
 PROTOKOLL 1(10) 
 2010-10-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
 
Plats och tid: Bäcken, torsdag den 21 oktober kl 14:00 
 
Ledamöter Rutger Nyström, s ordförande ers för Thor Lindgren 
 Karl-Erik Sjöberg, s, ers för Henry Larsson, s   
 Bo Öhlund s, ers för Staffan Bergman, s   
 Lars Gunnar Näsström, s 
 Esbjörn Henriksson, fp 
 Magnus Sandin, c 
    
 
Övriga Ingrid Karlsson Miljö- och byggchef 
 Annika Lindström Byggnadsinspektör 
 Therese Nilsson Miljöinspektör 
 Daniel Nordstöm Karttekniker 
 Margareta Lundberg Sekreterare 
 
Utses att justera Esbjörn Henriksson 
 
Justeringens plats och dag Kommunförvaltningen, tisdag 1 november 2010 
 
Underskrifter    sekreterare _________________________________ paragrafer 
 Margareta Lundberg   56-61 
 
                         ordförande   _________________________________ 
 Rutger Nyström 
 
                         justerande  _________________________________ 
 Esbjörn Henriksson 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 ANSLAGSBEVIS 
                           Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Myndighetsnämnden i Älvsbyns kommun 
Sammanträdesdatum  2010-10-21 
 
Protokollet anslaget 2010-11-02 
 
Förvaringsplats Kommunkansliets arkiv 
för protokollet  
 
Underskrift ____________________________ 
 Margareta Lundberg 
 



 PROTOKOLL 2(10) 
 2010-10-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
  

 
MYN § 56  Dnr 59/10 - 200 

 
 DELGIVNINGAR 
 
 Handlingar i ärendet: 
 

- Protokoll från handikapp- och pensionärsrådet 
- Överklagande från Älvsbyns energi AB ang  MYN-beslut § 55 58/10-424 
- Länsstyrelsen i Norrbotten – beslut ang grustäkt inom fastigheten Lappur-

träsk 1:15 
- Luleå kommun, miljökontoret – Luftföroreningsmätningar i Luleå 2009  
- Länsstyrelsen i Norrbotten – samråd enl 12 kap 6§ miljöbalken om rasering av 

befintlig elledning i Älvsbyns Kommun 
- Länsstyrelsen i Norrbotten – genomförande av översvämningsdirektivet och 

förordning om översvämningsrisker i Bottenvikens vattendistrikt 
- Förslag till införande/förändringar när det gäller vindkraft- översiktsplaner 

och/eller fördjupade översiktsplaner 
- KS – ändring av myndighetsnämndens reglemente avs lägenhetsregister 

 
 
 
 BESLUT 
 

 Att godkänna redovisningen av delgivningarna samt uppdra åt Miljö- och bygg-
chefen att skicka en skrivelse till Kommunstyrelsen angående uppsättning av 
vägmärken. 

 
 



 PROTOKOLL 3(10) 
 2010-10-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 MYN § 57  60/10 – 200 
 
 DELEGATIONSRAPPORT 
 
 Handlingar i ärendet: 
 

1 miljö- och byggärenden 
2 delegationsbeslut från räddningstjänsten – egen rengöring (sot-

ning) och tillsyner 
 
 
 
 BESLUT 
 
 Att godkänna redovisningen av delegationsrapporten 
 



 PROTOKOLL 4(10) 
 2010-10-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 MYN § 58  Dnr 61/10 – 400 
 
 TILLSYNS- OCH INSPEKTIONSRAPPORT 
 
 Handlingar i ärendet 
 
 Miljö- och byggkontoret har under tiden 2010-08-03—2010-09-27 
 besökt följande verksamheter 
 
  
 
 BESLUT 
 
 Att godkänna redovisningen av tillsyns- och inspektionsrapporten 
 
 
 



 PROTOKOLL 5(10) 
 2010-10-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
  
 MYN § 59  62/10 - 234 
  

ÄLVSBYN 24:19 – FÖRHANDSBESKED INFÖR ERSÄTTNING AV 
FRITIDSHUS 

        
       Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 BESLUT 

        Myndighetsnämnden beslutar att meddela negativt förhandsbesked. 
 
 

 
 Ärendebeskrivning 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit till miljö- och byggkontoret. Sökan-
den önskar veta om det är möjligt att riva befintligt fritidshus (71,5 kvm) och er-
sätta det med ett enbostadshus om 140 kvm på fastigheten Älvsbyn 24:19. 
 
