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 2011-08-01 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 68 Dnr 0068/11-231 
 
MUSKUS 5:2 - NYBYGGNAD AV TRANSFORMATORSTATION 
INOM STRANDSKYDDSOMRÅDE 

 
 Byggreda 0206/2011 231 
Vattenfall eldistribution, 971 77  Luleå 
 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Bygglov beviljas 
2. Dispens från 7 kap miljöbalken (strandskydd) beviljas 
 
Handläggningsavgift 9 900 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 har önskemål om detta. 
 
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. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Åtgärden överensstämmer med bestämmelserna i 9 kap plan- och bygglagen. 
 
En transformatorstation kan bara placeras på ett visst avstånd från kraft-
ledningar 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 transforma-
torstationen. 
 Forts. 
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MYN § 68 Dnr 0068/11-231  forts 
 
MUSKUS 5:2 - 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 § 69 Dnr 0033/11-234 
 
KORSTRÄSK 1:33 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
FÖR FLYTTNING AV BYGGNAD INOM FASTIGHET 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Att ändra beslutet om avgift för avslag gällande bygglov och dispens från 
strandskyddsbestämmelserna till att endast omfatta avgift för prövning av 
dispens från strandskyddsbestämmelserna. Avgift för prövning av dispens 
från strandskyddsbestämmelserna som klaganden ska betala uppgår till 3 900 
kronor enligt kommunfullmäktiges taxa som gällde för ärenden inkomna före 
den 2 maj 2011. 
 
Vidare beslutar nämnden att efterskänka bygglovsavgiften på 1 600 kronor. 
 
____ 
 
Ärendebeskrivning 
Xxxx xxxxxxxxx har överklagat nämndens beslut om avgift för avslag 
gällande bygglov och dispens från strandskyddsbestämmelserna. Han anser 
det inte rimligt att betala mer än 1500 kronor för handläggning av ärendet 
vilket var den avgift han fick betala när ärendet tidigare prövades. 
 
Kompletterande information 
Xxxx xxxxxxxxx har överklagat myndighetsnämndens beslut avseende avgift 
för handläggning av bygglov och prövning av strandskydd på fastigheten 
Korsträsk 1:33. Ärendet som överklagan gäller avser beslut om avgift för 
avslag på ansökan om bygglov, 1600 kronor samt avslag på ansökan om 
dispens från strandskyddsbestämmelserna, 3900 kronor.  
 
Klaganden anför som skäl till sitt överklagande att det vid den aktuella 
prövningen blev mycket dyrare att få ärendet prövat än förra gången när hans 
ärende prövades och att han inte hade fått information om detta vid samtal 
med miljö- och byggchefen. Vidare anför han som skäl för överklagandet att 
om det skulle finnas betydande svårigheter ville han låta saken bero tills 
vidare och inte låta ärendet tas upp. 
 
Bakgrund 
Nämnden beslutade vid sammanträdet i juni att avslå ansökan om dispens 
från strandskyddsbestämmelserna samt ansökan om bygglov för flyttning av 
en byggnad inom fastigheten Korsträsk 1:33. Ärendet hade redan tidigare 
prövats av nämnden som då ansåg att området bör detaljplaneras innan 
bygglov kunde beviljas mot bakgrund av att det fanns ytterligare en ansökan 
om bygglov inlämnad till nämnden inom samma område.  
 
 Forts. 
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MYN § 69 Dnr 0033/11-234  forts 
 
KORSTRÄSK 1:33 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
FÖR FLYTTNING AV BYGGNAD INOM FASTIGHET 

 
Eftersom förutsättningarna inför det nu aktuella beslutet hade ändrats ville 
klaganden få ärendet prövat på nytt. Vid de samtal som fördes inför att 
ärendet togs upp i nämnden ville klaganden inte att saken skulle prövas om 
förutsättningar för bygglov i framtiden skulle försvåras eller om det fanns 
betydande hinder att få ett positivt beslut. För att klaganden skulle kunna 
tydliggöra sina avsikter för fastigheten i framtiden och ange särskilda skäl till 
varför den aktuella byggnaden måste ligga inom strandskyddat område, 
inbjöds han att närvara på sammanträdet. 
 
