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 PROTOKOLL 2(26) 
 2012-03-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 13 Dnr 0012/12 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2012-03-22 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
• Beslut – Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för anläggande av väg på 

fastigheten Petbergsliden 1:66, Älvsbyns kommun  Lst dnr 525-10030-11.  
(MR 14/2012-NAT) 

• Beslut till Trafikverket – Anmälan om vattenverksamhet på fastigheten 
Nybyn 1:13, Älvsbyns kommun  Lst dnr 535-10859-11. (MR 7/12-NAT) 

• Underrättelse – Schaktning och utfyllnad inom strandområde på 
fastigheten Arvidsträsk 1:71, Älvsbyns kommun  Lst dnr 525-6779-11. 
(MR 364/11-NAT) 

 
Bergsstaten 
• Beslut om undersökningstillstånd för området Laver nr 1003 i Älvsbyns 

kommun  Dnr BS 200-1560-2011   (MR 38/2012-209) 
 
Försvarsmakten 
• Yttrande över undersökningstillstånd för området Laver nr 1003 i 

Älvsbyns kommun  HKV bet 13 920:50113 
 

Sveriges kommuner och landsting  
• ÖP-RUP – en plattform för utvecklingskraft  
• Stärk den kommunala planeringen 
 
Samverkansgruppen SKL – Lantmäteriet 
• Samarbetet stärks mellan kommunerna och Lantmäteriet - Nyhetsbrev 4 

2011 
 
Europaparlamentet – utskottet för jordbruk och landsbygdens 
utveckling 
• Förslag till betänkande om honungsbins hälsa och utmaningarna för 

biodlingssektorn (2011/2108 (INI)) 
 
Naturvårdsverket  
• Skog & mark - om tillståndet i svensk landmiljö 
  
Förslag till beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
_____  



 PROTOKOLL 3(26) 
 2012-03-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 14 Dnr 0011/12 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MYN 2012-03-22 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 2012-01-03 
– 2012-02-20, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 4(26) 
 2012-03-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 15 Dnr 0021/12 - 216 
 
ARVIDSTRÄSK 1:6 - FÖRHANDSBESKED OCH STRANDSKYDDS-
DISPENS INFÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS 
 
        0037/2012 216 
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus enligt 

9 kap 17 § PBL 
2. Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 18 b § miljö-

balken för nybyggnad av fritidshus. Som särskilt skäl (7 kap 18 d § MB) 
anges att den planerade byggnaden placeras i anslutning till befintliga 
bostadshus. 

3. Tomtplatsavgränsningen fastställs enligt karta i handlingarna. 
 
Upplysningar 
Handläggningsavgift 7 040 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de har fått del av beslutet 
om de kommer att överpröva beslut 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 inför nybyggnad av 
fritidshus om ca 30 kvm på fastigheten Arvidsträsk 1:6 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 
inkommit. 
 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har inkommit med yttrande, då den planerade 
byggnaden är tänkt att placeras i närheten av en tjärdal. I skrivelsen framför 
man bland annat att byggnaden bör placeras norr om tjärdalen och att en 
eventuell framtida avstyckning bör göras så att lämningen hamnar utanför 
fastighetsgränserna. 
          forts 



 PROTOKOLL 5(26) 
 2012-03-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 15 Dnr 0021/12 – 216  forts 
 
ARVIDSTRÄSK 1:6 - FÖRHANDSBESKED OCH STRANDSKYDDS-
DISPENS INFÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS 
 
 
Fastigheten ligger inom område för LIS (Arvidsträsk 7 – Getudden, Dalhem, 
Bläktudden), enligt Älvsbyns kommuns översiktsplan, beslutad 2011-11-28. 
Området pekas ut som lämpligt för förtätning av befintlig bebyggelse. Vid 
byagården finns möjligheter att sjösätta båtar. 
Åtgärden bedöms överensstämma med översiktsplanens intentioner. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt 2 kap plan- och bygglagen ska byggnader och anläggningar lokaliseras 
till mark som är lämplig för ändamålet. I det här fallet använder man sig av 
befintlig väg och el finns i närheten, då udden sedan tidigare är bebyggd. Det 
bör också vara möjligt att anordna anläggningar för vatten och avlopp på ett 
bra sätt om den frågan blir aktuell i framtiden. 
 
I tomtplatsavgränsningen har hänsyn tagits till kulturmiljöenhetens syn-
punkter. Om bygglov kommer att sökas, kommer ett villkor vara att sökanden 
märker ut tjärdalen i samband med byggnationen, så att den inte kommer till 
skada. 
 
