
 PROTOKOLL 1(18) 
 2010-04-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Plats och tid Räddningstjänsten torsdag 8 april 2010, kl 10:00—16.00 
 
Beslutande Thor Lindgren, s   ordförande 
 Henry Larsson, s (anmäler jäv § 19) vice ordförande 
 Staffan Bergman, (anmäler jäv § 19 )  
 Lars-Gunnar Näsström, s 
 Ulf Lundberg, v 
 Esbjörn Henriksson, fp 
 Magnus Sandin, c  (anmäler jäv § 22)   
   
Övriga Ingrid Karlsson miljö- och byggchef 
 Britt-Inger Lindgren byggnadsinspektör 
 Annika Lindström ny byggnadsinspektör 
 Daniel Nordström karttekniker 
 Therese Nilsson miljöinspektör 
 Ingrid Olofsson miljöinspektör 
 Margareta Lundberg sekreterare 
 
Utses att justera Staffan Bergman samt Lars-Gunnar Näsström §19 
 
Justeringens plats och dag Kommunförvaltningen, måndag den 19 april 2010 
 
Underskrifter        Sekreterare _______________________________ Paragrafer 
 Margareta Lundberg   14 - 22 
 
                             Vice ordförande
 _______________________________ 
 Henry Larsson 
 
 _______________________________ 
                             Justerande Staffan Bergman 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ANSLAGSBEVIS 
                           Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Myndighetsnämnden i Älvsbyns kommun 
Sammanträdesdatum  2010-04-08 
 
Protokollet anslaget 2010-04-20 
 
Förvaringsplats Kommunkansliets arkiv 
för protokollet  
 
Underskrift ____________________________ 
 Margareta Lundberg 



 PROTOKOLL 2(18) 
 2010-04-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
  
 MYN § 14  Dnr 9/10 – 200 
 
 DELGIVNINGAR 
 
 Handlingar i ärendet: 
 

- Umeå tingsrätt – strandskyddsdispens på fastigheten Älvsbyn 26:45, nu fråga 
om avvisning av överklagande 

- Länsstyrelsen i Norrbotten – överprövning av Myndighetsnämndens beslut 
att bevilja strandskyddsdispens för nybyggnation av bastu inom strandskydds-
dispensområde inom fastigheten Småträsk 3:1 

- KS – ramjustering av 2010 års driftbudget 
- Länsstyrelsen i Norrbotten – föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 

555 i Tvärån 
- MYN – begäran hos Länsstyrelsen om ändring av hastighetsbegränsning i 

Tvärån från 30 km/tim på väg 555 
- KF – ny taxa för livsmedelskontroll 
- KF – ang tillsyn enl lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) 
- Länsstyrelsen i Norrbotten – samråd gällande revidering av Handlingspro-

grammet för räddningstjänst i Älvsbyns Kommun 
- Yttrande fr MYN Älvsbyns Kommun – ang ansökan om tillstånd för Bodens 

södra skjutfält, Bodens kommun 
 
 
 
 
BESLUT 
 
Att godkänna redovisningen av delgivningarna 
 
 



 PROTOKOLL 3(18) 
 2010-04-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 15 Dnr 17/10 – 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT 
 
Handlingar i ärendet: 
 
 
Miljö- och byggärenden, yttranden och delegationsbeslut 
 

  
BESLUT 
 
Att godkänna redovisningen av delegationsrapporten 
 
 



 PROTOKOLL 4(18) 
 2010-04-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 16 Dnr 18/10 – 400 
 
TILLSYNS- OCH INSPEKTIONSRAPPORT 
 
Handlingar i ärendet 
 
Miljö- och byggkontoret har under tiden 2010-01-11—2010-03-15  besökt följan-
de verksamheter. 
 
 
BESLUT 
 
Att godkänna redovisningen av tillsyns- och inspektionsrapporten 
 



 PROTOKOLL 5(18) 
 2010-04-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

 MYN § 17  Dnr 19/10 – 230 
  

KNIPAN 7 – ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR 
UPPFÖRANDE AV NY ENTRÉBRO/ALTAN SOM ERSÄTTNING 
FÖR DEN BEFINTLIGA SOM RIVITS. 
 