När ärendet prövades första gången och nämnden beslutade avslå ansökan 
om bygglov debiterades en avgift för handläggningen om 1 500 kronor. Vid 
den nya prövningen beslutades om en avgift för handläggningen om 5 500 
kronor. Skillnaden i avgift beror på att vid den första prövningen prövades 
inte strandskyddsfrågan. Den prövas i samband med att ett område detalj-
planeläggs vilket var motiveringen till nämndes beslut om avslag på ansökan 
om bygglov.  
 
Prövning av nämndens ärenden sker utifrån gällande lagar och bestämmelser 
och den tolkning som nämnden gör av dessa. Vid beredningen av det aktuella 
ärendet lämnandes inget förslag till beslut till nämnden, eftersom frågan an-
sågs vara av principiell karaktär. Detta var med anledning av de överpröv-
ningar som länsstyrelsen har gjort av nämndens tidigare beslut i andra ären-
den om strandskydd, där nämnden har tillstyrkt dispens men länsstyrelsen vid 
överprövning har upphävt desamma.  
 
Förvaltningens synpunkter/övervägande 
Ärendet som överklagan gäller avser beslut om avgift för avslag på ansökan 
om bygglov, 1600 kronor samt avslag på ansökan om dispens från strand-
skyddsbestämmelserna, 3900 kronor.  
 
Nämnden har möjlighet att reducera avgift för bygglov om det finns särskilda 
skäl. Avgift debiteras normalt för prövning av ett bygglov och dispens från 
strandskydd även om ansökan leder till ett beslut om avslag. Avgiften är 
avsedd att täcka kostnaderna som kommunen har för handläggningen och 
debiteras enligt den av fullmäktige fastställda taxan för bygglov. För det 
aktuella ärendet har den taxa som gällde fram till och med den 1 maj 2011 
följts eftersom ärendet inkom redan 2010.  
 
 Forts. 
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MYN § 69 Dnr 0033/11-234  forts 
 
KORSTRÄSK 1:33 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
FÖR FLYTTNING AV BYGGNAD INOM FASTIGHET 

 
I samband med den nya prövningen i ärendet gjordes ingen ytterligare pröv-
ning av själva bygglovet eftersom inget ändrats i sak utom att en annan 
ansökan dragits tillbaka, vilket var ett skäl till nämndens avslag vid den första 
prövningen. Byggnaden skulle uppföras på samma plats och grannar har 
hörts vid den första prövningen.  
 
Miljö- och byggkontoret anser det sannolikt att klaganden har ansett det 
rimligt att låta ärendet prövas på nytt i och med att avgiften var så pass låg vid 
den första prövningen.  
 
Miljö- och byggkontoret anser det skäligt att klaganden kan få avgiften 
reducerad så att endast debitering av prövning av strandskyddet debiteras. 
Han har i samband med den första prövningen betalat en gång för avslag i 
ärendet. 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggchefen föreslår nämnden besluta ändra beslutet om avgift för 
avslag gällande bygglov och dispens från strandskyddsbestämmelserna till att 
endast omfatta avgift för prövning av dispens från strandskyddsbestämmel-
serna. Avgift för prövning av dispens från strandskyddsbestämmelserna som 
klaganden ska betala uppgår till 3900 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa 
som gällde för ärenden inkomna före den 2 maj 2011.  
 
Beredningens förslag till beslut 
Avgiften sätts till 1500 kronor, som vid första tillfället (handläggning). 
 
____ 
 
 
 

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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MYN § 70 Dnr 0069/11-400 
 
FÖRFRÅGAN OM KOMMUNALA KONTAKTPOLITIKER FÖR 
VATTENFRÅGOR 

 
Myndighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen  
Att, som kontaktpolitiker för Älvsbyns kommun i vattenfrågor, utse Esbjörn 
Henriksson, fp, som ordinarie ledamot och Inger Lundberg, fp, som er-
sättare. 
 