Gällande översiktsplan pekar ut aktuellt område som lämpligt att förtäta. Den 
planerade byggnaden ligger också i närheten av flera bostadshus. Avståndet till 
dessa byggnader varierar mellan ca 130 – 170 meter, vilket bedöms uppfylla 
det särskilda skälet i 7 kap 18 d § miljöbalken (byggnaden ska placeras i an-
slutning till befintlig bebyggelse). Som referens finns Naturvårdsverkets/ Bo-
verkets handbok (s 54), där det framgår att avstånd upp till 200 meter kan 
anses vara ”i anslutning till” i glest bebyggda delar av landet.  
 
Miljö- och byggkontoret gör därför bedömningen att det inte finns några 
hinder mot en byggnation. 
 
Beredningens förslag till beslut 
1. Meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus enligt 9 kap 

17 § PBL 
2. Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 18 b § miljö-

balken för nybyggnad av fritidshus. Som särskilt skäl (7 kap 18 d § MB) 
anges att den planerade byggnaden placeras i anslutning till befintliga 
bostadshus. 

3. Tomtplatsavgränsningen fastställs enligt karta i handlingarna. 
_____  
 



 PROTOKOLL 6(26) 
 2012-03-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 16 Dnr 0023/12 - 218 
 
ARVIDSTRÄSK 1:4 - FÖRHANDSBESKED OCH STRANDSKYDDS-
DISPENS INFÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS 
 
        0041/2012 218 
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus enligt 9 kap 

17 § PBL 
2. Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 18 b § miljö-

balken för nybyggnad av fritidshus. Som särskilt skäl (7 kap 18 d § MB) 
anges att den planerade byggnaden placeras i anslutning till befintliga 
bostadshus. 

3. Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 18 b § miljö-
balken för anordnande av flytbrygga. Som särskilt skäl anges 7 kap 18 c 
§ 3. 

4. Tomtplatsavgränsningen sammanfaller med önskad avstyckning enligt 
karta i handlingarna. 

 
Upplysningar 
Handläggningsavgift 7 040 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de har fått del av beslutet 
om de kommer att överpröva beslut 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 inför nybyggnad av 
fritidshus samt anordnande av flytbrygga på fastigheten Arvidsträsk 1:4 har 
inkommit till myndighetsnämnden.  
 
Sökanden uppger att det eventuellt kommer att bli aktuellt att bo permanent i 
byggnaden och i så fall kommer dennes företag att flyttas dit. 
 
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 
inkommit. 
          forts  



 PROTOKOLL 7(26) 
 2012-03-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 16 Dnr 0023/12 - 218 
 
ARVIDSTRÄSK 1:4 - FÖRHANDSBESKED OCH STRANDSKYDDS-
DISPENS INFÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS 

 
Fastigheten ligger inom område för LIS (Arvidsträsk 5, Ön), enligt Älvsbyns 
kommuns översiktsplan, beslutad 2011-11-28. Området pekas ut som lämpligt 
för förtätning av befintlig bebyggelse. Åtgärden bedöms överensstämma med 
översiktsplanens intentioner. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt 2 kap plan- och bygglagen ska byggnader och anläggningar lokaliseras 
till mark som är lämplig för ändamålet. I det här fallet använder man sig av 
befintlig infrastruktur avseende vägar och el, vilket innebär att påverkan på 
marken minskas. Det är också, med hänsyn taget till fastighetens storlek, 
möjligt att anordna anläggningar för vatten och avlopp på ett bra sätt.  
 
Gällande översiktsplan pekar ut aktuellt område som lämpligt att förtäta. Den 
planerade byggnaden ligger också mellan två befintliga avstyckningar som 
båda är bebyggda. Avståndet till dessa byggnader är ca 30 – 50 meter, vilket 
bedöms uppfylla det särskilda skälet i 7 kap 18 d § miljöbalken (byggnaden ska 
placeras i anslutning till befintlig bebyggelse).  
 
Med ledning av detta finner inte miljö- och byggkontoret att det finns några 
hinder mot en byggnation. 
 
Beredningens förslag till beslut 
1. Meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus enligt 9 kap 

17 § PBL 
2. Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 18 b § miljö-

balken för nybyggnad av fritidshus. Som särskilt skäl (7 kap 18 d § MB) 
anges att den planerade byggnaden placeras i anslutning till befintliga 
bostadshus. 

3. Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 18 b § miljö-
balken för anordnande av flytbrygga. Som särskilt skäl anges 7 kap 18 c 
§ 3. 

