap 1§ PBL (ladugårdsbyggnaden) anmälas till myndig-
hetsnämnden.  
 
Enligt 38 § avfallsförordningen (2001:1063) skall fastighetsägare som avser att 
bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall anmäla detta till kommunen. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
De byggnader som enligt ansökan berörs av en rivningsanmälan bedöms vara bo-
stadshus och sommarhus. För övriga byggnader, uthus, lada och ladugårdsbygg-
nad bedöms inte någon anmälan krävas enligt PBL. 
En rivningsplan som redovisar vilka olika material som finns i byggnaderna och 
hur de olika materialen tas om hand samt fotodokumentation över bostadshus 
och sommarhus har inlämnats. 
      
 

(forts) 



 PROTOKOLL 11(20) 
 2010-02-04 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
MYN § 6 Dnr 6/10 – 231  (forts) 
 
KORSTRÄSK 1:225 – ANSÖKAN OM LOV FÖR RIVNING/BORT-
SKAFFNING AV BYGGNADER GENOM BRÄNNING 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 
Vid kontakt med räddningstjänsten uppger brandinspektör Roger Boman att 
räddningstjänsten avser att köpa in ny släckutrustning till brandstationen i Vidsel 
och anser att detta objekt skulle bli ett bra tillfälle för brandövning och för test av 
utrustning inför köp.  
 

 
De inlämnade handlingarna i ärendet ger tillräckligt underlag för bedömningen 
enligt 38 § avfallsförordningen och enligt 9 kap plan- och bygglagen. 

 
Följande åtgärder krävs för att minimera risker för miljö och hälsa: 
 

1. Kvarvarande rester efter eldning, såsom aska och annat obrännbart 
material, skall sorteras ut var för sig och transporteras till godkänd 
anläggning för avfallsmottagning.  

2. Eldningen skall ske under vindförhållanden som bedöms minimera 
omgivningspåverkan som följd av rökutveckling från brandhärden. 

3. Åtgärder skall vidtas som förhindrar att släckvatten kan avrinna och 
nå ytvattendrag eller grundvatten t ex avrinning till diken, öppna 
brunnar o dyl. 

Rivningssamråd bedöms inte vara behövligt i detta ärende. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bränning av byggnaderna bör endast tillåtas om och när räddningstjänsten är i 
behov av övningsobjekt. 
 
 

 
    (forts) 



 PROTOKOLL 12(20) 
 2010-02-04 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 6 Dnr 6/10 – 231  (forts) 
 
KORSTRÄSK 1:225 – ANSÖKAN OM LOV FÖR RIVNING/BORT-
SKAFFNING AV BYGGNADER GENOM BRÄNNING 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Upplysningar 
Rivningsanmälan har granskats enligt plan- och bygglagen 9 kap. 
Rivningsanmälan upphör att gälla om arbetena inte har påbörjats inom två år 
från den dag anmälan inkom till nämnden. 
Rivningsplan är inlämnad. 
Rivningsarbetena får inte påbörjas innan myndighetsnämnden godkänt rivnings-
planen. 

 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Ansökan om rivningslov                                  2009-12-23 
Situationsplan                                                  2009-12-23 
Rivningsplan, bostadshus                                 2010-01-15 
Rivningsplan, sommarhus                                2010-01-15 
Fotodokumentation, sommarhus (5 bilder)      2010-01-15 
Fotodokumentation, bostadshus (5 bilder)       2010-01-15 
Komplettering till rivningsplan                         2010-01-19                    
 
 
 
Handläggningsavgift : 3672 kronor        (Avgiften faktureras)  
 
 
_____ 

  
  
  



 PROTOKOLL 13(20) 
 2010-02-04 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 MYN § 7 Dnr 7/10 - 214 
 

LOMMEN 1, 2 OCH 3 – FASTIGHETSREGLERING OCH ÄNDRING 
AV DETALJPLAN FÖR KVARTERET LOMMEN PÅ 
ÖSTERMALMSOMRÅDET. 
 
