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 PROTOKOLL 2(26) 
 2012-06-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

MYN § 46 Dnr 0046/12 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2012-06-21 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
 
Barn- och fritidsutskottets ordförande Sture Nordin och skolchef Jan-Erik 
Backman inbjuds till myndighetsnämndens nästa sammanträde den 23 
augusti.  
_____  
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
• Beslut – Tillstånd till uppvisning på väg 1 maj  Lst dnr 258-4389-12.  
• Information om Länsstyrelsens beslut den 11 juni 1999 om avgränsning 

av det generella strandskyddet ( dnr 231-6267-97)   Lst dnr 526-4828-12 
 
Bergsstaten 
• Beslut om undersökningstillstånd för området Laver nr 1004 i Arvids-

jaurs och Älvsbyns kommuner  Dnr BS 200-251-2012 
 
Räddningstjänsten 
• Trygghetsvandring 2012-05-16 på skolområdet Älvåkra, Park, Bäck och 

nya skolan 
 

Boverket  
• Finns det tillräckligt många certifierade kontrollansvariga i sin kommun?  
 
Livsmedelsverket 
• Rapporteringsskyldighet för kontrollmyndigheter enligt livsmedels-

lagstiftningen. För kontroll utförd 2013. MR 141/2012 LIV  
 
Socialstyrelsen 
• Fastighetsägares egenkontroll – ett nationellt tillsynsprojekt på hälso-

skyddsområdet 
 

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
• Identifiering av områden med betydande översvämningsrisk 
 

Mistra – Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning 
• Årsrapport 2011 
 
    forts 



 PROTOKOLL 3(26) 
 2012-06-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

MYN § 46 Dnr 0046/12 – 200  forts 
 
DELGIVNINGAR MYN 2012-06-21 
 

Lena Hedendahl  
• Barn och EMF – Riskerna med mobiltelefonin och trådlös teknik för 

våra uppväxande barn och ungdomar 
 

Markägare till fastigheten Älvsbyn 27:23 
• Överklagande av beslut om krav på geoteknisk undersökning 
 
 

Förslag till beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
 
Myndighetsnämnden 
Inger Lundberg påpekar i samband med redovisning av Trygghetsvandring 
att staketet mellan Sporthallen och C-huset bör åtgärdas p g a trafikfara. 
 
Barn- och fritidsutskottets ordförande Sture Nordin och skolchef Jan-Erik 
Backman inbjuds till myndighetsnämndens nästa sammanträde den 23 
augusti.  
_____  
 



 PROTOKOLL 4(26) 
 2012-06-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 47 Dnr 0047/12 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MYN 2012-06-21 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 2012-04-11 
– 2012-05-21, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 5(26) 
 2012-06-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 48 Dnr 0053/12 - 201 
 
DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 APRIL 2012 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Delårsrapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret har upprättat en delårsrapport för verksamheten per 
den 30 april 2012 enligt bilaga. 
_____  
 
 

 

 
 
 
 



 PROTOKOLL 6(26) 
 2012-06-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 49 Dnr 0029/12 - 216 
 
MUSKUS 3:16 - FÖRHANDSBESKED OCH STRANDSKYDDS-
DISPENS INFÖR BYGGNATION AV TVÅ ENBOSTADSHUS INOM 
STRANDSKYDDSOMRÅDE 
        0056/2012 216 
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Meddela positivt förhandsbesked, med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen 
samt att bevilja strandskyddsdispens, med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken. 
 
Upplysningar 
Handläggningsavgift 7 040 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om 
ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann 
laga kraft. 
 
Beslutet innebär inte att åtgärden får påbörjas. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked inför nybyggnad av enbostadshus har inkommit 
till myndighetsnämnden. Byggnaderna planeras i anslutning till fastigheterna 
Muskus 3:21 respektive 3:23. 
 
Det aktuella området ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser och 
ligger utanför område för sammanhållen bebyggelse. Området ligger inom 
LIS-område enligt Älvsbyns kommuns översiktsplan. Området kallas Muskus 
7, Norrskensudden och har ansetts lämpligt för att vidareutveckla befintlig 
turistverksamhet för att skapa arbetstillfällen och ge underlag för befintlig 
samhällsservice.  
 
