
 PROTOKOLL 1(18) 
 2012-02-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
  
Tid: kl 09:00 – 12:00  
 
Plats: Älven, Kommunförvaltningen 
 
Ledamöter: Thor Lindgren, s,  ordförande  
 Lars-Gunnar Näsström, s  vice ordförande 
 Ulf Lundberg, v 
 Esbjörn Henriksson, fp   
 
Tjänstgörande ersättare Karl-Erik Sjöberg, s  (för Magnus Sandin, c) 
 
Övriga: Ingrid Karlsson  miljö- och byggchef 
 Annika Lindström  byggnadsinspektör 
 Daniel Nordström karttekniker 
 Annica Brännmark administratör 
 Astrid Edin sekreterare 
 Roger Bohman, kl 9.00-10.40 brandinspektör 
 Robert Janeheim, kl 10.00-10.40 polisen 
 
 
Utses att justera: Lars-Gunnar Näsström 
 
Justeringsdag: 2012-02-09 
 
Paragrafer: §  1 - 12 
 
 
 
Astrid Edin  Thor Lindgren Lars-Gunnar Näsström 
sekreterare ordförande justerare 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Myndighetsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2012-02-02 
 
Protokollet är anslaget  2012-02-10  --  2012-03-05   
  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliets arkiv 
 
 
 Astrid Edin 

 



 PROTOKOLL 2(18) 
 2012-02-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 1 Dnr 0004/12 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2012-02-02 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige 
• Kommunfullmäktiges beslut § 123/2011-11-28 – Justering av drift-

budget 2012  
• Kommunfullmäktiges beslut § 127/2011-11-28 – Investeringar gator 

2012 
• Kommunfullmäktiges beslut § 133/2011-11-28 – Översiktsplan 2010  
 

Länsstyrelsen i Norrbotten 
• Beslut till Vattenfall – om vattenverksamhet vid fastigheterna Muskus 

2:14 och 3:16, Älvsbyns kommun Lst dnr 535-4936-11. (MR 349/11-NAT) 
• Beslut till Vattenfall – föreläggande till skydd för naturmiljön enl 12 kap 

6 § miljöbalken för nybyggnad/ombyggnad av ledningsnät i Fleviken, 
Älvsbyns kommun  Lst dnr 525-8089-11. (MR 516/11-NAT) 

• Åtalsanmälan – Misstanke om brott mot miljöbalken avseende otillåten 
miljöverksamhet på fastigheten Muskus 5:4 i Älvsbyns kommun  
Lst dnr 535-6955-11. (MR 529/11-MTN) 

• Regional vattenförsörjningsplan för Norrbottens län  (MR 528/11-DRA) 
 
Trafikverket 
• Svar på skrivelse från myndighetsnämnden angående bristfällig belysning 

vid cirkulationsplatsen på Norrabyn, korsningen med väg 374 och väg 94 
Dnr 71/11, 512  (MR 286/11-512) 

 
Mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt 
• Dom i ärende om överklagat beslut rörande strandskyddsdispens på 

fastigheten Petbergsliden 1:71. – Mark- och miljödomstolen avslår 
överklagandet. 
 

Energimarknadsinspektionen 
• Beslut 2011-12-15 avseende Luleå Energi Elnät ABs ansökan om höjd 

spänningsnivå inom nätkoncession för område (BR 480/09-255) 
 
Transportstyrelsen 
• Beslut – Överklagande av Länsstyrelsens beslut om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade. Överklagandet avslås. (BR 347/11-516)   forts 



 PROTOKOLL 3(18) 
 2012-02-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 1 Dnr 0004/12 – 200  forts 
 
DELGIVNINGAR MYN 2012-02-02 

 
Sveriges kommuner och landsting 
• Öppna jämförelser 2011, Trygghet och säkerhet – tema brottsföre-

byggande arbete 
 
Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket samt Havsmiljö-
institutet 
• Havet 2011 – om miljötillståndet i svenska havsområden 
 

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



 PROTOKOLL 4(18) 
 2012-02-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 2 Dnr 0005/12 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MYN 2012-02-02 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Myndighetsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 2011-11-22 
– 2012-01-02, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 5(18) 
 2012-02-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 3 Dnr 0007/12 - 170 
 
REDOVISNING AV TILLSYN ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT 
OLYCKOR OCH LAGEN OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA 
VAROR 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Lägga redovisningen till handlingarna samt besluta om ny tillsynsplan för 
2012, enligt bilaga. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten har utfört tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) 
och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).  
 