Xxxx  xxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
 
 
BESLUT 
Att godta den sökta åtgärden som en mindre avvikelse och bevilja bygglov i efter-
hand för den uppförda bron/altanen. 
Att med stöd av 10 kap 4 § PBL, ta ut byggnadsavgift av sökanden xxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, för att åtgärden utförts utan lov. 
Överträdelsen bedöms som ringa varför avgiften skall nedsättas till 1 ggr bygglov-
avgiften, vilket innebär 1 x 1124 kronor. 
 
Ärendebeskrivning 
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ansöker om bygglov i efter-
hand för uppförd entrébro/altan som ersättning för en befintlig bro/altan i dåligt 
skick. 
 
Bakgrund 
En anonym förfrågan om bygglov finns för en nyuppförd bro/altanbyggnad på 
fastigheten Knipan 7 har under hösten 2009 inkommit till miljö- och byggkonto-
ret. 
 
Vid kontroll av handlingar i miljö- och byggnämndens arkiv framgår att bygglov 
inte har lämnats vare sej för den byggnation som revs eller för den nu utförda 
byggnationen. 
 
Miljö- och byggkontoret gjorde ett besök på fastigheten den 1 februari 2010 och 
konstaterade att en bro/altan uppförts mot Turistgatan större än parhusgrannens 
bro på Knipan 8. 
  
Sökanden xxxx xxxxxxxx har genom sin far, tillika kvalitetsansvarig, i en skrivelse 
förklarat att den gamla bron var rutten och att åtgärden att byta ut den gamla 
bron/altanen, har utförts utan att kontrollera om bygglov krävs. Den bro/altan 
som revs var utförd lika parhusgrannens bro/altan på Knipan 8.  
xxxx xxxxxxxxx har ägt fastigheten sedan år 2008 och uppger att den gamla bron 
troligen uppfördes ca år 1980.  
 
För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1973-08-09. Planbestämmelse: BSr I. 

 
      (forts) 



 PROTOKOLL 6(18) 
 2010-04-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 MYN § 17  Dnr 19/10 – 230   (forts) 
  

KNIPAN 7 – ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR 
UPPFÖRANDE AV NY ENTRÉBRO/ALTAN SOM ERSÄTTNING 
FÖR DEN BEFINTLIGA SOM RIVITS. 
 
Xxxx  xxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Ansökan om lov har granskats enligt 8 kap plan- och bygglagen (PBL) med avse-
ende på utformning, placering och användning.  
 
Byggnationen strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att bron 
placerats på mark som inte får bebyggas.  
 
Miljö- och byggkontoret bedömer att bygglov kan lämnas i efterhand för den sök-
ta och utförda bron/altanen. 
 
Att bron är placerad på mark som inte får bebyggas bedöms kunna godtas som en 
mindre avvikelse med hänsyn till den begränsade ytan 7,25 m², och till vad som 
tidigare godtagits i området.  
 
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan enligt 8 kap 22 § 
pkt 1. PBL. 
Inga erinringar har inkommit.  

 
Att den utförda årgärden uppförts utan lov innebär att reglerna om påföljder och 
ingripande i 10 kap plan- och bygglagen skall följas. Dock har preskriptionsregler-
na enligt 10 kap 27 § PBL inträtt för den byggnation som revs, eftersom mer än 
10 år bedöms ha förflutit sedan den åtgärden utfördes. 
 
Lagrum 
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 har vidtagits utan lov, skall myndighetsnämn-
den 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 utfört en åtgärd som kräver 
bygglov 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. Byggnadsav-
giften skall dock bestämmas till minst ett tjugondels basbelopp. 
     (forts) 



 PROTOKOLL 7(18) 
 2010-04-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 MYN § 17  Dnr 19/10 – 230   (forts) 
  

KNIPAN 7 – ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR 
UPPFÖRANDE AV NY ENTRÉBRO/ALTAN SOM ERSÄTTNING 
FÖR DEN BEFINTLIGA SOM RIVITS. 
 