____ 
 
Ärendebeskrivning 
Älvsbyns kommun har fått en förfrågan från Kommunförbundet Norrbotten 
angående kontaktpolitiker för vattenfrågor.  
 
Kommunförbundet föreslår att en kontaktpolitiker väljs i varje kommun, 
gärna ordinarie och ersättare. Syftet är att få en bättre politisk förankring i 
frågor som rör vattenförvaltningen, att främja intern dialog i kommunen och 
därigenom lyfta vattenfrågor till den politiska agendan samt att främja 
samarbete och utbyte mellan kommuner kring vattenfrågor.  
 
Kommunförbundet vill att kontaktpolitikern är en kontakt för: 
• kommunens tjänstemän och allmänheten, 
• de vattenråd som kommunen är med i (Fyrkantens vattenråd och 

Piteälvens vattenråd), 
• vattendelegationens kommundelegater samt 
• Vattenmyndigheten 
 
Nämnden kan även föreslå vem som ska vara kontaktpolitiker. 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslår att kommunstyrelsen utser en ordinarie 
kontaktpolitiker och en ersättare som har till uppgift att bevaka kommunens 
intressen i vattenfrågor.  
 
____ 
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MYN § 71 Dnr 0070/11-512 
 
ANSÖKAN OM TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER PÅ 
SOLDATGATAN 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Uppdra till miljö- och byggchef Ingrid Karlsson att sammankalla åkeri-
branschen till en träff för att diskutera en långsiktig lösning av parkering för 
tunga fordon. 
 
____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av farthinder och /eller sänkt hastig-
het har begärts av boende efter Soldatgatan, på grund av att bilar och även 
långtradare kör fort förbi deras hus. Eftersom det enligt de sökande finns 
många barnfamiljer i området vill de att kommunen sätter upp någon form av 
farthinder såsom mobila farthinder, blomlådor eller att det sätts upp 
varningsskyltar eller vägmärken med sänkt hastighet. 
 
Förvaltningens synpunkter/övervägande 
Det aktuella gatan är bred och rak och inbjuder till hög hastighet. Därför 
bedöms det finnas behov av fysiska åtgärder för att dämpa hastigheten även 
efter att den tillåtna hastigheten har sänkts till 40 km i timmen 
 
Trafik med tunga fordon som långtradare är helt olämplig i denna typ av rena 
bostadsområden. Det behöver utredas ytterligare om det behövs ett förbud 
mot trafik med denna typ av fordon i det aktuella området. 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar 
1. med hänvisning till att hastigheten från och med den 1 augusti är sänkt till 

40 km i timmen i området lämna ansökan utan ytterligare åtgärd när det 
gäller trafikföreskrifter om hastighet 

2. uppdra åt Älvsbyns Energi AB att sätta upp någon form av tillfälliga 
farthinder längs gatan till dess att gatan kan byggas om 

3. låta utreda förekomsten av långtradare som trafikerar gatan. Detta bör ske 
för ett eventuellt införande av lokala trafikföreskrifter om förbud mot 
trafik med långa fordon i området. 

 
____ 
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MYN § 72 Dnr 0071/11-512 
 
BELYSNING RONDELLEN NORRABYN 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Att till Trafikverket avge nedanstående synpunkter på belysningen i rondellen 
vid Norrabyn. 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Lundberg, fp, aktualiserar ärende om belysning i rondellen på Norra-
byn.  
 
Belysningen i rondellen syns väldigt dåligt i mörker. Som biltrafikant upptäcks 
belysningen väldigt nära rondellen, vilket skapar en avsevärt ökad olycksrisk. 
Dessutom är flera av belysningsstolparna sedan en längre tid omkullkörda 
och avger inget ljus alls. Belysningsstolparna fyller endast en funktion som 
dekoration och behöver kompletteras med en säkrare belysning. 
 
____ 
 
 

 


