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 PROTOKOLL 2(21) 
 2011-12-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

MYN § 106 Dnr 0107/11 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2011-12-15 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
 
Myndighetsnämnden 
• Lokala föreskrifter om förbud mot fordonstrafik efter Storgatan den 22-

23 november 2011 
 

Kommunfullmäktige 
• Kommunfullmäktiges beslut 2011-11-28 om upphävande av beslut om 

enkronastomter (enligt myndighetsnämnden § 89/11-09-15) 
 

Länsstyrelsen i Norrbotten 
• Beslut att avslå överklagan av myndighetsnämndens beslut (delegation) 

om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Lst dnr 258-7531-11. (BR 348/11-
516) 

• Beslut att avslå överklagan av myndighetsnämndens beslut (delegation) 
om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Lst dnr 258-7532-11. (BR 347/11-
516) 

• Beslut – Prövning av myndighetsnämndens beslut, MYN § 82/11-09-15, 
att lämna strandskyddsdispens på fastigheten Kälsberg 2:15. 
Länsstyrelsen avslutar ärendet utan någon vidare åtgärd. Lst dnr 526-7468-
11. (Dnr 76/11-218) 

• Beslut angående Boliden Mineral ABs anmälan om samråd enligt 
miljöbalken för anläggande av väg inom fastigheten Lill-Laver 1:2. Mark- 
och miljödomstolen ställde sig positiv till en samprövning av åtgärderna 
som vidtagits. Lst dnr 525-3569-10.  

• Beslut om lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på väg 94 i 
Älvsbyn, att träda i kraft den 1 december 2011. Lst dnr 258-7268-11. 
- På väg 94 mellan cirkulationsplatsen med väg 374 och gränsen för 
tättbebyggt område i Älvsbyn får fordon inte föras med högre hastighet 
än 60 km/tim. 
- På väg 94 mellan gränsen för tättbebyggt område i Älvsbyn och 550 m 
sydväst om väg 671 får fordon i nordostlig riktning inte föras med högre 
hastighet än 60 km/tim.  

 
Landstinget – Pollenlaboratoriet i Umeå - Fyrkantskommunerna 
• Pollenrapport – Uppmätta värden av luftburna pollen i Älvsbyn 1/4 - 

15/8 2011.   forts 



 PROTOKOLL 3(21) 
 2011-12-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 106 Dnr 0107/11 – 200  forts 
 
DELGIVNINGAR MYN 2011-12-15 

 
NTF Norrbotten 
• Sammanställning av genomförd aktivitet för ökad bältesanvändning i 

Älvsbyn den 1 juli 2011. 
 

Förslag till beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
_____  
 



 PROTOKOLL 4(21) 
 2011-12-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 107 Dnr 0108/11 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MYN 2011-12-15 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 2011-10-04 
– 11-21, enligt bilaga. 
 
Räddningstjänsten redovisar delegationsbeslut avseende egen rengöring 
(sotning) för följande fastigheter: 
 
Vipan 7   Köraren 5   Vargen 14  
Räven 2   Muskus 6:1   Ärtan 4  
 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 5(21) 
 2011-12-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 108 Dnr 0088/11 - 231 
 
ÄLVSBYN 26:187 – FÖRHANDSBESKED INFÖR NYBYGGNAD AV 
FRITIDSHUS INOM STRANDSKYDD 

        0326/2011 231 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Meddela positivt förhandsbesked, enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen, 

under förutsättning av fastigheten delas i två delar 
2. Bevilja dispens från 7 kap 18 b § miljöbalken (strandskydd). Som särskilt 

skäl anges att marken redan har tagits i anspråk (7 kap 18 c § 1 MB) 
3. Tomtplatsavgränsning fastställes enligt karta i handlingarna. 
 
Handläggningsavgift 6 688 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de har fått del av beslutet 
om de har tänkt överpröva strandskyddsdispensen. 
 