Xxxx  xxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
 

Om överträdelsen är ringa, får avgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt 
efterges. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Att godta den sökta åtgärden som en mindre avvikelse och bevilja bygglov i ef-
terhand för den uppförda bron/altanen. 
Med stöd av 10 kap 4 § PBL, ta ut byggnadsavgift av sökanden xxxx xxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxx för att åtgärden utförts utan lov. Överträdel-
sen bedöms som ringa varför avgiften föreslås nedsättas till 1 ggr bygglovavgif-
ten vilket innebär 1 x 1124 kronor. 

 
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. 
 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Ansökan om bygglov                                 2010-03-02 
Skrivelse med förklaring                            2010-03-02 
Situationsplan                                            2010-03-02 
Plan- och fasadritning                                2010-03-02 
Relationsritningar, övre plan + fasad         2010-03-02 
Relationsritning, bottenplan + fasader       2010-03-02 
Fotodokumentation, 4 bilder                     2010-02-01 
 
Delgivning: Berörda sakägare 
 
Handläggningsavgift: 1124 kronor  (Avgiften faktureras)  
 
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. 
______ 



 PROTOKOLL 8(18) 
 2010-04-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
MYN § 18 Dnr 20/10 – 231 
 
LOMMEN 2 – ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV 
ENBOSTADSHUS MED VIDBYGGT GARAGE. 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

  
 

BESLUT 
Myndighetsnämnden godtar att byggrätten överskrids med 17,2 m² som en 
mindre avvikelse som är förenlig med planes syfte. Bygglov beviljas för 
nybyggnad av ett enbostadshus sammanbyggt med enkelgarage/förråd. 
 
Ärendebeskrivning 
xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx ansöker om bygg-
lov för nybyggnad av ett 1-plans Älvsbyhus på tomt nr 2 i kvarteret Lommen, Ös-
termalmsområdet, adress Turistgatan 4. 
Bygganmälan för installation av eldstad och rökkanal är inlämnad.   
 
Bakgrund 
Fastigheten omfattas av detaljplan fastställd 1973-08-09. Planbestämmelse: BF I. 
Kvarteret Lommen består av tre oexploaterade tomter. 
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
Den sökta åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att 
största tillåtna areal för byggnader överskrids med 17, 2 m². Tillåten areal är 200 
m² och areal enligt ansökan är 217,28 m² vilket betyder att byggrätten överskrids 
med 9 %.  
 
Ägarna till fastigheterna Knipan 6, 7, 8 och 35 och till Krickan 1 och 2 har, enligt 
8 kap 22 § pkt. 1 plan- och bygglagen (PBL), beretts tillfälle att yttra sig över an-
sökan.  
Två fastighetsägare, Knipan 6 och 35, har ingen erinran medan de övriga 4 fastig-
hetsägarna framför erinran.  
Alla fyra framför i sina yttranden att kv. Lommen används som extra 
parkeringsplats för de boende och även som fotbollsplan för 
knatteverksamhet. En annan synpunkt är att kv. Lommen även används 
som snöupplag efter plogning i anslutning till Turistgatan.   
 
Förutom berörda fastighetsägare har ägarna till 16 fastigheter längs Turistgatan 
framfört samma erinran mot den sökta åtgärden som de 4 berörda.    
 
Bygglovansökan har granskats enligt 8 kap plan- och bygglagen (PBL) med avse-
ende på yttre utformning, placering och användning. 
 
     (forts) 



 PROTOKOLL 9(18) 
 2010-04-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
MYN § 18 Dnr 20/10 – 231  (forts) 
 
LOMMEN 2 – ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV 
ENBOSTADSHUS MED VIDBYGGT GARAGE. 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
 

 
Överskridande av byggrätten med 17, 2 m² bedöms vara en mindre avvikelse som 
kan godtas då den sökta åtgärden är förenlig med planens syfte, bostäder. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Att godta överskridandet av byggrätten med 17,2 m² som en mindre avvikelse och 
bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus med vidbyggt förråd. 
 
Upplysning 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslu-
tats inom fem år från beslutsdatum. 
 
Byggsamråd skall hållas  
Nybyggnadskarta krävs  
Markplaneringsritning skall inlämnas 
Geoteknisk utredning skall inlämnas  
Protokoll från radonmätning skall inlämnas  
Komplett teknisk beskrivning skall inlämnas 
Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall inlämnas 
Byggnadens beräknade specifika energianvändning och genomsnittlig värmege-
nomgångskoefficient skall redovisas 
Förslag till kontrollplan skall inlämnas och beslutas. 
Koordinater från utsättning av byggnaden skall inlämnas. 
 