4. Tomtplatsavgränsningen sammanfaller med önskad avstyckning enligt 
karta i handlingarna. 

_____ 
 



 PROTOKOLL 8(26) 
 2012-03-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 17 Dnr 0019/12 - 221 
 
ÄLVSBYN 25:92 - ANMÄLAN OM ATT BYGGLOV INTE FÖLJTS 
 
        0030/2012 221 
 
Heart to Heart grill, Nyvägen, 942 33 Älvsbyn 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Ärendet återremitteras för infordrande av yttrande från fastighetsägaren 
Bussfastigheter AB.  
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Bygglov för tillbyggnad av restaurang (Heart to Heart grill) på fastigheten 
Älvsbyn 25:92 beviljades 2011-05-24. Eftersom VA-ledningar går i närheten av 
tillbyggnaden kom Älvsbyns Energi AB och fastighetsägaren (Bussfastigheter 
AB) överens om att tillbyggnaden skulle kunna rivas på 24 timmar ifall led-
ningarna skulle gå sönder. 
 
Anmälan om att byggherren inte har följt bygglovet inkom till miljö- och 
byggkontoret 2012-01-14. Enligt bygglovet skulle grundläggningen bestå av en 
krypgrund och enligt anmälaren har grundläggningen gjorts med gjuten 
betongplatta. 
 
Byggherren har därför getts möjlighet att bemöta detta påstående. Reviderade 
ritningar avseende grundläggningen inkom till nämnden 2012-02-10, där det 
också framkom att byggherren blivit rekommenderad av byggkonsulten att 
ändra på grundläggningen. Den nya grundläggningen är armerad betong, som 
enligt byggkonsulten ska hålla att pallas upp om grävning måste ske under 
betongplattan. 
 
Älvsbyns Energi har inkommit med yttrande 2012-02-06. I skrivelsen framför 
man bland annat att avtalet med fastighetsägaren inte har följts och att de 
kommer att kräva att bygget görs om med lättare konstruktion. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Bygglovet beviljades enligt den äldre plan- och bygglagen, men överträdelsen 
gjordes efter att den nya plan- och bygglagen trätt i kraft. Detta innebär att 
överträdelsen ska hanteras med stöd av de nya föreskrifterna i enlighet med 
övergångsbestämmelserna.  
 
I 11 kap PBL framgår vilka sanktioner som en byggnadsnämnd kan ta till 
om överträdelser sker. Byggsanktionsavgifter kan bland annat tas ut om 
byggherren underlåtit att göra en anmälan, ansöka om bygglov, marklov 
eller rivningslov. 
       forts 



 PROTOKOLL 9(26) 
 2012-03-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 17 Dnr 0019/12 – 221  forts 
 
ÄLVSBYN 25:92 - ANMÄLAN OM ATT BYGGLOV INTE FÖLJTS 
 
 
När det gäller byggnadsarbeten som inte följt givet bygglov kan fastighets-
ägaren föreläggas att vidta rättelse, 11 kap 20 § PBL, inom en viss tid. Bygg-
sanktionsavgift kan inte inkrävas för den här typen av överträdelse. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Inget förslag till beslut lades vid beredningen. 
 
Myndighetsnämnden 
Efter diskussion enas nämnden om att ärendet återremitteras för infordrande 
av yttrande från fastighetsägaren Bussfastigheter AB (ett dotterbolag till 
Länstrafiken). Det är också Bussfastigheter som står som sökande av bygg-
lovet.  
_____  
 
 



 PROTOKOLL 10(26) 
 2012-03-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 18 Dnr 0016/12 - 231 
 
ÄLVSBYN 25:42 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FÖRRÅD OCH 
RIVNING AV BEFINTLIGT UTHUS 
 
        0018/2012 231 
Älvsby församling, Box 83, 942 22 Älvsbyn 
 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Bevilja rivningslov för rivning av förråd 
2. Bevilja bygglov för nybyggnad av förråd 
 
Upplysningar 
Handläggningsavgift 8 026 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Namngiven kontrollansvarig för rivning och byggnation ska inlämnas till 
myndighetsnämnden innan rivnings- och byggnadsarbetena får påbörjas. 
 
Konstruktionen ska dimensioneras av sakkunnig. 
 
Byggnadsmaterial ska ha bestyrkta egenskaper. 
 
Byggnads- och rivningsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har 
meddelats. 
 
Kontrollplan ska inlämnas för byggnationen innan startbesked meddelas. 
 
Marknivåerna mot fastigheten Anden 1 får inte förändras pga rivnings- och 
byggnadsarbetena. 
 
Tekniskt samråd krävs ej, om inte byggherren begär ett. 
 
Bygglov och rivningslov 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 rivningslov för rivning av förråd och bygglov för nybyggnad av 
förråd på fastigheten Älvsbyn 25:42, har inkommit till myndighetsnämnden. 
 
