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MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
 

 
Plats och tid: Bäcken, torsdag den 10 juni kl 14:00 
 
Ledamöter Thor Lindgren, s ordförande 
 Henry Larsson, s vice ordförande 
 Karl-Erik Sjöberg, s, ers för Staffan Bergman, s   
 Lars Gunnar Näsström, s 
 Ulf Lundberg, v 
 Esbjörn Henriksson, fp 
    
 
Övriga Ingrid Karlsson miljö- och byggchef 
 Annika Lindström byggnadsinspektör 
 Therese Nilsson Miljöinspektör 
 Margareta Lundberg Sekreterare 
 
Utses att justera Lars-Gunnar Näsström 
 
Justeringens plats och dag Kommunförvaltningen, tisdag 29 juni 2010 
 
Underskrifter    sekreterare _________________________________ paragrafer 
 Margareta Lundberg   23 – 45 
 
                         ordförande   _________________________________ 
 Thor Lindgren 
 
                         justerande  _________________________________ 
 Lars-Gunnar Näsström 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 ANSLAGSBEVIS 
                           Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Myndighetsnämnden i Älvsbyns kommun 
Sammanträdesdatum  2010-06-10 
 
Protokollet anslaget 2010-06-30 
 
Förvaringsplats Kommunkansliets arkiv 
för protokollet  
 
Underskrift ____________________________ 
 Margareta Lundberg 



 PROTOKOLL 2(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
  
 
 MYN § 23  Dnr 31/10 - 200 
 
 DELGIVNINGAR 
 
 Handlingar i ärendet: 
 

- Anmälan om misstanke om brott mot miljöbalken 
- INFOSOC – information om ett rättsfall 
- Inbjudan från Kommunförbundet ang konferens om ”Hållbara städer – le-

vande städer”. 
- PM – intern revison Livsmedel fyrkanten år 2009 
- Beslut om tillförordnande av Torbjörn Johansson Räddningschef 
- Remiss – ansökan om nätkoncession 
- Yttrande från Älvsbyns Kommun över förslag till bildande av naturreservat 
- Vattenmyndigheten – vatten- vårt gemensamma ansvar 
- LSTY – förändrat klimat i Norrbottens län 
- LSTY – klimatförändringar i Norrbottens län 
- Beslut från KF ang politisk organisation i Älvsbyns Kommun 
- Beslut från KF ang trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid trevägskorsning  
- Beslut från KF ang hastighetsbegränsning till 30 km/tim  
- Beslut från KF ang ändring av delegationsordning 
- Beslut från KF ang medborgarförslag om allmänt förbud mot fyrverkerier 
- Beslut från KF ang Älvsbyns Kommuns lokala föreskrifter 
- Beslut från KF ang ändring av detaljplan Altuna industriområde  
- Vägverket – indragning fr allmänt underhåll av väg 659 Övre Tväråsel 
- LSTY – Myndighetsnämnden i Älvsbyns Kommun operativa tillsyn enl miljö-

balken 
 
 
 
BESLUT 
 
Att godkänna redovisningen av delgivningarna 
 
 



 PROTOKOLL 3(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 24 Dnr 30/10 - 200 
 
 
DELEGATIONSRAPPORT 
 
Handlingar i ärendet: 
 
 
Miljö- och byggärenden, yttranden och delegationsbeslut 
 
 
BESLUT 
 
Att godkänna redovisningen av delegationsrapporten 
 
 



 PROTOKOLL 4(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 25 Dnr 18/10 – 400 
 
TILLSYNS- OCH INSPEKTIONSRAPPORT 
 
Handlingar i ärendet 
 
Miljö- och byggkontoret har under tiden 2010-03-16—2010-05-17  besökt följan-
de verksamheter. 
 
 
BESLUT 
 
Att godkänna redovisningen av tillsyns- och inspektionsrapporten 
 
 



 PROTOKOLL 5(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

 MYN § 26  Dnr 25/10 – 338 
   Dnr Byggreda 07.0472 
  
 LILL-KORSTRÄSK 1:43 – FÖRELÄGGANDE OM OVÅRDAD TOMT 

 
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

 
 
BESLUT 
Att fastighetsägaren till Lill-Korsträsk 1:43, xxxxx xxx, föreläggs med vite om  
10 000 kronor att senast 2010-07-09 åtgärda punkterna 2 till och med 6 från be-
slut 2009-12-10, § 91. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
 
 
 
 
 
 
 
Beredningens förslag till beslut 
 
 
 
______ 
 
 



 PROTOKOLL 6(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 27 Dnr 26/10 - 230 
 Dnr Byggreda 10.0134 
 
SMÅTRÄSK 1:18 – BEGÄRAN OM AVGIFTSBEFRIELSE 

 
 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
BESLUT 
Att inte bevilja avgiftsbefrielse 
 
 
 
Bakgrund 
Sökanden har vid besök på miljö- och byggkontoret, 2010-05-20, begärt att bli be-
friad från avgift som uttagits i samband med bygganmälan för installation av eld-
stad och rökkanal. Sökandens motivering till detta är att handläggningen av instal-
lation av eldstad och rökkanal skulle vara inräknad i samband med ett bygglov för 
pannrum, som beviljades för sökanden 2005-11-07. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Av handlingar i miljö- och byggkontorets arkiv, finns det beviljade lovet från 
2005. Av dessa ritningar framgår inte placeringen av eldstaden och ingen rökkanal 
finns redovisad. Därför har en ny avgift uttagits om 432 kronor, då en ny hand-
läggning gjorts i samband med inlämnandet av bygganmälan. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Att inte bevilja avgiftsbefrielse 
 
 
 
 
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 7(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
MYN § 28 Dnr 27/10 – 230 
 Dnr Byggreda 10.0135 
 
FINKEN 9 – BYGGLOV FÖR ANORDNANDE AV PARKERING OCH 
UPPSÄTTNING AV SKYLTAR 
 
Alen Invest AB, Box 73, 942 22  Älvsbyn 
 
 
BESLUT 
Att bevilja bygglov för anordnande av parkering och uppsättande av skyltar 
Anmälan skall göras till miljö- och byggkontoret: 

� När arbetet påbörjas 
� När arbetet färdigställts 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för anordnande av parkeringar på fastigheten Finken 9 har 
inkommit till miljö- och byggkontoret. Området omfattar 32 x 35 meter och det 
planeras 44 p-platser varav 2 hcp-platser och 3 platser för långa fordon. Parkering 
för boende på fastigheten bibehålls.  
 
