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 PROTOKOLL 2(23) 
 2011-04-14 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 18 Dnr 0038/11 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2011-04-14 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
• Beslut - Tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till täktverksamhet på 

fastigheten Lappurträsk 1:15 i Älvsbyns kommun. Tillståndet gäller t o m 
31 januari 2017.  

• Beslut – Uppföljning av livsmedelsrevision i Älvsbyns kommun under 
2012.  

• Beslut – Anmälan om vattenverksamhet på fastigheterna Tällberg 1:6 och 
Stockberg 4:1 – föreläggande för Trafikverket att vidta försiktighetsmått i 
samband med planerad vattenverksamhet. 

 
IVL  Svenska Miljöinstitutet 
• Årlig rapportering enligt 25 § NFS 2010:8 (Naturvårdsverkets före-

skrifter). Inga data rapporterade då det saknats personella och ekono-
miska resurser för att genomföra en luftmätning. Mätningar av PM10, 
NO2 och bensen utförda 2003/2004 visade att inga luftkvalitetsnormer 
överskreds. 

 
Energimyndigheten 
• Rapport Småskalig förbränning av fasta biobränslen 
 

KEMI  Kemikalieinspektionen 
• Reach-tillsyn 2012 – samverkansprojekt tillsammans med landets 

kommuner och länsstyrelser 
 

Socialstyrelsen 
• Nationellt tillsynsprojekt om piercing och tatuering 2011-2012. Syftet är 

att verka för en säker piercing och tatuering i landet. Seminarier för 
miljöförvaltningarna. 

 
Fyrkantsmöte i Piteå 2011-03-04 – minnesanteckningar 
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
_____  
 



 PROTOKOLL 3(23) 
 2011-04-14 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 19 Dnr 0039/11 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MYN 2011-04-14 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisade delegationsbeslut. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut och delegationsyttranden 
för perioden 2011-01-18 – 03-21, enligt bilaga. 
 
Räddningstjänsten redovisar delegationsbeslut avseende egen rengöring 
(sotning) för tre fastigheter: Råkan 9, Laduberg 1:28 och Läktaren 11. 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut. 
_____   
 
 
 



 PROTOKOLL 4(23) 
 2011-04-14 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 20 Dnr 0037/11 - 200 
 
ÄNDRING AV DELEGATIONSORDNING F O M 2 MAJ 2011  

 
Myndighetsnämndens beslut 
Anta den reviderade delegationsordningen, enligt bilaga. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
När den nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900) träder i kraft den 2 maj 
2011, kommer befintlig delegationsordning att vara inaktuell. Om en ny inte 
antas, kommer alla ärenden att hamna på myndighetsnämndens bord. 
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har upprättat ett förslag till delega-
tionsordning, vilken ligger till grund till bilagt förslag. 
 
Delegationsordningen har också uppdaterats avseende lagen om brandfarliga 
och explosiva varor (SFS 2010:1011) som trädde i kraft 1 september 2010. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
För att förkorta handläggningstiderna föreslår miljö- och byggkontoret att 
myndighetsnämnden antar den reviderade delegationsordningen. 
_____  

 
 



 PROTOKOLL 5(23) 
 2011-04-14 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 21 Dnr 0036/11 - 216 
 
KORSTRÄSK 1:33, DEL AV - FÖRHANDSBESKED INFÖR NY-
BYGGNAD AV FRITIDSHUS INOM STRANDSKYDDSOMRÅDE 

       Byggreda 72/2011, 216 
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Avslå ansökan om förhandsbesked 
2. Avslå ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 
 
Handläggningsavgift 1 500 kronor  (Avgiften faktureras)  
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning nedan. 
_____   
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för fritidshus med strandskyddsdispens har inkommit 
till miljö- och byggkontoret. 
 
Aktuell del av fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestäm-
melser, och ligger utanför samlad bebyggelse. 
 
7 kap miljöbalken (strandskydd) gäller 100 meter från Korsträskets strand-
linje. 
 
Aktuellt område omfattas av LIS-område i förslag till översiktsplan 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Då det har inkommit flera förfrågningar om byggnationer i aktuellt område, 
bedömer miljö- och byggkontoret att detaljplan bör upprättas, i enlighet med 
5 kap 1 § plan- och bygglagen. 
 