Brandinspektör Roger Bohman redovisar de tillsyner som utförts under 2011, 
enligt bilaga. 
 
Förslag till tillsynsplan 2012 presenteras, enligt bilaga. Under 2012 avser 
Räddningstjänsten att utföra 20 tillsyner enligt LSO och LBE. 
 
Förslag till beslut 
Lägga redovisningen till handlingarna samt besluta om ny tillsynsplan för 
2012. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 6(18) 
 2012-02-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 4 Dnr 0112/11 - 200 
 
PERSONUPPGIFTSOMBUD FÖR MYNDIGHETSNÄMNDEN 
        0547/2011 ADM 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Utse kommunsekreterare Lilian Johansson till personuppgiftsombud för 

myndighetsnämndens verksamhetsområde från och med 2012-01-01.  
2. Utse administratör Annica Brännmark till personuppgiftsassistent för 

nämndens verksamhetsområde från och med 2012-02-01. 
_____   
 
Ärendebeskrivning 
Personuppgiftslagen (PUL) infördes den 24 oktober 1998 och ersatte den 
gamla Datalagen. Syftet med personuppgiftslagen är att skydda människor mot 
att deras personliga integritet kränks genom felaktig behandling av personupp-
gifter. 
 
Personuppgiftsombudets uppdrag är att självständigt se till att personuppgifter 
behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat utse kommunsekreteraren Lilian Johansson till 
personuppgiftsombud för Älvsbyns kommun från och med 2012-01-01 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer det lämpligt att nämnden utser Lilian 
Johansson att vara personuppgiftsombud också för nämndens verksamhet.  
 
För att kunna vara personuppgiftsombudet behjälplig föreslår miljö- och bygg-
chefen att administratör Annika Brännmark utses till personuppgiftsassistent. 
 
Beredningens förslag till beslut 
1 Utse kommunsekreterare Lilian Johansson till personuppgiftsombud för 

myndighetsnämndens verksamhetsområde från och med 2012-01-01.  
2 Utse administratör Annica Brännmark till personuppgiftsassistent för 

nämndens verksamhetsområde från och med 2012-02-01. 
_____   
 



 PROTOKOLL 7(18) 
 2012-02-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 5 Dnr 0006/12 - 210 
 
DIALOGMÖTE MED MYNDIGHETSNÄMNDEN OCH 
KOMMUNSTYRELSEN AVSEENDE PLANERINGSFRÅGOR 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Inbjuda kommunstyrelsen till ett visionsmöte om hur vi kan skapa ett ännu 
bättre Älvsbyn. 
 
Nämnden kommer med förslag till dagordning. 
_____   
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret upplever att det finns ett stort behov av att förbättra 
planberedskapen inom kommunen för att nämndens handläggning ska bli 
enklare och för att medborgarna ska kunna få snabbare besked och beslut, 
främst när det gäller bygglovsfrågor.  
 
Ett syfte med planering är att hushålla med mark och vatten och skapa ett 
hållbart samhälle ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Att 
undvika stora kostnader för samhället är ett ansvar som nämnden har att 
bevaka. Samtidigt får bristen på planeringsinsatser inte motverka utveckling 
för kommunen.  
 
Förslag till beslut 
Inbjuda kommunstyrelsen till ett visionsmöte om hur vi kan skapa ett ännu 
bättre Älvsbyn. 
_____   
 
 



 PROTOKOLL 8(18) 
 2012-02-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 6 Dnr 0001/12 - 218 
 
PETBERGSLIDEN 1:66 - ANSÖKAN OM STRANDSKYDDS-
DISPENS INFÖR BYGGNATION AV VÄG 
        0008/2012 218 
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja dispens enligt 7 kap 18 b § miljöbalken (strandskydd). Som särskilt skäl 
anges att vägen för sin funktion måste ligga inom strandskyddsområdet (7 kap 
18 c § 3 MB). 
 