Miljö- och byggkontoret 

 
 
 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret har fått förfrågan från en intressent om att köpa tomt 
inom kv. Lommen på Östermalmsområdet.  
 
Bakgrund 
Kvarteret Lommen omfattas av detaljplan fastställd 1973-08-09. Planbestämmel-
se: BF I; B = bostäder, F=friliggande, I=högst 1 våning. Byggrätten är 200 m² 
per tomt. 
Kvarteret Lommen består av tre obebyggda tomter. Lommen 1 har en area om 
765 m², Lommen 2 är 914 m² och Lommen 3 är 924 m².  

 
De tre tomterna omfattas av fullmäktiges beslut från 2002-11-18 om att  
●  överlåta kommunens då lediga tomter avsedda för småhusbebyggelse inom 
planlagt område i 
    Älvsbyns tätort, i Vidsel, Vistträsk och Korsträsk. 
●  anläggningsavgift för vatten och avlopp reduceras med 50 % enligt gällande 
VA-taxa. 
●  köpeskillingen uppgår till 1 krona  

  
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Ingen av de s.k  ”1-kronastomterna” har blivit såld. Miljö- och byggkontoret får 
en del förfrågningar kring tomterna men intressenterna har tyckt att tomternas 
varit för små. 
 
Miljö- och byggkontoret föreslår att en fastighetsreglering görs och att detaljpla-
nen för kvarteret Lommen ändras så att av de tre befintliga tomterna tillskapas 
två nya tomter som på så sätt får en areal som är bättre anpassad till dagens krav.  
De nya tomterna kommer då att få en area om ca 1300 m² per tomt beroende på 
hur man delar tomten Lommen 2.  
Byggrätten bör också utökas från nuvarande 200 m² till förslagsvis 25 % av tom-
tens storlek. 
Detta skulle medföra att en tomt på 1300 m² får en byggrätt om 325 m². 
 
 
     (forts) 
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 2010-02-04 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 MYN § 7 Dnr 7/10 - 214  (forts) 
 

LOMMEN 1, 2 OCH 3 – FASTIGHETSREGLERING OCH ÄNDRING 
AV DETALJPLAN FÖR KVARTERET LOMMEN PÅ 
ÖSTERMALMSOMRÅDET. 
 
Miljö- och byggkontoret 
 
 
 
Beredningens förslag till beslut 
Att göra en fastighetsreglering och att ändra detaljplanen för kvarteret Lommen 
så att två nya tomter tillskapas av de tre befintliga tomterna och att byggrätten 
höjs 

 
 
 
 
 
 
 

Hur man överklagar 
Den som vill överklaga myndighetsnämndens beslut skall skriva till Länssty-
relsen i Luleå. Skrivelsen skall lämnas till Myndighetsnämnden, 942 85  
ÄLVSBYN. 
 
Överklagandet skall ha inkommit till myndighetsnämnden inom tre veckor från 
den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen skall ange det beslut som överkla-
gas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni skall också ange varför beslutet 
är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan. 
 
 
_____ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 8 Dnr 12/10 – 003 
 
NÄMNDSPLAN FÖR MYNDIGHETSNÄMNDEN 2011 

 
Miljö bygg räddning,  942 85  Älvsbyn 
 
 
BESLUT 
Myndighetsnämnden beslutar anta nämndsplan för 2011 
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret har upprättat ett förslag till nämndsplan för myndig-
hetsnämnden för 2011. 
 
 
Beredningens förslag till beslut 
Beredningen lämnar ärendet öppet för beslut av myndighetsnämnden. 
 