Förhandsbesked är giltigt om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det 
att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. Beslutet innebär att varken 
byggnadsarbeten eller markberedning får påbörjas. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked inför nybyggnad av fritidshus (timring) om ca 
73 kvm i två plan inom strandskyddsområde på fastigheten Älvsbyn 26:187 
har inkommit till miljö- och byggkontoret. 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
inom område för sammanhållen bebyggelse. Området är inte utpekat som 
LIS-område i Älvsbyns kommuns översiktsplan, antagen 2011-11-28. 
 
Fastigheten (som är 4 255 kvm) är idag bebyggd med ett fritidshus (bygglov, 
från 1990, har beviljats för en tillbyggnad), två sovstugor samt fem uthus/ 
förrådsbyggnader. I rekommendationer i fördjupad översiktsplan (FÖP) 
Älvsbyns tätort, 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 inlämnade handlingar är 
fastigheten idag bebyggd med ca 140 kvm. Därmed, för att uppfylla 
översiktsplanens intentioner, bör sökanden avstycka fastigheten i två delar. 
 
Byggnaden (och hela fastigheten) hamnar inom område för 100-årsflöde 
enligt översvämningskarteringen.  
 
       Forts 
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 2011-12-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 108 Dnr 0088/11 – 231  forts 
 
ÄLVSBYN 26:187 – FÖRHANDSBESKED INFÖR NYBYGGNAD AV 
FRITIDSHUS INOM STRANDSKYDD 

 
Enligt riktlinjer om översvämning, fastställda av myndighetsnämnden  
2011-10-27, § 97, ska bygglov för fritidshus inte beviljas inom översvämnings-
områden om man inte kan fylla upp till översvämningssäker nivå. Enligt GIS-
karta från översvämningskarteringen hamnar nivån för 100-årsflöde på 36 m 
över havet för aktuell fastighet. Sökanden är medveten om att krav på upp-
fyllnad till ovanstående nivå kommer att ställas i samband med bygglov. 
 
Enligt kartering för skredrisker finns inte risk för erosion på önskad placering. 
 
Byggnaden är tänkt att placeras ca 50 meter från stranden (mot Piteälven). 
 
Vid besök på miljö- och byggkontoret, 5/9, ville sökanden understryka 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 det finns en risk att den aktuella byggplatsen kommer att översvämmas 
enligt nämnda kartering är det tveksamt om platsen är lämplig för byggnation.  
 
Vid besök av miljö- och byggkontoret och delar av myndighetsnämnden, den 
21 november 2011, konstaterades att den planerade byggplatsen är ianspråk-
tagen samt väl avskild från strandlinjen pga bebyggelse.  
 
Beredningens förslag till beslut 
1. Meddela positivt förhandsbesked, enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen, 

under förutsättning av fastigheten delas i två delar 
2. Bevilja dispens från 7 kap 18 b § miljöbalken (strandskydd). Som särskilt 

skäl anges att marken redan har tagits i anspråk (7 kap 18 c § 1 MB) 
3. Tomtplatsavgränsning fastställes enligt karta i handlingarna. 
_____  
 

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 kommit in till myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick 
del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni 
begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för 
Er talan. 
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MYN § 109 Dnr 0099/11 - 212 
 
ÄNDRING AV RIKTLINJER I ÖVERSIKTSPLANEN GÄLLANDE 
BYGGNADSAREA OCH ANTAL BYGGNADER PÅ TOMT FÖR 
FRITIDSHUS UTANFÖR DETALJPLANELAGDA OMRÅDEN 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Återremittera ärendet till miljö- och byggchefen för att få information hur 
andra kommuner har gjort samt att det görs en konsekvensanalys för fall där 
kommunen ställer krav på detaljplaner för privata exploatörer/markägare 
inför etablering. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Vid myndighetsnämndens sammanträde den 15 oktober lyftes ett ärende av 
nämnden om att kommunen bör se över de riktlinjer som gäller för byggna-
tion av fritidshus som fanns i då gällande översiktsplan och som är ungefär 
desamma i den nya översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige den 
28 november 2011.  
 