Upplysningar 
Handläggningsavgift 7 040 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att beslutet inkommit om 
de kommer att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. 
 
Villkor från samråden ska följas. 
 
Markarbetena får inte påbörjas förrän strandskyddsdispensen vunnit laga 
kraft. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om dispens från miljöbalken 7 kap (strandskydd) i samband med 
vägbyggnation har inkommit till miljö- och byggkontoret. Ungefär halva vägen 
kommer inom strandskyddsområde i viken Norr-Avan mellan Inre och Yttre 
Arvidsträsk. 
 
Den aktuella platsen ligger inom område för LIS, enligt Älvsbyns kommuns 
översiktsplan. 
 
Bygglov har tidigare beviljats för ombyggnad av fritidshus samt uppförande av 
komplementbyggnader. 
 
Samråd har skett med länsstyrelsen, enligt 12 kap 6 § miljöbalken. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Sökanden beskriver området som tallbevuxen med blockig morän. Några 
kända skyddade naturvärden finns inte i aktuellt område. Slutavverkning 
kommer att göras inom kort enligt uppgift från Sveaskog, som äger fastig-
heten (Petbergsliden 1:11) där vägen kommer att dras.  
 
Miljö- och byggkontoret bedömer att en förfrågan om att få dra en väg till 
fastigheten Petbergliden 1:66 är berättigad. Det underlättar för underhåll och  
       forts 



 PROTOKOLL 9(18) 
 2012-02-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 6 Dnr 0001/12 – 218  forts 
 
PETBERGSLIDEN 1:66 - ANSÖKAN OM STRANDSKYDDS-
DISPENS INFÖR BYGGNATION AV VÄG 

 
användning av etableringen. Dessutom kan vägbyggnaden medföra att allmän-
heten lättare får tillgång till stranden. 

Beredningens förslag till beslut 

Bevilja dispens enligt 7 kap 18 b § miljöbalken (strandskydd). Som särskilt skäl 
anges att vägen för sin funktion måste ligga inom strandskyddsområdet (7 kap 
18 c § 3 MB). 
_____  
 



 PROTOKOLL 10(18) 
 2012-02-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 7 Dnr 0096/11 - 239 
 
UGGLAN 3 - BYGGLOV FÖR ÄNDRAD ANVÄNDNING OCH 
FASADÄNDRING 
         0380/2011 239 
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Bevilja bygglov för ändrad användning av samlingslokal till tandvårdslokal 
2. Bevilja bygglov för byte av fönster och panel samt ommålning 
3. Bevilja bygglov för skärmtak över entrén och uppsättande av skylt 
 
Upplysningar 
Handläggningsavgift 4 314 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte påbörjats inom två år och 
färdigställts inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. 
 
Erforderlig ventilation ska anordnas för planerad verksamhet. 
 
Lokalen ska utrustas med brandvarnare (gäller även bostadsdelen) och brand-
släckare. Utrymningsvägar ska skyltas. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för ändrad användning av samlingslokal (Missionskyr-
kan) till tandvårdslokal har inkommit till miljö- och byggkontoret, 2011-10-06.  
 
Sökanden 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. 
 
Ytterligare en komplettering har inkommit, 2011-12-20, där sökanden har 
godtagit att använda sig av stående panel. En fasadritning med de planerade 
fönstren har också bilagts. Sökanden framför att det i dagsläget är aktuellt att 
byta fönstren på entré- och övervåning. Fönstren på källarplan kommer even-
tuellt att bytas i ett senare läge. Av fasadritningen framgår också att en skylt 
med texten ”Tandklinik” kommer att sättas upp. 
 
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. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 11(18) 
 2012-02-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 7 Dnr 0096/11 – 239  forts  
 
UGGLAN 3 - BYGGLOV FÖR ÄNDRAD ANVÄNDNING OCH 
FASADÄNDRING 

 
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 också är fallet i dagsläget. 
 
Byggnaden har tillgänglighetsanpassats med ramp och RWC, redovisat på 
planritning daterad 1995-01-30.  
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har in-
kommit. 
 