I samband med iordningställandet kommer en reklamskylt och parkeringsskyltar 
att sättas upp. 
 
Bakgrund 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1985-12-08. Planbestämmelser: H, II 
(handelsändamål, maximalt två våningar). Det aktuella området är punktprickat, 
d.v.s. marken får inte bebyggas. 
 
Fastigheten är lokaliserad i Älvsbyns centrum och vid besök på platsen noterades 
att marken redan idag, till viss del, används som parkering bland annat av boende 
på fastigheten. Dock är inte marken iordningställd utan ser mer ut som en grus-
plan. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt gällande detaljplan får inte den aktuella delen av fastigheten bebyggas. Då 
marken inte ska användas för byggnation av hus eller plank, bedömer miljö- och 
byggkontoret att åtgärden överensstämmer med planen syfte och kan därmed till-
låtas som en mindre avvikelse från detaljplan, i enlighet med plan- och bygglagen 
8 kap 11 § 6 st.  
 
Beredningens förslag till beslut 

 
Att bevilja bygglov för anordnande av parkering och uppsättande av skyltar 

 
(forts) 



 PROTOKOLL 8(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 28 Dnr 27/10 – 230  (forts) 
 Dnr Byggreda 10.0135 
 
FINKEN 9 – BYGGLOV FÖR ANORDNANDE AV PARKERING OCH 
UPPSÄTTNING AV SKYLTAR 
 
Alen Invest AB, Box 73, 942 22  Älvsbyn 
 

 
 
Anmälan skall göras till miljö- och byggkontoret: 

� När arbetet påbörjas 
� När arbetet färdigställts 
 

Handläggningsavgift 2 190 kronor.  (Avgiften faktureras)  
 
 
 
Upplysning 
Byggherren är ansvarig för att åtgärden sker på den egna fastigheten. 
 
Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen om beslut om lov. 
 
 
 
 
 
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 9(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
MYN § 29 Dnr 28/10 - 230  
 Dnr Byggreda 10.0137 
 
ASPEN 16 - BYGGLOV FÖR ANORDNANDE AV PARKERING 
 
Alen Invest AB, Box 73, 942 22  Älvsbyn 
 
 
BESLUT 
Att bevilja bygglov för anordnande av parkering 
Anmälan skall göras till miljö- och byggkontoret: 
� När arbetet påbörjas 
� När arbetet färdigställts 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för anordnande av parkeringar på fastigheten Aspen 16 har 
inkommit till miljö- och byggkontoret. Området omfattar 25 x 24,4 meter och det 
planeras 24 parkeringsplatser  
 
I samband med iordningställandet kommer parkeringsskyltar att sättas upp. 
 
Bakgrund 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1985-12-08. Planbestämmelser: H, II 
(handelsändamål, maximalt två våningar). Det aktuella området är punktprickat, 
d.v.s. marken får inte bebyggas. 
 
Fastigheten är lokaliserad i Älvsbyns centrum och vid besök på platsen noterades 
att marken redan idag, till viss del, används som parkering bland annat av boende 
på fastigheten. Dock är inte marken iordningställd utan ser mer ut som en grus-
plan. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt gällande detaljplan får inte den aktuella delen av fastigheten bebyggas. Då 
marken inte ska användas för byggnation av hus eller plank, bedömer miljö- och 
byggkontoret att åtgärden överensstämmer med planen syfte och kan därmed till-
låtas som en mindre avvikelse från detaljplan, i enlighet med plan- och bygglagen 
8 kap 11 § 6 st.  
 
Beredningens förslag till beslut 
Att bevilja bygglov för anordnande av parkering 
 
Anmälan skall göras till miljö- och byggkontoret: 
� När arbetet påbörjas 
� När arbetet färdigställts 

(forts) 



 PROTOKOLL 10(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

MYN § 29 Dnr 28/10 - 230   (forts) 
 Dnr Byggreda 10.0137 
 
ASPEN 16 - BYGGLOV FÖR ANORDNANDE AV PARKERING 
 
Alen Invest AB, Box 73, 942 22  Älvsbyn 
 
 
Handläggningsavgift 750 kronor.  (Avgiften faktureras)  
 
Bygglov upphör att gälla om arbetena inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från dagen om beslut om lov. 
 
 
Upplysning 
Byggherren är ansvarig för att: 
� dagvattenledningar, som finns på fastigheten, inte kommer till skada vid 

markarbetena. 
� åtgärden sker på den egna fastigheten. 
 
 
 
 
 
 
 
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(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 
MYN § 30 Dnr 32/10 - 218  
 Dnr Byggreda 10.0139 

 
METTRÄSK 1:3 – ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED 

 
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
BESLUT 
Att meddela positivt förhandsbesked för delning av fastigheten Metträsk 1:3 en-
ligt inlämnad fastighetskarta 
 
Att avslå dispens från miljöbalkens strandskyddsregler (7 kap) avseende flyttning 
av bostadshus enligt inlämnad fastighetskarta 
 
 
 
Handlingar i ärendet: 
Fastighetskarta med önskad avstyckning 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked inför delning av fastigheten Metträsk 1:3 i två delar 
inkom till miljö- och byggkontoret 2010-03-19. I ansökan önskar man också flytta 
en byggnad från fastighetens södra del till den norra inom område som omfattas 
av miljöbalkens strandskyddsregler. Sökanden uppger att det tidigare har stått en 
stuga på den norra delen av fastigheten, men att den revs på 1970-talet. 
 