Skrivningen i tidigare översiktsplan var: Inom tomt för fritidsändamål får ej 
uppföras mer än tre byggnader. Totalt får dessas våningsyta ej överstiga 120 
m2 varav för huvudbyggnad högst 80 m2. 
 
I den nya översiktsplanen anges att: ”Storleken på fritidshusen bör uppgå till 
max 120 m2. Antalet byggnader på en fritidstomt bör vara maximalt tre 
byggnader.” Det innebär en möjlighet att bygga större huvudbyggnad i den 
nya översiktsplanen men att storleken på komplementbyggnader i så fall 
minskar eller att komplementbyggnader inte kan byggas. 
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
En översiktsplan är inte juridiskt bindande vilket innebär att man kan göra 
avsteg från planen i enskilda fall. Det är dock olämpligt om det blir en olika 
behandling av människor som i något avseende skulle kunna misstänkas 
bygga på godtycke. Av denna anledning bör det eftersträvas att det finns 
tydliga riktlinjer angivna i planer och bestämmelser som följs. 
 
Vi kan allt oftare se en önskan från många att dels få uppföra större bygg-
nader för fritidsändamål än vad de nuvarande riktlinjerna tillåter och ofta 
även fler och större byggnader än vad som anges i översiktsplanen.  
 
Det är en tydlig trend i samhället att fritidshus periodvis övergår i permanent 
boende. Det innebär ökade krav på kommunen när det gäller vatten och 
avlopp, renhållning, skolskjuts, hemtjänst och annan service. Många fritids-
husområden i kommunen saknar idag helt kommunal service vilket innebär 
enskilda lösningar i dessa fall.        forts 
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MYN § 109 Dnr 0099/11 – 212   forts 
 
ÄNDRING AV RIKTLINJER I ÖVERSIKTSPLANEN GÄLLANDE 
BYGGNADSAREA OCH ANTAL BYGGNADER PÅ TOMT FÖR 
FRITIDSHUS UTANFÖR DETALJPLANELAGDA OMRÅDEN 

 
När fritidshusområden uppstår bör dessa planläggas i större omfattning än 
vad som har gjorts tidigare i vår kommun. I en detaljplan kan man genom 
bestämmelser tillåta andra storlekar på byggnader än vad översiktsplanen 
anger och samtidigt planera för långsiktig hållbarhet när det gäller service, 
vatten- och avlopp och andra tekniska system som behövs för ett bra boende 
om det i framtiden skulle bli permanent boende i vissa fritidshus som byggs. 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår att nuvarande riktlinjer i översiktsplanen 
behålls men att större byggnader kan tillåtas i samband med detaljplane-
läggning av befintliga och nya områden för fritidsbebyggelse. 
 
Myndighetsnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. Nämnden diskuterar 
problem som kan uppstå i fritidshusområden med bl a avlopp och krav på 
kommunal service när fritidshus blir permanentboende. 
_____  
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MYN § 110 Dnr 0104/11 - 219 
 
REVIDERING AV BEVARANDEPLAN 

 
Myndighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen 
Låta revidera nuvarande bevarandeplan för byggnader samt i bevarande-
planen även ta med miljöer som bedöms vara bevarandevärda.  
_____  
 
Ärendebeskrivning 
En bevarandeplan är ett beslutsunderlag som är vägledande vid bland annat 
bygglovgivning och vid upprättande av detaljplaner. Unika byggnader och 
miljöer som av kommunen bedöms vara viktiga att bevara ur ett historiskt 
perspektiv, eller som i övrigt bidrar till samhällets attraktion och karaktär, 
pekas ut i bevarandeplanen och ges på så sätt ett utökat skydd.  
 
Den bevarandeplan som finns för byggnader i Älvsbyns kommun är fram-
tagen 1986 och är i stort behov av en översyn. Bevarandeplanen täcker endast 
centralorten och byarna Norrabyn, Nygård, Övrabyn, Sågfors och Korsträsk.  
 