För aktuell fastighet gäller detaljplan, fastställd 1956. Planbestämmelse: park 
eller plantering. Åtgärden avseende bygglov är därmed planstridig. 
 
Berörd granne har beretts möjlighet att yttra sig. Denne har valt att inte ta 
ställning till byggnationen, då han anser att handlingarna är bristfälliga och inte 
stämmer överens med verkligheten. Han framför bland annat att det krävs en  
          forts 



 PROTOKOLL 11(26) 
 2012-03-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 18 Dnr 0016/12 – 231  forts 
 
ÄLVSBYN 25:42 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FÖRRÅD OCH 
RIVNING AV BEFINTLIGT UTHUS 

 
 
godtagbar lösning på den stora marknivåskillnad (upp till 3 meter) som finns 
mellan de båda fastigheterna. 
 
Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över inkomna synpunkter.  
 
Reviderade ritningar har inkommit 2012-03-14 där sökanden och ägaren av 
grannfastigheten Anden 1 kommit överens om placering och utförande av 
byggnaden. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Inga hinder finns mot en rivning av befintligt förråd. Däremot är markens 
användning satt till park eller plantering, vilket i realiteten innebär ett förbud 
mot byggnation på fastigheten. Det finns dock möjlighet för ägaren att rusta 
upp befintlig byggnad. 
 
Byggnaden fungerar idag som en stödmur mot fastigheten Anden 1. Om 
rivning sker ska byggherren se till att marknivåerna på Anden 1 inte förändras. 
 
Beredningens förslag till beslut 
1. Bevilja rivningslov för rivning av förråd 
2. Bevilja bygglov för nybyggnad av förråd 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 12(26) 
 2012-03-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 19 Dnr 0017/12 - 231 
 
FALKEN 1 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV SOPHUS OCH 
FASADÄNDRING 
 
        0022/2012 231 
Skoogs fastigheter, Box 717, 941 28 Piteå 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov för fasadändring och nybyggnad av sophus. 
 
Upplysningar 
Handläggningsavgift 4 083 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Fastighetsgränsen ska märkas ut innan byggnationen, så att byggnaden 
placeras på den egna fastigheten. 
 
Kontrollansvarig krävs ej. 
 
Konstruktionen ska dimensioneras av sakkunnig. 
 
Byggnadsmaterial ska ha bestyrkta egenskaper. 
 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas. 
 
Tekniskt samråd krävs ej, om inte byggherren begär ett. 
 
Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för fasadändring genom upptagning av dörr (ny 
utrymningsväg efter samråd med Räddningstjänsten) samt nybyggnad av 
sophus på fastigheten Falken 1 (Systembolaget), har inkommit till myndig-
hetsnämnden. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan, fastställd 1985. Åtgärden strider mot 
bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att sophuset placeras dels på 
punktprickad mark, dels invid tomtgräns. 
 
Berörd sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 13(26) 
 2012-03-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 19 Dnr 0017/12 – 231  forts 
 
FALKEN 1 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV SOPHUS OCH 
FASADÄNDRING 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Det finns inga hinder mot upptagande av dörr. Däremot gör miljö- och 
byggkontoret bedömningen att avvikelserna från detaljplanen avseende 
sophusets placering inte kan anses vara liten avvikelse, 9 kap 31 b § PBL.  
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov för fasadändring och nybyggnad av sophus. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 14(26) 
 2012-03-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 20 Dnr 0018/12 - 231 
 
KORSTRÄSK 1:33 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
FÖR FLYTTNING AV BYGGNAD 
 
        0031/2012 231 
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Bevilja bygglov för flyttning av fritidshus  
2. Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 18 b § miljö-

balken för nybyggnad av fritidshus. Som särskilt skäl (7 kap 18 d § MB) 
anges att den planerade byggnaden placeras i anslutning till befintliga 
bostadshus. 

3. Tomtplatsavgränsningen fastställs enligt karta i handlingarna 
 
Upplysningar 
Handläggningsavgift 13 939 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de har fått del av beslutet 
om de kommer att överpröva beslut om strandskyddsdispens. 
 
Kontrollansvarig krävs ej. 
 
Byggnadsmaterial ska ha bestyrkta egenskaper. 
 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas. 
 
Tekniskt samråd krävs ej, om inte byggherren begär ett. 
 