I bilagan till översiktsplanen (tabell för LIS-områden) framgår följande: 
”Ytterligare bebyggelse som etableras ska vara samlad i grupper och området 
bör i sin helhet detaljplaneläggas. Kantzon som sträcker sig minst 20 meter 
från strandlinjen lämnas orörd vid fastighetsbildning. Jordbruksmark som 
brukas inom området bör endast tillåtas exploateras om andra möjligheter för 
utveckling av verksamheten saknas.”  
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga synpunkter har in-
lämnats. 
 
         Forts 
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 2012-06-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 49 Dnr 0029/12 – 216  forts 
 
MUSKUS 3:16 - FÖRHANDSBESKED OCH STRANDSKYDDS-
DISPENS INFÖR BYGGNATION AV TVÅ ENBOSTADSHUS INOM 
STRANDSKYDDSOMRÅDE 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Med ledning av översiktplanen och dess bilaga så är de ansökta etableringarna 
olämpliga för bebyggelse i dagsläget. Området bör detaljplaneläggas så att de 
olika intressena, med avseende på turism, boende, jordbruk, strandskydd och 
golfbana, vägs mot varandra. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Meddela negativt förhandsbesked, med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen 
 
Avslå ansökan om strandskyddsdispens, med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken 
 
Myndighetsnämnden 2012-05-10, § 31 
Nämnden diskuterar vem som ska bekosta detaljplanen, kommunen eller 
sökanden och även tolkningen av ”turism” – kan det vara ett fritidshus. 
 
Myndighetsnämnden beslutar återremittera ärendet till nästa sammanträde 
då nämnden haft möte med kommunfullmäktige och fått besked om i vilka 
fall detaljplan ska krävas och vem som ska bekosta detaljplanen – exploa-
tören eller kommunen.  
_____  
 
Myndighetsnämnden 2012-06-21  
Ordföranden föreslår att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt strandskyddsdispens, vilket nämnden bifaller. 
_____  
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 2012-06-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 50 Dnr 0045/12 - 218 
 
BEGÄRAN OM REDUKTION AV AVGIFTEN FÖR HANDLÄGG-
NING AV FÖRHANDSBESKED OCH STRANDSKYDDSDISPENS 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Avgiften reduceras med 1 600 kronor p g a att inget mera platsbesök utförts. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Xxxxxx xxxxxx har i en skrivelse begärt nedsättning av avgiften för hand-
läggning av hans ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens. 
 
Förslag till beslut 
Beredningen lämnar frågan öppen till myndighetsnämnden. 
 
Kompletterande information 
 
Ärendet 
xxxxxx xxxxxx har i en skrivelse begärt nedsättning av avgiften för hand-
läggning av hans ärende om förhandsbesked och strandskyddsdispens på 
fastigheten Arvidsträsk 1:4. Som skäl till att han vill få avgiften reducerad 
anger han att det borde vara mindre jobb med att handlägga ärendet en andra 
gång samt att länsstyrelsen i sitt beslut anger att de misstänker att nämnden 
har brister i sin handläggning. Därför anser han att han bör få avgiften 
reducerad. 
 
Bakgrund 
xxxxxx xxxxxx ansökte i september 2009 om förhandsbesked och strand-
skyddsdispens för uppförande av ett fritidshus i Arvidsträsk. Ansökan 
behandlades enligt reglerna i gamla plan- och bygglagen. Nämnden beslutade 
lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av miljöbalken, 
18c § och om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen. Avgift för hand-
läggningen enligt den gamla taxan var 6 300 kronor. Länsstyrelsen beslutade 
överpröva ärendet och i juli 2010 upphävde länsstyrelsen nämndens beslut 
om dispens. Beslutet överklagades men i februari 2011 avslogs överklagandet 
av miljödomstolen. 
 