Räddningstjänsten har dock inkommit med följande synpunkter. Utrymning 
kan ske från två håll. Dörr ut mot baksidan av huset får inte sättas igen. 
Lokalen ska utrustas med brandvarnare (gäller även bostadsdelen) och brand-
släckare. Utrymningsvägar ska skyltas. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att den ändrade användningen inte överens-
stämmer med syftet i gällande detaljplan. Därför bör en planändring ske innan 
verksamheten ändras.  
 
När det gäller de ändringar av fasaden som sökanden önskar kan fönsterbytet 
godtas, då fönstren blir enhetliga. Då målning och panel blir lika som tidigare 
kan även dessa åtgärder tillåtas. Även uppsättandet av skylten bedöms inte 
förvanska byggnaden. Därför bedömer miljö- och byggkontoret att de ansökta 
åtgärderna uppfyller plan- och bygglagens förvanskningsförbud (8 kap 13 § 
PBL). 
 
Beredningens förslag till beslut 
1 Bevilja bygglov för ändrad användning av samlingslokal till tandvårdslokal 
2 Bevilja bygglov för byte av fönster och panel samt ommålning 
3 Bevilja bygglov för skärmtak över entrén och uppsättande av skylt 
_____ 
 



 PROTOKOLL 12(18) 
 2012-02-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 8 Dnr 0008/12 - 239 
 
TÄRNAN 1 - TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV FÖR FÖRSKOLA 
(TÄRNSTIGEN) 
        0029/2012 239 
Älvsbyns kommun, skolchef Jan-Erik Backman, 942 85 Älvsbyn 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Avslå ansökan om tidsbegränsat bygglov. 
 
Upplysningar 
Handläggningsavgift 7 780 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Detta beslut kan överklagas, se nedan. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokaler till 
förskola har inkommit till myndighetsnämnden. 
 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1973. Planbestämmelse: A, I = 
allmänt ändamål, högst en våning. Åtgärden överensstämmer med gällande 
detaljplan. 
 
Av skrivelsen som bifogas ansökan framgår att åtgärden är tillfällig och är 
tänkt att bedrivas under fem år. Man ansöker också om dispens från före-
skrifterna i Boverkets byggregler avseende takhöjd och ventilation. 
 
För aktuella byggnader finns sedan tidigare tidsbegränsade bygglov och det 
första är beviljat 2002-01-31. Enligt 9 kap 33 § plan- och bygglagen får 
tidsbegränsade lov beviljas under en sammanlagd tid om högst 10 år. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
I samband med de begärda undantagen från Boverkets byggregler har inga 
särskilda skäl redovisats. I tidigare lov har man dock godtagit att dessa undan-
tag gjorts, främst på grund av att byggloven har varit tidsbegränsade. Då ingen 
laglig grund finns för att ytterligare förlänga bygglovet har en bedömning 
gjorts om möjligheten att bevilja ett permanent lov. De undantag som önskas 
är av väsentlig karaktär, som till stor del ligger till grund för en god arbets-
miljö. Miljö- och byggkontoret bedömer att undantagen från föreskrifterna 
som begjorts kan komma att medföra sådana olägenheter i arbetsmiljön att ett 
permanent lov inte bör medges. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Avslå ansökan om bygglov. 
          forts 



 PROTOKOLL 13(18) 
 2012-02-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 8 Dnr 0008/12 – 239  forts 
 
TÄRNAN 1 - TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV FÖR FÖRSKOLA 
(TÄRNSTIGEN) 

 
Myndighetsnämnden 
Myndighetsnämnden diskuterar ärendet och är enig i sitt beslut att ej bevilja 
förlängt tillfälligt bygglov. Enligt plan- och bygglagen får tidsbegränsade lov 
beviljas under en sammanlagd tid om högst 10 år, en tidsperiod som i detta 
fall redan är uppnådd. 
_____   
 
 

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. 

 
 



 PROTOKOLL 14(18) 
 2012-02-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 9 Dnr 0111/11 - 409 
 
INSPEKTIONS- OCH KONTROLLRAPPORT MYN 2012-02-02 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar verksamheten för perioden 2011-11-22 – 
2012-01-02 i bilagd rapport.  
 
