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 PROTOKOLL 2(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
MYN § 38 Dnr 0055/11 - 000 
 
DELGIVNINGAR MYN 2011-06-08 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
• Beslut – Länsstyrelsen bifaller Naturvårdsverkets överklagande och 
upphäver beslutet att meddela strandskyddsdispens (Myndighetsnämndens 
beslut 2009-08-27, dnr 65/09 –218). Lst dnr 505-12115-09. (MYN dnr 287/09) 

• Beslut –  Tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till täktverksamhet på fastig-
heten Fleviken 2:1. Tillståndet gäller t o m 2016-09-30. Lst dnr 551-439-11. 
(MYN dnr 494/10-NAT).  
• Beslut – Bildande av naturreservatet Arvidsträskberget i Älvsbyns 
kommun  Lst dnr 511-3630-09. (MYN dnr 418/09, 429).  
• Slutrapport Pilotprojekt: Effektiva planeringsprocesser – strategier för 
ytstora kommuner med liten befolkning 
 
Miljö- och byggkontoret 
• Polisanmälan av bilskrotningsverksamhet 
• Inkommet klagomål gällande olägenhet från katter samt svar 
• Redovisning av delårsrapporten t o m april för miljö/bygg/räddning 
 
Miljödepartementet 
• Beslut om att utse Natura 2000-områden till särskilda bevarandeområden  
 
Socialstyrelsen 
• Radon i skolor och förskolor – uppföljning av miljömålet God bebyggd 
miljö 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
• Rapporten Samhällsbyggande för klimatet – kommuner och landsting 
som visar vägen 
 
Jordbruksverket 
• Besvarad enkät om offentlig kontroll av animaliska biprodukter 
 
Boverket 
• Informationsinsatser från Boverket om den nya plan- och bygglagen  
     forts 
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 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 38 Dnr 0055/11 – 000  forts 
 
DELGIVNINGAR MYN 2011-06-08 
 
Domstolsverket 
• Mark- och miljödomstolar bildas den 2 maj 2011  
 
Metria 
• Lantmäteriet, division Metrias verksamhet övergår till Metria AB 
 
Fiskeriverket 
• Noteria - Nyheter om fisk och fiske från Fiskeriverket nr 1 2011  
 
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 4(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 39 Dnr 0056/11 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MYN 2011-06-08 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisade delegationsbeslut. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut och delegationsyttranden 
för perioden 2011-03-22 – 05-16, enligt bilaga. 
 
Dessutom tillkommer ett beslut om dispens från hämtning av komposterbart 
avfall för fastigheten Kålroten3, ägare Simon Karlsson.  
 
Räddningstjänsten redovisar delegationsbeslut avseende egen rengöring 
(sotning) för två fastigheter: Muskus 6:1 och Ärtan 2. 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 5(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 40 Dnr 0065/11 - 209 
 
RIKTLINJER FÖR BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER UTANFÖR 
DETALJPLAN OCH SAMMANHÅLLEN BEBYGGELSE 

       Byggreda 0197/2011  213 
Myndighetsnämnden 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Enligt bestämmelserna i 9 kap 6 § plan- och bygglagen (PBL), krävs inte 
bygglov för en- och tvåbostadshus utanför detaljplan och sammanhållen 
bebyggelse för att:  
1. utföra kompletteringsåtgärder, såsom mindre tillbyggnader, på upp  

till 50 % av huvudbyggnadens/bostadshusets byggnadsarea upp till  
40 kvm per tomt. 

2. uppföra eller bygga till en eller flera komplementbyggnader upp till en 
sammanlagd byggnadsarea på 40 kvm per tomt. Komplementbyggnaden 
får inte vara större än 50 % av den befintliga huvudbyggnadens/komp-
lementbyggnadens byggnadsarea och dess nockhöjd får inte överskrida 
huvudbyggnadens nockhöjd. 

 
Utöver ovan angiven area tillåts ytterligare bygglovsbefriade åtgärder som 
återfinns i 9 kap 4 § PBL.  
 
För alla bygglovsbefriade åtgärder krävs att grannes medgivande finns om 
byggnation sker närmare tomtgräns än 4,5 meter. 
 
Det tidigare dokumentet ”Förslag till förtydligande av regler/riktlinjer på 
bygglovbefriade kompletteringsåtgärder utanför detaljplan och samlad 
bebyggelse” som myndighetsnämnden i Älvsbyn tog 2008-06-12, § 36, upp-
hävs. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden har 2008-06-12, § 36, beslutat om riktlinjer vad gäller 
förslag till förtydligande av regler/riktlinjer på bygglovsbefriade komplet-
teringsåtgärder utanför detaljplan och samlad bebyggelse. Då en ny plan- och 
bygglag har trätt i kraft, 2 maj 2011, hänvisar beslutet till fel paragrafer, varför 
ärendet måste tas upp igen. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Det tidigare beslutet har fungerat bra som riktlinje och miljö- och bygg-
kontoret ser ingen anledning att ändra på tidigare beslut. Ett förtydligande om 
att bygglovsfriheten enbart gäller en- och tvåbostadshus bör dock göras. 
 
          forts 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 40 Dnr 0065/11 – 209  forts 
 
RIKTLINJER FÖR BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER UTANFÖR 
DETALJPLAN OCH SAMMANHÅLLEN BEBYGGELSE 

 
 
Beredningens förslag till beslut 
Med hänvisning till bestämmelserna i 9 kap 6 § plan- och bygglagen (PBL), 
beslutar myndighetsnämnden att bygglov för en- och tvåbostadshus utanför 
detaljplan och sammanhållen bebyggelse inte krävs för att:  
1 utföra kompletteringsåtgärder, såsom mindre tillbyggnader, på upp  

till 50 % av huvudbyggnadens/bostadshusets byggnadsarea upp till  
40 kvm per tomt. 

2 uppföra eller bygga till en eller flera komplementbyggnader upp till en 
sammanlagd byggnadsarea på 40 kvm per tomt. Komplementbyggnaden 
får inte vara större än 50 % av den befintliga huvudbyggnadens/komp-
lementbyggnadens byggnadsarea och dess nockhöjd får inte överskrida 
huvudbyggnadens nockhöjd. 

 
Utöver ovan angiven area tillåts ytterligare bygglovsbefriade åtgärder som 
återfinns i 9 kap 4 § PBL.  
 
För alla bygglovsbefriade åtgärder krävs att grannes medgivande finns om 
byggnation sker närmare tomtgräns än 4,5 meter. 
 
Det tidigare dokumentet ”Förslag till förtydligande av regler/riktlinjer på 
bygglovbefriade kompletteringsåtgärder utanför detaljplan och samlad 
bebyggelse” som myndighetsnämnden i Älvsbyn tog 2008-06-12, § 36, bör 
upphävas. 
_____ 
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MYN § 41 Dnr 0066/11 - 213 
 
RIKTLINJER FÖR BYGGNATION NÄRA TOMTGRÄNS 

 
Myndighetsnämnden, Älvsbyn 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
För mindre avvikelse från detaljplan när det gäller placering av byggnad på 
punktprickad mark inom detaljplan samt inom fastighet utanför detaljplan, 
gäller att ingen del av utbyggnaden, inkl takutsprång, får komma närmare 
tomtgräns än 1,5 m. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden bör fastställa vad som kan betraktas som mindre 
avvikelse från detaljplan när det gäller placering av byggnad på punktprickad 
mark inom detaljplan samt inom fastighet utanför detaljplan. 
 
Myndighetsnämnden 
Nämnden diskuterar ärendet. Man anser att minsta avstånd till gator bör vara 
1,5 m för att underlätta för snöröjning vintertid. Samma avstånd bör gälla 
mot tomtgräns så att man t ex kan resa en stege mot huset inom den egna 
tomten.  
_____ 
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MYNDIGHETSNÄMNDEN 
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MYN § 42 Dnr 0064/11 - 213 
 
FASTSTÄLLANDE AV OMRÅDEN INOM SAMMANHÅLLEN 
BEBYGGELSE 

      Byggreda 0199/2011  213 
Miljö- och byggkontoret, 942 85  ÄLVSBYN 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Utse nedanstående områden till sammanhållen bebyggelse 
 
1. Avgränsade områden över östra delen av Korsträsk 
2. Avgränsade områden över Övre Tväråsel 
3. Avgränsade områden för Vistbacka 
4. Avgränsade områden för Bredsel och Trångfors 
5. Avgränsade områden för Nystrand 
6. Avgränsade områden för Tvärån 
7. Avgränsade områden för Granträsk 
8. Avgränsade områden för Nedre Tväråsel 
9. Avgränsade områden för Norra Byn och Nygård 
10. Avgränsade områden för Nybyn 
11. Avgränsade områden vid Pålsträsk 
12. Avgränsade områden vid Stockfors 
13. Avgränsade områden vid Sågfors 
14. Avgränsade områden vid Vistbäcken 
15. Avgränsade områden vid Vistträsk 
16. Avgränsade områden vid Övrabyn och Kolkstrand 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret har upprättat ett förslag över områden som kan 
klassificeras som sammanhållen bebyggelse. Det är samma områden som 
tidigare klassades som samlad bebyggelse som föreslås klassificeras som 
sammanhållen bebyggelse. 
 
