
 PROTOKOLL 1(20) 
 2011-10-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
  
Tid: Kl 9:00: - 16:00 
 
Plats: Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, Älven 
 
Ledamöter: Lars-Gunnar Näsström, s  ordförande 
 Magnus Sandin, c 
 Esbjörn Henriksson, fp  
 Karl-Erik Sjöberg, s, tjg ers 
 Inger Lundberg, fp, tjg ers  
 
Övriga: Ingrid Karlsson  miljö- och byggchef 
 Annika Lindström  byggnadsinspektör 
 Daniel Nordström karttekniker 
 Agneta Ahl sekreterare 
 Anders Tavo, § 95-98 Lantmäteriet 
 Kristina Söderberg, § 95-98 Lantmäteriet 
 Per-Mikael Hansson, § 101 
 
Utses att justera: Esbjörn Henriksson 
 
Justeringsdag: 2011-11-07 
 
Paragrafer: §  95-105 
 
Justerare: Esbjörn Henriksson 
 
 
 
Agneta Ahl Lars Gunnar Näsström Esbjörn Henriksson 
sekreterare ordförande justerare 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Myndighetsnämnden 
Sammanträdesdatum 2011-10-27 
 
 
Protokollet är anslaget  2011-11-07 -- 2011-11-28   
  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliets arkiv 
 
 
 Agneta Ahl 

 



 PROTOKOLL 2(20) 
 2011-10-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 95 Dnr 0092/11 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2011-10-27 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
 
____ 
 
Ärendebeskrivning 
 
Myndighetsnämnden 
• Ny skrivelse till Trafikverket ang bristfällig belysning vid cirkulations-

platsen på Norrabyn (MYN § 94/11-09-15) 
 

Länsstyrelsen i Norrbotten 
• Beslut att avslå ansökan om lokal trafikföreskrift om hastighetsbe-

gränsning och omkörningsförbud på väg 94 vid korsningen med väg 670, 
Brännbergskorsningen i Älvsbyns kommun. Lst dnr 258-3974-11. 

• Beslut – Uppföljning av föreläggande till skydd för naturmiljön gällande 
vägdragning på fastigheten Arvidsträsk 1:71. Länsstyrelsen konstaterar att 
de åtgärder som genomförts är tillräckliga för att uppfylla avsikten med 
föreläggandet. Ärendet avslutas utan ytterligare åtgärd. Lst dnr 525-6528-
2011.  

• Beslut – Besiktning av markskador i samband med ombyggnation av 
elledning (Vattenfall) vid Arvidsträsk. Ärendet avslutas utan ytterligare 
åtgärd. Lst dnr 525-8209-10.  

• Meddelande angående beslut om avgifter för livsmedelskontroll för 
ideella föreningar. Information om gällande lagstiftning. Lst dnr 281-7433-
2011. 

 
Förvaltningsrätten 
• Dom i överklagat ärende om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 

(Frasses). Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Mål nr 1819-11 E. 
 
Kommunförbundet Norrbotten 
• Lägesrapport från strandskyddsprojektet. Tre arbetsgrupper/delprojekt 

utsedda. Ingrid Karlsson och Annika Lindström deltar från Älvsbyns 
kommun. 
LIS- och Tillsyn – ta fram rutiner och stöddokument för LIS och tillsyn 
Bedömning av särskilda skäl – ta fram stöddokument/rutiner samt 
aktuell rättspraxis 
Ansökningshandlingar – ta fram mall för ansökningshandlingar gällande 
strandskyddsdispens 

    forts. 



 PROTOKOLL 3(20) 
 2011-10-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 95 Dnr 0092/11 – 200 forts 
 
DELGIVNINGAR MYN 2011-10-27 

 
Vattenmyndigheterna 
• Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2009-2015 – Sammanställning av 

myndigheters och kommuners genomförda åtgärder 2010 
 
Boverket 
• Språngbräda för nya Plan- och bygglagen – åtta pilotprojekt  
 
Energimyndigheten 
• Inbjudan till deltagande i Uthållig kommun, etapp 3 – Övergripande stöd 

samt fysisk planering och näringspolitik 
 

Maxicom kommunikaitonselektronik AB 
• Om trådlös elektronik och hälsorisker  
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
 
_____ 
 



 PROTOKOLL 4(20) 
 2011-10-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 96 Dnr 0093/11 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MYN 2011-10-27 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisade delegationsbeslut och delegationsyttranden. 
 