Beredningens förslag till beslut 
1.  Avslå ansökan om förhandsbesked 
2. Avslå ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 
_____   

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

 



 PROTOKOLL 6(23) 
 2011-04-14 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 22 Dnr 0032/11 - 233 
 
HÖNAN 9 - BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV EKONOMIDEL 
AV ENBOSTADSHUS 

  Byggreda 481/2009, 233 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Avslå ansökan om bygglov. 
 
Handläggningsavgift 1 500 kronor  (Avgiften faktureras)  
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning nedan. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med 21 kvm har inkommit till 
miljö- och byggkontoret. Efter tillbyggnaden hamnar garageväggen ca  
1 meter från tomtgräns mot Hönan 10. 
 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1983-11-22.  
Planbestämmelse: B, F, I = Bostadsändamål, friliggande hus, högst en 
våning. 
 
Byggnationen strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att 
den största tillåtna byggnadsarean överskrids med 36 kvm (18 %) samt att 
byggnaden hamnar närmare tomtgräns än 4,5 meter. 
 
Berörd fastighetsägare har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. 
Inga synpunkter har inlämnats. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Då de sammantagna avvikelserna från gällande detaljplan inte kan bedömas 
som mindre, bör myndighetsnämnden avslå ansökan om bygglov. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Avslå ansökan om bygglov. 
_____  

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

 



 PROTOKOLL 7(23) 
 2011-04-14 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 23 Dnr 0034/11 - 233 
 
BRÄNNMARK 1:103 - BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV 
KONTOR  

       Byggreda  18/2011, 233 
Renkronans behandling, Västra Vidselsvägen 5, 942 95  Vidsel 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja ansökan om bygglov. 
 
Handläggningsavgift 5 070 kronor  (Avgiften faktureras)  
 
Upplysningar 
Bygganmälan, med namngiven kvalitetsansvarig, ska lämnas in senast tre 
veckor innan byggnadsarbetena ska påbörjas. 
 
Material- och färgval bör väljas så att de överensstämmer med befintlig 
byggnad. 
 
Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbeten inte har påbörjats inom två år 
eller färdigställts inom fem år från beslut om lov. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av behandlingshem med kontor har 
inkommit till miljö- och byggkontoret. 
 
För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1959-04-09. Planbestämmelse: B, F, 
II = Bostadsändamål och där så prövas lämpligt för handels- hantverks- och 
samlingslokalsändamål, fristående hus, högst två våningar (7,6 meter). Högst 
¼ av fastigheten får bebyggas. 
 
Ansökan strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att 
ändamålet inte uppfylls. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Då syftet med planen inte uppfylls bedöms avvikelsen från gällande detalj-
plan inte vara mindre (8 kap 11 §, plan- och bygglagen), varför bygglovet bör 
avslås. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja ansökan om bygglov. 
_____  
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 2011-04-14 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 24 Dnr 0033/11 - 234 
 
KORSTRÄSK 1:33 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
FÖR FLYTTNING AV BYGGNAD INOM FASTIGHET 

   Byggreda 61/2010, 234 
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Avslå ansökan om bygglov 
2. Avslå ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 
 
Handläggningsavgift 1 500 kronor  (Avgiften faktureras)  
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandeinformation nedan. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för fritidshus med strandskyddsdispens har inkommit 
till miljö- och byggkontoret. 
 
Aktuell del av fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestäm-
melser, och ligger utanför samlad bebyggelse. 
 
7 kap miljöbalken (strandskydd) gäller 100 meter från Korsträskets strand-
linje. 
 
Aktuellt område omfattas av LIS-område i förslag till översiktsplan. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Då det har inkommit flera förfrågningar om byggnationer i aktuellt område, 
bedömer miljö- och byggkontoret att detaljplan bör upprättas, i enlighet med 
5 kap 1 § plan- och bygglagen. 
 