I februari 2012 inkom en ny ansökan från xxxxxx i och med att den nya 
översiktsplanen hade vunnit laga kraft och ärendet prövades nu mot LIS-
skälet 7 kap miljöbalken 18d § av nämnden. Förutom förhandsbesked och 
strandskyddsdispens ansökte han om att få anlägga en flytbrygga på fastig-
heten i strandområdet. Han beviljades strandskyddsdispens för de sökta  
          forts 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

MYN § 50 Dnr 0045/12 – 218  forts 
 
BEGÄRAN OM REDUKTION AV AVGIFTEN FÖR HANDLÄGG-
NING AV FÖRHANDSBESKED OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
 
åtgärderna och förhandsbesked för uppförande av fritidshuset på samma 
plats som tidigare. För handläggningen fakturerades 7 040 kronor enligt den 
nya taxan inom plan- och bygglagens område.  
 
Länsstyrelsen har ånyo beslutat att överpröva nämndens beslut med hän-
visning till att länsstyrelsen vill granska om kommunens handläggning är 
bristfällig.  
 
Förvaltningens synpunkter/övervägande 
Fastigheten som xxxxxx vill bebygga ligger inom ett område som är utpekat 
som LIS-område i kommunens översiktsplan från november 2011. Inom de 
områden som kommunen har pekat ut för landsbygdsutveckling i strandnära 
läge ska normalt dispenser kunna beviljas utan att dessa överprövas av läns-
styrelsen, förutsatt att hänsyn till det rörliga friluftslivet och naturmiljön tas. 
För fastigheten har en tomtplats pekats ut som lämnar ett område närmast 
stranden för det rörliga friluftslivet och naturmiljön. Enda undantaget är den 
flytbrygga som kommunen också lämnat dispens för och som bedömdes ha 
en försumbar inverkan på både det rörliga friluftslivets intressen och för 
naturmiljön. 
 
Strandskyddsdispenser behandlas alltid av myndighetsnämnden i Älvsbyns 
kommun. Handläggningen består i att granska om området är lämpligt för 
den etablering som ansökan gäller. Nämnden prövar bland annat att det finns 
ett långsiktigt skydd för naturmiljön och det rörliga friluftslivets intressen 
efter etableringen samt att något av de särskilda skäl som finns angivna i 
miljöbalken är uppfyllda. Prövningen i det aktuella ärendet, för vilket reduk-
tion av avgiften har begärts, gjordes mot ett annat särskilt skäl i miljöbalken 
än den prövning som gjordes första gången. Dessutom skulle även anläggan-
det av en flytbrygga göras. Det innebär att arbete för prövning av ärendet har 
utförts även denna gång. Platsbesök bedömdes dock inte vara nödvändigt 
andra gången.  
 
För handläggning av bygglovärenden och ärenden enligt miljöbalken ska 
kommunerna ta ut en avgift som täcker hela kostnaden som kommunen har 
för handläggningen. Ett ärende som behandlas av nämnden innebär en 
ganska omfattande administration.  
 
I det här fallet bedömer miljö- och byggchefen att en skälig reduktion för 
uteblivet platsbesök kan uppgå till 2 tim à 800 kr vilket blir 1 600 kronor. Det 
bör även bli ett principiellt beslut från nämnden att reducera avgiften med  
          forts 
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MYN § 50 Dnr 0045/12 – 218  forts 
 
BEGÄRAN OM REDUKTION AV AVGIFTEN FÖR HANDLÄGG-
NING AV FÖRHANDSBESKED OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
 
1 600 kronor när prövning av strandskyddsbestämmelser kan göras utan ett 
platsbesök.  
 