____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut och delegationsyttranden 
för perioden 2011-08-23 – 2011-10-03, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut och delega-
tionsyttranden. 
_____  
 
 
 



 PROTOKOLL 5(20) 
 2011-10-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 97 Dnr 0097/11 - 209 
 
POLICY FÖR ÄRENDEN INOM ÖVERSVÄMNINGSOMRÅDE 

 
        0390/2011 ADM 
Myndighetsnämndens beslut 
Behålla upprättade riktlinjer för prövning bygglovsärenden inom översväm-
ningsområde enligt nedanstående då inga förändringar kunnat konstateras 
efter genomförd översyn. 
 
____ 
 
Ärendebeskrivning 
En översyn av riktlinjer för prövning bygglovsärenden inom översvämnings-
område ska genomföras. Nuvarande riktlinjer beslutades av myndighets-
nämnden, 2008-10-09, § 57, och är som följer: 
 
”Riktlinjer för prövning bygglovsärenden inom översvämningsområde 
Med hänvisning till den översvämningskartering som Räddningsverket upp-
rättat avseende Piteälven beslutar myndighetsnämnden att anta följande rikt-
linjer för bygglovsprövning på platser som enligt karteringen ligger lägre än 
den nivå som riskerar att översvämmas vid ett hundraårsflöde i Piteälven. 
 
• Bygglov ska principiellt inte beviljas för nybyggnad av fritidshus, villor 

eller garage inom översvämningsområden annat än om utfyllnad kan ske 
upp till översvämningssäker nivå. 

• Bygglov kan beviljas för enklare komplementbyggnader till befintlig 
bebyggelse under förutsättning att en översvämningssäker lokalisering 
inte kan ordnas i anslutning till huvudbyggnaden. 

• Bygglov för om- och tillbyggnad kan endast i undantagsfall beviljas inom 
översvämningsområden och under förutsättning att åtgärden är av mindre 
omfattning. För omfattande om- och tillbyggnader bör krav ställas på 
utfyllnad till översvämningssäker höjd. 

• För att få bygga fritidshus, villor eller garage i strandnära områden ska 
förutom dispens från strandskyddsbestämmelserna en utredning av 
skredrisk utföras på byggherrens bekostnad innan bygglov kan beviljas 
utanför detaljplanelagt område. 

 
Dessa riktlinjer är endast rådgivande. Prövning ska ske i varje enskilt ärende 
med möjlighet för sökanden att överklaga ett avslag”. 
 
____ 
 



 PROTOKOLL 6(20) 
 2011-10-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 98 Dnr 0095/11 - 216 
 
PÅBODA 9:1 - FÖRHANDSBESKED INFÖR BYGGNATION AV 
TVÅ FRITIDSHUS 

 
       Byggreda 0359/2011 216 
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx  
 
Myndighetsnämndens beslut 
Meddela positivt förhandsbesked, enligt 9 kap 17 § PBL. 
 
Upplysningar 
Handläggningsavgift 3 344 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Förhandsbesked gäller om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det 
att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 
 
Positivt förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. 
 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked inför inför byggnation av två fritidshus har 
inkommit till miljö- och byggkontoret. 
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
inte inom sammanhållen bebyggelse. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit. 
 
Placeringen av de önskade avstyckningarna gör att de kompletterar den 
befintliga bebyggelsen. 
 
Ungefär halva tomten på den kommande västra fastigheten kommer inom 
strandskyddat område mot Pite-Altervattnet. Det kommer dock att finnas 
utrymme att placera byggnader utanför strandskyddsområdet. 
 
Tillgång till väg finns och avlopp bör kunna anordnas på lämpligt sätt. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att sökt åtgärd överensstämmer med de 
allmänna och enskilda intressena i 2 kap PBL (plan- och bygglagen) och därför 
bör positivt förhandsbesked meddelas. 
      forts. 