Beredningens förslag till beslut 
1. Avslå ansökan om bygglov 
2. Avslå ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 
_____  
 

Hur man överklagar 
Den som vill överklaga myndighetsnämndens beslut skall skriva till Länsstyrelsen 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. 
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 2011-04-14 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 25 Dnr 0035/11 - 409 
 
TILLSYNS- OCH INSPEKTIONSRAPPORT MYN 2011-04-14 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Lägga tillsyns- och kontrollrapporten till handlingarna. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret har upprättat en rapport över tillsyn och kontroll 
som utförts under tidsperioden enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar lägga tillsyns- och kontrollrapporten till 
handlingarna. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 10(23) 
 2011-04-14 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 26 Dnr 0030/11 - 453 
 
STALLFÖRMANNEN 1 - ANMÄLAN OM 38 § AVFALLSFÖRORD-
NINGEN, ÅTERVINNA ELLER BORTSKAFFA AVFALL 

       Miljöreda 83/2011 MTN 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Avslå xxxxxxxxx xxxxxxxxx anmälan om att elda skräpved (till exempel 
lastpallar) på fastigheten Stallförmannen 1. Med stöd av 26 kap 9 § miljö-
balken och med hänvisning till 2 kap 3 § miljöbalken förbjuds xxxxxxxxxx 
xxxxxxxx (xxxxxx-xxxx) att elda lastpallar och annan skräpved på fastigheten 
Stallförmannen 1. 
 
Beslutet gäller även om det överklagas. 
 
Detta beslut kan överklagas, se överklagande hänvisning nedan.  
_____  
 
Sammanfattning 
xxxxxxxxxx xxxxxxxx har till myndighetsnämnden lämnat in en anmälan om 
att elda skräpved i vedpannan på fastigheten Stallförmannen 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt 38 § avfallsförordningen (2001:1063) ska fastighetsägare eller nytt-
janderättshavare som avser att på fastigheten kompostera eller gräva ned eller 
på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall, anmäla 
detta till kommunen. 
 
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) får en tillsynsmyndighet meddela 
förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken 
samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av 
balken ska efterlevas.       forts 
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MYN § 26 Dnr 0030/11 – 453   forts 
 
STALLFÖRMANNEN 1 - ANMÄLAN OM 38 § AVFALLSFÖRORD-
NINGEN, ÅTERVINNA ELLER BORTSKAFFA AVFALL 

 
En tillsynsmyndighet får enligt 26 kap 26 § miljöbalken bestämma att dess 
beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
 
 
 
 
 
 
Beredningens förslag till beslut 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet gäller även om det överklagas. 
_____  
 
 

 
Hur man överklagar 
Den som vill överklaga myndighetsnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. 
Skrivelsen ska lämnas till Myndighetsnämnden, 942 85  ÄLVSBYN. 
 
Överklagandet ska ha inkommit till myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i 
beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill 
åberopa till stöd för Er talan. 
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MYN § 27 Dnr 0031/11 - 469 
 
KRÅKAN 14 - ÖVERKLAGAN AV AVGIFTSBESLUT 
(LIVSMEDELSKONTROLL) 

       Miljöreda 61/2011 AVG 
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
Ny adress f o m 1/4 2011: xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Vidhålla tidigare beslut och överlämnar härmed överklagan till Länsstyrelsen i 
Norrbottens län.  
 
Myndighetsnämnden noterar att överklagan har inkommit inom föreskriven 
tid. 
 
Bilagor  
1. Delegationsbeslut 2011-03-04, Dnr 0061/2011 AVG 
2. Överklagan, instämplad 2011-03-10 
_____  
 
Sammanfattning 
Xxxxxx xxxxxxxx har överklagat ett beslut om avgift för extra offentlig 
kontroll av livsmedelshanteringen vid Frasses. 
 
Ärendebeskrivning och bakgrund 
Myndighetsnämnden mottog i december 2010 en anmälan om registrering av 
livsmedelsanläggning för Frasses med xxxxx xxxxxxx som livsmedelsföre-
tagare. Kontroll av verksamheten utfördes den 27 december 2010, 12 januari 
och 14 februari 2011. Avgiften för själva registeringen var 759 kr. Någon 
avgift för normal offentlig kontroll (årlig kontrollavgift) har inte tagits ut för 
varken 2010 eller 2011. Den fasta årliga kontrollavgiften omfattar kalenderår 
och får tas ut i förskott. 
 
Enligt 9 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter ska den årliga avgiften betalas med 
helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjats. 
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
kalenderår. 
 