Många byggnader som utpekats som bevarandevärda i den gällande bevaran-
deplanen finns inte längre kvar. Andra byggnader och miljöer kan behöva få 
ett skydd eftersom de har ett kulturhistoriskt värde då de är representativa för 
en epok i kommunens historia. Kommunen kan i bevarandeplanen även ta 
med olika kulturmiljöer utöver byggnader som är bevarandevärda.  
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att låta revidera 
nuvarande bevarandeplan för byggnader samt i bevarandeplanen även ta med 
miljöer som bedöms vara bevarandevärda.  
_____  
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MYN § 111 Dnr 0089/11 - 221 
 
FLEVIKEN 1:32 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Förelägga xxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxx) som fastighetsägare att skicka in en 
skriftlig plan som anger när han kommer att rusta upp eller riva bort huvud-
byggnaden på fastigheten Fleviken 1:32. Planen ska vara inlämnad till miljö- 
och byggkontoret i Älvsbyns kommun senast den 28 februari 2012. Före-
läggandet förenas med ett löpande vite om 5 000 kronor för varje påbörjad 
månad som ingen åtgärdsplan har inkommit till miljö- och byggkontoret.  
_____    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myndighetsnämnden beslutade vid sammanträde den 15 september 2011 
uppdra åt miljö- och byggchefen att begära in en underhållsplan för fastig-
heten.  
 
Miljö- och byggchefen beslutade om ett föreläggande att inkomma med en 
underhållsplan för bostadshuset och tomten. Beslut om föreläggande mot-
togs den 30 september enligt mottagningskvitto.  
 
Xxxx xxxxxxxx angav i en svarsskrivelse att han avsåg att överklaga beslutet 
om föreläggande då den åtgärd som han skulle vidta skulle vara utförd innan 
tiden för överklagande löpt ut.  
     forts 
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MYN § 111 Dnr 0089/11 – 221   forts 
 
FLEVIKEN 1:32 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 

 
Miljö- och byggchefen besvarade skrivelsen med att om ytterligare tid för att 
skicka in underhållsplanen behövdes kunde han få mer tid. Inga ytterligare 
handlingar har därefter inkommit i ärendet. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska en fastighet hållas i 
vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande 
olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Om en 
fastighetsägare underlåter att sköta om sin fastighet kan myndighetsnämnden 
besluta om att åtgärder ska vidtas på fastighetsägarens bekostnad eller före-
lägga fastighetsägaren att själv vidta de åtgärder som behövs för att bestäm-
melserna i plan- och bygglagen ska följas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 kommit in till myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick 
del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni 
begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för 
Er talan. 
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MYN § 112 Dnr 0110/11 - 216 
 
SMÅTRÄSK 1:15 - FÖRHANDSBESKED INFÖR NYBYGGNAD AV 
FRITIDSHUS OCH GARAGE/CARPORT 

        0391/2011 216 
Xxxxx xxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Meddela positivt förhandsbesked 
2. Bevilja dispens från 7 kap miljöbalken (strandskydd). Som särskilt skäl 

anges 7 kap 18 c § 1. 
3. Tomtplatsavgränsningen sammanfaller med fastighetsgränserna 
 
Upplysningar 
Handläggningsavgift 6 688 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de har fått del av beslutet 
om de kommer att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. 
 
Förhandsbesked är giltigt om bygglov för åtgärden söks inom två år efter 
det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. Beslutet innebär inte 
att åtgärden får påbörjas.  
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av 
fritidshus och garage/carport på fastigheten Småträsk 1:15 har inkommit till 
myndighetsnämnden. 
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
utanför område för sammanhållen bebyggelse. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har in-
kommit. 
 
Fastigheten omfattas av strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken 7 kap, men 
finns inte upptagen i något LIS-område i Älvsbyns kommuns översiktsplan, 
antagen 2011-11-28. 
 