Föreslagna områden är (enligt kartbilaga): 
1. Avgränsade områden över östra delen av Korsträsk 
2. Avgränsade områden över Övre Tväråsel 
3. Avgränsade områden för Vistbacka 
4. Avgränsade områden för Bredsel och Trångfors 
5. Avgränsade områden för Nystrand 
6. Avgränsade områden för Tvärån 
7. Avgränsade områden för Granträsk 
8. Avgränsade områden för Nedre Tväråsel 
9. Avgränsade områden för Norra Byn och Nygård 
10. Avgränsade områden för Nybyn 
11. Avgränsade områden vid Pålsträsk    forts 
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MYN § 42 Dnr 0064/11 – 213  forts 
 
FASTSTÄLLANDE AV OMRÅDEN INOM SAMMANHÅLLEN 
BEBYGGELSE 

 
 
12 Avgränsade områden vid Stockfors 
13 Avgränsade områden vid Sågfors 
14 Avgränsade områden vid Vistbäcken 
15 Avgränsade områden vid Vistträsk 
16 Avgränsade områden vid Övrabyn och Kolkstrand 

 
 
Bakgrund 
I den nya plan- och bygglagen som började gälla den 2 maj 2011 finns 
begreppet samlad bebyggelse inte längre, utan istället ska kommunen 
bestämma område med sammanhållen bebyggelse. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att de områden som tidigare har beslutats 
vara samlad bebyggelse fortsättningsvis ska vara sammanhållen bebyggelse. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Utse de områden som tidigare klassades som samlad bebyggelse till samman-
hållen bebyggelse. 
_____  
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MYN § 43 Dnr 0058/11 - 216 
 
SÖDRA VISTTRÄSK 1:6 - FÖRHANDSBESKED INFÖR 
AVSTYCKNING 

      Byggreda 0187/2011, 233 
 
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Meddela positivt förhandsbesked under förutsättning att avlopp och infart 

kan anordnas på lämpligt sätt 
2. Avslå dispens från strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken 
 
Handläggningsavgift 3 344 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Förhandsbesked är giltigt om bygglov söks inom två år efter det att beslutet 
om förhandsbesked vunnit laga kraft. 
 
Beslut om förhandsbesked innebär inte att byggnadsarbeten får påbörjas.  
 
Tillstånd krävs för anläggande av enskilt avlopp, kontakta miljökontoret för 
mer information. 
 
För anordnande av infart mot väg 648 krävs tillstånd från Trafikverket. 
_____   
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked inför avstyckning av en ca 1 ha stor fastighet har 
inkommit till miljö- och byggkontoret. 
 
Aktuell del av fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmel-
ser och ligger utanför sammanhållen bebyggelse.  
 
Fastigheten omfattas delvis av 7 kap miljöbalken (strandskydd). Området finns 
inte med i förslag till LIS-områden i Älvsbyns kommuns översiktsplan. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Tre av fyra sakägare har 
yttrat sig och har ingen erinran. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Inga planmässiga eller andra hinder finns mot en byggnation. 
 
Då inga särskilda skäl finns för dispens från 7 kap miljöbalken (strandskydd) 
ska byggnation ske minst 100 meter från strandlinje. 
          forts 
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MYN § 43 Dnr 0058/11 – 216  forts 
 
SÖDRA VISTTRÄSK 1:6 - FÖRHANDSBESKED INFÖR 
AVSTYCKNING 

 
 
Beredningens förslag till beslut 
1. Meddela positivt förhandsbesked under förutsättning att avlopp och infart 

kan anordnas på lämpligt sätt 
2. Avslå dispens från strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken 
_____  
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MYN § 44 Dnr 0052/11 - 231 
 
MUSKUS 3:16 - NYBYGGNAD AV TRANSFORMATORSTATION 
INOM STRANDSKYDDSOMRÅDE 

       Byggreda 0176/2011  231 
Vattenfall eldistribution, 971 77  Luleå 
 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Bygglov beviljas 
2. Dispens från 7 kap miljöbalken (strandskydd) beviljas 
 
Handläggningsavgift 10 700 kronor  (Avgiften faktureras)  
 
Upplysningar 
Kontrollansvarig krävs ej. 

Konstruktionen ska dimensioneras av sakkunnig.  

Byggnadsmaterial ska ha bestyrkta egenskaper.  

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats.  

Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas.  

Tekniskt samråd krävs ej, om inte byggherren begär ett.  

Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom strand-
skyddsområde har inkommit till miljö- och byggkontoret. 
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
inte inom sammanhållen bebyggelse. 
 
Berörd fastighetsägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inget svar har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Åtgärden överensstämmer med bestämmelserna i plan- och bygglagen. 
 
En transformatorstation kan bara placeras på ett visst avstånd från kraftled-
ningar och brukarna. I det här fallet är det inte möjligt att placera stationen 
utanför strandskyddat område. Dessutom finns ett stort allmänt intresse att 
stationen byggs samt att det inte orsakar någon privat zon runt transformator-
stationen. 
          forts 
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MYN § 44 Dnr 0052/11 – 231  forts 
 
MUSKUS 3:16 - NYBYGGNAD AV TRANSFORMATORSTATION 
INOM STRANDSKYDDSOMRÅDE 

 
 
Som särskilda skäl för dispens från strandskyddet anges 7 kap 18 c § 3 och 5 
miljöbalken. 
 
Beredningens förslag till beslut 
1. Bygglov beviljas 
2. Dispens från 7 kap miljöbalken (strandskydd) beviljas 
_____  
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MYN § 45 Dnr 0053/11 - 231 
 
ARVIDSTRÄSK 2:19 - NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS INOM 
STRANDSKYDDSOMRÅDE 

      Byggreda 0177/2011 231 
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Anmälan om rivning bekräftas 
2. Bygglov beviljas 
3. Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd krävs enligt 1 § och 14 § 

lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring mm. 
4. Dispens från 7 kap miljöbalken (strandskydd) beviljas 
5. Tomtplatsavgränsning sammanfaller med fastighetsgränserna 
 
Handläggningsavgift 17 054 kronor  (Avgiften faktureras)  
 
Upplysningar 
Kontrollansvarig: Kenneth Sjödin, Klass K, Vilhelmsvägen 12, 941 91 Piteå. 

Konstruktionen ska dimensioneras av sakkunnig.  

Byggnadsmaterial ska ha bestyrkta egenskaper.  

Rivningsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats.  

Kontrollplan (tidigare rivningsplan) ska inlämnas innan startbesked för 
rivningen meddelats. 
 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats.  

Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked för byggnationen meddelats.  

Tekniskt samråd krävs.  

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd ska uppvisas innan 
byggnadsarbetena får påbörjas. 
 
Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 
 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de har fått del av beslutet 
om de har tänkt att överpröva beslutet om dispens från strandskydds-
bestämmelserna. 
 
För ny eller ändrad installation av enskild VA-anläggning krävs tillstånd från 
miljökontoret. Kontakta miljöinspektörerna för mer information. 

_____   
          forts 
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MYN § 45 Dnr 0053/11 – 231  forts 
 
ARVIDSTRÄSK 2:19 - NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS INOM 
STRANDSKYDDSOMRÅDE 

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus inom strandskyddsområde 
har inkommit till miljö- och byggkontoret. Fritidshuset ska ersätta en befintlig 
stuga som rivs i samband med byggnationerna. 
 
Fastigheten ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser samt utanför 
sammanhållen bebyggelse. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Ingen erinran har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret har inte funnit några hinder mot en byggnation. 
 
Den nya byggnaden kommer att placeras ca 4 meter längre från stranden än 
tidigare. Ingen utökning av den privata zonen kommer att ske och därmed 
kommer allmänheten utan hinder att kunna färdas längs stranden. 
 
Som särskilt skäl anges 7 kap 18 c § 1. 
 
Beredningens förslag till beslut 
1. Anmälan om rivning bekräftas 
2. Bygglov beviljas 
3. Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd krävs enligt 1 § och 14 § 

lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring mm. 
4. Dispens från 7 kap miljöbalken (strandskydd) beviljas 
5. Tomtplatsavgränsning sammanfaller med fastighetsgränserna 

_____   
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MYN § 46 Dnr 0062/11 - 231 
 
PETBERGSLIDEN 1:37 - ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR 
NYBYGGNAD AV FÖRRÅD OCH GÄSTSTUGA 

   Byggreda 0119/2011  231 
xxxxxxx xxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov. 
 
Handläggningsavgift 3 822 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från beslut om lov. 
 
Byggprodukter ska ha bestyrkta egenskaper. 
 
Anmäld kvalitetsansvarig: Ingrid Lindgren, Rengatan 25, 943 33  Öjebyn 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd och gäststuga har inkommit till 
miljö- och byggkontoret. 
 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd1981-02-17.  
Planbestämmelse: B, F, I = bostadsändamål, friliggande hus, högst en våning. 
 