Bygglov och strandskyddsdispens 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 och strandskyddsdispens inför flytt av fritidshus om 47 
kvm inom fastigheten Korsträsk 1:33, 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 
inkommit. 
          forts 



 PROTOKOLL 15(26) 
 2012-03-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 20 Dnr 0018/12 – 231  forts 
 
KORSTRÄSK 1:33 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
FÖR FLYTTNING AV BYGGNAD 

 
Fastigheten ligger inom område för LIS (Korsträsk 2, Likbacken), enligt 
Älvsbyns kommuns översiktsplan, beslutad 2011-11-28. Området pekas ut 
som lämpligt för förtätning av befintlig bebyggelse. Marken består till stor del 
av jordbruksmark och stenig skogsmark. Den sökta placeringen är på avverkad 
skogsmark. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Gällande översiktsplan pekar ut aktuellt område som lämpligt att förtäta. Den 
planerade byggnaden ligger också i närheten av befintlig bebyggelse. Avstån-
det till dessa byggnader är ca 90 – 150 meter, vilket bedöms uppfylla det sär-
skilda skälet i 7 kap 18 d § miljöbalken (byggnaden ska placeras i anslutning till 
befintlig bebyggelse). Som referens finns Naturvårdsverkets/ Boverkets hand-
bok (s 54), där det framgår att avstånd upp till 200 meter kan anses vara ”i 
anslutning till” i glest bebyggda delar av landet.  
 
Det aktuella området har dock ett stort bebyggelsetryck. Med ledning av 
detta kan det vara lämpligt att detaljplanelägga området innan byggnation 
tillåts. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Inget förslag till beslut lades vid beredningen 
 
Myndighetsnämnden 
Nämnden diskuterar ifall detaljplaneläggning av området ska krävas. En jäm-
förelse med Piteå, Arvidsjaur och Arjeplogs kommuner visar att där krävs inte 
detaljplaneläggning i liknande ärenden.  
 
Magnus Sandin (c) och Esbjörn Henriksson (fp) anser att kommunen ska visa 
att man har en positiv inställning till bygglov.  
 
Ordföranden föreslår att bygglov och strandskyddsdispens beviljas inom 
fastigheten. Tomtplatsavgränsning enligt karta i handlingarna.  
_____  
 
 



 PROTOKOLL 16(26) 
 2012-03-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 21 Dnr 0022/12 - 231 
 
LILL-KORSTRÄSK 2:18 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV 
ENBOSTADSHUS OCH GARAGE 
 
        0039/2012 231 
 
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage. 
 
Upplysningar 
Handläggningsavgift 18 304 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
För anläggande av jordvärme krävs tillstånd av miljökontoret. Blankett bifogas 
beslutet till sökanden. 
 
Konstruktionen ska dimensioneras av sakkunnig. 
 
Byggnadsmaterial ska ha bestyrkta egenskaper. 
 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
Tekniskt samråd ska genomföras. 
 
Energiberäkning ska inlämnas, senast i samband med det tekniska 
samrådet. 
 
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 enbostadshus och garage på fastig-
heten Lill-Korsträsk 2:18, har inkommit till myndighetsnämnden. 
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
utanför sammanhållen bebyggelse. Den aktuella byggplatsen ligger utanför 
område för strandskydd. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit. 
 
Anmäld kontrollansvarig: Ulf Nilsson, c/o Nilssons Bygg AB, Triangelgatan 
18, 942 91 Vistträsk.  
          forts 



 PROTOKOLL 17(26) 
 2012-03-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 21 Dnr 0022/12 – 231  forts 
 
LILL-KORSTRÄSK 2:18 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV 
ENBOSTADSHUS OCH GARAGE 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Aktuell fastighet är redan bebyggd med ett par uthus och har bostadshus på 
båda sidor om fastigheten, vilket innebär att etableringen är en förtätning av 
den befintliga bebyggelsen. Redan i dagsläget finns befintlig infrastruktur med 
avseende på vägar, el och VA. 
 
Byggnationen bedöms uppfylla de allmänna intressen som återfinns i 2 kap 
plan- och bygglagen. Åtgärden stämmer också överens med översiktsplanen 
och därmed bedömer miljö- och byggkontoret att det inte finns några hinder 
mot byggnationen. 
 
Behov av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd bedöms inte före-
ligga. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 18(26) 
 2012-03-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 22 Dnr 0020/12 - 233 
 
SNÄLLTÅGET 3 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV SKÄRMTAK 
 
        0033/2012 233 
 
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Bevilja bygglov för uppförande av skärmtak. 
2. Kontrollplan fastställs. 
3. Startbesked beviljas. 
 
Upplysningar 
Handläggningsavgift 3 520 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Kontrollansvarig krävs ej. 
 
Konstruktionen ska dimensioneras av sakkunnig. 
 
Byggnadsmaterial ska ha bestyrkta egenskaper. 
 