 PROTOKOLL 7(20) 
 2011-10-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 98 Dnr 0095/11 – 216 - forts 
 
PÅBODA 9:1 - FÖRHANDSBESKED INFÖR BYGGNATION AV 
TVÅ FRITIDSHUS 

 
Beredningens förslag till beslut 
Meddela positivt förhandsbesked, enligt 9 kap 17 § PBL 
 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 8(20) 
 2011-10-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 99 Dnr 0090/11 - 221 
 
GRANTRÄSK 1:24 - BEGÄRAN OM FÖRLÄNGD GENOM-
FÖRANDETID FÖR ÅTGÄRD 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Tiden för tidigare föreläggande om när åtgärder på bostadshuset ska vara 
utförda förlängs till och med den 31 augusti 2012. 
 
Upplysning 
Miljö- och byggkontoret kommer att slutbesiktiga fastigheten efter den 31 
augusti 2012.  
 
____ 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden beslutade vid sammanträde 2011-09-15, § 79, att 
förelägga xxxxx xxxxxxxxx att färdigställa fasaden på fastigheten Granträsk 
1:24. På grund av arbete på annan ort önskas en förlängning av genom-
förandetiden till den 31 augusti 2012.  
 
Miljö- och byggchefen bedömer att de skäl som fastighetsägaren har angett 
kan motivera en förlängning av tiden. 
 
Förslag till beslut 
Tiden för tidigare föreläggande om när åtgärder på bostadshuset ska vara 
utförda förlängs till och med den 31 augusti 2012. 
 
____ 
 
 



 PROTOKOLL 9(20) 
 2011-10-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 100 Dnr 0081/11 - 216 
 
LÄRKAN 22 - BEGÄRAN OM FÖRLÄNGD TID FÖR ÅTGÄRDER 

 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Myndighetsnämnden beslutar förlänga tiden för att riva huset på 

fastigheten Lärkan 22 fram till den 1 maj 2012.  
 
2. Myndighetsnämnden beslutar att avslutande markarbeten på fastigheten 

efter rivningen ska vara utförda senast den 30 juni 2012. 
 
Tidigare beslut om vitesföreläggande gäller men med ny tidsangivelse enligt 
detta beslut. 
 
Upplysning 
Miljö- och byggkontoret kommer att slutbesiktiga fastigheten efter den 30 
juni 2012. 
 
____ 
 
Ärendebeskrivning 
Xxxxxx xxxxxxx har inkommit med begäran om förlängd tid till den 1 maj 
2012 för åtgärder som han har meddelat att han ska vidta på fastigheten 
Lärkan 22 och som är enligt nämndens beslut om föreläggande den 15 
september 2011. xxxxxx önskar förlängd tid för att utföra rivning av huset då 
höstens regn har lett till att det är svårt att utföra arbetet nu och det är för 
blött i backen för att kunna köra med traktorer på fastigheten. 
 
Bakgrund 
Myndighetsnämnden beslutade den 15 september 2011 att förelägga xxxxxx 
xxxxxxx, såsom ägare till fastigheten Lärkan 22, att riva bort eller rusta upp 
byggnaden till beboeligt skick. Åtgärden skulle vara utförd senast den 31 
december 2011.  
 
En ansökan om rivningslov har inkommit till myndighetsnämnden den 19 
september 2011. 
 
Förvaltningens synpunkter/övervägande 
Eftersom åtgärden som ska vidtas är ganska omfattande och det har varit en 
regnig höst bedömer miljö- och byggkontoret att det kan vara förenat med 
vissa svårigheter att utföra allt arbete som behövs på fastigheten inom så pass 
kort tid.  
 
         forts. 



 PROTOKOLL 10(20) 
 2011-10-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 100 Dnr 0081/11 – 216 forts 
 
LÄRKAN 22 - BEGÄRAN OM FÖRLÄNGD TID FÖR ÅTGÄRDER 

 
Miljö- och byggchefen föreslår därför att tiden för att riva fastigheten 
förlängs fram till och med den 1 maj 2012. Eftersom det blir svårt att göra 
avslutande avjämning av marken under våren då det fortfarande normalt är 
tjäle i backen, föreslår miljö- och byggchefen att nämnden beslutar att 
avslutande markarbeten ska vara utförda senast den 30 juni 2012. Vites-
beslutet bör gälla från och med den 30 juni 2012 om arbetena inte är 
avslutade på fastigheten. 
 