Förslag till beslut 
Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 15(18) 
 2012-02-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 10 Dnr 0087/11 - 429 
 
ÄLVSBYN 25:103 - KLAGOMÅL PÅ TOMGÅNGSKÖRNING OCH 
NEDSKRÄPNING 
     0246/2011 HÄL 
VF Norrland AB, Stationsgatan 12, 942 33 ÄLVSBYN 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap 5 och 19 §§ plan- och bygglagen och med hänvisning till 8 
kap 15 § plan- och bygglagen förelägga fastighetsägaren VF Norrland AB 
(organisationsnummer: 556455-2734), vid vite på 50 000 kronor, att senast 
den 31 maj 2012 utföra följande åtgärder på fastigheten Älvsbyn 25:103: 
 
− Riva eller flytta de två stugorna enligt punkt 1 på bifogad situationsplan. 
− Ta bort skrothögen enligt punkt 2 på bifogad situationsplan. 
 
Upplysning 
Bygglov krävs för stugorna ifall de ska flyttas och inte rivas. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Klagomål har inkommit från närboende om att de störs av Vakt och Frakts 
verksamhet. Enligt klaganden står flera långtradare på tomgång upp till en 
timme på fastigheten. Klaganden har även synpunkter på att det har samlats 
skrot på fastigheten. 
 
Bakgrund 
Klagomål har tidigare inkommit till miljö- och byggkontoret från närboende 
om att de störs av Vakt och Frakts verksamhet. Klaganden uppger att flera 
långtradare står på tomgång länge på fastigheten Älvsbyn 25:103. Klaganden 
har även synpunkter på att det har samlats skrot på fastigheten. 
 
Miljö- och byggkontoret skickade en skrivelse till Vakt och Frakt där syn-
punkter på inkommet klagomål efterfrågades. 
 
Xxx xxxxxxxxx (Vakt och Frakt) har muntligt och i skrivelse uppgett vad 
han avser göra med skrotet på fastigheten. De två stugorna ska rivas eller 
säljas och järnskrotet kommer att transporteras bort när en lastbil kan fyllas. 
Ett lastbilschassi är sålt men den nye ägaren har inte hämtat det än. 
 
I beslut från myndighetsnämnden 2011-09-15, § 92 förelades fastighetsägaren 
att städa upp på fastigheten Älvsbyn 25:103 senast den 31 oktober 2011. 
 
Vid tillsyn på fastigheten den 9 november 2011 kunde miljöinspektör konsta-
tera att de två stugorna är kvar. Bråtet framför stugorna har flyttats. En hög  
       forts  



 PROTOKOLL 16(18) 
 2012-02-02 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 10 Dnr 0087/11 – 429  forts 
 
ÄLVSBYN 25:103 - KLAGOMÅL PÅ TOMGÅNGSKÖRNING OCH 
NEDSKRÄPNING 

 
med skrot finns bakom stugorna (se situationsplan, punkt 2). En lastbil och tre 
släp finns uppställda på fastigheten. Ett flak är uppallat på oljefat.  
 
Beträffande tomgångskörningen har ärendet skriftligen överlämnats till 
Polisen. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Med stöd av 11 kap 5 och 19 §§ plan- och bygglagen och med hänvisning till 8 
kap 15 § plan- och bygglagen föreläggs fastighetsägaren VF Norrland AB 
(organisationsnummer: 556455-2734), vid vite på 50 000 kronor, att senast 
den 31 maj 2012 utföra följande åtgärder på fastigheten Älvsbyn 25:103: 
 
− Riva eller flytta de två stugorna enligt punkt 1 på bifogad situationsplan. 
− Ta bort skrothögen enligt punkt 2 på bifogad situationsplan. 
 
Myndighetsnämnden 
Miljö- och byggchefen föredrar ärendet och redovisar även den skrivelse som 
xxxxxxxxx lämnat in till miljökontoret den 23 januari 2012. Där beskriver han 
bl a det material han har upplagt på fastigheten och vad han har för avsikt att 
göra med det. 
 