I delegationsbeslut 2011-03-04 Dnr 0061/2011 AVG har beslut tagits om att 
xxxxx xxxxxxx ska betala 3 080 kr för den extra offentliga kontroll som 
utförts. Avgiften grundar sig på den faktiska tiden som är nedlagd på ärendet. 
Kontrolltiden uppgår till fyra (4) timmar och timavgiften är 770 kr.  
 
         forts 
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MYN § 27 Dnr 0031/11 – 469   forts 
 
KRÅKAN 14 - ÖVERKLAGAN AV AVGIFTSBESLUT 
(LIVSMEDELSKONTROLL) 

 
Vid kontroll av livsmedelsverksamheten den 27 december 2010 vid Frasses 
konstaterade Miljö- och byggkontoret bristande efterlevnad av livsmedels-
lagstiftningen. Uppföljning av de konstaterade bristerna har gjorts den 12 
januari 2011 (2,5 tim, inspektion inkl för- och efterarbete) samt 14 februari 
2011 (1,5 tim, inspektion inkl för- och efterarbete). Någon avgift för den 
första kontrollen den 27 december 2010 har inte tagits ut. 
 
Avgift för extra offentlig kontroll ska alltid föranledas av brister i företagets 
efterlevnad av regelverket. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Något fastställande av riskklassificering och beslut om årlig avgift har inte 
gjorts och någon avgift för årlig kontroll har inte tagits ut. Den årliga 
kontrollavgiften baseras på riskklass och erfarenhetsklass. 
 
xxxxx xxxxxxx har tidigare endast fakturerats en avgift på 759 kr för 
registreringen. Miljö- och byggkontoret anser därför att en avgift på 3 080 kr 
för all kontroll som är utfört på anläggningen inte är oskäligt och att xxxxx  
xxxxxxx ska betala för livsmedelskontrollen. 
 
 
Beredningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnden vidhåller tidigare beslut och överlämnar härmed 
överklagan till Länsstyrelsen i Norrbottens län. 
 
Myndighetsnämnden noterar att överklagan har inkommit inom föreskriven 
tid. 
_____  
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MYN § 28 Dnr 0020/11 - 511 
 
LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM FÖRBUD ATT PARKERA 
PÅ STORGATANS VÄSTRA SIDA MELLAN SELHOLMSVÄGEN 
OCH NYGRENSVÄGEN 

         Byggreda 51/2011-511 
Miljö- och byggkontoret, 942 85  ÄLVSBYN 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Återinföra lokal trafikföreskrift avseende parkeringsförbud efter Storgatans 
västra sida mellan Selholmsvägen och Nygrensvägen. 
_____   
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret föreslår att parkeringsförbud återinförs på Stor-
gatan mellan Selholmsvägen och Nygrensvägen. 
 
Bakgrund 
Den 1 juli 2010 upphörde alla lokala trafikföreskrifter som inte överförts 
till dåvarande Vägverkets databas att gälla. Samtliga föreskrifter som fanns 
i kommunens trafikliggare har tidigare överförts men en inventering som 
utförts vintern 2011 visar att det saknas lokala trafikföreskrifter i några 
fall. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att det finns behov av fortsatt parkerings-
förbud efter Storgatan på västra sidan från Selholmsvägen och fram till 
Nygrensvägen. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Nämnden beslutar om lokal trafikföreskrift avseende parkeringsförbud efter 
Storgatan mellan Selholmsvägen och Nygrensvägen enligt upprättat förslag. 
_____  
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MYN § 29 Dnr 0019/11 - 511 
 
LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM FÖRBUD MOT 
PARKERING PÅ BRANDGATAN 

         Byggreda 53/2011-511 
Miljö- och byggkontoret, 942 85  ÄLVSBYN 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Införa lokal trafikföreskrift avseende zon med förbud att parkera på 
Brandgatan mellan Lomstigen och gatans slut. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret föreslår att parkeringsförbud återinförs på 
Brandgatan mellan Lomstigen och gatans slut. 
 