Förslag till beslut 
1. Myndighetsnämnden beslutar förlänga tiden för att riva huset på 

fastigheten Lärkan 22 fram till den 1 maj 2012.  
 
2. Myndighetsnämnden beslutar att avslutande markarbeten på fastigheten 

efter rivningen ska vara utförda senast den 30 juni 2012. 
 
Tidigare beslut om vitesföreläggande gäller men med ny tidsangivelse enligt 
detta beslut. 
____ 
 
 



 PROTOKOLL 11(20) 
 2011-10-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 101 Dnr 0088/11 - 231 
 
ÄLVSBYN 26:187 - NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS INOM 
STRANDSKYDD 

 
       Byggreda 0326/2011 231 
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
 

Myndighetsnämndens beslut 
Då en komplettering av ansökan är gjord med förändring av placering av 
nybyggnaden uppdras till byggnadsinspektören att inhämta grannars syn-
punkter på den nya placeringen av byggnaden. 
 
Vidare uppdras till ordförande i myndighetsnämnden att fatta delegations-
beslut i ärendet. Inför beslut ska synpunkter från grannar beaktas. Byggnaden 
ska placeras på en höjd där lägsta byggnadsdel inte riskerar översvämmas vid 
ett 100-årsflöde enligt Räddningsverkets kartering. 
 
____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus (timring) om ca 60 kvm 
inom strandskyddsområde på fastigheten Älvsbyn 26:187 har inkommit till 
miljö- och byggkontoret. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdes-
bestämmelser och ligger inte inom område för sammanhållen bebyggelse. 
Området är inte utpekat som LIS-område i förslaget till översiktsplan. 
 
Fastigheten (som är 4 255 kvm) är idag bebyggd med bland annat ett fritidshus 
och två sovstugor. Därutöver finns en verkstad och en bastu enligt inlämnad 
situationsplan. I rekommendationer i översiktsplanen, antagen 1999, får inom 
tomt för fritidsändamål inte uppföras mer än tre byggnader. Totalt får dessas 
våningsyta inte överskrida 120 kvm varav för huvudbyggnad högst 80 kvm. 
Enligt tidigare bygglov är fastigheten bebyggd med ca 140 kvm. 
 
Byggnaden (och hela fastigheten) hamnar inom område för 100-årsflöden 
enligt översvämningskarteringen.  
 
Enligt kartering för skredrisker finns inte risk för erosion på önskad placering. 
 
Byggnaden planeras att placeras ca 30 meter från stranden (mot Piteälven) i 
linje med befintligt fritidshus. 
 
         forts. 



 PROTOKOLL 12(20) 
 2011-10-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 101 Dnr 0088/11 – 231 forts 
 
ÄLVSBYN 26:187 - NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS INOM 
STRANDSKYDD 

 
Vid besök på miljö- och byggkontoret den 5 september, ville sökanden under-
stryka att de val av materiel som gjorts till byggnaden kommer att hålla vid en 
eventuell översvämning. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
En byggnad har en lång livslängd. Det är rimligt att anta att den kan finnas 
kvar uppemot 100 år. Därför har en kartering på ett 100-årsflöde genomförts. 
Då den aktuella byggplatsen riskeras att översvämmas enligt nämnda kartering 
bedöms inte platsen som lämplig för byggnation.  
 
För att tillåta två fritidshus på en fastighet bör man också titta på möjligheten 
att avstycka den. I det här fallet skulle man i så fall få två långsmala tomter om 
ca 27 m x 75 m. 
Med hänsyn till det som framkommit ovan bör bygglov inte beviljas. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att platsen är belägen på en redan 
utnyttjad mark, dvs 7 kap 18 c § 1 MB. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Inget förslag till beslut är lämnat. 
 