 
Handlingar i ärendet: 

 
Förslag till nämndsplan för 2011 
 

 
Bilagor 

 
i. Lagförteckning 
ii. Serviceförklaring 

 
        ______ 
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 MYN § 9 Dnr 16/10 - 170 
 

 TILLSYNSPLAN FÖR 2010 
 

 Miljö bygg och räddning,  942 85  Älvsbyn 
 
  
 
 BESLUT 

Myndighetsnämnden beslutar anta tillsynsplan enligt livsmedels- och 
miljölagstiftningen samt tillsynsplan för räddningstjänsten Älvsbyn enligt “lag om 
skydd mot olyckor” (LSO) SFS 2003:778 

 
  

 
 Handlingar i ärendet: 

Förslag till tillsynsplan enligt livsmedels- och miljölagstiftningen samt tillsynsplan 
för räddningstjänsten enligt ”lag om skydd mot olyckor” för 2010 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö bygg räddning har tagit fram förslag till tillsynsplaner inom miljöbalkens, 
livsmedelslagens område samt lagen om skydd mot olyckor område. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar  
2. fastställa tillsynsplan inom miljöbalkens och livsmedelslagens område enligt 

bilaga 1 
3. fastställa tillsynsplan inom området för lagen om skydd mot olyckor enligt 

bilaga 2 
 
Bilagor 
 
1. Tillsynsplan för tillsyn och kontroll inom miljöbalkens och livsmedelslagens 

område 
2. Tillsynsplan för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 

 
 
 



 PROTOKOLL 17(20) 
 2010-02-04 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 10 Dnr 14/10 – 170 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN 2009 
SAMT UPPFÖLJNING AV TILLSYNS- OCH KONTROLLPLAN 2009 
FÖR MILJÖ- OCH BYGGKONTORET 
 
Miljö, bygg och räddning, 942 85 Älvsbyn  
 
 
 
BESLUT 
Myndighetsnämnden beslutar godkänna redovisningen av verksamhetsberättelsen 
från Räddningstjänsten för 2009 samt godkänna redovisningen av uppföljningen 
av tillsyns- och kontrollplan för 2009 inom miljöbalken och livsmedelslagen. 
 
 
 
Handlingar i ärendet: 
Verksamhetsberättelse från räddningstjänsten för 2009 
Uppföljning av tillsyns- och kontrollplan 2009  
 
 
 
Förslag till beslut 
Att godkänna redovisningen av uppföljningen av verksamhetsberättelsen 2009 för 
räddningstjänsten samt att godkänna redovisningen av tillsyns- och kontrollplanen 
för 2009 
 
 



 PROTOKOLL 18(20) 
 2010-02-04 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 11 Dnr 13/10 – 512 
 
FÖRSLAG OM HASTIGHETSSÄNKNING PÅ VÄG 94 FÖRBI 
KORSNINGEN MED VÄSTERMALMSLEDEN OCH FRAM TILL 
TÄTORTSAVGRÄNSNINGEN TILL 60 KM/TIM. 

 
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
BESLUT 
Myndighetsnämnden beslutar att tillskriva Länsstyrelsen i Norrbotten med förslag 
om att sänka hastigheten på väg 94 förbi korsningen med Västermalmsleden och 
fram till tätortsavgränsningen till 60 km/tim. 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag om sänkning av hastigheten på väg 94 förbi korsningen med Väs-
termalmsleden och fram till tätortsavgränsningen har inkommit via telefon från 
xxxxx xxxxxxxxxx. 
 
Nämnden bedömer att sikten i korsningen när man kommer från Bostadsområdet 
Västermalm är dålig i riktning mot Arvidsjaur då den ligger i en kurva. Många tra-
fikanter som kommer från bostadsområdet Västermalm svänger vänster från ut-
farten in på väg 94 in till centrala Älvsbyn. Särskilt vid halt väglag kan det vara 
svårt att komma iväg och trafiken från Arvidsjaur hållet kommer snabbt emot 
korsningen. Hastigheten på väg 94 förbi korsningen har tidigare varit 70 km i 
timmen och är nu höjd till 80 km i timmen i och med ändringen i trafikföreskrif-
ten. 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggchefen föreslår att nämnden tillskriver Länsstyrelsen i Norrbotten 
och begär att hastighetsbegränsningen på den aktuella sträckan omprövas med 
förslag om att sänka den till 60 km i timmen. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Besluta tillskriva Länsstyrelsen i Norrbotten med förslag om att sänka hastigheten 
på väg 94 förbi korsningen med Västermalmsleden och fram till 
tätortsavgränsningen till 60 km/tim. 