Byggnationerna strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att 
den största tillåtna byggrätten överskrids samt att byggnaderna placeras när-
mare tomtgräns än 6 meter. Tillåten byggnadsarea är 80 kvm och efter bygg-
nationerna överskrids den med 42 kvm, dvs 52 %. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Ett svar utan erinran har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Tumregeln, vad gäller överskriden byggrätt, är i storleksordningen 10 %. 
Därför bedömer miljö- och kontoret att åtgärden inte kan rymmas inom 
begreppet mindre avvikelse, varför ansökan bör avslås.  
 
Beredningens förslag till beslut 
Bygglov beviljas. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 17(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 47 Dnr 0044/11 - 233 
 
PETBERGSLIDEN 1:71 - NYBYGGNAD AV FÖRRÅD MED 
ÖVERNATTNING INOM STRANDSKYDDSOMRÅDE 

       Byggreda 0156/2011  233 
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Bygglov avslås 
2. Dispens från 7 kap miljöbalken (strandskydd) avslås  
 
Handläggningsavgift 4 650 kronor  (Avgiften faktureras)  
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se nedan 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus med övernattningsmöjligheter 
har inkommit till miljö- och byggkontoret. Uthuset är 100 kvm, varav 17 kvm 
ska vara för övernattning. Byggnaden placeras inom strandskyddsområde. 
 
För det aktuella området har ett positivt förhandsbesked meddelats samt en 
dispens från 7 kap miljöbalken (strandskydd). Länsstyrelsen har dock upphävt 
dispensen, som nu är föremål för överprövning i miljödomstolen. Därmed 
finns ingen giltig strandskyddsdispens på den aktuella byggplatsen. 
 
Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig och ta ställning till om han önskar 
ändra sin ansökan så att byggnaden hamnar utanför strandskyddsområde. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inget yttrande har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
I dagsläget finns inga särskilda skäl för en dispens från 7 kap 18 c § miljö-
balken (strandskydd), varför det inte är lämpligt att bevilja bygglov. Området 
är utpekat som ett LIS-område i förslaget till Älvsbyns kommuns översikts-
plan och om den antas kan förutsättningarna för byggnation förändras. 
 
Beredningens förslag till beslut 
1. Bygglov avslås 
2. Dispens från 7 kap miljöbalken (strandskydd) avslås  
_____  
          forts 



 PROTOKOLL 18(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 47 Dnr 0044/11 – 233  forts 
 
PETBERGSLIDEN 1:71 - NYBYGGNAD AV FÖRRÅD MED 
ÖVERNATTNING INOM STRANDSKYDDSOMRÅDE 

 
 
 

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 19(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 48 Dnr 0045/11 - 233 
 
LÖPAREN 8 - NYBYGGNAD AV CARPORT SAMT TILLBYGGNAD 
AV FÖRRÅD 

       Byggreda 0167/2011, 233 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov. Dock får ingen del av utbyggnaden, inkl takutsprång, komma 
närmare tomtgräns än 1,5 m. 
 
Handläggningsavgift 3 505 kronor  (Avgiften faktureras)  
 
Upplysningar 
Kontrollansvarig krävs ej. 

Konstruktionen ska dimensioneras av sakkunnig. 

Byggnadsmaterial ska ha bestyrkta egenskaper. 

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 

Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas. 

Tekniskt samråd krävs ej, om inte byggherren begär ett. 

Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport och tillbyggnad av fristående 
förråd har inkommit till miljö- och byggkontoret. 
 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1973-08-09.  
Planbestämmelser: B, F, I = bostadsändamål, friliggande hus, högst en våning. 
 
Byggnationen strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att 
den största tillåtna byggnadsarean (200 kvm) överskrids med 51 kvm (25,8 %) 
samt att carporten placeras ca 0,9 meter från tomtgräns mot Löparen 7. 
Förrådet placeras ca 3 meter från tomtgräns mot Löparen 7. 
 
Berörd granne har beretts möjlighet att yttra sig och har anmärkt mot 
avståndet till tomtgräns. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 20(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 48 Dnr 0045/11 – 233  forts 
 
LÖPAREN 8 - NYBYGGNAD AV CARPORT SAMT TILLBYGGNAD 
AV FÖRRÅD 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Den allmänt accepterade tumregeln gällande överskriden byggrätt är satt till 
10 %. Det ska också göras en bedömning av de sammantagna avvikelserna. I 
och med detta bedömer miljö- och byggkontoret att avvikelserna inte är att 
anse som små och bygglov bör avslås.  
 
Beredningens förslag till beslut 
Bygglov beviljas 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 21(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 49 Dnr 0050/11 - 233 
 
KÖRAREN 3 - TILLBYGGNAD AV GARAGE OCH NYBYGGNAD 
AV CARPORT 

      Byggreda 0171/2011  233 
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx  
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Avslå ansökan om bygglov. 
 
Handläggningsavgift 800 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se nedan.  
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport och tillbyggnad av garage har 
inkommit till miljö- och byggkontoret.  
 
För fastigheten gäller detaljlplan, fastställd 1980-01-15. Planbestämmelser: B, 
F, I = bostadsändamål, friliggande byggnader, högst en våning. 
 
Byggnationen strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att 
den största tillåtna byggnadsarean (200 kvm) överskrids med 122 kvm, dvs 
61 % samt att avstånd till tomtgräns mot Köraren 3 blir ca 1,5 meter. 
 
Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig. Inga synpunkter har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Avvikelserna i ärendet bedöms inte omfattas av begreppet ”liten avvikelse” 
som återfinns i 9 kap 31 § 3 plan- och bygglagen. Därför bör ansökan avslås. 
_____  
 

 
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 22(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 50 Dnr 0051/11 - 233 
 
KÖRAREN 1 - ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR INGLASNING AV 
ALTAN 

      Byggreda 0173/2011  233 
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov. 
 
Handläggningsavgift 3 504 kronor  (Avgiften faktureras)  
 
Upplysningar 
Kontrollansvarig krävs ej.  

Konstruktionen ska dimensioneras av sakkunnig. 

Byggnadsmaterial ska ha bestyrkta egenskaper. 

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 

Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas.  

Tekniskt samråd krävs ej, om inte byggherren begär ett.  

Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av inglasad altan har inkommit till miljö- 
och byggkontoret. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan, fastställd 1980-01-15, Planbestämmelser: B, 
F, I = bostadsändamål, friliggande byggnader, högst en våning. 
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att den 
största tillåtna byggnadsarean (200 kvm) överskrids med 22 kvm, dvs 11 %. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Ingen erinran har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Avvikelsen från detaljplan bedöms vara liten, i enlighet med 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen, varför bygglov bör beviljas. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bygglov beviljas. 
_____  



 PROTOKOLL 23(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 51 Dnr 0060/11 - 233 
 
SVALAN 7 - ÄNDRING AV PLANLÖSNING OCH UPPFÖRANDE 
AV KUNDVAGNSGARAGE 

       Byggreda 0021/2011  233 
Coop Norrbotten, Box 858, 971 27  Luleå 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov. 
 
Handläggningsavgift 3 354 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
För säkerställande av hantering av livsmedel under byggnadstiden, uppmanas 
byggherren att kontakta miljöinspektör Therese Nilsson innan byggnads-
arbetena påbörjas. 
 
Ändring av VA och inkoppling av fjärrvärme sköts av Älvsbyns Energi. 
 
Avväxling av bärande vägg ska konstrueras av sakkunnig. 
 
Byggnadsmaterial ska ha bestyrka egenskaper. 
 
OVK-besiktning ska göras efter ombyggnation av ventilationssystemet. 
 
Byggsamråd krävs ej, om byggherren inte begär ett. 
 
Antalet hcp-platser ska vara oförändrat. 
 
Placering av kundvagnsgaragen får inte försvåra/hindra användandet av 
ramperna. 
 
Bygglovet upphör att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från dagen om beslut om lov. 
 
Kvalitetsansvarig är: Joakim Persson, klass K,  c/o a och d arkitektkontor, 
Varvsgatan 41, 973 32 Luleå. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av kundvagnsgarage och bygganmälan 
för ändring av planlösning, bärande konstruktion samt ventilation. 
 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1985. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 24(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 51 Dnr 0060/11 – 233 - forts 
 
SVALAN 7 - ÄNDRING AV PLANLÖSNING OCH UPPFÖRANDE 
AV KUNDVAGNSGARAGE 

 
Byggnationerna av kundvagnsgaragen strider mot bestämmelserna i gällande 
detaljplan på så vis att det ena garaget placeras på punktprickad mark, dvs 
mark som inte får bebyggas. 
 
Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Avvikelsen från detaljplanen bedöms som mindre och bör godtas. Bygglov 
kan därför beviljas med mindre avvikelse enligt 8 kap 11 § plan- och bygg-
lagen. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 25(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 52 Dnr 0054/11 - 233 
 
SKENAN 1 - TILLBYGGNAD AV GARAGE SAMT NYBYGGNAD AV 
CARPORT OCH ENTRÉ 

       Byggreda 0179/2011  233 
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx  
 

Myndighetsnämndens beslut 
Avslå ansökan om bygglov. 
 