Bakgrund 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

 
De två markanvändningar som finns redovisade i Älvsbyns kommuns översikts-
plan för det aktuella området är vinterbetesland för Semisjaur-Njarg sameby samt 
att det ligger inom lågriskområde för radon. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Den nya fastigheten uppges bli ca 11 000 kvm, vilket är väl tilltaget för en bo-
stadstomt. Det finns också tillgång till väganslutning till den nya fastigheten. Det 
är dock fastighetsägaren som ska ordna eventuella fastighetsrättsliga åtgärder som 
kan krävas för en väganslutning.  
Med detta som grund så finns inga hinder mot en delning av fastigheten från 
plan- och bygglagens synpunkt. 

(forts) 



 PROTOKOLL 12(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
MYN § 30 Dnr 32/10 - 218   (forts) 
 Dnr Byggreda 10.0139 

 
METTRÄSK 1:3 – ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED 

 
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Då sökanden avser flytta en byggnad inom strandskyddsområde tas även denna 
fråga upp i ärendet. Trots att den delen av fastigheten uppges ha varit bebyggd ti-
digare, prövas en flytt av en byggnad ändå som en nyetablering på den nya plat-
sen. Med nuvarande bestämmelser avseende strandskydd (miljöbalken 7 kap) be-
döms detta inte vara ett särskilt skäl för dispens ska kunna beviljas. Fastigheten är 
dock så pass stor att byggnader kan placeras utanför strandskyddsområdet (100 
meter). 

 
Beredningens förslag till beslut 
Att meddela positivt förhandsbesked för delning av fastigheten Metträsk 1:3 en-
ligt inlämnad fastighetskarta 
 
Att avslå dispens från miljöbalkens strandskyddsregler (7 kap) avseende flyttning 
av bostadshus enligt inlämnad fastighetskarta 

 
 

Handläggningsavgift 2 700 kronor  (Avgiften faktureras)  
 
Upplysning 
Beslut om förhandsbesked är giltigt i två år efter beslutsdatum. Beslut om för-
handsbesked ger inte rätt att påbörja åtgärden. 
 
Innan flytten av byggnaden sker ska ansökan om bygglov (och rivningsanmälan), 
med erforderliga handlingar, inlämnas till miljö- och byggkontoret inom utsatt tid 
(två år). 
 
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. 
______ 
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 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
MYN § 31 Dnr 33/10 – 231 
 Dnr Byggreda 10.0158 
    
 
SVEDJAN 1:25 – BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV TVÅ GARAGE 

 
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
 
 
BESLUT 
Att bevilja bygglov för uppförande av lastbils- och personbilsgarage  
Att med stöd av 10 kap 4 § PBL ta ut en byggnadsavgift av fastighets-
ägaren xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxxxxx, för att 
byggnadsarbetena påbörjats utan lov. Överträdelsen bedöms som ringa 
varför avgiften föreslås nedsättas till 1 ggr bygglovavgiften, vilket innebär 
1 x 4 320 kronor 

 
Anmälan ska göras till miljö- och byggkontoret 
� När arbetet påbörjas 
� När arbetet färdigställts 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för uppförande av två garage har inkommit till miljö- och 
byggkontoret. Garagen är ersättningsbyggnader efter brand, enligt uppgift från 
sökanden. Lastbilsgaraget är 303 kvm och personbilsgaraget inklusive carport är 
101 kvm. 
 
Bakgrund 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Då åtgärden 
inte kan anses vara en kompletteringsåtgärd har angränsande fastighetsägare be-
retts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har inkommit.  
 
I miljö- och byggkontorets arkiv finns sedan tidigare ett bygglov för ett garage om 
160 – 170 kvm. 
 
Fastigheten Svedjan 1:25 är 2 504 kvm, vilket innebär att ca 20 % av fastigheten 
kommer att vara bebyggd efter uppförandet.  
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer, trots den relativt stora omfattningen på bygg-
naderna, att åtgärden inte kommer att orsaka någon olägenhet för omgivningen. 
Därmed bör myndighetsnämnden bevilja bygglov för garagen. 
Myndighetsnämnden noterar dock att byggnadsarbetena redan har påbörjats och 
slutförts avseende personbilsgaraget.  
     (forts) 
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MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 31 Dnr 33/10 – 231  (forts) 
 Dnr Byggreda 10.0158 
 
 
SVEDJAN 1:25 – BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV TVÅ GARAGE 

 
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
 
 
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 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 myndighets-
nämnden 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.  
 
Byggnadsavgiften skall dock bestämmas till minst ett tjugondels basbelopp. Om 
överträdelsen är ringa får avgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efter-
ges. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Att bevilja bygglov för uppförande av lastbils- och personbilsgarage  
Att med stöd av 10 kap 4 § PBL ta ut en byggnadsavgift av fastighetsägaren xxx 
xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, för att byggnadsarbetena 
påbörjats utan lov. Överträdelsen bedöms som ringa varför avgiften föreslås 
nedsättas till 1 ggr bygglovavgiften, vilket innebär 1 x 4 320 kronor 
 
Anmälan ska göras till miljö- och byggkontoret 
� När arbetet påbörjas 
� När arbetet färdigställts 
 
 
Handläggningsavgift 9 864 kronor  (Avgiften faktureras)  
 
 
 
 
     (forts) 
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MYN § 31 Dnr 33/10 – 231  (forts) 
 Dnr Byggreda 10.0158 
    
 
SVEDJAN 1:25 – BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV TVÅ GARAGE 

 
 
Upplysning 
Byggnadsavgiften skall betalas till länsstyrelsen i Norrbotten, postgirokonto 95 39 
98-2. Avgiften skall vara betald inom två månader från det att beslutet har vunnit 
laga kraft. 
Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen om beslutet av lov. 
 
Om garagen ska anslutas till avlopp skall oljeavskiljare installeras. 
Bygg- och rivningsavfall skall hanteras på ett miljöriktigt sätt. 
 
 
 
 
 
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 16(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 32 Dnr 34/10 – 231 
 Dnr Byggreda 10.0161 
 
LILLTRÄSK 3:1 – NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS 
 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
BESLUT 
Att bevilja bygglov för uppförande av fritidshus 

Anmälan ska göras till miljö- och byggkontoret när: 

� Arbetet påbörjas 
� Arbetet färdigställts 
 

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus om 114 kvm. Byggnaden place-
ras på samma plats, som en bagarstuga om ca 60 kvm, som ska rivas innan bygg-
nationen. 
 