Myndighetsnämnden 2011-09-15 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet och redovisar även den 
skrivelse som inkommit från Per-Mikael Hansson den 13 september. Där 
beskriver xxxxxxx bl a hur och med vilka material och tekniska lösningar han 
avser att bygga med tanke på eventuella framtida översvämningar. 
 
Esbjörn Henriksson (fp) tillstyrker ansökan med hänvisning till att marken 
redan är tagen i anspråk. 
 
Lars-Gunnar Näsström (s) yrkar avslag med hänvisning till att tillåtet antal 
byggnader och våningsyta redan överskridits. 
 
Ulf Lundberg (v) stödjer avslagsyrkandet. 
 
Inger Lundberg (fp) föreslår att ärendet bordläggs och att Hansson inbjuds 
till nästa sammanträde för att redovisa sina planer för nämnden. 
 
      forts. 



 PROTOKOLL 13(20) 
 2011-10-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 101 Dnr 0088/11 – 231 forts 
 
ÄLVSBYN 26:187 - NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS INOM 
STRANDSKYDD 

 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
bordlägger ärendet till nästa sammanträde. xxxxxxx bjuds in för en kort 
föredragning. 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bordlägga ärendet till nästa sammanträde den 27 oktober. Sökanden inbjuds 
för en kort föredragning av ärendet. 
 
Myndighetsnämnden 2011-10-27 
Xxxxxxxxxx xxxxxxx deltar vid sammanträdet och redogör för sina åsikter och 
planer i ärendet.  
 
Sökanden har inkommit, 2011-10-06, med en reviderad situationsplan. Av 
denna framkommer att byggnaden planeras cirka 50 meter från stranden (mot 
Piteåälven). Byggnaden hamnar då cirka 1 meter högre upp än omgivande 
byggnader, enligt uppgift från sökanden.  
 
Djupa och ingående diskussioner fördes kring den förändrade placeringen av 
nybyggnaden. Osäkerhet råder om nivån för 100-årsflödet enligt översväm-
ningskarteringen, vilket bör beaktas innan beslut kan fattas. 
 
Kerstin Söderberg, Lantmäteriet, påtalar att fastigheten omfattas av strand-
skyddet.  
 
_____  
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 14(20) 
 2011-10-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 102 Dnr 0085/11 - 231 
 
ARVIDSTRÄSK 2:5 - BEGÄRAN OM ATT KRAV PÅ BYGGFELS-
FÖRSÄKRING SLOPAS 

 
       Byggreda 0323/2011 231 
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Upphäva krav på byggfelsförsäkring med hänvisning till miljö- och bygg-
kontorets synpunkter/bedömning nedan. 
 
____ 
 
Ärendebeskrivning 
xxx xxxxxx har, 2011-10-17, inkommit med en begäran om att krav på 
byggfelsförsäkring som ställdes vid beslut om bygglov, 2011-09-15, § 82, 
slopas. 
 
Som skäl till detta anges framför allt att: 
• Enligt plan- och bygglagen är det inte nödvändigt med krav på byggfels-

försäkring för fritidshus.  
• Sökanden har genom sitt företag en gällande försäkring som omfattar 

felaktigheter i levererade byggnadsmaterial. 
• Sökanden kommer att utföra byggnadsarbetena i egen regi och anser sig 

besitta erforderlig kompetens att uppföra fritidshuset. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
I Lagen om byggfelsförsäkring (SFS 1993:320) regleras i vilka fall som 
byggfelsförsäkring krävs eller inte. I 1 § framgår att byggfelsförsäkring ska 
finnas vad gäller ny- eller ombyggnad som avses i 1 kap 4 § plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900). 
 
Av 1 b § framgår att om ett småhus inte ska användas för permanent bruk, 
får byggnadsnämnden besluta att någon byggfelsförsäkring inte behövs. Vid 
behovsprövningen ska nämnden särskilt beakta de beräknade kostnaderna 
för åtgärden och försäkringen samt risken för allvarliga fel och skador.  
 
Det finns alltså inget generellt undantag från krav på byggfelsförsäkring för 
fritidshus, utan detta ska prövas från fall till fall. 
 