Handläggningsavgift 800 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se nedan 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport samt tillbyggnad av garage och 
entré har inkommit till miljö- och byggkontoret 
 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1977-03-17. Planbestämmelser: B, F, 
I = bostadsändamål, friliggande byggnader, högst en våning. 
 
Byggnationen strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att 
den största tillåtna byggnadsarean (200 kvm) överskrids med 137 kvm, dvs 
68,5 % samt att avstånd till tomtgräns mot Skenan 2 blir ca 2,1 meter. 
Carporten placeras ca 2,5 meter från tomtgräns mot väg samt att den delvis 
hamnar på punktprickad mark, dvs mark som inte får bebyggas. 
 
Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig. En granne godkänner inte  
tillbyggnaden och en har inte svarat. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Avvikelserna i ärendet bedöms inte omfattas av begreppet ”liten avvikelse” 
som återfinns i 9 kap 31 § 3 plan- och bygglagen. Därför bör ansökan avslås. 
_____  
 

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 26(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 53 Dnr 0061/11 - 233 
 
BODSTRAND 1:3 - TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS SAMT 
RIVNING AV BYGGNAD INOM STRANDSKYDDSOMRÅDE 

       Byggreda 0117/2011  233 
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Rivningsanmälan bekräftas 
2.   Bygglov beviljas 
3. Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd krävs enligt 1 § och 14 § lagen 

(1993:320) om byggfelsförsäkring mm. 
4. Dispens från 7 kap miljöbalken (strandskydd) beviljas 
 
Handläggningsavgift 10 140 kronor  (Avgiften faktureras)  
 
Upplysningar 
Bygganmälan med namngiven kvalitetsansvarig ska inlämnas till myndighets-
nämnden minst tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas. 
 
Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd ska uppvisas innan 
byggnadsarbetena får påbörjas. 
 
Byggsamråd krävs. 
 
Förslag till kontrollplan ska inlämnas till myndighetsnämnden senast vid 
byggsamrådet. 
 
Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen om beslut om lov. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet gäller rivning av del av befintligt fritidshus om ca 80 kvm + altan och 
skärmtak om ca 35 kvm (bygglov för denna byggnad beviljades 1982-08-13). 
Tillbyggnaden av fritidshuset kommer att placeras på samma plats som den 
rivna byggnaden. 
I samband med byggnationen kommer VA-anläggning att anordnas samt att 
jordvärme installeras. 
 
Fastigheten ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och samman-
hållen bebyggelse. 
 
Berörd granne har beretts möjlighets att yttra sig. Inget svar har inkommit.  
          forts 



 PROTOKOLL 27(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 53 Dnr 0061/11 – 233  forts 
 
BODSTRAND 1:3 - TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS SAMT 
RIVNING AV BYGGNAD INOM STRANDSKYDDSOMRÅDE 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Rivningen och byggnationen överensstämmer med de bestämmelser som 
återfinns i 9 kap 2 § respektive 8 kap 12 § plan- och bygglagen. 
 
Då ersättningsbyggnaden placeras på samma plats och är i samma omfattning 
som tidigare tas inte ytterligare mark i anspråk, varför dispens från 7 kap 18 c § 
1 p miljöbalken kan beviljas. 
 
Då fritidshuset kommer att ha en standard som i ett permanentboende samt 
att byggnationen kommer att göras av entreprenör bedömer miljö- och bygg-
kontoret att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd krävs i enlighet med 1 
och 14 §§ lag om byggfelsförsäkring. 
 
Beredningens förslag till beslut 
1. Rivningsanmälan bekräftas 
2. Bygglov beviljas 
3. Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd krävs enligt 1 § och 14 § lagen 

(1993:320) om byggfelsförsäkring mm. 
4. Dispens från 7 kap miljöbalken (strandskydd) beviljas 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 28(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 54 Dnr 0059/11 - 233 
 
INNERN 3 - NYBYGGNAD AV ENTRÉ 

       Byggreda 0192/2011  233 
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov.  
 
Handläggningsavgift 3 504 kronor  (Avgiften faktureras)  
 
Upplysningar 
Kontrollansvarig krävs ej. 

Konstruktionen ska dimensioneras av sakkunnig.  

Byggnadsmaterial ska ha bestyrkta egenskaper. 

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 

Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas. 

Tekniskt samråd krävs ej, om inte byggherren begär ett. 

Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inbyggd entré har 
inkommit till miljö- och byggkontoret. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan, fastställd 1973. Planbestämmelser: B, F, I 
= bostadsändamål, friliggande byggnader, högst en våning. 
 
Tillåten byggnadsarea är 200 kvm och efter tillbyggnaden finns 193 kvm. 
 
Byggnationen strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att 
tillbyggnaden placeras helt på punktprickad mark, dvs mark som inte får 
bebyggas. Tillbyggnaden slutar ca 3,5 meter från tomtgräns mot väg. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt gällande praxis upphävs bygglov i överprövande myndigheter då 
byggnader helt placeras på prickad mark. Det som kan tillåtas är om ett hörn 
sticker ut etc. Därför gör miljö- och byggkontoret bedömningen att avvikelsen 
från detaljplan inte kan anses vara liten, 9 kap 31 § plan- och bygglagen, varför 
bygglov bör avslås. 
_____  



 PROTOKOLL 29(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 55 Dnr 0032/11 - 233 
 
HÖNAN 9 - BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV GARAGE 

       Byggreda 0481/2009 233 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov. Dock får ingen del av utbyggnaden, inkl takutsprång, komma 
närmare tomtgräns än 1,5 m. 
 
Handläggningsavgift 3 822 kronor  (Avgiften faktureras)  
 
Upplysningar 
Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från dagen om beslut om lov. 
 
Byggnadsmaterial ska ha bestyrkta egenskaper. 
 
Om avståndet mellan garage på fastigheten Hönan 9 och bostadshus på 
Hönan 10 understiger 4 meter ska väggen och fönstren utföras i brandklass 
REI30, dvs vägg och fönster ska bära och avskilja brand i minst 30 minuter.  
 
Kvalitetsansvarig är: Benjamin Blomqvist, Gjutaregatan 11, 942 33  Älvsbyn 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om tillbyggnad av garage har inkommit till miljö- och byggkontoret. 
Sökanden har nu minskat tillbyggnaden med 10 kvm jämfört med den tidigare 
ansökan vid förra sammanträdet (MYN § 22/11-04-14). 
 
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. Tillåtet är 200 kvm och efter till-
byggnaden blir den totala byggnadsarean 226 kvm, dvs ett överskridande om 
13 %. Tillbyggnaden hamnar ca 1,7 meter från tomtgräns mot fastigheten 
Hönan 10. 
 
Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig. Inget yttrande har 
inkommit. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 30(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 55 Dnr 0032/11 – 233  forts 
 
HÖNAN 9 - BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV GARAGE 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Avvikelserna från detaljplanen bedöms som mindre och kan därför tillåtas i 
enlighet med 8 kap 11 § plan- och bygglagen. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bygglov beviljas 
_____  
 



 PROTOKOLL 31(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 56 Dnr 0033/11 - 234 
 
KORSTRÄSK 1:33 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
FÖR FLYTTNING AV BYGGNAD INOM FASTIGHET 

       Byggreda 61/2010, 234 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Avslå ansökan om bygglov med hänsyn till strandskyddsregeln. 
 
Handläggningsavgift 5 500 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 sammanhållen bebyggelse. 
 
7 kap miljöbalken (strandskydd) gäller 100 meter från Korsträskets strand-
linje. 
 
Aktuellt område omfattas av LIS-område i förslag till översiktsplan. 
 
Myndighetsnämnden beslutade 2011-04-14, § 24 att både avslå ansökan om 
bygglov och ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 
 
Xxxxxxxxx har lämnat in ny ansökan som innebär att byggnaden flyttas 
längre från strand. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
I dagsläget finns inga särskilda skäl för en dispens från 7 kap 18 c § miljö-
balken (strandskydd), varför det inte är lämpligt att bevilja bygglov. Området 
är utpekat som ett LIS-område i förslaget till Älvsbyns kommuns översikts-
plan och om den antas kan förutsättningarna för byggnation förändras. 
 
Myndighetsnämnden 
Xxxx xxxxxxxxxx har inbjudits till sammanträdet. Av hans redovisning 
framgår att han inte vill flytta byggnaden 100 m från vattnet eftersom den då 
hamnar på baksidan av en kulle. Den nu tänkta placeringen är ca 70 m från 
vattnet. 
_____          forts 



 PROTOKOLL 32(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 56 Dnr 0033/11 – 234  forts 
 
KORSTRÄSK 1:33 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
FÖR FLYTTNING AV BYGGNAD INOM FASTIGHET 

 
 

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 33(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 57 Dnr 0047/11 - 235 
 
BRÄDAN 3 - BYGGLOV FÖR INGLASNING AV ALTAN 

       Byggreda 0137/2011  235 
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov. 
 