Bakgrund 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger inte 
inom samlad bebyggelse. 
Den aktuella byggplatsen omfattas inte av strandskydd. 
Angränsande fastighetsägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Ansökan om bygglov har granskats i enlighet med plan- och bygglagen 8 kap. Inga 
hinder bedöms föreligga mot byggnationen. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Att bevilja bygglov för uppförande av fritidshus 

Anmälan ska göras till miljö- och byggkontoret när: 

� Arbetet påbörjas 
� Arbetet färdigställts 

Upplysningar 

Innan byggnadsarbetena får påbörjas ska byggsamråd genomföras. Kontakta 
byggnadsinspektören för tid. 

 
Handläggningsavgift 10 994 kronor  (Avgiften faktureras)  

 
(forts) 



 PROTOKOLL 17(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 32 Dnr 34/10 – 231  (forts) 
 Dnr Byggreda 10.0161 
 
LILLTRÄSK 3:1 – NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS 
 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Följande handlingar skall inlämnas (förslagsvis i samband med byggsamrådet) 
� Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd 
� Förslag till kontrollplan 
� Då byggplats bestämts ska reviderad situationsplan inlämnas, med mått till 

tomtgränser, strandlinje och andra byggnader angivna 
 
Om eldstad ska installeras ska bygganmälan inlämnas minst tre veckor innan in-
stallationen får påbörjas. 
 
Bygg- och rivningsavfall ska omhändertas på ett miljöriktigt sätt. 
 
Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen om beslut för lov. 
 
 
 
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 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 18(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
MYN § 33 Dnr 35/10 – 231 
 Dnr Byggreda 10.0174 
 
LILL-KORSTRÄSK 2:14 – NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 

 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
BESLUT 
Att bevilja bygglov för enbostadshus 
Att med stöd av 10 kap 4 § PBL ta ut en byggnadsavgift av fastighetsägaren 
xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, för att byggnadsarbetena 
påbörjats utan lov. Överträdelsen bedöms som ringa varför avgiften föreslås 
nedsättas till 1 ggr bygglovavgiften, vilket innebär 1 x 4 320 kronor 
 
Anmälan ska göras till miljö- och byggkontoret när: 
� Arbetet färdigställts 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus har inkommit till miljö- och 
byggkontoret. Byggnaden ska ersätta ett tidigare bostadshus, som har brunnit ned. 
 
Bakgrund 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och inte inom 
samlad bebyggelse. Den aktuella byggplatsen omfattas inte av strandskydd. 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Byggnaden är en ersättningsbyggnad och därmed är platsen redan ianspråktagen. 
Inga hinder mot byggnationen bedöms föreligga, varför bygglov bör kunna bevil-
jas. 
Myndighetsnämnden noterar dock att byggnadsarbetena redan har 
påbörjats. 
 
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 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.  
     (forts) 



 PROTOKOLL 19(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 33 Dnr 35/10 – 231  (forts) 
 Dnr Byggreda 10.0174 
 
LILL-KORSTRÄSK 2:14 – NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 

 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
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 basbelopp. Om överträdelsen är ringa får avgiften bestämmas till ett 
lägre belopp eller helt efterges. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Att bevilja bygglov för enbostadshus 
Att med stöd av 10 kap 4 § PBL ta ut en byggnadsavgift av fastighetsägaren 
xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, för att byggnadsarbetena 
påbörjats utan lov. Överträdelsen bedöms som ringa varför avgiften föreslås 
nedsättas till 1 ggr bygglovavgiften, vilket innebär 1 x 4 320 kronor 
 
Anmälan ska göras till miljö- och byggkontoret när: 
� Arbetet färdigställts 
 
Handläggningsavgift 9 864 kronor  (Avgiften faktureras)  
 
Upplysningar 
Byggnadsavgiften skall betalas till länsstyrelsen i Norrbotten, postgirokonto 95 39 
98-2. Avgiften skall vara betald inom två månader från det att beslutet har vunnit 
laga kraft. 
 
Vid besök på plats noterades att vissa förändringar gjorts bland annat avseende 
fönsterplaceringar. Innan slutbevis utfärdas skall reviderade plan- och fasadritning-
ar inlämnas till myndighetsnämnden. 
 
Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen om beslut om lov. 
 
Kontroll av energiåtgång skall göras senast 2 år efter ibruktagandet. Mätning skall 
ske under en sammanhängande period under minst 12 månader. Resultatet inrap-
porteras till miljö- och byggkontoret 
Bygg- och rivningsavfall skall hanteras på ett miljöriktigt sätt. 
 
____ 



 PROTOKOLL 20(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 
MYN § 34 Dnr 36/10 – 220 
 Dnr Byggreda 10.0176 

 
KRÅKAN 14 – UPPSÄTTANDE AV SKYLTPYLON 
 
Frasses, Medborgargatan 3, 942 33  Älvsbyn 
 
 
BESLUT 
Att bevilja bygglov för uppsättande av skylt 12 m norr om tomtgräns mot Älvsbyn 
25:87 
 

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för uppsättande av skyltpylon för Frasses norr om infarten 
till OKQ8 har inkommit till miljö- och byggkontoret. Sökanden uppger att skylten 
kommer att placeras 2,5 meter från tomtgräns. 
 
Bakgrund 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1965-03-17. Planbestämmelser: HJ; 
Handel och industriändamål. 
Skylten kommer att placeras på punktprickad mark, d.v.s. mark som inte får be-
byggas. 
 
Angränsande fastighetsägare har beretts möjlighet att yttra sig. Fastighetsägaren till 
Älvsbyn 25:87 framför i sitt yttrande att de i sak inte har något att erinra, men att 
de önskar att skylten placeras 10 meter norrut. Anledningen till det är att de har 
farhågor att skylten kan störa insynen mot deras fastighet ur trafikmässiga och 
kommersiella synpunkter. 
 