Tekniskt samråd krävs ej, om inte byggherren begär ett. 
 
Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för uppsättande av skärmtak om 35 kvm på fastigheten 
Snälltåget 3, har inkommit till myndighetsnämnden. Skärmtaket placeras 4,5 
meter från tomtgräns. 
 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1977-03-17. Planbestämmelse: BF I. 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i detaljplanen på så vis att största tillåtna 
byggnadsarea överskrids med 21,5 kvm. 
 
Berörd granne har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Åtgärden överensstämmer med planens syfte och avvikelsen från detalj-
planens bestämmelser bedöms vara liten, i enlighet med 9 kap 31 b § plan- 
och bygglagen, varför bygglov bör beviljas. 
 
Beredningens förslag till beslut 
1. Bevilja bygglov för uppförande av skärmtak. 
2. Kontrollplan fastställs. 
3. Startbesked beviljas. 
_____  



 PROTOKOLL 19(26) 
 2012-03-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 23 Dnr 0009/12 - 409 
 
TILLSYNS- OCH KONTROLLRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-
01-03 - 2012-02-20 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar verksamheten för perioden 2012-01-03 – 
2012-02-20 i en tillsyns- och kontrollrapport enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 20(26) 
 2012-03-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 24 Dnr 0013/12 - 429 
 
UNDANTAG GÄLLANDE TOMGÅNGSKÖRNING I MAX EN 
MINUT FÖR HANDIKAPPBUSSAR 
 
        0046/2012 HSK 
 
Älvsby Taxi AB, Nygrensvägen 9, 942 33 ÄLVSBYN  
 
Handlingar i ärendet: 
Ansökan om undantag gällande tomgångskörning i max en minut 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Älvsby Taxi AB medges undantag från regeln om tomgångskörning i 6 § 
lokala hälsoskyddsföreskrifter för sina taxiregistrerade handikappbussar. 
Undantaget gäller endast vid sträng kyla och vid de tillfällen när sjuka eller 
gamla personer med färdtjänst eller för sjuktransport väntar i bilen.  
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Älvsby Taxi AB har ansökt om undantag från tomgångsregeln gällande två 
taxiregistrerade handikappbussar som används för sjukresor, bårkörning och 
färdtjänst. Sökanden anger att det inte går att lämna äldre personer i bilen utan 
värme vid sträng kyla. De har angett att de hämtar många inomhus och hjälper 
till med påklädning och stöd för att de ska ta sig ut till bilen. Samma sak gäller 
vid sambokning och hämtning vid sjukresor då flera personer sambokas och 
hämtas på flera adresser för transport till sjukhusen och andra inrättningar. 
Gamla och sjuka bör enligt företaget av hälso- och bekvämlighetsskäl inte 
behöva sitta längre stunder nedkylda i fordonen. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Avgaserna från fordon innehåller bland annat kväveoxider, kolmonoxid, 
koldioxid och kolväten. Ämnen som samtliga orsakar hälsoproblem för 
människor samtidigt som de påverkar miljön negativt. I avsnittet Luftvård, 6 § 
lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Älvsbyns kommun, finns regler 
om tomgångskörning.  
 
”Inom hela kommunen får motorn i stillastående motordrivet fordon hållas i 
gång utomhus högst en minut.” 
 
Undantagna är fordon som befinner sig i trafikkö eller då trafikförhållanden 
annars föranlett att fordonet stannats. Undantagna är också fordon där 
motorn hålls i gång för att driva annan anordning på bilen än sådan som avser 
uppvärmning. 
 
Miljö- och byggkontoret bedömer att det bör vara stor restriktivitet, särskilt i  
          forts 



 PROTOKOLL 21(26) 
 2012-03-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 24 Dnr 0013/12 – 429  forts 
 
UNDANTAG GÄLLANDE TOMGÅNGSKÖRNING I MAX EN 
MINUT FÖR HANDIKAPPBUSSAR 

 
 
centrala Älvsbyn och i de delar av kommunen där det finns kända problem 
med luftens kvalitet, till undantag från tomgångsbestämmelserna. Tomgångs-
körning bör endast tillåtas om det är absolut nödvändigt med hänsyn till 
människors hälsa. För sjuktransporter och färdtjänst finns det enligt miljö- och 
byggkontorets bedömning skäl som skulle kunna berättiga till att medge 
undantag från bestämmelserna om tomgångskörning. Om undantag medges 
bör villkor ställas så att tomgångskörning endast sker i samband med sjuk-
transport eller färdtjänst och när de som har denna tjänst väntar i bilen. 
 