Handläggningen av ärendet är enligt miljö- och byggchefens bedömning 
utförd på ett korrekt sätt med hörande av sakägare och prövning enligt nya 
förutsättningar. Avgiften baseras på den nya taxan för ärenden inom plan- 
och bygglagens område. Av denna anledning bör inte ytterligare reduktion av 
avgiften beviljas. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordförande föreslår att avgiften reduceras med 1 600 kronor p g a att inget 
mera platsbesök utförts. Nämnden bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 11(26) 
 2012-06-21 
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MYN § 51 Dnr 0079/11 - 221 
 
LÄRKAN 27 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET - 
FÖRELÄGGANDE 
        Byggreda 0304/2010 221 
 
Myndighetsnämndens beslut 
 
1. Uppdra åt miljö- och byggchefen att ansöka om utdömande av vite hos 

mark- och miljödomstolen, 
 
2. med stöd av 11 kap 19 § Plan- och bygglagen (2010:900) förelägga   

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxx), xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx 
xxxxxxxxx xxxxxx som ägare till fastigheten att klippa gräset och avlägsna 
avfall som finns på fastigheten. Åtgärderna ska vara utförda senast den 31 
juli 2012. Föreläggandet förenas med ett löpande vite om 10 000 kronor 
för varje påbörjad kalendermånad efter 2012-07-31 som fastigheten hålls i 
ett ovårdat skick med avseende på ovanstående. 

_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Klagomål har inkommit till myndighetsnämnden angående att tomten på 
fastigheten Lärkan 27 inte hålls i vårdat skick.  
.  
 
Bakgrund 
2010 tillskrevs fastighetsägaren första gången angående att nämnden avsåg att 
förelägga om att rusta upp på tomten efter att grannar hade klagat.  
 
 
 
 
 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska en tomt hållas i 
vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande 
olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. 
 
 
 
 
 
         forts 
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MYN § 51 Dnr 0079/11 – 221  forts 
 
LÄRKAN 27 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET - 
FÖRELÄGGANDE 

 
 
 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar 
 
 
 
 
 
 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår beslut enligt beredningsförslaget, vilket nämnden 
bifaller.  
_____ 
 
 
 

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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MYNDIGHETSNÄMNDEN 
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MYN § 52 Dnr 0089/11 - 221 
 
FLEVIKEN 1:32 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Uppdra åt miljö- och byggchefen att ansöka hos Mark- och miljödomstolen 
vid Umeå tingsrätt om utdömande av vite à 5 000 kronor för månaderna 
mars, april och maj 2012. 
 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen (2010:900) förelägga  xxxxx 
xxxxxxxx (xxxxxx-xxxx) som fastighetsägare att skicka in en skriftlig plan 
som anger när han kommer att rusta upp eller riva bort huvudbyggnaden på 
fastigheten Fleviken 1:32. Planen ska vara inlämnad till Miljö- och byggkon-
toret i Älvsbyns kommun senast den 31 augusti 2012. Föreläggandet förenas 
med ett löpande vite om 10 000 kronor för varje påbörjad månad som ingen 
åtgärdsplan har inkommit till miljö- och byggkontoret efter detta datum.  
_____ 
 
 
Sammanfattning 
 
 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Forts 
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MYN § 52 Dnr 0089/11 – 221  forts 
 
FLEVIKEN 1:32 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 

 
Myndighetsnämnden beslutade vid sammanträde den 15 september 2011, 
§ 78, att uppdra åt miljö- och byggchefen att begära in en underhållsplan för 
fastigheten.  
 
 
 

 

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 fastig-
hetsägare underlåter att sköta om sin fastighet kan myndighetsnämnden be-
sluta om att åtgärder ska vidtas på fastighetsägarens bekostnad eller förelägga 
fastighetsägaren att själv vidta de åtgärder som behövs för att bestämmelserna 
i plan- och bygglagen ska följas. 
 

 

 

 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden uppdrar åt miljö- och byggchefen att ansöka hos Mark- 
och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt om utdömande av vite à 5 000 kronor 
för månaderna mars, april och maj 2012. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att underhållsplan ska inlämnas senast den 31 augusti 
2012 och kompletteras med ett löpande vite om 10 000 kronor för varje 
påbörjad kalendermånad därefter som fastigheten hålls i ett ovårdat skick. 
Nämnden bifaller förslaget. 
_____ 
 
         forts 
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MYN § 52 Dnr 0089/11 – 221  forts 
 
FLEVIKEN 1:32 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 

 
 

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 § 53 Dnr 0048/12 - 221 
 
KROKTRÄSK 1:42 - ANMÄLAN OM OVÅRDAD TOMT 
        0452/2011 221 
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen (2010:900) besluta att före-
lägga fastighetsägaren att senast den 31 oktober 2012  
� rusta upp eller riva byggnaderna på fastigheten Krokträsk 1:42 
� ta bort skrot och bråte på tomten och invid byggnaderna. 
 