Byggfelsförsäkringen omfattar förutom fel på byggnadsmaterialet även fel 
på byggnadens konstruktion och arbetets utförande. 
 
      forts. 



 PROTOKOLL 15(20) 
 2011-10-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 102 Dnr 0085/11 – 231 forts 
 
ARVIDSTRÄSK 2:5 - BEGÄRAN OM ATT KRAV PÅ BYGGFELS-
FÖRSÄKRING SLOPAS 

 
Av 1 a § 2 st framgår att byggfelsförsäkring inte krävs för åtgärder som 
utförs av byggherren i egenskap av konsument av huset. Detta innebär att 
s.k. självbyggare är undantagna från kravet på byggfelsförsäkring, vilket 
torde vara fallet i detta ärende. 
 
______ 
 
 



 PROTOKOLL 16(20) 
 2011-10-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 103 Dnr 0096/11 - 239 
 
UGGLAN 3 - BYGGLOV FÖR ÄNDRAD ANVÄNDNING OCH 
FASADÄNDRING 

 
       Byggreda 0380/2011 239 
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  
 

Myndighetsnämndens beslut 
Återremittera ärendet för komplettering med fasadritning av byggnaden. 
 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för ändrad användning av samlingslokal (Missions-
kyrkan) till tandvårdslokal har inkommit till miljö- och byggkontoret.  
 
Xxx xxxxxx har 2011-10-17 kompletterat sin ansökan med en begäran om att 
få ändra fasadpanelen till liggande panel, eventuellt med midja, samt byta 
fönster till 3-glasfönster. Ansökan omfattar även ommålning som kommer att 
ske med liknande färgval som befintligt. 
 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1977. Ändamålet är satt till allmänt 
ändamål. Detta syfte innebär att verksamhetsutövaren egentligen ska vara 
offentlig, dvs stat, kommun eller landsting. Sökt verksamhet är därmed plan-
stridig. 
 
Byggnaden finns upptagen på Älvsbyns kommuns bevarandeplan från 1986. 
Där anges att kommunens ambition är att den ska bevaras, men att slutgiltigt 
ställningstagande inte har kunnat ske. Detta på grund av att byggnaden ligger i 
farozonen vid en eventuell utbyggnad av läkarstationen. 
 
Av de första ritningarna, daterade 1939, framgår inte byggnadens fasadbekläd-
nad. Däremot framgår det av ett bygglov från 1959 att fasaden var av läkt-
panel, vilket är fallet fortfarande. 
 
Byggnaden har tillgänglighetsanpassats med ramp och RWC, redovisat på 
planritning daterad 1995-01-30.  
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att den ändrade användningen inte över-
ensstämmer med syftet i gällande detaljplan. Därför bör en planändring ske 
innan verksamheten ändras.  
 
      forts. 



 PROTOKOLL 17(20) 
 2011-10-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 103 Dnr 0096/11 – 239 forts 
 
UGGLAN 3 - BYGGLOV FÖR ÄNDRAD ANVÄNDNING OCH 
FASADÄNDRING 

 
När det gäller de ändringar av fasaden som sökanden önskar kan fönster-
byte godtas, under förutsättning att storlek och form bibehålls. Även 
ommålningen kan godkännas. Däremot bör fasaden även i fortsättningen 
vara en läktpanel. Miljö- och byggkontoret bedömer att en ändring till 
liggande panel skulle ändra byggnadens karaktär så pass mycket att det inte 
skulle följa förvanskningsförbudet i 8 kap 13 § PBL 
 
Beredningens förslag till beslut 
1. Bevilja bygglov för ändrad användning av samlingslokal till tandvårdslokal 
2. Fasadändring? 
 