Handläggningsavgift 3 822 kronor  (Avgiften faktureras)  
 
Upplysningar 
Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från dagen om beslut om lov. 
 
Anmäld kvalitetsansvarig: Morgan Sundström, Bjälkgatan 36, 942 36  
Älvsbyn 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för befintlig altan om 24 kvm (12 kvm finns redovisad i 
vårt arkiv) har inkommit till miljö- och byggkontoret. 
 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1980-01-15. Planbestämmelse: B, F, 
I = bostadsändamål, friliggande hus, högst en våning. 
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att den 
största tillåtna byggnadsarean (200 kvm) överskrids med 37 kvm (18 %). 
 
Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Tumregeln för mindre avvikelse, vad gäller överskriden byggnadsarea, ligger i 
storleksordningen 10 %. Miljö- och byggkontoret bedömer att åtgärden inte 
kan omfattas av den bestämmelsen, varför ansökan bör avslås. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bygglov beviljas. 
_____  
 



 PROTOKOLL 34(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 58 Dnr 0049/11 - 239 
 
ÄLVSBYN 25:10 - TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV FÖR ÄNDRAD 
ANVÄNDNING FRÅN KONTOR TILL LÄGENHETER 

       Byggreda 0151/2011  239 
Älvsbyns fastigheter, Betonggatan 6, 942 36  Älvsbyn 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja tidsbegränsat bygglov i två år. 
 
Handläggningsavgift 5 850 kronor  (Avgiften faktureras)  
 
Upplysningar 
Bygglov upphör att gälla 2013-06-30. 
 
Kvalitetsansvarig krävs ej. 
 
Ventilation och brandsäkerhet ska uppfyllas i enlighet med BBR. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorslokaler 
till lägenheter har inkommit till miljö- och byggkontoret. 
 
För fastigheten gäller detaljplan, lagakraftvunnen 2001-12-13. 
Planbestämmelser: K, S1 = kontorsändamål, skoländamål – endast vuxen-
utbildning. 
 
Åtgärden strider mot syftet med detaljplanen. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Då åtgärden strider mot syftet och bestämmelserna i gällande detaljplan är det 
inte tillåtet att bevilja ett permanent bygglov. Enligt bilagd skrivelse i ansökan 
uppger sökanden är det tänkt att lokalerna i fortsättningen också ska användas 
som lägenheter. Därför bedömer miljö- och byggkontoret att åtgärden inte är 
av tillfällig karaktär och därför ska en ändring av detaljplanen över aktuellt 
område göras innan lokalernas användning förändras. Att bevilja ett tids-
begränsat bygglov i avvaktan på planändring är inte heller i enlighet med 
gällande lagstiftning. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Tidsbegränsat bygglov beviljas i två år 
_____  
 



 PROTOKOLL 35(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 59 Dnr 0046/11 - 406 
 
TISTELN 7 - MILJÖSANKTIONSAVGIFT ENLIGT 30 KAP MILJÖ-
BALKEN OCH PUNKT 6.7.4 I BILAGAN TILL FÖRORDNINGEN 
(1998:950) OM MILJÖSANKTIONSAVGIFTER 

      Miljöreda 0150/2011 MTN 
Hotel Polaria AB, Storgatan 29, 942 31  Älvsbyn 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 30 kap, 3 § miljöbalken och punkt 6.7.4 i bilagan till förord-
ningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter, beslutas att Hotel Polaria AB 
(organisationsnummer 556635-8304) ska betala en miljösanktionsavgift om 
1 000 kronor. Avgiften ska betalas senast inom 30 dagar från att Hotel Polaria 
AB har delgetts detta beslut och enligt särskild betalningsuppmaning från 
Kammarkollegiet.  
 
Efter sista betalningsdagen får detta beslut verkställas som lagakraftvunnen 
dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum, även om detta 
beslut överklagas. Se bifogade informationsmaterial från Kammarkollegiet.   
 
Detta beslut kan överklagas hos miljödomstolen. Se information nedan. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
 
Skäl för beslutet 
Enligt punkt 6.7.4 i bilagan till förordningen (1998:950) om miljösanktions-
avgifter ska miljösanktionsavgift om 1 000 kronor betalas för en överträdelse 
av 29 § förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonned-
brytande ämnen genom att vara försenad med att rapportera från läckage-
kontrollen.  
 
Om det i en stationär anläggning under någon del av ett kalenderår finns 
minst 10 kg köldmedier som omfattas av läckagekontroll ska operatören 
senast den 31 mars året efter det kalenderåret ge in en rapport till tillsyns-
myndigheten. 
 
Enligt 30 kap, 2 § första stycket miljöbalken ska miljösanktionsavgift tas ut 
även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Avgift 
ska dock enligt andra stycket i samma lagrum inte tas ut om det är oskäligt 
med hänsyn t ex till att sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte 
förmått att göra det som krävs eller att överträdelsen berott på en omständig-
het som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige 
inte kunnat påverka. 
          forts 



 PROTOKOLL 36(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 59 Dnr 0046/11 – 406  forts 
 
TISTELN 7 - MILJÖSANKTIONSAVGIFT ENLIGT 30 KAP MILJÖ-
BALKEN OCH PUNKT 6.7.4 I BILAGAN TILL FÖRORDNINGEN 
(1998:950) OM MILJÖSANKTIONSAVGIFTER 

 
Beskrivning av ärendet 
Vid Hotel Polaria AB, på fastigheten Tisteln 7, har under 2010 funnits tre (3) 
aggregat innehållande 22, 20 och 10 kg köldmedier.  
 
Skriftlig påminnelse om att inkomma med rapporten har sänts ut den 24 mars 
2011. Muntlig påminnelse via telefonsamtal med hotellchef Magnus Nord-
ström har gjorts den 31 mars 2011. Skriftligt delegationsbeslut om före-
läggande att inkomma med kontrollrapport Dnr 0150/2011 MTN daterad 
2011-04-27 har sänts ut. Telefonkontakt med Magnus Nordström har skett 
den 4 maj 2011 som påtalar att rapporten har sänts med bud som skulle 
lämna rapporten i Älvsbyns kommuns brevinkast. Ingen rapport har inkom-
mit enligt uppgift från posthanteringen vid Älvsbyns kommun. 
 
Rapporten överlämnades till miljö- och byggkontoret den 4 maj 2011. 
 
Hotel Polaria AB har haft möjlighet att lämna synpunkter på utredningen om 
miljösanktionsavgiften. Inga synpunkter har inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter och bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att det inte har kommit fram någon sådan 
omständighet att det kan anses som oskäligt att påföra avgift för överträdelse 
enligt 29 § förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozon-
nedbrytande ämnen. 
 
Förslag till beslut 
Med stöd av 30 kap, 3 § miljöbalken och punkt 6.7.4 i bilagan till förord-
ningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter, beslutar Myndighetsnämnden 
att Hotel Polaria AB (organisationsnummer 556635-8304) ska betala en 
miljösanktionsavgift om 1 000 kronor. Avgiften ska betalas senast inom 30 
dagar från att Hotel Polaria AB har delgetts detta beslut och enligt särskild 
betalningsuppmaning från Kammarkollegiet.  
 
Efter sista betalningsdagen får detta beslut verkställas som lagakraftvunnen 
dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum, även om detta 
beslut överklagas. Se bifogade informationsmaterial från Kammarkollegiet.   
 
Detta beslut kan överklagas hos miljödomstolen.  
_____  
 
          forts 



 PROTOKOLL 37(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 59 Dnr 0046/11 – 406  forts 
 
TISTELN 7 - MILJÖSANKTIONSAVGIFT ENLIGT 30 KAP MILJÖ-
BALKEN OCH PUNKT 6.7.4 I BILAGAN TILL FÖRORDNINGEN 
(1998:950) OM MILJÖSANKTIONSAVGIFTER 

 
Bilagor 
1. Information om betalning av miljösanktionsavgift 
2. Delgivningskvitto 
 
Kopia till 
Kammarkollegiet 2 ex jämte Försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift i 
2 ex samt delgivningskvitto 
 
 
 
Hur man överklagar 
Den som vill överklaga myndighetsnämndens beslut ska skriva till Miljö-
domstolen. 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 38(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 60 Dnr 0048/11 - 406 
 
KYRKOHERDEN 7 - MILJÖSANKTIONSAVGIFT ENLIGT 30 KAP 
MILJÖBALKEN OCH PUNKT 6.2.1 I BILAGAN TILL FÖRORD-
NINGEN (1998:950) OM MILJÖSANKTIONSAVGIFTER 

      Miljöreda 0168/2011 MTN 
Stiftelsen Karlsdal med Älvsby Folkhögskola i Älvsbyn, Box 720, 942 28  
Älvsbyn 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 30 kap, 3 § miljöbalken och punkt 6.2.1 i bilagan till förord-
ningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter, beslutas att Stiftelsen Karlsdal 
med Älvsby Folkhögskola i Älvsbyn (organisationsnummer 898800-1205) ska 
betala miljösanktionsavgift om 5 000 kronor. Avgiften ska betalas senast 
inom 30 dagar från att Stiftelsen Karlsdal med Älvsby Folkhögskola i Älvsbyn 
har delgetts detta beslut och enligt särskild betalningsuppmaning från 
Kammarkollegiet.  
 