Föreläggandet förenas med ett vite om 150 000 kronor som ska betalas i 
det fall åtgärderna inte utförs. 
 
Upplysningar 
Rivningsanmälan ska inlämnas till miljö- och byggkontoret om byggnaderna 
avses rivas bort. 
 
Detta beslut kan överklagas, se nedan 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Anmälan om ovårdad tomt inkom till miljö- och byggkontoret 2011-11-10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt 8 kap 14, 15 §§ plan- och bygglagen ska byggnadsverk och tomter hållas 
i vårdat skick.  
 
 
 
 
 
      Forts 
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MYN § 53 Dnr 0048/12 – 221  forts 
 
KROKTRÄSK 1:42 - ANMÄLAN OM OVÅRDAD TOMT 

 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen har myndighetsnämnden möjlig-
het att förelägga fastighetsägaren att vidta de åtgärder som krävs för att ställa 
fastighetens byggnader och mark i vårdat skick. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Med stöd av 11 kap 19 § PBL besluta att förelägga fastighetsägaren att  
� rusta upp eller riva byggnaderna på fastigheten Krokträsk 1:42 
� ta bort skrot och bråte på tomten och invid byggnaderna senast den 30 

september 2012. 
 
Myndighetsnämnden 
Inger Lundberg (fp) föreslår att föreläggandet förenas med ett vite om 
150 000 kronor. 
 
Ordföranden föreslår att tiden förlängs till den 30 oktober 2012.  
 
Nämnden bifaller förslagen. 
_____  
 
 

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 18(26) 
 2012-06-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 54 Dnr 0050/12 - 233 
 
ÄLVSBYN 25:34 - TILLBYGGNAD AV KYRKA (KORSKYRKAN) 
        0153/2012 233 
Korskyrkan, Skolgatan 29, 942 31 ÄLVSBYN 
 
Myndighetsnämndens beslut 
• Bevilja bygglov för tillbyggnad av kyrklokal med stöd av 9 kap 31 b § 

plan- och bygglagen. 
 
• Ställa sig positiv till inkommet förslag angående flytt av dörr till fasad 

mot Fluxen. 
 
Upplysningar 
Handläggningsavgift 8 448 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Sökanden uppmanas ta kontakt med miljökontoret, då tillbyggnaden ska 
användas som serveringslokal. 
 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas. 
 
Brandskyddsdokumentation ska inlämnas, dock senast vid det tekniska 
samrådet. 
 
Tekniskt samråd ska genomföras. 
 
Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 
 
Om fler fönster kommer att bytas ut, uppmanas fastighetsägaren att använda 
sig av enhetliga fönster med likadan spröjsning. 
 
För samlingslokaler som rymmer minst 50 personer ska det finnas teknisk 
lösning för personer med nedsatt hörsel. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av Korskyrkan om 65 kvm har inkommit 
till myndighetsnämnden. En balkong tas bort från den västra fasaden och 
placeras på den södra. En trappa anordnas på den södra fasaden för att få en 
utrymningsväg från lägenheten på övervåningen. 
 
         Forts 



 PROTOKOLL 19(26) 
 2012-06-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 54 Dnr 0050/12 – 233  forts 
 
ÄLVSBYN 25:34 - TILLBYGGNAD AV KYRKA (KORSKYRKAN) 

 
Myndighetsnämnden har vid sammanträde, 2011-12-15, ställt sig positiv till 
åtgärden. 
 
Byggnaden finns upptagen på Älvsbyns kommuns bevarandeplan. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan, fastställd 1985-12-09.  
Planbestämmelse: A, II = allmänt ändamål, högst två våningar. 
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att till-
byggnaden placeras på punktprickad mark. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har in-
kommit. 
 