Om eldningen förorsakar olägenheter för omgivningen kan myndighetsnämnden 
enligt 26 kap 9 § miljöbalken (MB) komma att meddela begränsningar för eld-
ningen, alternativt förbud. 

 
 

Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Ansökan om bygglov                              2010-03-11 
Situationsplan                                         2010-03-19 
Plan- och fasadritning                             2010-03-11 
 
 
Anmälningar till myndighetsnämnden: 
◊ när arbetena påbörjas och 
◊ när arbetena är färdigställda 

 
     (forts) 



 PROTOKOLL 10(18) 
 2010-04-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
MYN § 18 Dnr 20/10 – 231  (forts) 
 
LOMMEN 2 – ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV 
ENBOSTADSHUS MED VIDBYGGT GARAGE. 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
 
 
 
Handläggningsavgift: 14760 kronor  (Avgiften faktureras)  
 
 
Bilagor: Kontrollplan 
             Informationsbroschur ” För dej som eldar med ved”. 
 
 
Delgivning: 
Berörda sakägare på fastigheterna Knipan 6, 7, 8  och 35 och på Krickan 1 och 2. 
Skorstensfejarmästaren  

 
 
 
 

Hur man överklagar 
Den som vill överklaga myndighetsnämndens beslut skall skriva till Länsstyrel-
sen 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. 
 
_______ 
 



 PROTOKOLL 11(18) 
 2010-04-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 19 Dnr 21/10 - 231 
 
ÄLVSBYN 25:3 DEL AV; - ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR 
NYBYGGAND AV PAVILJONG OCH FÖR FÖRLÄNGNING AV 
TILLFÄLLIGT BYGGLOV FÖR KIOSKEN/KAFFESTUGAN. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB, Betonggatan 6, 942 36  ÄLVSBYN 
 
 

 
BESLUT 
Myndighetsnämnden beslutar att bevilja bygglov för paviljong och för 
förlängning av det tillfälliga bygglovet för kiosk/kaffestuga, längst tom 
2013-05-31.  

 
Ärendebeskrivning 
Älvsbyns Fastigheter AB, Betonggatan 6, 942 36  ÄLVSBYN ansöker om bygglov 
för nybyggnad av en paviljong inom Lomtjärnsparkens område. Paviljongen skall 
användas vid olika aktiviter som dans, bingo, loppis mm. 
Älvsbyns Fastigheter har den 30 mars 2010, efter beredningens sammanträde, 
lämnat in en ansökan om förlängning av bygglovet för kiosken/kaffestugan med 5 
år. Det tidigare bygglovet upphörde att gälla  
2008-05-24. 
 
Bakgrund 
Den norra delen av området är beläget på fastigheten Älvsbyn 25:3 och den södra 
delen på Älvsbyn 25:1. Området omfattas av två detaljplaner fastställda 1973-04-
05 och 1956-06-15. Områdesbeteckningen för båda planerna är park eller planter-
ing.  
 
Både befintlig kiosk/kaffestuga och planerad paviljong är belägna inom 
Älvsbyn 25:3. 
 
Inför etableringen av kaffestugan år 2007 har myndighetsnämnden till kommun-
styrelsen lämnat sin syn. Nämnden var positiv till etablering av en kiosk/kaffe-
stuga men såg helst en mer långsiktig satsning för området, med en ändamålsenlig 
och estetiskt tilltalande utformning.  
 
I delegationsbeslut från 2007-05-24 beslutade miljö- och byggchefen att bevilja 
tidsbegränsat bygglov i 1 år för nybyggnad av kaffestuga. Någon förlängning av 
bygglovet har inte sökts. 
 
 
 
     (forts) 



 PROTOKOLL 12(18) 
 2010-04-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 
MYN § 19 Dnr 21/10 – 231  (forts) 
 
ÄLVSBYN 25:3 DEL AV; - ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR 
NYBYGGAND AV PAVILJONG OCH FÖR FÖRLÄNGNING AV 
TILLFÄLLIGT BYGGLOV FÖR KIOSKEN/KAFFESTUGAN. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB, Betonggatan 6, 942 36  ÄLVSBYN 
 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
I områden med beteckningen PARK i en detaljplan får parkanläggningar som cy-
kelvägar, planteringar, mindre lekplatser, bollplaner, kiosker, mindre uteservering-
ar och liknade anordnas. 
 