Efter sista betalningsdagen får detta beslut verkställas som lagakraftvunnen 
dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum, även om detta 
beslut överklagas. Se bifogade informationsmaterial från Kammarkollegiet.   
 
Detta beslut kan överklagas hos miljödomstolen. Se information nedan. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skäl för beslutet 
Enligt punkt 6.2.1 i bilagan till förordningen (1998:950) om miljösanktions-
avgifter ska miljösanktionsavgift om 5 000 kronor betalas för en överträdelse 
av artikel 3.2 i förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa 
fluorerade växthusgaser (F-gasförordningen) genom att inte uppfylla före-
skrivna krav på kontrollintervall.  
 
Krav på kontroll för läckage återfinns i artikel 3 punkt 2 F-gasförordningen. 
Utrustning (applikationer) som innehåller 3 kg köldmedium eller mer (men 
mindre än 30 kg) ska kontrolleras för läckage minst var tolfte månad.  
 
Enligt 30 kap, 2 § första stycket miljöbalken ska miljösanktionsavgift tas ut 
även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Avgift 
ska dock enligt andra stycket i samma lagrum inte tas ut om det är oskäligt 
med hänsyn t ex till att sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte för-
mått att göra det som krävs eller att överträdelsen berott på en omständighet 
som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte 
kunnat påverka.        forts 



 PROTOKOLL 39(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 60 Dnr 0048/11 – 406  forts 
 
KYRKOHERDEN 7 - MILJÖSANKTIONSAVGIFT ENLIGT 30 KAP 
MILJÖBALKEN OCH PUNKT 6.2.1 I BILAGAN TILL FÖRORD-
NINGEN (1998:950) OM MILJÖSANKTIONSAVGIFTER 

 
Beskrivning av ärendet 
Vid Älvsby Folkhögskola har det under år 2010 funnits tre (3) aggregat med 
fyllnadsmängden 3 kg vardera samt ett (1) aggregat med 4,5 kg. Återkom-
mande kontroll av utrustningen utfördes 2009-09-23 och därefter 2011-03-28. 
Stiftelsen Karlsdal med Älvsby Folkhögskola i Älvsbyn har därmed inte 
uppfyllt kravet på återkommande läckagekontroll minst var tolfte månad. 
 
Stiftelsen Karlsdal med Älvsby Folkhögskola i Älvsbyn har haft möjlighet att 
lämna synpunkter på utredningen om miljösanktionsavgiften. Inga syn-
punkter har inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter och bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att det inte har kommit fram någon sådan 
omständighet att det kan anses som oskäligt att påföra avgift för överträdelse 
enligt 29 § förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozon-
nedbrytande ämnen. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Med stöd av 30 kap, 3 § miljöbalken och punkt 6.2.1 i bilagan till förord-
ningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter, beslutar Myndighetsnämnden 
att Stiftelsen Karlsdal med Älvsby Folkhögskola i Älvsbyn (organisations-
nummer 898800-1205) skall betala miljösanktionsavgift om 5 000 kronor. 
Avgiften ska betalas senast inom 30 dagar från att Stiftelsen Karlsdal med 
Älvsby Folkhögskola i Älvsbyn har delgetts detta beslut och enligt särskild 
betalningsuppmaning från Kammarkollegiet.  
 
Efter sista betalningsdagen får detta beslut verkställas som lagakraftvunnen 
dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum, även om detta 
beslut överklagas. Se bifogade informationsmaterial från Kammarkollegiet.   
 
Detta beslut kan överklagas hos miljödomstolen.  
_____  
 
Bilagor 
1. Information om betalning av miljösanktionsavgift 
2. Delgivningskvitto 
 
Kopia till 
Kammarkollegiet 2 ex jämte Försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift i 
2 ex samt delgivningskvitto      forts 



 PROTOKOLL 40(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 60 Dnr 0048/11 – 406  forts 
 
KYRKOHERDEN 7 - MILJÖSANKTIONSAVGIFT ENLIGT 30 KAP 
MILJÖBALKEN OCH PUNKT 6.2.1 I BILAGAN TILL FÖRORD-
NINGEN (1998:950) OM MILJÖSANKTIONSAVGIFTER 

 
 
Hur man överklagar 
Den som vill överklaga myndighetsnämndens beslut ska skriva till 
Miljödomstolen. 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 41(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 61 Dnr 0057/11 - 409 
 
TILLSYNS- OCH KONTROLLRAPPORT 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av tillsyns- och kontrollrapporten. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret har upprättat en rapport över tillsyn och kontroll 
som utförts under tidsperioden 2011-03-22 – 05-16, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden godkänner redovisning av tillsyns- och kontroll-
rapporten. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 42(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 62 Dnr 0063/11 - 450 
 
FÖRSLAG FRÅN FOLKPARTIET ATT RUSTA UPP ÅTER-
VINNINGSSTATIONERNA 
 Miljö/byggreda 0141/2011 ÖVR 
Folkpartiet gm Inger Lundberg och Esbjörn Henriksson 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Föreslå kommunstyrelsen utreda om återvinningsstationerna bör byggas om 
och kanske i vissa fall flyttas till annan plats inom tätorten och i Vidsel. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Folkpartiet liberalerna har inkommit med ett förslag att rusta upp kommunens 
miljöstationer. 
 
Beredning 
Miljöstationerna planerades för en betydligt mindre mängd fraktioner än som 
insamlas idag. Stationerna är alltför små för att rymma de kärl som behövs för 
att tillgodose behovet på utrymme för alla containrar, vilket förslagsställaren 
mycket riktigt påpekar.  
 
Det är FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som driver återvinnings-
stationerna med hjälp av olika entreprenörer med undantag för batteriholkar 
som töms av Älvsbyns Energi AB. Förpackningsinsamlingen ska se till att det 
snöröjs och vid behov städas upp omkring stationerna så att inte olägenhet för 
människors hälsa eller miljön uppstår.  
 
Kommunen har ingen del i retursystemen för papper och förpackningar utom 
att det är kommunen som en gång i tiden har ordnat markupplåtelser i de fall 
stationerna har varit på kommunens mark. I Vidsel är återvinningsstationen 
placerad på privat mark. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret anser att olägenheten vid återvinningsstationerna 
emellanåt kan vara betydande. Många klagar över bristfällig snöröjning och 
nedskräpning. Vid påpekanden om nedskräpning brukar städning ske. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen utreda om återvinnings-
stationerna bör byggas om och kanske i vissa fall flyttas till annan plats inom 
tätorten och i Vidsel. 
_____  



 PROTOKOLL 43(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 63 Dnr 0043/11 - 511 
 
LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM BEGRÄNSAD 
HASTIGHET INOM TÄTTBEBYGGT OMRÅDE I VIDSEL 

       Miljöreda 0181/2011 511 
Miljö- och byggkontoret, 942 85  ÄLVSBYN 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Införa lokal trafikföreskrift om begränsad hastighet 40 km efter Västra och 
Östra Vidselsvägen samt 30 km i timmen inom övriga delar av tättbebyggt 
område i Vidsel. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Trafikverket har inkommit med förslag på nya hastigheter inom tättbebyggt 
område inom Älvsbyns kommun. Totalt är det fyra områden som berörs, 
centrala Älvsbyn, Vidsel, Vistträsk och Korsträsk.  
 
För att de lokala trafikföreskrifterna ska harmoniera med Trafikverkets hastig-
heter på vägnätet föreslås nya lokala trafikföreskrifter införas från och med 
den 1 augusti 2011. 
 
Enligt Trafikverkets system för hastigheter ”Rätt fart i staden” bör den högsta 
tillåtna hastigheten i Vidsel ändras till 30 eller 40 km i timmen. 
 
Bakgrund 
Trafikverket ser över hastigheterna på riksvägnätet och har infört nya hastig-
heter. Hastigheterna 50 km i timmen och 70 km i timmen kommer på sikt att 
fasas ut och ersättas med 30, 40, 60 och 80 km i timmen.  
 
Trafikverket har inkommit med ett förslag på nya hastigheter enligt modellen 
”rätt fart i staden” för Älvsbyns tätort och samtal har förts avseende vad som 
är lämpligt i övriga tättbebyggda områden.  
 
Målsättningen med införandet av de nya hastigheterna i Sverige är att få en 
bättre efterlevnad och ökad acceptans för hastighetsbestämmelser, vilket för-
väntas ge positiva effekter på trafiksäkerheten och miljön.  
 
Principen för ändringarna är att lika förhållanden ska ge lika hastighet i hela 
landet. Plottrigheten ska inte öka i och med de nya hastigheterna och väg-
hållarna bör försöka hitta åtgärder så att systemet successivt kan byggas om 
och hastighetsanpassas där så behövs (mitträcke, sidoområdesåtgärder, fart-
hinder m.m.). 
 
          forts 



 PROTOKOLL 44(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 63 Dnr 0043/11 – 511  forts 
 
LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM BEGRÄNSAD 
HASTIGHET INOM TÄTTBEBYGGT OMRÅDE I VIDSEL 

 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Det tättbebyggda området i Vidsel består av en genomgående väg där Trafik-
verket är väghållare samt ett anslutande nät av kommunala gator. För närvar-
ande är hastighetsbegränsningen satt till 50 km i timmen.  
 