Miljö- och byggkontorets förslag till beslut 
Älvsby Taxi AB medges undantag från regeln om tomgångskörning i 6 § 
lokala hälsoskyddsföreskrifter för sina taxiregistrerade handikappbussar.  
Undantaget gäller endast vid sträng kyla och vid de tillfällen när sjuka eller 
gamla personer med färdtjänst eller för sjuktransport väntar i bilen.  
_____  
 
 



 PROTOKOLL 22(26) 
 2012-03-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 25 Dnr 0014/12 - 429 
 
UNDANTAG GÄLLANDE TOMGÅNGSKÖRNING I MAX EN 
MINUT - TAXIREGISTRERADE BILAR 
 
        0047/2012 HSK 
 
Älvsby Taxi AB, Nygrensvägen 9, 942 33 ÄLVSBYN 
 
Handlingar i ärendet: 
Ansökan om undantag gällande tomgångskörning i max en minut 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Älvsby Taxi AB medges undantag från regeln om tomgångskörning i 6 § 
lokala hälsoskyddsföreskrifter för sina taxiregistrerade bilar. Undantaget gäller 
endast vid sträng kyla och vid de tillfällen när sjuka eller gamla personer med 
färdtjänst eller för sjuktransport väntar i bilen.  
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Älvsby Taxi AB har ansökt om undantag från tomgångsregeln gällande sju 
taxiregistrerade fordon som används för sjukresor, bårkörning och färdtjänst. 
Sökanden anger att det inte går att lämna äldre personer i bilen utan värme vid 
sträng kyla. De har angett att de hämtar många inomhus och hjälper till med 
påklädning och stöd för att de ska ta sig ut till bilen. Samma sak gäller vid sam-
bokning och hämtning vid sjukresor då flera personer sambokas och hämtas 
på flera adresser för transport till sjukhusen och andra inrättningar. Gamla och 
sjuka bör enligt företaget av hälso- och bekvämlighetsskäl inte behöva sitta 
längre stunder nedkylda i fordonen. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Avgaserna från fordon innehåller bland annat kväveoxider, kolmonoxid, 
koldioxid och kolväten. Ämnen som samtliga orsakar hälsoproblem för 
människor samtidigt som de påverkar miljön negativt. I avsnittet Luftvård, 6 § 
lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Älvsbyns kommun, finns regler 
om tomgångskörning.  
 
”Inom hela kommunen får motorn i stillastående motordrivet fordon hållas i 
gång utomhus högst en minut.” 
 
Undantagna är fordon som befinner sig i trafikkö eller då trafikförhållanden 
annars föranlett att fordonet stannats. Undantagna är också fordon där 
motorn hålls i gång för att driva annan anordning på bilen än sådan som avser 
uppvärmning. 
 
          Forts 



 PROTOKOLL 23(26) 
 2012-03-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 25 Dnr 0014/12 – 429  forts 
 
UNDANTAG GÄLLANDE TOMGÅNGSKÖRNING I MAX EN 
MINUT - TAXIREGISTRERADE BILAR 
 
 
Miljö- och byggkontoret bedömer att det bör vara stor restriktivitet, särskilt i 
centrala Älvsbyn och i de delar av kommunen där det finns kända problem 
med luftens kvalitet, till undantag från tomgångsbestämmelserna. Tomgångs-
körning bör endast tillåtas om det är absolut nödvändigt med hänsyn till 
människors hälsa. För sjuktransporter och färdtjänst finns det enligt miljö- och 
byggkontorets bedömning skäl som skulle kunna berättiga till att medge 
undantag från bestämmelserna om tomgångskörning. Om undantag medges 
bör villkor ställas så att tomgångskörning endast sker i samband med sjuk-
transport eller färdtjänst och när de som har denna tjänst väntar i bilen. 
 
Miljö- och byggkontorets förslag till beslut 
Älvsby Taxi AB medges undantag från regeln om tomgångskörning i 6 § 
lokala hälsoskyddsföreskrifter för sina taxiregistrerade bilar. Undantaget 
gäller endast vid sträng kyla och vid de tillfällen när sjuka eller gamla 
personer med färdtjänst eller för sjuktransport väntar i bilen.  
_____  
 
 



 PROTOKOLL 24(26) 
 2012-03-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 26 Dnr 0015/12 - 446 
 
NEDRE TVÄRÅSEL 1:25 - ANMÄLAN OM INRÄTTANDE AV 
MULLTOALETT SAMT ANSÖKAN OM KOMPOSTERING AV 
LATRIN 
     0024/2012 AVL 
 
Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx  
 
Myndighetsnämndens beslut 
Avslå anmälan om inrättande av mulltoa och ansökan om kompostering av 
latrin, med hänvisning till miljö- och byggkontorets bedömning. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Anmälan om inrättande av mulltoalett samt ansökan om kompostering av 
latrin har inkommit till myndighetsnämnden. Anmälan, som inkom 26 januari 
med komplettering 22 februari, avser permanentbostad med två boende. 
 