_____ 
 



 PROTOKOLL 18(20) 
 2011-10-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 104 Dnr 0094/11 - 409 
 
INSPEKTIONS- OCH KONTROLLRAPPORT MYN 2011-10-27 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Med godkännande lägga inspektions- och kontrollrapporten till handlingarna. 
 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret har utfört inspektioner och deltagit vid olika sam-
verkansprojekt tiden 2011-08-23 – 10-03, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Efter genomgång lägga inspektions- och kontrollrapporten till handlingarna. 
 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 19(20) 
 2011-10-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 105 Dnr 0091/11 - 512 
 
BEGÄRAN OM SÄRSKILT ANORDNAD HÅLLPLATS FÖR 
SKOLSKJUTS I MJÖVATTNET 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Avge följande yttrande till kommunstyrelsen: 
 
Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det enligt myndighetsnämndens bedömning 
olämpligt att anordna en busshållplats i direkt anslutning till avtagsvägen till 
familjens bostad vid väg 670 då denna är placerad i en kurva i kombination 
med en backe som gör att det är begränsad sikt på platsen.  
 
Myndighetsnämnden bedömer att om en busshållplats kan anordnas i 
anslutning till den parallella byvägen är det en mer trafiksäker lösning, även 
om det innebär ett korsande av vägen. Kommunstyrelsen föreslås höra 
väghållaren för byvägen om vägen kan trafikeras av bussar inför beslut i 
ärendet. 
 
Beträffande begäran om taxi från hemmet har myndighetsnämnden inte 
några synpunkter. 
 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden har fått in en begäran om särskilt anordnad hållplats för 
skolskjuts i Mjövattnet. Enligt förordning (1970:340) om skolskjutsning ska 
den nämnd som fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skol-
väsendet verka för att särskilt anordnade hållplatser för skolskjutsning 
utformas så att olyckor i möjligaste mån undviks. Den kommunala nämnd 
som ansvarar för trafikfrågor, polismyndigheten och väghållaren ska ges 
möjlighet att lämna synpunkter inför beslut om varje skolskjuts färdväg och 
de platser på- eller avstigning bör ske. 
 
Skrivelsen är riktad till myndighetsnämnden men har även överlämnats till 
kommunstyrelsen som fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom 
skolväsendet. 
 
Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det enligt miljö- och byggkontorets bedömning 
mycket olämpligt att anordna en busshållplats i direkt anslutning till avtags-
vägen till fastigheten vid väg 670. Vägen är vid infarten till fastigheterna i 
Mjövattnet kurvig i kombination med en backe som gör att det är dålig sikt 
på platsen och förenat med stor risk att stanna med en buss. Hastigheten är 
på platsen begränsad till 80 km i timmen. 
         forts. 



 PROTOKOLL 20(20) 
 2011-10-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 105 Dnr 0091/11 - 512 
 
BEGÄRAN OM SÄRSKILT ANORDNAD HÅLLPLATS FÖR 
SKOLSKJUTS I MJÖVATTNET 

 
Myndighetsnämnden bedömer att en busshållplats bör kunna anordnas i 
anslutning till den parallella byvägen, om inte frågan kan lösas på annat sätt. 
Det finns ett gatljus på platsen som skulle kunna fungera som belysning för 
en busshållplats. Det går inte att bedöma om den parallella vägen kan 
trafikeras av bussar året runt men vid besök på platsen i oktober var vägen en 
grusväg i bra skick och det borde i nuläget inte vara något problem för 
bussen att köra efter byvägen. 
 
Begäran om taxi från bostaden för barnet är en fråga som ligger utanför 
myndighetsnämndens verksamhetsområde och bör behandlas av kommun-
styrelsen. 
 
Förslag till beslut 
Avge följande yttrande till kommunstyrelsen: 
 
Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det enligt myndighetsnämndens bedömning 
olämpligt att anordna en busshållplats i direkt anslutning till avtagsvägen till 
familjens bostad vid väg 670 då denna är placerad i en kurva i kombination 
med en backe som gör att det är begränsad sikt på platsen.  
 
Myndighetsnämnden bedömer att om en busshållplats kan anordnas i 
anslutning till den parallella byvägen är det en mer trafiksäker lösning, även 
om det innebär ett korsande av vägen. Kommunstyrelsen föreslås höra 
väghållaren för byvägen om vägen kan trafikeras av bussar inför beslut i 
ärendet. 
 
Beträffande begäran om taxi från hemmet har myndighetsnämnden inte 
några synpunkter. 
 
_____ 
 

 