Paviljongen enligt ansökan bedöms vara en sådan parkanläggning som inryms i 
beteckningen PARK.  Dock bör en översyn och långsiktig planering av området 
genomföras för få en estetiskt tilltalande och ändamålsenlig miljö. Paviljongens 
placering och storlek måste anpassas till den befintliga miljön. 
 
Om kiosken/kaffestugan skall vara kvar i området krävs en förlängning av det 
tidsbegränsade bygglovet. Eventuellt bör en annan placering undersökas. 
 
Miljö- och byggkontoret har gjort ett besök i området den 15 mars 2010. 
Snötäcket gör det omöjligt att få en uppfattning om hur området är utformat. 
 
Ansökan om bygglov har granskats enligt 8 kap plan- och bygglagen med avseen-
de på utformning, placering och användning 
 
Närliggande fastigheter bedöms inte beröras eller påverkas av den planerade 
paviljongen och har därför inte hörts. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Paviljongen förslås placeras mellan den befintliga kaffestugan och utescenen. 
Denna placering möjliggör bättre nyttjande av paviljongen vid uppträdanden på 
utescenen och tillgodoser närheten till kaffestugan samtidigt som man kan se 
vattnet och ha uppsikt över lekparken samt att gräsytan mellan kaffestugan och 
Lomtjärnen kan nyttjas för andra aktiviteter.  
 
Efter beredningen har Älvsbyns Fastigheter lämnat in en ny situationsplan där 
paviljongen är placerad mellan kaffestugan och utescenen. 
 
 
 
 
     (forts) 



 PROTOKOLL 13(18) 
 2010-04-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 19 Dnr 21/10 – 231  (forts) 
 
ÄLVSBYN 25:3 DEL AV; - ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR 
NYBYGGAND AV PAVILJONG OCH FÖR FÖRLÄNGNING AV 
TILLFÄLLIGT BYGGLOV FÖR KIOSKEN/KAFFESTUGAN. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB, Betonggatan 6, 942 36  ÄLVSBYN 
 

 
Upplysningar 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslu-
tats inom fem år från beslutsdatum. 
 
Byggnadens läge i form av koordinater alt. inmätning skall redovisas till 
nämnden. 
 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Ansökan om bygglov för paviljong                              2010-01-28 
Plan- och fasadritning                                                  2010-01-28 
Situationsplan                                                              2010-03-24 
Ansökan om förlängning av bygglov för kaffestuga     2010-03-30 
 
 
Handläggningsavgift: 4032 kronor     (Avgiften faktureras)  
 
 
Anmälan skall göras till myndighetsnämnden  
1) när arbetet påbörjas och  
2) när arbetet är färdigställt 

 
 
 
 

Hur man överklagar 
Den som vill överklaga myndighetsnämndens beslut skall skriva till Länsstyrel-
sen 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. 
______ 
 



 PROTOKOLL 14(18) 
 2010-04-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
MYN 20 Dnr 22/10 - 512 

 
DELEGATION AVSEENDE BESLUT OM LOKALA TRAFIKFÖRE-
SKRIFTER ENLIGT TRF 1998:1276 

 
Miljö- och byggkontoret, 942 85  ÄLVSBYN 
 
 
BESLUT 
att i enlighet med trafikförordningen (1998:1276) delegera till myndighetsnämn-
dens ordförande att besluta om lokala trafikföreskrifter som ej är av principiell 
karaktär eller av större 
 
 
Ärendebeskrivning 
Rikstäckande databas för lokala trafikföreskrifter 
Regeringen har beslutat att förordningen om elektroniskt kungörande av lokala 
trafikföreskrifter skall träda i kraft fr.o.m. 2010-07-01 vilket innebär att alla lokala 
trafikföreskrifter, från detta datum, skall ska lagras i en för riket gemensam data-
bas. Syftet med databasen är bland annat att öka tillgängligheten, få en effektivare 
rättstillämpning samt få en bredare användning av den information som finns 
samlad. 
 