Räddningstjänsten har 2012-06-12 muntligen yttrat sig över åtgärden och vill 
ha en brandskyddsdokumentation och samråd i ärendet. 
 
Synpunkter från medlemmar i församlingen har inkommit till miljö- och 
byggkontoret genom telefonsamtal och besök på kontoret. De önskar att 
fönstren har spröjs med sex rutor. De framför också att dörren på fasad mot 
Nyvägen byts ut till ett fönster. Man önskar också två fönster på fasad mot 
Fluxen alternativt ett fönster och en dörr för utrymningen.  
 
Till kontrollansvarig har anmälts: Jan-Erik Larsson, Mariebergsvägen 79, 
954 32 Gammelstad. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Tillbyggnaden placeras helt på punktprickad mark, vilket inte kan bedömas 
som en liten avvikelse som avses i 9 kap 31 b § plan- och bygglagen. 
 
Korskyrkan finns med på Älvsbyns kommuns bevarandeplan, varför en till-
byggnad bör göras med anpassning till befintlig byggnad. Miljö- och bygg-
kontoret bedömer att inlämnade ritningar uppfyller kravet på anpassning. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov för tillbyggnad av kyrklokal med stöd av 9 kap 31 b § plan- 
och bygglagen. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt beredningsförslaget, 
vilket nämnden bifaller. Myndighetsnämnden ställer sig även positiv till det 
förslag som kommit in angående flytt av dörr till fasad mot Fluxen. 
_____  



 PROTOKOLL 20(26) 
 2012-06-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 55 Dnr 0051/12 - 233 
 
ÄLVSBYN 26:185 - TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS MED 
GARAGE OCH INGLASAT UTERUM 
        0158/2012 233 
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med vardagsrum samt garage 
och carport, med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen. 
 
Upplysningar 
Handläggningsavgift 4 435 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Namngiven kontrollansvarig ska inlämnas till myndighetsnämnden innan 
byggnadsarbetena får påbörjas. 
 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats.  

Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas.  

Tekniskt samråd krävs ej, om inte byggherren begär ett.  

Konstruktionen ska dimensioneras av sakkunnig.  

Byggnadsmaterial ska ha bestyrkta egenskaper.  

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 avser en tillbyggnad av enbostadshus med garage och carport om 
totalt 74 kvm. Befintligt inglasat uterum utökas med 12 kvm och görs om till 
vardagsrum. 
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men ligger 
inom område för sammanhållen bebyggelse. 
 
Enligt Älvsbyns kommuns översiktsplan ligger fastigheten inom område för 
skredrisk. 
 
Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har in-
kommit.  
 
Fastigheten omfattas av strandskydd. Tillbyggnader kräver dock inte någon 
dispens från miljöbalkens strandskyddsbestämmelser. 
          Forts 



 PROTOKOLL 21(26) 
 2012-06-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

MYN § 55 Dnr 0051/12 – 233  forts 
 
ÄLVSBYN 26:185 - TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS MED 
GARAGE OCH INGLASAT UTERUM 
 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Ansökan avser en utökning av en befintlig etablering. Tillbyggnaden av var-
dagsrummet sträcker sig 1,5 meter längre mot stranden än befintligt bostads-
hus. Denna tillbyggnad bör kunna tillåtas trots att byggnationen hamnar inom 
område för skredrisk. 
 
Miljö- och byggkontoret bedömer därför att det inte finns några kända hinder 
mot byggnationen och bygglov bör därför kunna beviljas. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med vardagsrum samt garage 
och carport, med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att bygglov beviljas enligt beredningsförslaget, vilket 
nämnden bifaller. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 22(26) 
 2012-06-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 56 Dnr 0049/12 - 235 
 
ÄLVSBYN 25:31 - BYGGLOV FÖR UTVÄNDIGA ÄNDRINGAR OCH 
NYBYGGNAD AV SOPHUS (BÄCKSKOLAN) 
        0095/2012 235 
Älvsbyns Fastigheter AB, Betonggatan 6, 942 36 ÄLVSBYN 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov för utvändiga ändringar med stöd av 9 kap 30 § plan- och 
bygglagen. 
Bevilja bygglov för nybyggnad av soprum/förråd med stöd av 9 kap 31 b § 
plan- och bygglagen. 
 