Nämnden diskuterar ordningen på fastigheten och påpekar att bygglov saknas 
för de uppallade stugorna. I övrigt stöder man beredningens förslag till beslut. 
_____  
 
 

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 § 11 Dnr 0003/12 - 512 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM FLYTTNING AV ÖVERGÅNGS-
STÄLLE SAMT FARTHINDER PÅ ÖSTERMALMSLEDEN VID 
VÄSTANÄSGATAN 
        0005/2012 512 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Ärendet återremitteras för vidare handläggning. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har uppdragit åt myndighetsnämnden att besluta om 
flyttning av övergångsställe efter Östermalmsleden samt eventuellt farthinder 
enligt ett medborgarförslag som har inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Nuvarande övergångsställe över Östermalmsleden är placerat vid korsningen 
med Tärnstigen där det saknas gångbana på gatans norra sida. För att nå en 
bättre trafiksäkerhet är förslaget att flytta övergångsstället 50 meter i östlig 
riktning. Miljö- och byggchefen bedömer att det är en lämplig åtgärd så att 
gångtrafikanter från nedre Östermalm via Västanäsvägen kan ta sig rakt över 
gatan och upp på trottoaren på gatans södra sida. På så vis slipper de korsa 
gatan utan övergångsställe eller alternativt gå på fel sida av Östermalmsleden 
fram till övergångsstället.  
 
Eftersom den beslutade hastigheten nu är maximalt 40 km i timmen från 30 
meter innan korsningen med Västanäsvägen och förbi korsningen med 
Tärnstigen bör denna åtgärd vara tillräcklig men frågan kan behöva utredas. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen uppdra åt Älvsbyns 
Energi AB  
1. att flytta övergångsstället enligt medborgarförslaget, 
2. att uppföra någon form av farthinder som kan dämpa farten för cyklister 

som kommer från Västanäsvägen mot Östermalmsleden. 
 
Myndighetsnämnden 
Nämnden diskuterar olika förslag till åtgärder på gångvägen med anledning av 
den kraftiga lutningen. Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för 
vidare handläggning, vilket nämnden bifaller. 
_____  
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MYN § 12 Dnr 0002/12 - 512 
 
KLAGOMÅL ÖVER FORTKÖRNING PÅ ALTUNAVÄGEN 
        0358/2011 512 
Boende efter Altunavägen i Älvsbyn 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Föreslå kommunstyrelsen uppdra åt Älvsbyns Energi AB att 
1. Anordna tillfälliga farthinder efter Altunavägen 
2. Inkomma med ett förslag till långsiktig lösning på problemet. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
En skrivelse med namnlista har inkommit från boende efter Altunavägen som 
klagar över att bilar framförs med för hög hastighet samt att det även är trafik 
med lastbilar som använder gatan för genomfart istället för att använda sig av 
Nyvägen. Det finns många utfarter mot gatan och även flera korsningar. De 
boende har pratat med polisen som anser att det inte går att göra fartkontroller 
efter gatan. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Altunavägen är i likhet med många andra gator i Älvsbyn rak och bred och 
inbjuder till hög hastighet. Miljö- och byggchefen finner ingen anledning att 
betvivla vad skriftställarna anför i sin skrivelse.  
 
Vid ett möte med VD för Älvsbyns Energi AB fanns Altunavägen med i en 
genomgång av gator som bör prioriteras för åtgärder vad beträffar trafik-
säkerheten. Trafiksäkerheten kan höjas genom att minska antalet fordon eller 
att sänka hastigheten. Man kan också tänka sig en kombination av dessa. 
 
När det gäller lastbilar som kör efter Altunavägen kan det vara svårt att få 
dessa att använda Nyvägen, vilket föreslås i brevet till myndighetsnämnden. 
Järnvägsviadukten tillåter bara begränsad höjd på fordon. Lastbilar bör istället 
använda sig av utfart via industriområdet. Troligen upplevs det som en betyd-
ligt längre väg för dessa fordon. 
 
Miljö- och byggchefen bedömer att man behöver utreda hur trafiksituationen 
efter Altunavägen kan lösas på ett så bra sätt som möjligt.  
 
Beredningens förslag till beslut 
Föreslå kommunstyrelsen uppdra åt Älvsbyns Energi AB att 
1. Anordna tillfälliga farthinder efter Altunavägen 
2. Inkomma med ett förslag till långsiktig lösning på problemet. 
_____  
 

 