Bakgrund 
Bygglov finns beviljat 1967-08-10—11, för en fritidsstuga om 35 kvm. I bygglovet 
har man också redovisat ett uthus om ca 5 kvm. 
 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1980-01-15. Enligt planen är den fast-
ställda markanvändningen park och plantering. Av planbeskrivningen framgår att 
de boende på Altunaområdet ska ha tillgång till strandremsan för rekreation och 
därför har man inte lagt ut några byggrätter för de stugor som finns längs Piteäl-
ven, inklusive aktuell fastighet. 
 
Då området är detaljplanelagt är miljöbalkens strandskyddsbestämmelser (7 kap) 
upphävda. 
 
Området är markerat som riskzon i en översiktlig skredriskkartering från 1998 av 
Räddningsverket. 
 
Av Älvsbyns kommuns översvämningskartering kommer största delen av fastig-
heten att översvämmas vid ett 100-års flöde. 
 
En annan fråga som också måste tas i beaktande är anslutningen till väg. Idag går 
en skogsbilväg till fritidshuset, längs fastigheten Barkaren 1 västra gräns. Om ett 
permanent bostadshus byggs, kan man anta att en infart anordnas. Enligt servitut 
för fastigheten ska anslutning ske längs fastighetens östra sida och mot GC-vägen. 
Vägens bredd får uppgå till 4 meter. 
 
 

(forts) 



 PROTOKOLL 6(10) 
 2010-10-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 MYN § 59  62/10 – 234 forts 
  

ÄLVSBYN 24:19 – FÖRHANDSBESKED INFÖR ERSÄTTNING AV 
FRITIDSHUS 

        
       Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga skriftliga yttranden har 
inkommit. Dock har fastighetsägaren till Barkaren 1 meddelat per telefon en fun-
dering om hur nära infarten kommer att hamna om den anordnas längs deras 
tomtgräns. En annan farhåga var om byggnaden kan komma att hyras ut. 
 

 
Älvsbyns energi har inkommit med yttrande, där det framgår att det är möjligt att 
ansluta fastigheten till det allmänna VA-systemet. Fastighetsägaren får dock om-
besörja servitut för detta. 
 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Vid platsbesök, 2010-09-10, noterades att flera träd hade ramlat och lutade i 
strandkanten, vilket är en indikation på att stranden är utsatt för erosion. Stugan 
står i dagsläget ca 6 meter från kanten ned till vattnet och vid nybyggnation har 
sökanden tänkt att flytta stugan ca 3 m längre från älvbrinken.  
 
Med ledning av detaljplanens bestämmelser samt att fastigheten ligger inom om-
råde för både skred och översvämning, bedömer miljö- och byggkontoret att 
byggnation inte är lämpligt på den aktuella platsen. 

 
 

Beredningens förslag till beslut 
 

Upplysningar 
  

Detta beslut kan överklagas, se nedan. 
 

 
Handläggningsavgift 1 080 kronor  (Avgiften faktureras)  

 
 
       
 
 

(forts) 



 PROTOKOLL 7(10) 
 2010-10-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
  
 MYN § 59  62/10 – 234  forts 
  

ÄLVSBYN 24:19 – FÖRHANDSBESKED INFÖR ERSÄTTNING AV 
FRITIDSHUS 

        
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
 

 
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 8(10) 
 2010-10-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 60 Dnr 64/10 – 425 
 
BULLER FRÅN VÄGTRAFIK PÅ VÄG 94 (KORSTRÄSKVÄGEN) FÖR 
BOENDE PÅ STAMBANEGATAN 
 
 
BESLUT 
Att lämna klagomålen utan åtgärd då de bullerberäkningar som redovisats för 
Stambanegatan inte överstiger riktvärdena för trafikbuller.  
 

 
Sammanfattning 
Miljö- och byggkontoret har mottagit synpunkter angående vägtrafikbuller från 
väg 94 (Korsträskvägen) vid Stambanegatan i Älvsbyn. 
 
Trafikverket har gjort bullerberäkningar för två fastigheter på Stambanegatan. Be-
räknad ekvivalentnivå vid fasaden för fastigheterna är 54 respektive 55 dBA och 
maxnivåerna 68 respektive 69 dBA. Trafikverkets bedömning i dagsläget är att 
fastigheterna inte kommer att åtgärdas som minskar det besvärande trafikbullret 
från väg 94. 
 
Ärendebeskrivning och bakgrund 
Miljö- och byggkontoret mottog den 11 juni och 5 juli 2010 synpunkter angående 
buller från vägtrafiken från väg 94 (Korsträskvägen) vid Stambanegatan, Älvsbyn. 
De boende på Stambangatan har muntligen framfört till miljö- och byggkontoret 
om att de hör vägtrafiken mycket mer nu sedan träd och buskar har tagits bort 
mellan bostadsområdet och väg 94.  
 