Sökanden vill kompostera latrinet och sedan sprida ut det i blomrabatter och 
runt buskar på den egna fastigheten. 
 
Sökanden uppger vidare i anmälan att de avser att leda BDT-vattnet (bad-, 
disk- och tvättvatten) till en tvåkammarbrunn och sedan vidare ut i en slänt 
och ner i bäcken. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
I och med att sökanden avser att installera en mulltoa (torrtoalett) måste 
det finnas en lösning för BDT-avloppet. Sökanden har för avsikt att leda 
BDT-avloppet till en tvåkammarbrunn och sedan ut i bäcken utan efter-
följande rening. 
 
I ett sommarboende med små vattenmängder anser Miljö- och byggkontoret 
att en stenkista kan fungera. Men för ett permanentboende eller sommar-
boende, där vattenmängderna och föroreningsmängderna är stora, fungerar 
inte tekniken stenkista. Även med en stor stenkista är risken stor att marken 
förr eller senare sätter igen med fett och andra partiklar eller biofilm. Detta 
kan resultera i antingen stopp i avloppet eller att orenat och illaluktande vatten 
tränger upp på mark eller till grundvatten. 
 
Miljö- och byggkontoret anser att det inte är tillräckligt med ett BDT-avlopp 
som endast genomgår slamavskiljning och saknar efterföljande rening och 
anser därför att anmälan ska avslås. 
 
       forts 



 PROTOKOLL 25(26) 
 2012-03-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 26 Dnr 0015/12 – 446  forts 
 
NEDRE TVÄRÅSEL 1:25 - ANMÄLAN OM INRÄTTANDE AV 
MULLTOALETT SAMT ANSÖKAN OM KOMPOSTERING AV 
LATRIN 

 
Myndighetsnämnden 
Miljöinspektör Therese Nilsson föredrar ärendet och meddelar att kommun-
erna inom Fyrkanten ställer olika krav i liknande ärenden. Med anledning av 
att detta gäller ett åretruntboende är det inte är tillräckligt med ett BDT-avlopp 
som endast genomgår slamavskiljning och saknar efterföljande rening.   
 
Ordföranden föreslår att anmälan om inrättande av mulltoa och ansökan om 
kompostering av latrin avslås. Nämnden bifaller förslaget. 
_____  
 
 
 

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 26(26) 
 2012-03-22 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 27 Dnr 0010/12 - 512 
 
MUNTLIGT KLAGOMÅL ÖVER BRISTANDE TRAFIKSÄKER-
HET, BLAND ANNAT PÅ NYVÄGEN 

 
Myndighetsnämndens beslut 
• att inte sänka hastigheten på Nyvägen 
• att informera Älvsbyns Energi AB om problemet vid den aktuella kors-

ningen så att snövallarna vid räckena vid gångvägen kan tas bort för att 
minska olycksrisken. 

_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Hastigheterna ändrades i Älvsbyns centralort genom beslut i myndighets-
nämnden den 8 juni 2011. De nya hastigheterna började gälla från den 1 
augusti 2011 men det dröjde fram till i oktober innan hastigheterna var 
utmärkta. 
 
Ett förslag om sänkt hastighet på Nyvägen har inkommit till miljö- och bygg-
kontoret. Förslagsställaren vill att hastigheten sänks till 50 km i timmen efter 
Nyvägen eftersom det är dålig sikt vid korsningen med Timmerstigen.  
 
Miljö- och byggkontoret känner till en kollision som inträffat i den aktuella 
korsningen efter att hastigheterna ändrats. Som förslagsställaren påpekar är 
sikten begränsad i den aktuella korsningen eftersom det finns mycket snö 
mot de räcken som finns vid viadukten över gångvägen.  
 
De hastigheter som är beslutade följer de riktlinjer som kommunen har fått 
från trafikverket och som ska bli norm för hastigheten på denna typ av gator i 
Sveriges tätorter. Hastigheten bör därför inte ändras. Snöröjningen bör för-
bättras i området så att sikten inte hindras av höga snövallar. 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar  
• att inte sänka hastigheten på Nyvägen 
• att informera Älvsbyns Energi AB om problemet vid den aktuella 

korsningen så att snövallarna vid räckena vid gångvägen kan tas bort för 
att minska olycksrisken. 

_____  
 
 

 