Sökanden har via telefon, 2010-05-19, upplysts om inkomna synpunkter, men vid-
håller den ansökta placeringen. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Den aktuella skyltpylonen ställs förvisso i närheten av infarten till Älvsbyn 25:87, 
men skylten är genomsiktlig i nederkant, då den står på stolpar. Miljö- och bygg-
kontoret gör därför bedömningen att uppsättningen av skylten inte kan orsaka en 
sådan väsentlig olägenhet för Älvsbyn 25:87 att bygglov ska avslås. 
 
Avvikelsen från bestämmelserna i gällande detaljplan bedöms som mindre och ef-
tersom åtgärden inte bedöms strida mot planens syfte, kan bygglov beviljas med en 
mindre avvikelse i enlighet med plan- och bygglagen 8 kap 11 §.  
 
Myndighetsnämnden bedömer att den av sakägare föreslagna placeringen (10 meter 
norr om ansökt placering) som mer lämplig.   

(forts) 



 PROTOKOLL 21(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 
MYN § 34 Dnr 36/10 – 220  (forts) 
 Dnr Byggreda 10.0176 
 
KRÅKAN 14 – UPPSÄTTANDE AV SKYLTPYLON 
 
Frasses, Medborgargatan 3, 942 33  Älvsbyn 
 
 
Beredningens förslag till beslut 
Att bevilja bygglov för uppsättande av skylt 12 m norr om tomtgräns mot Älvsbyn 
25:87 
 

 

Upplysningar 

Handläggningsavgift 2 160 kronor  (Avgiften faktureras)  
 

Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen för beslut om lov. 
 
Innan uppsättning av skylt sker, krävs tillåtelse av fastighetsägaren, Älvsby hant-
verkscentrum AB, Hantverkshuset, 942 33 Älvsbyn  
 
 
 
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 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 22(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 35 Dnr 38/10 – 233 
 Dnr Byggreda 10.0185 
 
YTTERN 2 – TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS MED CARPORT 

 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
BESLUT 
Att bevilja ansökan om bygglov 
 

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med carport om 41,5 kvm 
har inkommit till miljö- och byggkontoret. Carporten kommer att byggas intill be-
fintligt garage och infarten kommer att behållas på samma ställe. 
 
Bakgrund 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1973-08-09. Planbestämmelser: BF I; 
Bostadsändamål, friliggande byggnader, högst en våning. 
 
Byggnationen strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att 
byggrätten överskrids med 13 kvm (6,6 %) och att carporten placeras helt på 
punktprickad mark, d.v.s. mark som inte får bebyggas. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Hittills har inga erinringar in-
kommit (sista svarsdatum 27 maj) 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
När det gäller plan- och bygglagens dispensmöjlighet –  mindre avvikelse (PBL 
8:11) – ska en sammantagen bedömning göras av alla avvikelser som finns på en 
fastighet. Även gamla avvikelser från tidigare lagstiftning räknas in. Av rättsfall kan 
man notera att byggnationer på punktprickad mark ska ske restriktivt, inte ens 
plank tillåts på sådan mark. Avvikelserna får inte heller utgöra en praxis, utan i 
ärenden som kan anses innebära ”särskilda skäl” . 
 
I det här fallet gör miljö- och byggkontoret bedömningen att avvikelserna är alltför 
stora för att anses vara mindre och därmed bör lov för byggnationen inte medges. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Att bevilja ansökan om bygglov 
_____ 
 



 PROTOKOLL 23(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 36 Dnr 39/10 – 233 
 Dnr Byggreda 10.0186 
 
FÖRAREN 3 – TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 
 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 
 
BESLUT 
Att bevilja bygglov för inglasning av altan 

 
Anmälan skall göras till miljö- och byggkontoret när: 
� Arbetet påbörjas 
� Arbetet avslutats 
 

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan har in-
kommit till miljö- och byggkontoret. 
 
Bakgrund 
Fastigheten omfattas av detaljplan, fastställd 1977-03-17. Planbestämmelser BF I, 
bostadsändamål, friliggande byggnader, högst en våning. 
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att den största 
tillåtna byggnadsarean överskrids med 21,7 kvm (10,8 %). 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Då avvikelse bedöms som mindre och åtgärden överensstämmer med detaljplanens 
syfte, bör bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen 8 kap 11 § 6 st. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Att bevilja bygglov för inglasning av altan 
 
Anmälan skall göras till miljö- och byggkontoret när: 
� Arbetet påbörjas 
� Arbetet avslutats 
 
Handläggningsavgift 3 168 kronor  (Avgiften faktureras)  

 
Upplysning 
Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen om beslut om lov. 
 
Bygg- och rivningsavfall skall hanteras på ett miljöriktigt sätt. 
______ 



 PROTOKOLL 24(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
MYN § 37 Dnr 40/10 – 233 
 Dnr Byggreda 10.0203 
 
LÄKTAREN 8 – TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 

 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
BESLUT 
Att bevilja ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med altan 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med skärmtak (22,4 kvm) 
och inglasad altan (23 kvm) har inkommit till samhällsbyggnadskontoret. 
 
Bakgrund 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1973-08-09. Planbestämmelser BF I; Bo-
stadsändamål, Friliggande byggnader, högst en våning. 
Av detaljplanen framgår att den största tillåtna byggnadsarean är fastställd till 200 
kvm. Idag finns 220,5 kvm på fastigheten, vilket innebär att byggrätten helt är för-
brukad. 
Det finns också tidigare avvikelse i samband med byggnation av ett förråd på fas-
tigheten avseende avstånd till tomtgräns och punktprickad mark. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Om tillbyggnaden beviljas kommer den totala byggnadsarean bli 265,9 kvm, vilket 
innebär ett överskridande om ca 33 %, men i det här fallet måste även tidigare av-
vikelser tas i beaktande. Därför gör miljö- och byggkontoret bedömningen att en 
mindre avvikelse kan inte beviljas i det här fallet och därmed bör bygglov inte 
medges. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Att bevilja ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med altan 

 
Handläggningsavgift 3 168 kronor  (Avgiften faktureras)  
 
Upplysningar 
Bygglov upphör att gälla då byggnads arbetena inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. 
 