De föreskrifter som innan detta datum inte har publicerats i den Rikstäckande 
Databasen för Trafikföreskrifter (RDT) upphör då automatiskt att gälla. Praktiskt 
innebär arbetet att kommunens föreskrifter, ca 50 stycken, måste inventeras, om-
prövas och skrivas om under våren 2010. Därefter ska föreskrifterna överföras till 
den rikstäckande databasen (RDT). En del av besluten är inaktuella och måste 
uppdateras eller tas bort och en stor mängd av besluten måste skrivas om och an-
passas till ny lagstiftning. Ett omfattande arbete med detta väntar under våren 
2010.  

 
Lokala trafikföreskrifter 
Lokala trafikföreskrifter avser särskilda trafikregler av olika slag. De flesta lokala 
trafikföreskrifter beslutas av kommunen men även av Länsstyrelsen och Vägver-
ket. Polismyndigheten kan meddela lokala trafikföreskrifter i brådskande ärenden 
om ett beslut av kommun eller länsstyrelsen inte kan avvaktas. 
 
Kommunen meddelar föreskrifter om vad som är tättbebyggt område och den 
högsta tillåtna hastigheten inom tättbebyggt område. Förutom hastighetsgränser 
meddelar kommunen lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka eller 
för färdled i terräng. Kommunen meddelar även lokala trafikföreskrifter för samt-
liga vägar inom tättbebyggt område om föreskrifterna rör hastighet, stannande el-
ler parkering. 
 
     (forts) 



 PROTOKOLL 15(18) 
 2010-04-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN 20 Dnr 22/10 – 512  (forts) 

 
DELEGATION AVSEENDE BESLUT OM LOKALA TRAFIKFÖRE-
SKRIFTER ENLIGT TRF 1998:1276 

 
Miljö- och byggkontoret, 942 85  ÄLVSBYN 
 
 
Vägverket meddelar lokala trafikföreskrifter om hastighet på allmänna (statliga) 
vägar motsvarande 80, 90, 100, 110 km/tim och 120km/tim (motorväg). 
 
Länsstyrelsen meddelar lokala trafikföreskrifter för alla vägar utom tätbebyggt 
område utom för dem där kommunen är väghållare och inom tättbebyggt område 
på allmänna vägar där staten är väghållare. Det sista gäller inte om föreskriften rör 
hastighet, stannande och parkering då kommunen beslutar om dessa . Länsstyrel-
sen beslutar enbart om sänkning av hastighet utanför tätbebyggt område.  
 
 
 
Delegering av beslut 
För att tiden är knapp och arbetet med omskrivning av de lokala trafikföreskrif-
terna i kommunen skall bli hanterligt föreslås att myndighetsnämnden beslutar att 
uppdra åt nämndens ordförande att fatta beslut om lokala trafikföreskrifter, i de 
fall där omskrivning sker mot bakgrund av att besluten anpassas eller skrives om 
mot bakgrund av ny lagstiftning (trafikförordningen 1998:1276).  
 
Om trafikföreskriften ändras väsentligt och är av principiell karaktär eller av stör-
re vikt ska beslut i vanlig ordning fattas av myndighetsnämnden. 
 
Beredningens förslag till beslut 
att i enlighet med trafikförordningen (1998:1276) delegera till myndighetsnämn-
dens ordförande att besluta om lokala trafikföreskrifter som ej är av principiell 
karaktär eller av större 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 16(18) 
 2010-04-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN 21 Dnr 24/10 - 512 
 
ÄNDRING AV TRAFIKFÖRESKRIFTER GÄLLANDE HASTIGHETS-
BEGRÄNSNING VID SKOLOR OCH FÖRSKOLOR 
 
Miljö- och byggkontoret,  942 85  ÄLVSBYN 
 
 
 
BESLUT 
Myndighetsnämnden beslutar revidera trafikföreskrifter enligt bilaga 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag om ändring av trafikföreskrifter avseende tiden på dygnet när hastighe-
ten 30 km/tim ska gälla på Östermalmsleden vid Tärnstigen har inkommit till mil-
jö- och byggkontoret. Enligt förslaget bör hastigheten 30 km/tim gälla vardagar 
mellan klockan 07.00-18.00. 
 