Östra och Västra Vidselsvägen, där Trafikverket är väghållare, har ett flertal 
utfarter från bostäder och handel direkt ut på gatan samtidigt som det är en 
genomfartsväg för trafikanter till och från Piteälvens södra sida och väg 374 
mot Jokkmokk. Detta talar för att en sänkning av hastigheten till 40 km i 
timmen kan vara lämplig. På det kommunala gatunätet inom tättbebyggt 
område i Vidsel föreslås en sänkning till 30 km i timmen. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Införa lokal trafikföreskrift om begränsad hastighet 40 km efter Västra och 
Östra Vidselsvägen samt 30 km i timmen inom övriga delar av tättbebyggt 
område i Vidsel. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 45(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 64 Dnr 0042/11 - 511 
 
LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM BEGRÄNSAD HASTIG-
HET I VISTTRÄSK 

      Miljöreda 0183/2011, 511 
Miljö- och byggkontoret, 942 85  ÄLVSBYN 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Införa lokal trafikföreskrift om begränsad hastighet 30 km i timmen inom 
tättbebyggt område i Vistträsk. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Trafikverket har inkommit med förslag på nya hastigheter inom tättbebyggt 
område inom Älvsbyns kommun. Totalt är det fyra områden som berörs, 
centrala Älvsbyn, Vidsel, Vistträsk och Korsträsk.  
 
För att de lokala trafikföreskrifterna ska harmoniera med Trafikverkets hastig-
heter på vägnätet föreslås nya lokala trafikföreskrifter införas från och med 
den 1 augusti 2011. 
 
Enligt Trafikverkets system för hastigheter ”Rätt fart i staden” bör den högsta 
tillåtna hastigheten i Vistträsk ändras till 30 eller 40 km i timmen. 
 
Bakgrund 
Trafikverket ser över hastigheterna på riksvägnätet och har infört nya hastig-
heter. Hastigheterna 50 km i timmen och 70 km i timmen kommer på sikt att 
fasas ut och ersättas med 30, 40, 60 och 80 km i timmen.  
 
Trafikverket har inkommit med ett förslag på nya hastigheter enligt modellen 
”rätt fart i staden” för Älvsbyns tätort och samtal har förts avseende vad som 
är lämpligt i övriga tättbebyggda områden.  
 
Målsättningen med införandet av de nya hastigheterna i Sverige är att få en 
bättre efterlevnad och ökad acceptans för hastighetsbestämmelser, vilket för-
väntas ge positiva effekter på trafiksäkerheten och miljön.  
 
Principen för ändringarna är att lika förhållanden ska ge lika hastighet i hela 
landet. Plottrigheten ska inte öka i och med de nya hastigheterna och väg-
hållarna bör försöka hitta åtgärder så att systemet successivt kan byggas om 
och hastighetsanpassas där så behövs (mitträcke, sidoområdesåtgärder, fart-
hinder m.m.). 
 
          forts 



 PROTOKOLL 46(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 64 Dnr 0042/11 – 511  forts 
 
LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM BEGRÄNSAD HASTIG-
HET I VISTTRÄSK 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Det tättbebyggda området i Vistträsk består av en genomgående väg, Ede-
gatan – Köpmangatan – Sörvägen, där Trafikverket är väghållare samt ett 
anslutande nät av kommunala gator. För närvarande är hastighetsbegräns-
ningen satt till 50 km i timmen.  
 
Samtliga gator har utfarter direkt mot gatan. Det finns även en del handel med 
parkerande direkt mot gatan. Trafik med fordon och oskyddade trafikanter 
vistas i samma rum inom hela det tättbebyggda området. Av denna anledning 
bedöms lämplig hastighet inom hela det tättbebyggda området vara 30 km i 
timmen. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Införa lokal trafikföreskrift om begränsad hastighet 30 km i timmen inom 
tättbebyggt område i Vistträsk. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 47(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 65 Dnr 0041/11 - 511 
 
LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM BEGRÄNSAD HASTIG-
HET I KORSTRÄSK 

       Miljöreda 0182/2011 511 
Miljö- och byggkontoret, 942 85  ÄLVSBYN 
 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Införa lokal trafikföreskrift om begränsad hastighet 30 km i timmen inom 
tättbebyggt område i Korsträsk. Samtidigt upphör alla äldre föreskrifter om 
hastighet inom området att gälla. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Trafikverket har inkommit med förslag på nya hastigheter inom tättbebyggt 
område inom Älvsbyns kommun. Totalt är det fyra områden som berörs, 
centrala Älvsbyn, Vidsel, Vistträsk och Korsträsk.  
 
För att de lokala trafikföreskrifterna ska harmoniera med Trafikverkets 
hastigheter på vägnätet föreslås nya lokala trafikföreskrifter införas från och 
med den 1 augusti 2011. 
 
Enligt Trafikverkets system för hastigheter ”Rätt fart i staden” bör den högsta 
tillåtna hastigheten i Korsträsk ändras till 30 eller 40 km i timmen.  
 
Bakgrund 
Trafikverket ser över hastigheterna på riksvägnätet och har infört nya hastig-
heter. Hastigheterna 50 km i timmen och 70 km i timmen kommer på sikt att 
fasas ut och ersättas med 30, 40, 60 och 80 km i timmen.  
 
Trafikverket har inkommit med ett förslag på nya hastigheter enligt modellen 
”rätt fart i staden” för Älvsbyns tätort och samtal har förts avseende vad som 
är lämpligt i övriga tättbebyggda områden.  
 
Målsättningen med införandet av de nya hastigheterna i Sverige är att få en 
bättre efterlevnad och ökad acceptans för hastighetsbestämmelser, vilket 
förväntas ge positiva effekter på trafiksäkerheten och miljön.  
 
Principen för ändringarna är att lika förhållanden ska ge lika hastighet i hela 
landet. Plottrigheten ska inte öka i och med de nya hastigheterna och väg-
hållarna bör försöka hitta åtgärder så att systemet successivt kan byggas om 
och hastighetsanpassas där så behövs (mitträcke, sidoområdesåtgärder, fart-
hinder m.m.). 
 
          forts 



 PROTOKOLL 48(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 65 Dnr 0041/11 – 511  forts 
 
LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM BEGRÄNSAD HASTIG-
HET I KORSTRÄSK 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Det tättbebyggda området i Korsträsk består av två separata områden som är 
åtskilda av väg 94 mellan Älvsbyn och Arvidsjaur. Dessutom finns två genom-
gående vägar där Trafikverket är väghållare. Det är sträckningen Idrottsvägen 
– Smedjevägen – Kvarnvägen i det södra området och Idrottsvägen i det 
norra området. Hastighetsbegränsningen är idag satt till 50 km i timmen i båda 
områdena med undantag för Idrottsvägen i norra delen och Ängsvägen i södra 
delen där hastigheten är 30 km i timmen. På väg 94 är hastigheten idag 80 km 
i timmen.  
 
Södra området 
De gator där Trafikverket är väghållare har ett flertal utfarter från bostäder 
direkt ut på gatan samtidigt som det är en genomfartsväg för biltrafikanter till 
och från Lillträsk och ut mot väg 94. Det förekommer en del oskyddade trafi-
kanter i trafikmiljön, en skola och förskola finns inom området. Trots att 
trafikmängden bedöms vara måttlig föreslås därför en sänkning av hastigheten 
till 30 km i timmen i hela det södra området.  
 
Norra området 
Den gata där Trafikverket är väghållare har ett flertal utfarter från bostäder 
direkt ut på gatan samtidigt som det är en genomfartsväg för trafikanter till 
och från Kisträsk samt till den bergtäkt som ligger längre in efter vägen. Viss 
trafik förekommer också i anslutning till kommunens numera stängda åter-
vinningscentral där det idag förekommer mellanlagring av bland annat slam. 
Tung trafik i kombination med utfarter direkt mot gatan talar för att hastig-
heten bör förbli 30 km i timmen på Idrottsvägen. För att få en enhetlig hastig-
het bedöms det vara lämpligt att införa 30 km i timmen även på övriga gator i 
norra delen. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Införa lokal trafikföreskrift om begränsad hastighet 30 km i timmen inom 
tättbebyggt område i Korsträsk. Samtidigt upphör alla äldre föreskrifter om 
hastighet inom området att gälla. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 49(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 66 Dnr 0040/11 - 511 
 
LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM BEGRÄNSAD HASTIG-
HET I CENTRALA ÄLVSBYN 

       Miljöreda 0184/2011 511 
Miljö- och byggkontoret, 942 85  ÄLVSBYN 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Införa lokala trafikföreskrifter för följande gator inom tättbebyggt område i 
centrala Älvsbyn:  
 
Östermalmsleden 
Begränsad hastighet 60 km i timmen efter Östermalmsleden från väg 94 och 
fram till den punkt där GC-väg ansluter från Västanäsvägen. 
 