Anmälan skall göras till miljö- och byggkontoret när: 
� Arbetet påbörjas 
� Arbetet färdigställts 
 
Bygg- och rivningsavfall skall hanteras på ett miljöriktigt sätt. 
______ 



 PROTOKOLL 25(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 38 Dnr 41/10 - 231 
 Dnr Byggreda 10.0215 
 
TVÄRÅN 1:20 – NYBYGGNAD AV GARAGE 

 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
BESLUT 
Att bevilja bygglov för uppförande av garage 

 
Anmälan ska ske till miljö- och byggkontoret när: 
� Arbetet påbörjas 
� Arbetet avslutats 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för uppförande av garage om 100 kvm har inkommit till mil-
jö- och byggkontoret. 
 
Bakgrund 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser, men ligger 
inom samlad bebyggelse. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Då åtgärden bedöms vara en komplementbyggnad och inga hinder föreligger mot 
byggnationen, bör bygglov beviljas. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Att bevilja bygglov för uppförande av garage 

 
Anmälan ska ske till miljö- och byggkontoret när: 
� Arbetet påbörjas 
� Arbetet avslutats 

 
Handläggningsavgift 6 336 kronor  (Avgiften faktureras)  

 
Upplysningar 
Om avlopp installeras till garaget, ska oljeavskiljare installeras. Meddela miljö- och 
byggkontoret om detta sker. 
 
Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen om beslut om lov. 
 
Bygg- och rivningsavfall skall hanteras på ett miljöriktigt sätt. 
______ 



 PROTOKOLL 26(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
MYN § 39 Dnr 42/10 - 233 
 Dnr Byggreda 10.0216 
 
RÅDJURET 4 – TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 
 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
BESLUT 
Att bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av inglasad altan 
Anmälan skall göras till miljö- och byggkontoret när: 
� Arbetet påbörjas 
� Arbetet färdigställts 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan har in-
kommit till miljö- och byggkontoret. 
 
Bakgrund 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1965-12-15. Planbestämmelser: BF I, 
Bostadsändamål, Friliggande byggnader, högst en våning. 
Av bestämmelserna i gällande detaljplan framgår att den största tillåtna byggnads-
arean är fastställd till 200 kvm. Idag finns 221,8 kvm. 
Det finns sedan tidigare avvikelser för ett överskridande av byggnadsarea samt 
byggnation på punktprickad mark. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Om tillbyggnaden beviljas blir den totala byggnadsarean 250,8 kvm, vilket innebär 
ett överskridande om 25 %.  
Eftersom det redan i dagsläget finns avvikelser på fastigheten bedöms inte denna 
byggnation rymmas inom begreppet ”mindre avvikelse” (plan- och bygglagen 8 kap 
11 § 6 st), varför bygglov inte bör medges. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Att bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av inglasad altan 
Anmälan skall göras till miljö- och byggkontoret när: 
� Arbetet påbörjas 
� Arbetet färdigställts 

 
Handläggningsavgift 3 168 kronor  (Avgiften faktureras)  
 
Upplysningar 
Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte påbörjas inom två år och avslu-
tas inom fem år från dagen för beslutet om lov. 
 
Bygg- och rivningsavfall skall hanteras på ett miljöriktigt sätt. 
______ 



 PROTOKOLL 27(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 40 Dnr 43/10 – 245 
 Dnr Byggredan 10.0221 
 
LILL-KORSTRÄSK 1:6 – ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED 

 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
BESLUT 
Att meddela positivt förhandsbesked för de två planerade avstyckningarna. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked inför avstyckning av två tomter på fastigheten Lill-
Korsträsk 1:6 har inkommit till miljö- och byggkontoret. 
 
Bakgrund 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger utan-
för samlad bebyggelse. Vid mätning på karta ligger de planerade avstyckningarna 
utanför strandskyddsområde. 
Det finns ingen särskild markanvändning redovisad för det aktuella området i 
Älvsbyns kommuns översiktsplan, förutom att det är vinterbetesland för Semisjaur-
Njarg sameby. 
Möjlighet till väganslutning finns. 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Av fem inkomna yttranden har 
en framfört erinran. Fastighetsägaren till Lill-Korsträsk 1:35 framför i sitt yttrande 
en farhåga att framtida fritidshusägare kan bli störda av badgäster och Lillstrands 
verksamhet (läger för barn och ungdomar, volleybollplan, campinggäster etc). De 
önskar därför att avstyckningarna sker längre västerut. 
 
Myndighetsnämnden har uppfattningen att de som köper de avstyckade tomterna 
torde vara medvetna om vilken typ av och under vilken tid verksamheten bedrivs i 
området. Därmed gör nämnden bedömningen att verksamheten inte bör orsaka 
sådan väsentlig olägenhet att positivt förhandsbesked inte kan meddelas. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Med ledning av vad som framkommit ovan, bedömer miljö- och byggkontoret att 
det inte finns några formella hinder mot etableringen, varför positivt förhandsbe-
sked bör meddelas. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Att meddela positivt förhandsbesked för de två planerade avstyckningarna. 

 
 
     (forts) 



 PROTOKOLL 28(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 40 Dnr 43/10 – 245  (forts) 
 Dnr Byggredan 10.0221 
 
LILL-KORSTRÄSK 1:6 – ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED 

 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
Upplysningar 
Förhandsbesked är giltigt i två år från beslutsdatum. Det ger inte rätt att påbörja 
några byggnationer. 
Ansökan om bygglov med sedvanliga handlingar ska inlämnas inom tvåårsperio-
den.  
 
Handläggningsavgift 2 700 kronor  (Avgiften faktureras)  
 
 
 
 
 
 
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 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 29(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
MYN § 41 Dnr 48/10 – 230 
 Dnr Byggredan 10.0222 
NORRA STORFORS 1:31 – BYGGLOV FÖR ÄNDRAD ANVÄNDNING 
UNDER TVÅ ÅR SAMT UPPSÄTTANDE AV SKYLT 
 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 
 
BESLUT 
Att bevilja bygglov för ändrad användning till och med 31 december 2011 
Att bevilja bygglov för uppsättande av skylt 
Att bevilja undantag från BBR 3 kap avseende tillgänglighet 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillfälligt ändrad användning av bostadshus 
till café har inkommit till miljö- och byggkontoret. 
 