Bakgrund 
Den 1 juli 2010 upphörde alla lokala trafikföreskrifter som inte överförts till 
dåvarande Vägverkets databas att gälla. Samtliga föreskrifter som fanns i 
kommunens trafikliggare har tidigare överförts men en inventering som 
utförts vintern 2011 visar att det saknas lokala trafikföreskrifter i några fall. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att det finns behov av fortsatt parkerings-
förbud på Brandgatan och föreslår införande av en zon med parkeringsför-
bud med undantag för markerade parkeringsplatser. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Nämnden beslutar om lokal trafikföreskrift avseende zon med förbud att 
parkera på Brandgatan enligt upprättat förslag. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 16(23) 
 2011-04-14 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 30 Dnr 0021/11 - 511 
 
LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM FÖRBUD MOT 
OMKÖRNING EFTER ÖSTERMALMSLEDEN 

          Byggreda 55/2011-511 
Miljö- och byggkontoret, 942 85  ÄLVSBYN 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Återinföra lokal trafikföreskrift om förbud mot omkörning efter Öster-
malmsleden på en sträcka 50 meter väster om Tärnstigen och 75 meter öster 
om Tärnstigen. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret föreslår att omkörningsförbud återinförs på 
Östermalmsleden på en sträcka 50 meter väster om Tärnstigen och 75 meter 
öster om Tärnstigen. 
 
Bakgrund 
Den 1 juli 2010 upphörde alla lokala trafikföreskrifter som inte överförts till 
dåvarande Vägverkets databas att gälla. Samtliga föreskrifter som fanns i 
kommunens trafikliggare har tidigare överförts men en inventering som 
utförts vintern 2011 visar att det saknas lokala trafikföreskrifter i några fall. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att det finns behov av fortsatt omkör-
ningsförbud på Östermalmsleden. En trafikföreskrift som gäller för den 
sträcka som nu är utmärkt med omkörningsförbud bör utfärdas. Ungefärlig 
sträckning på Östermalmsleden är från en punkt 50 meter väster om kors-
ningen med Tärnstigen och 75 meter öster om korsningen med samma gata. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Nämnden beslutar om lokal trafikföreskrift om förbud mot omkörning efter 
Östermalmsleden enligt upprättat förslag. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 17(23) 
 2011-04-14 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 31 Dnr 0022/11 - 511 
 
LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM FÖRBUD ATT PARKERA 
PÅ SKOLGATAN MELLAN POSTGRÄND OCH 
ÖSTERMALMSLEDEN 

       Byggreda 56/2011-511 
Miljö- och byggkontoret, 942 85  ÄLVSBYN 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Återinföra lokal trafikföreskrift om förbud att parkera efter Skolgatan i båda 
riktningarna från Postgränd och fram till korsningen med Östermalmsleden. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret föreslår att parkeringsförbud återinförs på Skolgatan 
mellan Postgränd och Östermalmsleden. 
 
Bakgrund 
Den 1 juli 2010 upphörde alla lokala trafikföreskrifter som inte överförts till 
dåvarande Vägverkets databas att gälla. Samtliga föreskrifter som fanns i 
kommunens trafikliggare har tidigare överförts men en inventering som 
utförts vintern 2011 visar att det saknas lokala trafikföreskrifter i några fall. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att det finns behov av fortsatt parkerings-
förbud på Skolgatan och föreslår att parkeringsförbud införs i båda rikt-
ningarna från Postgränd och fram till korsningen med Östermalmsleden. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Nämnden beslutar om lokal trafikföreskrift om förbud att parkera efter 
Skolgatan enligt upprättat förslag. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 18(23) 
 2011-04-14 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 32 Dnr 0024/11 - 511 
 
LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM FÖRBUD ATT PARKERA 
PÅ STÄLLVERKSVÄGENS SYDÖSTRA DEL MELLAN 
FABRIKSGATAN OCH KORSNING MED STRYCKSELSGATAN 
OCH YTTERVÄGEN 

         Byggreda 58/2011-511 
Miljö- och byggkontoret, 942 85  ÄLVSBYN 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Återinföra lokal trafikföreskrift om fortsatt parkeringsförbud på Ställverks-
vägens sydöstra sida på så sätt att parkeringsförbud införs mellan korsningen 
med Fabriksgatan och korsningen med Stryckselsgatan och Yttervägen. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret föreslår att parkeringsförbud återinförs på Ställ-
verksvägens sydöstra del mellan Fabriksgatan och Stryckselsgatan. 
 