Trafikverket uppmanades att inkomma med bullermätningar eller bullerberäk-
ningar för Stambanegatan. Bullerberäkningar inkom den 13 september 2010 för 
fastigheterna Godståget 4 (Stambanegatan 23) och Snälltåget 1 (Stambanegatan 
37). Beräknad ekvivalentnivå vid fasaden på Godståget 4 är 55 dBA och maxnivån 
69 dBA. För Snälltåget 1 är beräknad ekvivalentnivå 54 dBA och maxnivån 68 
dBA. Trafikverkets bedömning i dagsläget är att fastigheterna inte kommer att åt-
gärdas som minskar det besvärande trafikbullret från väg 94.  
 
I regeringens proposition 1996/97:53, som riksdagen antagit, har Naturvårdsver-
ket och Vägverket (nuvarande Trafikverket) fastställt program för åtgärder samt 
riktlinjer angående buller från vägtrafik. Regeringens bedömning är den att följan-
de riktvärde för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bo-
stadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfra-
struktur; 55 dBA ekvivalentnivå utomhus. 
 
 
     (forts) 
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MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
MYN § 60 Dnr 64/10 – 425 forts 
 
BULLER FRÅN VÄGTRAFIK PÅ VÄG 94 (KORSTRÄSKVÄGEN) FÖR 
BOENDE PÅ STAMBANEGATAN 

 
Åtgärdsprogram mot störningar i befintlig bebyggelse av trafikbuller finns, för att 
på sikt uppnå riktvärdet enligt ovan. I en första etapp har Vägverket ett åtgärds-
program för vägtrafiken som omfattar befintliga bostadsmiljöer med buller över-
stigande 65 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Åtgärderna bör i första hand  
leda till begränsningar av inomhusnivåer som överstiger 30 dBA ekvivalentnivå 
och 45 dBA maximalnivå. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Det underlag som finns för bedömning av bullersituationen för boende på Stam-
banegatan verkar vara av sådan karaktär att det inte är aktuellt för myndighets-
nämnden att inhämta ytterligare uppgifter om buller från Trafikverket. Bullernivå-
erna för dessa fastigheter ligger under åtgärdsnivån i Vägverkets ”Bullerskydds-
områden – allmänna råd för Vägverket” publikation 2001:88. 
 
Miljö- och byggkontoret bedömer att bullernivåerna ligger under de riktvärden 
som finns för buller vid vägtrafik under nuvarande trafikförhållanden. 
 
Miljö- och byggkontorets bedömning är alltså att ljudnivåerna som kommer från 
vägtrafiken inte innebär en sådan störning att den orsakar skada eller olägenhet 
för människors hälsa i miljöbalkens mening. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Att lämna klagomålen utan åtgärd då de bullerberäkningar som redovisats för 
Stambanegatan inte överstiger riktvärdena för trafikbuller.  

 
Sändlista: 
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, 942 35 Älvsbyn  
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, 942 35 Älvsbyn  
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, 942 35 Älvsbyn  
 
För kännedom till:  
Trafikverket, Box 805, 971 25 Luleå 

 
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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MYN § 61 Dnr 66/10 - 269 
 
LÄRKAN 22 - FÖRELÄGGANDE ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN 

 
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
BESLUT 
Nämnden beslutar förelägga fastighetsägaren att:  
1) ta bort lösa tegelstenar från taket så snart som möjligt dock senast 15 

november 2010  
2) iordningställa tomten och byggnaderna i enlighet med sitt eget förslag senast 

den 30 juni 2011 
3) efter att tomten är återställd klippa gräset och i övrigt hålla tomten i vårdat 

skick.  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontorets personal noterade vid besök på den rubricerade 
fastigheten den 27 september 2010 att bostadshuset på fastigheten är i dåligt 
skick och behöver rustas upp eller rivas. På taket låg lösa tegelstenar som 
kan falla ned på gatan i samband med snöras eller liknande. Det fanns även 
en hel del byggnadsavfall och gräsmattan var inte klippt – se bilagda foton.  
 
Enligt 3 kap 13 och 17§§ plan och bygglagen ska byggnaders yttre samt 
tomter hållas i ett vårdat skick. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att 
detta sker. Myndighetsnämnden i Älvsbyns kommun är tillsynsmyndighet 
enligt plan- och bygglagen. Nämnden kan med stöd av 10 kap 15§ förelägga 
en fastighetsägare att vidta åtgärder så att plan- och bygglagens bestämmel-
ser följs. Ett föreläggande kan förenas med vite. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att byggnaden och fastigheten i övrigt är i be-
hov av åtgärder snarast då det kan föreligga risk för olyckor med anledning av 
byggnadens och fastighetens skick.  
 
 
Bilagor 
 
1. Skrivelse från miljö- och byggkontoret  

 
 
Handlingar i ärendet: 
Foton från platsbesök 

 