Bakgrund 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser, men ligger 
inom område för samlad bebyggelse. 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har inkommit. 
Sökanden önskar ett tidsbegränsat bygglov, då man vill se om verksamheten har 
bärighet. Därför önskar man också ett undantag från BBR 3 kap avseende tillgäng-
lighet. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Det aktuella området är ett aktuellt område för turism, speciellt under sommarperi-
oden. Miljö- och byggkontoret gör därför bedömningen att etableringen inte kan 
orsaka olägenhet för omgivningen, varför bygglov bör beviljas. 
Vid besök på platsen uppgavs att ramp kommer att sättas upp vid entrén. Enligt 
Boverkets byggregler ska också handikappanpassad toalett också finnas. Det krävs 
dock omfattande byggnadsarbeten för att iordningställa detta och miljö- och bygg-
kontoret föreslår att bevilja undantag från denna föreskrift under prövotiden. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Att bevilja bygglov för ändrad användning till och med 31 december 2011 
Att bevilja bygglov för uppsättande av skylt 
Att bevilja undantag från BBR 3 kap avseende tillgänglighet 
 
Upplysningar 
Bygglov är giltigt till och med 31 december 2011. Efter detta datum ska verksam-
heten avvecklas. 
Om sökanden önskar förlängning av det tidsbegränsade bygglovet eller permanent 
bygglov ska ny ansökan om bygglov inlämnas i god tid innan nuvarande bygglov 
gått ut. Annars anses verksamheten vara olovlig. 
Om permanent bygglov söks ska tillgänglighetskraven uppfyllas. 
 
Handläggningsavgift 4 680 kronor  (Avgiften faktureras)  
_____



 PROTOKOLL 30(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 42 Dnr 44/10 – 406 
 Dnr Miljöreda 10.0177 
 
LILL-KORSTRÄSK 6:1 – ANSÖKAN OM UNDANTAG FRÅN 
RENHÅLLNINGSORDNINGEN – SLAMTÖMNING  

 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 
 
BESLUT 
Nämnden beslutar att en avloppsanordning ska bestå av en slamavskiljare med en 
volym på minst 2 m3 och efterföljande rening, till exempel infiltration eller mark-
bädd för att dispens till tömning vartannat år av slamavskiljaren ska medges. 
Nämnden beslutar med hänsyn till ovanstående att ansökan om förlängt slamtöm-
ningsintervall ska avslås. 

 
Prövning av ansökan kostar 380 kronor. Avgiften grundas på taxa fastställd av 
kommunfullmäktige (2008-11-24, § 79). Faktura skickas separat. 
 
Detta beslut kan överklagas, se nedan. 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden har mottagit en ansökan om att få förlängt slamtömnings-
intervall på fastigheten Lill-Korsträsk 6:1. Sökande är xxxxxx xxxxxxxx. Enligt 
uppgift från sökande vistas de på rubricerad fastighet cirka en vecka vid påsk och 
cirka tre veckor under sommaren och i övrigt korta besök vid tillsyn av fastig-
heten. 
 
Enligt Miljö- och byggkontorets register finns en slamavskiljare på 1,4 m3 på 
fastigheten och sedan släpps avloppsvattnet ut i dike. Efterföljande rening, till 
exempel markbädd eller infiltration, saknas. 
 
Bakgrund 
Enligt 34 § i föreskrifterna i renhållningsordningen, 2008-11-24, kan förlängning 
av årligt slamtömningsintervall till vartannat år medges efter särskild prövning. 
Som villkor gäller att slamavskiljare eller avloppsanordning (till exempel mark-
bädd eller infiltration) är dimensionerad eller att belastningen är sådan att anlägg-
ningens funktion inte riskerar att försämras, samt att detta sker utan risk för 
människors hälsa eller miljön. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter 
Miljö- och byggkontoret har inga uppgifter på hur gammal avloppsanordningen 
är. En avloppsanordning med slamavskiljare och efterföljande rening, infiltration 
eller markbädd, beräknas ha en livslängd på ca 15-20 år. 
     (forts) 



 PROTOKOLL 31(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
MYN § 42 Dnr 44/10 – 406  (forts) 
 Dnr Miljöreda 10.0177 
 
LILL-KORSTRÄSK 6:1 – ANSÖKAN OM UNDANTAG FRÅN 
RENHÅLLNINGSORDNINGEN – SLAMTÖMNING  

 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 

 
Anordningen på fastigheten Lill-Korsträsk 6:1 har en liten slamavskiljare och inte 
någon tillfredsställande efterföljande rening enligt krav i miljöbalken (1998:808) 
och kan inte godtas. 
 
Hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken lägger kunskapskravet och bevisbörderegeln 
på verksamhetsutövaren, dvs innehavaren av avloppsanordningen och sökanden 
som söker om undantag från den årliga tömningen av slamavskiljaren. 
 
Enligt Älvsbyns kommuns renhållningsföreskrifter gäller villkoret att slamav-
skiljare ska vara så dimensionerad och belastad att längre tömningsintervall kan 
erhålls utan att anläggningens funktion äventyras och att det sker utan olägenhet 
ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. 
 
Miljö- och byggkontoret beaktar även hur det slamavskiljda vattnet renas efteråt. 
Utlopp direkt till ett dike är inte tillräckligt, utan vattnet måste passera ett renings-
steg först. Ett sådant reningssteg kan till exempel vara en infiltration eller mark-
bädd. Mer information om enskilda avlopp bifogas detta beslut. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Beredningen föreslår nämnden att en avloppsanordning ska bestå av en slamav-
skiljare med en volym på minst 2 m3 och efterföljande rening, till exempel infiltra-
tion eller markbädd för att dispens till tömning vartannat år av slamavskiljaren ska 
medges. Beredningen föreslår med hänsyn till ovanstående att ansökan om för-
längt slamtömningsintervall ska avslås. 