Inga kända natur- eller kulturvärden, förutom Natura 2000, finns i aktuellt 
område.  
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Ur plan- och bygglagens synpunkt finns inga hinder mot byggnationen. Risken 
för översvämning och erosion är liten och de planerade byggnaderna är en  
       forts 
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MYN § 112 Dnr 0110/11 – 216  forts 
 
SMÅTRÄSK 1:15 - FÖRHANDSBESKED INFÖR NYBYGGNAD AV 
FRITIDSHUS OCH GARAGE/CARPORT 

 
förtätning av en etablerad byggnadsgrupp. En väg finns tillgänglig till fastig-
heten, el finns också samt att fastighetens area (2 600 kvm) gör att VA bör 
kunna anordnas på lämpligt sätt. Ett faktum som nämnden bör ta ställning till 
är den ansökta byggnadsarean om 160 kvm. I den nyss antagna översikts-
planen finns en rekommenderad maximal byggnadsarea på fritidshustomter på 
120 kvm. 
 
Hela fastigheten omfattas av strandskydd mot sjön Småträsket. Det finns en 
remsa om ca 10 meter mellan fastigheten och strandlinjen. Det finns också en 
remsa med samfälld mark just norr om aktuell fastighet som allmänheten kan 
använda för att komma ner till vattnet.  
 
I ansökan om strandskyddsdispens uppger sökanden de särskilda skälen 
ianspråktagen mark samt att fastigheten är en lucktomt. Av flygfoton kan man 
se att fastigheten är en öppen, gräsbevuxen yta som till viss del klipps, vilket 
gör att fastigheten kommer att upplevas som ianspråktagen av allmänheten 
som vistas i området. Därmed har strandskyddets syfte utsläckts på den 
aktuella fastigheten. För att förtydliga fastighetsgränserna mellan samfälld och 
privat mark kan det vara lämpligt att ställa krav på staket i det här ärendet. 
 
När det gäller det särskilda skälet lucktomt så återfinns det i prop 2008/09:119 
att detta skäl ska användas restriktivt i områden med högt bebyggelsetryck 
eller hög grad av bebyggelsepåverkan längs stränderna. Sedan 2002 (då bygg-
nadsnämnden införde ett digitalt diariesystem) har inget ärende om nyetable-
ring inlämnats till myndighetsnämnden i aktuellt område. Ca 3/4 av stranden 
är obebyggd, varför det finns gott om plats för allmänheten att ha tillgång till 
Småträsket. Miljö- och byggkontoret gör därför bedömningen att någon 
restriktivitet inte behöver tillämpas i detta fall. 
 
Med ledning av ovan bedöms att strandskyddets syften är uppfyllda och att 
etableringen kan tillåtas med det särskilda skälet att marken redan är ianspråk-
tagen (7 kap 18 c § 1 miljöbalken). 
 
Beredningens förslag till beslut 
1. Meddela positivt förhandsbesked 
2. Bevilja dispens från 7 kap miljöbalken (strandskydd). Som särskilt skäl 

anges 7 kap 18 c § 1. 
3. Tomtplatsavgränsningen sammanfaller med fastighetsgränserna 
_____  
 



 PROTOKOLL 14(21) 
 2011-12-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 113 Dnr 0103/11 - 400 
 
UTBILDNING FÖR NÄMNDSLEDAMÖTER I STORFORSEN 
DEN 15-16 FEBRUARI 2012 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Samtliga ordinarie ledamöter och ersättare i myndighetsnämnden deltar i 
utbildningen den 15-16 februari 2012. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Fyrkantens ordförande och miljö- och byggchefer kommer att arrangera en 
utbildning för politiker inom miljö- och byggområdet i Storforsen den 15-16 
februari 2012.  
 
Förslag till beslut 
Samtliga ordinarie ledamöter och ersättare i myndighetsnämnden deltar i 
utbildningen. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 15(21) 
 2011-12-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 114 Dnr 0102/11 - 400 
 
SAMMANTRÄDESPLAN FÖR MYNDIGHETSNÄMNDEN 2012 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Anta sammanträdesplan för 2012, enligt nedan. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 
myndighetsnämnden för 2012, enligt nedan. 
 