Bakgrund 
Den 1 juli 2010 upphörde alla lokala trafikföreskrifter som inte överförts till 
dåvarande Vägverkets databas att gälla. Samtliga föreskrifter som fanns i 
kommunens trafikliggare har tidigare överförts men en inventering som 
utförts vintern 2011 visar att det saknas lokala trafikföreskrifter i några fall. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att det finns behov av fortsatt parkerings-
förbud på Ställverksvägens sydöstra sida och föreslår att parkeringsförbud 
införs mellan korsningen med Fabriksgatan och korsningen med Strycksels-
gatan och Yttervägen. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Nämnden beslutar om lokal trafikföreskrift om förbud att parkera efter 
Ställverksvägen enligt upprättat förslag. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 19(23) 
 2011-04-14 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 33 Dnr 0023/11 - 511 
 
LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM FÖRBUD ATT PARKERA 
PÅ FLUXENVÄGEN MELLAN NYGRENSVÄGEN OCH 
SKOLGATAN 

        Byggreda 59/2011-511 
Miljö- och byggkontoret, 942 85  ÄLVSBYN 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Återinföra lokal trafikföreskrift om förbud att parkera efter Fluxenvägen i 
båda riktningarna från korsningen med Nygrensvägen och till korsningen 
med Skolgatan. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret föreslår att parkeringsförbud återinförs på Fluxen-
vägen mellan Nygrensvägen och Skolgatan. 
 
Bakgrund 
Den 1 juli 2010 upphörde alla lokala trafikföreskrifter som inte överförts till 
dåvarande Vägverkets databas att gälla. Samtliga föreskrifter som fanns i 
kommunens trafikliggare men en inventering som utförts vintern 2011 visar 
att det saknas lokala trafikföreskrifter i några fall. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att det finns behov av fortsatt parkerings-
förbud på Fluxenvägen och föreslår att parkeringsförbud införs i båda rikt-
ningarna från korsningen med Nygrensvägen och till korsningen med Skol-
gatan. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Nämnden beslutar om lokal trafikföreskrift om förbud att parkera efter 
Fluxenvägen enligt upprättat förslag. 
____  
 
 



 PROTOKOLL 20(23) 
 2011-04-14 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 34 Dnr 0025/11 - 511 
 
LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM FÖRBUD MOT TRAFIK 
MED MOTORDRIVET FORDON PÅ POPPELGATAN 

          Byggreda 62/2011-511 
Miljö- och byggkontoret, 942 85  ÄLVSBYN 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Återinföra lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivet 
fordon på en 20 meter lång sträcka av Poppelgatans nordöstra del närmast 
Lomtjärnsgatan med undantag för fordon med tillstånd. Fordon som 
används vid tjänstgöring, utryckning, renhållning och snöröjning, ges 
tillstånd enligt föreskriften. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret föreslår att förbud mot trafik med motordrivet 
fordon införs på en 20 meter lång sträcka av Poppelgatans nordöstra del 
närmast Lomtjärnsgatan.  
 
Bakgrund 
Den 1 juli 2010 upphörde alla lokala trafikföreskrifter som inte överförts till 
dåvarande Vägverkets databas att gälla. Samtliga föreskrifter som fanns i 
kommunens trafikliggare har tidigare överförts men en inventering som 
utförts vintern 2011 visar att det saknas lokala trafikföreskrifter i några fall. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att det finns behov av fortsatt förbud 
mot genomfartstrafik på Poppelgatan. Gatan är en gårdsmiljö där en lugn 
trafikmiljö bör eftersträvas. Det finns andra gator som är bättre lämpade för 
genomfartstrafik. Förbudet bör kunna medge viss trafik med tillstånd för att 
undvika farliga situationer med backande fordon. Fordon som används vid 
tjänstgöring på gatan som utryckningsfordon, renhållning och snöröjning 
bör ges tillstånd enligt föreskriften. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Nämnden beslutar om lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med 
motordrivet fordon på en 20 meter lång sträcka av Poppelgatans nordöstra 
del närmast Lomtjärnsgatan med undantag för fordon med tillstånd enligt 
förslag. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 21(23) 
 2011-04-14 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 35 Dnr 0027/11 - 511 
 
LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM FÖRBUD ATT PARKERA 
PÅ NYGRENSVÄGEN 

        Byggreda 63/2011-511 
Miljö- och byggkontoret, 942 85  ÄLVSBYN 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Återinföra lokal trafikföreskrift om förbud att parkera efter Nygrensvägen 
mellan korsningen med Domarstigen och Sihedsgatan på gatans nordvästra 
sida. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret föreslår att parkeringsförbud återinförs på 
Nygrensvägen mellan Domarstigen och Sihedsgatan. 
 