Begränsad hastighet 30 km i timmen från den punkt där GC-väg ansluter från 
Västanäsvägen och fram förbi Tärnstigen. Hastigheten 30 km i timmen ska 
gälla vardagar mellan klockan 07.00-18.00 
 
Begränsad hastighet 40 km i timmen från korsning med Tärnstigen och fram 
till cirkulationsplatsen vid väg 94. 
 
Nyvägen 
Begränsad hastighet till 60 km i timmen efter Nyvägen från korsning med väg 
664 och fram till korsning med Skogsgatan och infart till bostadsområdet 
Stigarna. 
 
Begränsad hastighet till 40 km i timmen efter Nyvägen från korsning med 
Skogsgatan och fram till cirkulationsplatsen vid väg 94. 
 
Västermalmsleden 
Begränsad hastighet till 60 km i timmen efter Västermalmsleden fram till 
Stationsgatan. Västermalmsleden görs om till huvudled. 
 
Stationsgatan 
Begränsad hastighet till 40 km i timmen efter Stationsgatan 
 
Väg 94 inom tättbebyggt område 
Begränsad hastighet till 40 km i timmen efter väg 94 inom avgränsningen för 
tättbebyggt område. 
 
Stationsgatan  
Begränsad hastighet till 30 km i timmen efter Stationsgatan mellan korsning 
med Frejgatan och GC-väg mot Parkskolan. Hastigheten 30 km i timmen ska 
gälla vardagar mellan klockan 07.00-18.00     forts 



 PROTOKOLL 50(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 66 Dnr 0040/11 – 511  forts 
 
LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM BEGRÄNSAD HASTIG-
HET I CENTRALA ÄLVSBYN 

 
Parkgatan 
Begränsad hastighet till 30 km i timmen efter Parkgatan mellan korsning med 
Bäckgatan och Medborgargatan. Hastigheten 30 km i timmen ska gälla var-
dagar mellan klockan 07.00-18.00 
 
Tärnstigen 
Begränsad hastighet till 30 km i timmen efter Tärnstigen 
 
Övriga gator inom tättbebyggt område i Älvsbyns tätort 
Begränsad hastighet till 40 km i timmen. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Trafikverket har inkommit med förslag på nya hastigheter inom tättbebyggt 
område inom Älvsbyns kommun. Totalt är det fyra områden som berörs, 
centrala Älvsbyn, Vidsel, Vistträsk och Korsträsk.  
 
För att de lokala trafikföreskrifterna ska harmoniera med Trafikverkets 
hastigheter på vägnätet föreslås nya lokala trafikföreskrifter införas från och 
med den 1 augusti 2011. 
 
Enligt Trafikverkets system för hastigheter ”Rätt fart i staden” bör den högsta 
tillåtna hastigheten inom centrala Älvsbyn ändras till 30, 40 eller 60 km i 
timmen. 
 
Bakgrund 
Trafikverket ser över hastigheterna på riksvägnätet och har infört nya hastig-
heter. Hastigheterna 50 km i timmen och 70 km i timmen kommer på sikt att 
fasas ut och ersättas med 30, 40, 60 och 80 km i timmen.  
 
Trafikverket har inkommit med ett förslag på nya hastigheter enligt modellen 
”rätt fart i staden” för Älvsbyns tätort och samtal har förts avseende vad som 
är lämpligt i övriga tättbebyggda områden.  
 
Målsättningen med införandet av de nya hastigheterna i Sverige är att få en 
bättre efterlevnad och ökad acceptans för hastighetsbestämmelser, vilket 
förväntas ge positiva effekter på trafiksäkerheten och miljön.  
 
Principen för ändringarna är att lika förhållanden ska ge lika hastighet i hela 
landet. Plottrigheten ska inte öka i och med de nya hastigheterna och väg 
          forts 



 PROTOKOLL 51(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 66 Dnr 0040/11 – 511  forts 
 
LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM BEGRÄNSAD HASTIG-
HET I CENTRALA ÄLVSBYN 

 
hållarna bör försöka hitta åtgärder så att systemet successivt kan byggas om 
och hastighetsanpassas där så behövs (mitträcke, sidoområdesåtgärder, fart-
hinder m.m.). 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Det tättbebyggda området i Älvsbyn omfattar förutom centrala Älvsbyn om-
rådena Västermalm, Grekland, Altuna, Prästgärdan, Nybergshängnan, Kyrk-
malmen och Östermalm. För hela området är hastighetsbegränsningen idag 
satt till 50 km i timmen med undantag för områden vid skolor där hastigheten 
är 30 km i timmen. 
 
Trafikverket är väghållare till väg 94 (Luleå – Arvidsjaur) och väg 664 från 
tätortsavgränsning vid Ställverksvägen fram till tätortsavgränsning vid Ny-
vägen samt väg 671 från cirkulationsplatsen vid brandstationen och fram till 
järnvägsstationen. För övriga vägar och gator inom tättbebyggt område är 
kommunen väghållare. 
 
När det gäller kommunens gator är Östermalmsleden, Västermalmsleden och 
Nyvägen genomfartsgator till vilka endast något enstaka hus eller verksamhet 
har sin utfart. Längs Nyvägen finns GC-väg med gräsytor eller genom 
alternativ sträckning åtskiljt gaturum. Längs Östermalmsleden och Väster-
malmsleden finns trottoarer.  
  
Övriga gator har utfarter från en- eller flerfamiljshus. I de flesta områden är 
trafiken en blandning av bilar och oskyddade trafikanter. GC-nätet är inte till 
sin helhet utbyggt.  
 
Beredningens förslag till beslut 
Införa lokala trafikföreskrifter för följande gator inom tättbebyggt område i 
centrala Älvsbyn:  
 
Östermalmsleden 
Begränsad hastighet 60 km i timmen efter Östermalmsleden från väg 94 och 
fram till den punkt där GC-väg ansluter från Västanäsvägen. 
 
Begränsad hastighet 30 km i timmen från den punkt där GC-väg ansluter från 
Västanäsvägen och fram förbi Tärnstigen. Hastigheten 30 km i timmen ska 
gälla vardagar mellan klockan 07.00-18.00 
 
Begränsad hastighet 40 km i timmen från korsning med Tärnstigen och fram 
till cirkulationsplatsen vid väg 94.       forts 



 PROTOKOLL 52(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 66 Dnr 0040/11 – 511  forts 
 
LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM BEGRÄNSAD HASTIG-
HET I CENTRALA ÄLVSBYN 

 
Nyvägen 
Begränsad hastighet till 60 km i timmen efter Nyvägen från korsning med väg 
664 och fram till korsning med Skogsgatan och infart till bostadsområdet 
Stigarna. 
 
Begränsad hastighet till 40 km i timmen efter Nyvägen från korsning med 
Skogsgatan och fram till cirkulationsplatsen vid väg 94. 
 
Västermalmsleden 
Begränsad hastighet till 60 km i timmen efter Västermalmsleden fram till 
Stationsgatan. 
 
Stationsgatan 
Begränsad hastighet till 40 km i timmen efter Stationsgatan 
 
Väg 94 inom tättbebyggt område 
Begränsad hastighet till 40 km i timmen efter väg 94 inom avgränsningen för 
tättbebyggt område. 
 
Stationsgatan  
Begränsad hastighet till 30 km i timmen efter Stationsgatan mellan korsning 
med Frejgatan och GC-väg mot Parkskolan. Hastigheten 30 km i timmen ska 
gälla vardagar mellan klockan 07.00-18.00 
 
Parkgatan 
Begränsad hastighet till 30 km i timmen efter Parkgatan mellan korsning med 
Bäckgatan och Medborgargatan. Hastigheten 30 km i timmen ska gälla 
vardagar mellan klockan 07.00-18.00 
 
Tärnstigen 
Begränsad hastighet till 30 km i timmen efter Tärnstigen 
 
Övriga gator inom tättbebyggt område i Älvsbyns tätort 
Begränsad hastighet till 40 km i timmen. 
 
Myndighetsnämnden 
Nämnden diskuterar och godkänner hastighetsbegränsningarna i respektive 
område. Dessutom beslutas att Västermalmsleden görs om till huvudled fram 
till Stationsgatan.  
_____  
 



 PROTOKOLL 53(53) 
 2011-06-08 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 67 Dnr 0067/11 - 200 
 
EXTRA SAMMANTRÄDE FÖR MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Ett extra sammanträde hålls måndagen den 1 augusti klockan 9.00. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
För att klara kravet på längsta handläggningstid i plan och bygglagen behöver 
nämnden ha ett extra sammanträde under sommaren. Miljö- och byggchefen 
föreslår att ett extra sammanträde hålls måndagen den 1 augusti. Beredning 
inför sammanträdet hålls måndagen den 18/7 klockan 9.00.  
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar ha ett extra sammanträde måndagen den 1 
augusti klockan 9.00. 
_____  
 
 

 