 

Sammanträden börjar klockan 09.00. Samtliga sammanträden hålls i 
sammanträdesrum Älven. 
 

Sista inläm- 
ningsdag 

Beredning Samman-
träde 

Ärenden som ska avhandlas  
vid sammanträdet 

2012-01-02 2012-01-09 2012-02-02 
 

Årsredovisningar från verksamheten 2011 
Uppföljning av tillsynsplaner 
Mål för 2013 fastställs 
Tillsyns- och verksamhetsplaner för 2013 
Löpande ärenden 

2012-02-20 2012-02-27 2012-03-22 
 

Löpande ärenden  

2012-04-10 2012-04-16 2012-05-10 
 

Löpande ärenden 

2012-05-21 2012-05-28 2012-06-21 
 

Delårsrapport april 
Löpande ärenden 

2012-07-23 2012-07-30 2012-08-23 
 

Löpande ärenden 

2012-09-10 2012-09-17 2012-10-11 
 

Utbildningsdag 
Delårsrapport augusti 
Löpande ärenden 

2012-11-05 2012-11-12 2012-12-06 Indexuppräkning taxor 
Nämndens måldokument för 2014 inledning 
Sammanträdesplan för 2013 
Löpande ärenden 

 
 
Förslag till beslut 
Anta sammanträdesplan för 2012. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 16(21) 
 2011-12-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 115 Dnr 0105/11 - 400 
 
TILLSYNS- OCH KONTROLLPLANER FÖR 2012 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Anta tillsyns- och kontrollplan för 2012, enligt bilaga 1. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchefen har upprättat förslag till tillsyns- och kontrollplaner för 
2012 som omfattar tillsyn och kontroll inom några av de lagområden där 
myndighetsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att vara tillsynsmyn-
dighet.  
 
Myndighetsnämnden 
Miljö- och byggchef redovisar tillsyns- och kontrollplanen för 2011 och de 
uppföljningar som genomförts under året, bilaga 2. 
 
Förslag till plan för 2012 redovisas, enligt bilaga 1.  
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 17(21) 
 2011-12-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 116 Dnr 0106/11 - 406 
 
INDEXUPPRÄKNING AV TAXA ENLIGT LAGEN OM SKYDD 
MOT OLYCKOR 

 
Myndighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa indexuppräknad taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), enligt bilaga. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret har gjort en indexuppräkning av taxan för tillsyn 
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) enligt bilagt förslag.  
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om indexupp-
räknad taxa enligt bilaga. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 18(21) 
 2011-12-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 117 Dnr 0101/11 - 406 
 
INDEXOMRÄKNING AV TAXOR 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Justera taxor för 2012 enligt miljöbalken, tobakslagen, strålskyddslagen, lagen 
om detaljhandel med receptfria läkemedel samt taxa för uppdrag, enligt kon-
sumentprisindex för oktober. Timtaxan blir 790 kr per timme.  
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret föreslår att taxor inom myndighetsnämndens om-
råde där myndighetsnämnden har rådighet, omräknas enligt konsumentpris-
index (KPI) för oktober månad. Undantagna är bygglovtaxan som justeras 
genom prisbasbeloppet och livsmedelstaxan som blir helt ny från och med 
årsskiftet. 
 
Förändring av konsumentprisindex för oktober från föregående år är 
2,569 %. För taxor som baseras på timtaxa innebär det en prishöjning per 
timme från 770 kr till 790 kr. 
 