Bakgrund 
Den 1 juli 2010 upphörde alla lokala trafikföreskrifter som inte överförts till 
dåvarande Vägverkets databas att gälla. Samtliga föreskrifter som fanns i 
kommunens trafikliggare men en inventering som utförts vintern 2011 visar 
att det saknas lokala trafikföreskrifter i några fall. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att det finns behov av fortsatt parkerings-
förbud på Nygrensvägen i anslutning till folkhögskolan och föreslår att 
parkeringsförbud införs mellan korsningen med Domarstigen och Siheds-
gatan på gatans nordvästra sida. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Nämnden beslutar om lokal trafikföreskrift om förbud att parkera efter 
Nygrensvägens nordvästra sida enligt upprättat förslag. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 22(23) 
 2011-04-14 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 36 Dnr 0028/11 - 511 
 
LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM FÖRBUD ATT PARKERA 
PÅ GAMMELVÄGEN 

       Byggreda 64/2011-511 
Miljö- och byggkontoret, 942 85  ÄLVSBYN 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Återinföra lokal trafikföreskrift om förbud att parkera efter Gammelvägens 
båda sidor från Nygrensvägen och fram till korsningen med Östermalms-
leden. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret föreslår att parkeringsförbud återinförs på Gammel-
vägen mellan Nygrensvägen och Östermalmsleden. 
 
Bakgrund 
Den 1 juli 2010 upphörde alla lokala trafikföreskrifter som inte överförts till 
dåvarande Vägverkets databas att gälla. Samtliga föreskrifter som fanns i 
kommunens trafikliggare men en inventering som utförts vintern 2011 visar 
att det saknas lokala trafikföreskrifter i några fall. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att det finns behov av fortsatt parkerings-
förbud på Gammelvägens båda sidor från Nygrensvägen och fram till kors-
ningen med Östermalmsleden. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Nämnden beslutar om lokal trafikföreskrift om förbud att parkera efter 
Gammelvägen enligt upprättat förslag. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 23(23) 
 2011-04-14 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 37 Dnr 0026/11 - 511 
 
LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM ATT KORSNINGEN 
MELLAN STORGATAN OCH NYVÄGEN SKA VARA 
CIRKULATIONSPLATS 

       Byggreda 65/2011-511 
Miljö- och byggkontoret, 942 85  ÄLVSBYN 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Införa lokala trafikföreskrifter att korsningen där Storgatan och Nyvägen 
möts ska vara cirkulationsplats. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Det saknas lokala trafikföreskrifter om att korsningen Storgatan – Nyvägen 
ska vara cirkulationsplats. Därför föreslås nämnden besluta om nya trafik-
föreskrifter där detta fastställs. 
 
Bakgrund 
Korsningen mellan Storgatan och Nyvägen är en korsning där två olika väg-
hållare är inblandade. Trafikverket är väghållare på sydöstra delen av 
Nyvägen genom cirkulationsplatsen i den aktuella korsningen och nordvästra 
delen av Storgatan från korsningen i riktning mot järnvägen. Kommunen är 
väghållare på övre delen av Storgatan i sydöstlig riktning från den aktuella 
korsningen samt Nyvägen från korsningen i nordostlig riktning. 
 
Det saknas lokala trafikföreskrifter för cirkulationsplatsen vilket innebär att 
den i juridisk mening inte är en cirkulationsplats. Ingen av väghållarna har 
påtalat behovet av lokala trafikföreskrifter till trafiknämnden när cirkulations-
platsen anlades. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret anser att nämnden bör besluta att korsningen mellan 
Storgatan och Nyvägen ska vara cirkulationsplats. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar om lokala trafikföreskrifter att korsningen där 
Storgatan och Nyvägen möts ska vara cirkulationsplats enligt bilagt förslag. 
_____  
 
 

 