Bakgrund 
Myndighetsnämnden har beslutat om trafikföreskrifter gällande hastighetsbe-
gränsning på vägar som går förbi vissa skolor och förskolor inom kommunen. 
För Tärnstigens förskola gäller föreskriften vardagar kl 08.00-18.00.  
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Förslagsställaren påpekar att många barn och ungdomar är ute i trafiken före 
klockan 08.00 och att hastigheten 30 km/tim bör gälla redan från kl 07.00. Miljö- 
och byggchefen delar förslagsställarens uppfattning och föreslår att föreskriften 
ändras avseende tiden och att tilläggstavlorna byts ut mot nya. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar revidera trafikföreskrifter enligt bilaga 
 
 
Bilagor 
 
1. Förslag till reviderad trafikföreskrift avseende Östermalmsleden förbi Tärn-

stigen.  
______ 
 
 
 



 PROTOKOLL 17(18) 
 2010-04-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 22 Dnr 23/10 – 245 
 
ÄLVSBYN 26:201 - SAMRÅD ANGÅENDE FASTIGHETSREGLERING 
BERÖRANDE FASTIGHETERNA ÄLVSBYN 26:159, 26:201, 26:221 
OCH 26:225. 
 
 
Lantmäteriet, Box 79, 933 21  ARVIDSJAUR 
 
 
 
BESLUT 
Myndighetsnämnden har ingen erinran mot de föreslagna åtgärderna och godtar 
fastighetsregleringen enligt lantmäteriets samrådsförslag. Nämnden delar lant-
mäteriets bedömning att den yrkade åtgärden leder till en förbättrad fastighets-
indelning för berörda fastigheter och att den utökade fastigheten Älvsbyn 26:221 
får användas för småbruksändamål, t ex någon form av odling.  
 
Ärendebeskrivning 
xxxxxxx xxxxx, delägare i fastigheten Älvsbyn 26:221 i Bodstrand har, hos lant-
mäteriet i Arvidsjaur, yrkat att få utöka sin bostadstomt med ett område från 
Älvsbyn 26:159, två områden från Älvsbyn 26:201 samt ett område från Älvsbyn 
26:225. Älvsbyn 26:159 kommer samtidigt att utöka sin fastighet med ett område 
från Älvsbyn 26:225. 
Syftet med åtgärderna är att ”städa upp” och åstadkomma en bättre fastighetsin-
delning. Utökningen av xxxxxx fastighet Älvsbyn 26:221 sker för att åstadkomma 
en fastighet som är tänkt att nyttjas för småbruksändamål.  
 
Lantmäteriet begär nu nämndens synpunkter i ärendet.  
 
Bakgrund 
Området omfattas av inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och är beläget 
utanför samlad bebyggelse. Bestämmelserna om strandskydd gäller för området. 
 
Lantmäteriets preliminära bedömning är att den yrkade åtgärden leder till en för-
bättrad fastighetsindelning och att Älvsbyn 26:221 förbättras för sitt tilltänkta än-
damål, småbruk. 
 
Vid telefonkontakt har xxxxxxx xxxxx framfört att ingen djurhållning kommer 
att ske på fastigheten. Eventuellt kan odling av potatis eller jordgubbar bli 
aktuell.  
 
 
 
    (forts) 
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 2010-04-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 22 Dnr 23/10 – 245  (forts) 
 
ÄLVSBYN 26:201 - SAMRÅD ANGÅENDE FASTIGHETSREGLERING 
BERÖRANDE FASTIGHETERNA ÄLVSBYN 26:159, 26:201, 26:221 
OCH 26:225. 
 
 
Lantmäteriet, Box 79, 933 21  ARVIDSJAUR 
 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter 
Miljö- och byggkontoret delar lantmäteriets bedömning att den yrkade åtgärden 
leder till en förbättrad fastighetsindelning för berörda fastigheter och att den ut-
ökade fastigheten Älvsbyn 26:221 används för ändamålet småbruk bedöms också 
vara lämpligt. För området enligt figur 1 gäller strandskyddsbestämmelserna inom 
100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd.  
 
 
Bilagor: Kartutdrag över området. 
______ 
 