 
Bilaga: 
Informationsbroschyr om enskilda avlopp 

 
 

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 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 32(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 43 Dnr 45/10 – 214 
 Dnr Miljö o byggreda 10.0227 
 
ÄNDRING AV DETALPLAN FÖR OMRÅDET NEDRE ÖSTERMALM 

 
Miljö- och byggkontoret,  942 85  ÄLVSBYN 
 
 
BESLUT 
Besluta väcka ett ärende i kommunstyrelsen gällande detaljplaneändring för nedre 
Östermalm avseende högsta tillåtna byggnadsarea som kan tillåtas inom området. 
 
 
Sammanfattning 
Med anledning av att detaljplanen för området nedre Östermalm har blivit inaktuell 
föreslår myndighetsnämnden att detaljplanen ses över och ändras utifrån nutidens 
och framtidens behov.  
 
Ärendebeskrivning 
Vid myndighetsnämndens beredning blev frågan om uppdatering av detaljplanen 
för nedre Östermalm aktualiserad genom en ansökan om inglasning av altan på fas-
tighen Läktaren 8. Sökanden önskar göra en inglasning av altanen som därmed 
kommer att få ungefär samma storlek som de på intilliggande fastigheter inom 
samma detaljplan. Dessa fastigheter har troligen beviljats bygglov med hänvisning 
till mindre avvikelse men nämnden gör bedömningen att planen bör ändras. Nuva-
rande detaljplan är från 1973. Byggrätten på fastigheterna är förhållandevis liten i 
förhållande till dagens krav på bostäder. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggchefen bedömer att behovet att förändra planen är stort med tanke 
på att det ska gå att upprätthålla nämndens servicenivå genom en smidigare hand-
läggning. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Besluta väcka ett ärende i kommunstyrelsen gällande detaljplaneändring för nedre 
Östermalm avseende högsta tillåtna byggnadsarea som kan tillåtas inom området. 
______ 
 



 PROTOKOLL 33(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 44 Dnr 46/10 - 214 
 Dnr Miljö o byggreda 10.0228 
 
ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR GAMLA ALTUNA 
 
Miljö- och byggkontoret, 942 85  ÄLVSBYN 
 
 
 
BESLUT 
Besluta väcka ett ärende i kommunstyrelsen gällande detaljplaneändring för gamla 
Altuna avseende högsta tillåtna byggarea samt trafiklösning för korsningen Ställ-
verksvägen – Yttervägen. 
 
 
Sammanfattning 
Med anledning av att detaljplanen för gamla Altuna har blivit inaktuell föreslår 
myndighetsnämnden att detaljplanen ses över ändras utifrån nutidens och framti-
dens behov. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid myndighetsnämndens beredning blev frågan om uppdatering av detaljplanen 
för gamla Altuna aktualiserad genom en ansökan om inglasning av en altan på fas-
tigheten Rådjuret 4. Sökanden önskar göra en inglasad altan som innebär att den 
bebyggda arean blir något större än på intilliggande fastigheter inom samma detalj-
plan. Området är olikformat till sin struktur och beredningen bedömer att planen 
bör ändras. Nuvarande detaljplan är från 1965. Byggrätten på fastigheterna är liten i 
förhållande till dagens krav på bostäder. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggchefen bedömer att behovet att förnya planen är stort med tanke 
på att det ska gå att upprätthålla nämndens servicenivå genom en smidigare hand-
läggning. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Besluta väcka ett ärende i kommunstyrelsen gällande detaljplaneändring för gamla 
Altuna avseende högsta tillåtna byggarea samt trafiklösning för korsningen Ställ-
verksvägen – Yttervägen. 
______ 
 



 PROTOKOLL 34(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 45 Dnr 47/10 – 230 
 Dnr Miljö o byggreda 10.0249 

 
SÅGFORS 1:67 - ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR ÄNDRAD 
ANVÄNDNING 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
BESLUT 
Att bevilja bygglov för ändrad användning 
 
 
Bakgrund 
Ansökan om bygglov för ändrad användning av del av industrifastighet till bo-
stadsändamål har inkommit till samhällsbyggnadskontoret. 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har inkommit. 
För fastigheten gäller detaljplan och markanvändningen är satt till småindustriän-
damål. Ett arbete att ändra detaljplanen till bland annat bostad pågår dock för när-
varande. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt gällande detaljplan står åtgärden i strid mot den planerade användningen av 
marken. Arbetet med den nya planen bedöms inte försvåras på grund av den änd-
rade användningen av byggnaden. Bygglov bör därför kunna beviljas under förut-
sättning att detaljplanen vinner laga kraft i enlighet med 8 kap 18 a § plan- och 
bygglagen. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Att bevilja bygglov för ändrad användning 
 
Handläggningsavgift 4 320 kronor  (Avgiften faktureras)  
 
Upplysning 
Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte påbörjas inom två år och avslu-
tas inom fem år från dagen för beslutet om lov. 
Byggsamråd krävs ej. Om byggherren önskar ett samråd, kontakta byggnadsinspek-
tören. 
 
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 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 35(35) 
 2010-06-10 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 46 Dnr 49/10 – 230 
 Dnr Miljö o byggreda 10.0282 
 
BEGÄRAN OM UTSÄTTNING AV BLOMLÅDOR PÅ SOLDATGATAN 
UTANFÖR SOLDATGATAN 21 
 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
BESLUT 
Myndighetsnämnden beslutar att avslå begäran om utsättning av blomlådor på  
Soldatgatan 21. 

 
   

Handlingar i ärendet: 
1. E-postmeddelande med begäran om utsättning av blomlådor  
 

Ärendebeskrivning 
Xxxxx xxxxxx och xxxxx xxxxxxx har inkommit med en begäran om utsättning av 
blomlådor utanför Soldatgatan 21 för att trafiken ska lugna ned sig. Det finns väl-
digt unga barn inom området. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggchefen anser att blomlådor skulle kunna sättas ut för att dämpa 
hastigheten på gatan. Det är vanligt att göra det i områden där gatorna är breda och 
raka och därmed inbjuder till alltför hög hastighet. 
 
 
 
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 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. 
______ 
 