_____ 
 



 PROTOKOLL 19(20) 
 2010-02-04 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 
MYN § 12 Dnr 04/10 - 214 
 
FÖRSLAG OM UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN SAMT BESLUT 
OM SAMRÅD FÖR DETALJPLAN ÖVER SÅGFORS INDUSTRI-
OMRÅDE 

 
Miljö- och byggkontoret,  942 85  ÄLVSBYN 
 
 
 
BESLUT 
Myndighetsnämnden beslutar om samråd om ändring av detaljplan för sågfors in-
dustriområde samt att tillämpa enkelt planförfarande.  
 

 
 
Ärendebeskrivning 
En detaljplan har beställts av kommunstyrelsen och ett planförslag har upprättats 
för Sågfors industriområde berörande fastigheterna Sågfors 1:10, Sågfors 1:67, 
1:69, 1:70, 1:71, 1:72, 1:75 ga, 1:76 ga, 1:77 ga samt Sågfors S:5 (delägare Sågfors 
1:75 1:76 och 1:77). 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Kommunen inväntar Länsstyrelsens svar på det tidiga samrådet avseende planför-
farande samt behov av miljökonsekvensbeskrivning.  
 
Miljö- och byggkontoret anser att enkelt planförfarande ska tillämpas då ändring-
en av planen inte i någon större utsträckning berör en vidare krets än de närmast 
berörda grannarna till planområdet samt verksamheter inom planområdet. Där-
med beslutas planen av myndighetsnämnden. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Besluta om samråd om ändring av detaljplan för sågfors industriområde samt att 
tillämpa enkelt planförfarande.  
 
Handlingar i ärendet: 
1. Förslag till planbeskrivning  
2. Förslag till genomförandebeskrivning 
3. Plankarta med bestämmelser 
_____ 
 



 PROTOKOLL 20(20) 
 2010-02-04 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 
MYN § 13 Dnr 15/10 - 214 
 
VISTHEDEN 1:144 OCH VISTHEDEN 1:10 - FÖRSLAG OM 
UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN SAMT BESLUT OM SAMRÅD 
FÖR DETALJPLAN ÖVER FASTIGHETERNA VISTHEDEN 1:144 
OCH VISTHEDEN 1:10 

 
Miljö- och byggkontoret, 942 85  ÄLVSBYN 
 
 
 
BESLUT 
Myndighetsnämnden  beslutar att upprätta detaljplan för fastigheterna Vistheden 
1:144 och Vistheden 1:10 samt genomföra samråd med tillämpning av enkelt 
planförfarande. 

 
 
Ärendebeskrivning 
En detaljplan har beställts och ett planförslag har upprättats för fastigheterna 
Vistheden 1:144 och Vistheden 1:10.  
 
Tidigare byggnadsplan för Vistheden från 1955 avser uppförande av fristående 
bostäder i två våningar. Aktuellt planförslag avser bostäder, handel och kontor för 
de berörda fastigheterna.  
 
Länsstyrelsen i Norrbotten anger i det tidiga samrådet att vanligt planförfarande 
bör tillämpas, bland annat eftersom länsstyrelsen bedömer att trafiksituationen 
förändras. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer inte att ändringen av trafiksituationen blir så 
stor att vanligt planförfarande behövs. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Besluta att upprätta detaljplan för fastigheterna Vistheden 1:144 och Vistheden 
1:10 samt genomföra samråd med tillämpning av enkelt planförfarande. 

 
Handlingar i ärendet: 
1. Behovsbedömning av detaljplan för Vistheden 1:10 och 1:144 
2. Förslag till detaljplan för fastigheterna Vistheden 1:10 och 1:144 
3. Förslag till planbeskrivning 
4. Förslag till genomförandebeskrivning 
5. Samrådsyttrande från Länsstyrelsen i Norrbottens län från tidigt samråd 

 
_____ 