Förslag till beslut 
Justera taxor för 2012 enligt miljöbalken, tobakslagen, strålskyddslagen, lagen 
om detaljhandel med receptfria läkemedel samt taxa för uppdrag, enligt 
konsumentprisindex för oktober. Timtaxan blir 790 kr per timme.  
_____  
 
 



 PROTOKOLL 19(21) 
 2011-12-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 118 Dnr 0109/11 - 409 
 
INSPEKTIONS- OCH KONTROLLRAPPORT MYN 2011-12-15 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna och lägga inspektions- och kontrollrapporten till handlingarna. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar periodens inspektioner och kontrollbesök, 
samråd m m i rapport enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna och lägga inspektions- och kontrollrapporten till handlingarna. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 20(21) 
 2011-12-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 119 Dnr 0100/11 - 511 
 
ÄNDRING AV LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER AVSEENDE 
HASTIGHET EFTER STORGATAN MELLAN ÖSTERMALMS-
LEDEN OCH NYVÄGEN 

 
Myndighetsnämnden beslut 
Revidera lokala trafikföreskrifter för centrala Älvsbyn samt upphäva lokal 
trafikföreskrift avseende Storgatan mellan Östermalmsleden och Nyvägen. 
Föreskrifterna gäller från och med den 1 januari 2012. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Älvsbyns Energi AB har inkommit med en begäran om ändring av lokala 
trafikföreskrifter avseende hastighet efter Storgatan mellan Östermalmsleden 
och cirkulationsplatsen vid Nyvägen. 
 
Bolaget anser att 40 km i timmen kan gälla även efter Storgatan som är byggd 
för att inte medge högre hastighet än maximalt 30 km i timmen. På så vis 
skulle ett stort antal hastighetsmärken i korsningarna med Storgatan kunna 
undvikas.  
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår myndighetsnämnden revidera lokala trafik-
föreskrifter för centrala Älvsbyn samt upphäva lokal trafikföreskrift avseende 
Storgatan mellan Östermalmsleden och Nyvägen. De nya föreskrifterna före-
slås börja gälla från och med den 1 januari 2012. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 21(21) 
 2011-12-15 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 120 Dnr 0098/11 - 512 
 
KLAGOMÅL ÖVER FORTKÖRNING EFTER VÄSTERMALMS-
LEDEN 

 
Myndighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
Uppdra åt Älvsbyns Energi AB att  
1. sätta upp tillfälliga farthinder efter Förargatan mellan Bromsargatan och 

Spårgatan samt mellan Signalgatan och Spårgatan.  
2. göra en säker övergång för GC-vägen som korsar Västermalmsleden 

mellan Förargatan och Tåggatan – Lokgatan som får cyklister att stanna 
och leda cykeln över Västermalmsleden. 

_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Xxxxxx xxxxxxxxx har inkommit med en begäran om trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder efter Västermalmsleden och Förargatan. Enligt uppgift från xxxxxxx 
förekommer det att bussar i hög hastighet kör efter Västermalmsleden där 
den korsas av GC-väg mellan Förargatan och Lokgatan/Tåggatan. En del 
personbilar kör även väldigt fort efter Förargatan. Han vill att åtgärder snarast 
vidtas innan en olycka sker. 
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
Hastigheten är höjd efter Västermalmsleden till 60 km i timmen och den har 
även blivit huvudled. Fysiska åtgärder i form av en grind eller liknande 
behöver göras så att cyklister stiger av och leder cykeln vid passage över 
Västermalmsleden. Varningsmärke för bilister om korsningen med GC-vägen 
bör sättas upp. 
 
När det gäller Förargatan är hastigheten sänkt till 40 km i timmen. Gatan är 
dock bred och rak och inbjuder till högre hastighet. I avvaktan på permanent 
hastighetsbegränsande ombyggnation av gatan skulle någon form av tillfälliga 
farthinder kunna sättas ut som dämpar hastigheten. 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen uppdra åt Älvsbyns Energi 
AB att  
1. sätta upp tillfälliga farthinder efter Förargatan mellan Bromsargatan och 

Spårgatan samt mellan Signalgatan och Spårgatan.  
2. göra en säker övergång för GC-vägen som korsar Västermalmsleden 

mellan Förargatan och Tåggatan – Lokgatan som får cyklister att stanna 
och leda cykeln över Västermalmsleden. 

_____ 
 

 