Upplysningar 
Handläggningsavgift 3548 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Bygglov för skolverksamhet finns t.o.m. 2014-06-30. Om verksamheten ska 
fortsätta efter detta datum, ska bygglov sökas i god tid innan bygglovet upp-
hör. 
 
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 utvändiga ändringar och nybyggnad av soprum/för-
råd har inkommit till myndighetsnämnden. De utvändiga ändringarna består 
av utbyte och igensättning av fönster och dörrar samt ändring av takkonstruk-
tionen. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan, fastställd 1962.  
Planbestämmelse: Jm, II = Småindustriändamål, högst två våningar.  
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att sop-
huset placeras på punkprickad mark, d.v.s. mark som inte får bebyggas. 
 
Till kontrollansvarig har anmälts Anders Nilsson, c/o Älvsbyns fastigheter, 
Betonggatan 6, 942 36 Älvsbyn.     Forts 



 PROTOKOLL 23(26) 
 2012-06-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 56 Dnr 0049/12 – 235  forts 
 
ÄLVSBYN 25:31 - BYGGLOV FÖR UTVÄNDIGA ÄNDRINGAR OCH 
NYBYGGNAD AV SOPHUS (BÄCKSKOLAN) 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Åtgärderna avseende utvändiga ändringar stämmer överens med bestämmel-
serna i gällande detaljplan. När det gäller nybyggnaden av soprum/förråd på 
punktprickad mark så är det en avvikelse från detaljplanens bestämmelser. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov för utvändiga ändringar med stöd av 9 kap 30 § plan- och 
bygglagen. 
Bevilja bygglov för nybyggnad av soprum/förråd med stöd av 9 kap 31 b § 
plan- och bygglagen. 
 
Myndighetsnämnden 
På fråga från Inger Lundberg (fp) informerar miljö- och byggchef Ingrid 
Karlsson om att en översyn av trafiksituationen i hela kommunen ska genom-
föras med början kring skolorna. En provisorisk lösning kan behövas till 
skolstarten i augusti. 
 
Ordföranden föreslår att bevilja bygglov enligt beredningsförslaget, vilket 
nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 24(26) 
 2012-06-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 57 Dnr 0052/12 - 245 
 
PÅLSTRÄSK 13:1 - SAMRÅD MED LANTMÄTERIET OM NY 
AVSTYCKNING INOM STRANDSKYDDSOMRÅDE 
        0163/2012 245 
Lantmäteriet, Box 79, 933 21 Arvidsjaur 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Yttrandet skickas till lantmäteriet. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Lantmäteriet har i skrivelse, inkommen 2012-05-25, begärt ett samråd med 
myndighetsnämnden avseende en avstyckning från fastigheten Pålsträsk 13:1. 
Syftet med avstyckningen är fritidshusändamål. 
 
Den önskade fastigheten ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser 
och ligger utanför område för sammanhållen bebyggelse. Den omfattas också 
helt av strandskyddsbestämmelserna.  
 
Tillgång till väg finns. 
 
Enligt Älvsbyns kommuns översiktsplan omfattas aktuellt område av riks-
intresse för naturvård. Önskad fastighet omfattas inte av något LIS-område. 
 
Enligt samrådsskrivelsen är tomten bebyggd med äldre byggnader, som kan 
ses på den ekonomiska kartan från 1947. Inga fornlämningar kommer att 
beröras av avstyckningen. 
 
Vid kontroll av bygglovshandlingar i miljö- och byggkontorets arkiv finns inga 
bygglov för byggnaderna i fråga. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att ansökan uppfyller kraven om de all-
männa och enskilda intressen som återfinns i 2 kap plan- och bygglagen. 
Då byggnaderna har funnits i mer än 10 år har preskription inträtt, så myndig-
hetsnämnden kan inte kräva rättelse i frågan. 
 
När det gäller bestämmelserna i 7 kap miljöbalken (strandskydd) kan frågan 
ställas om området har tagits i anspråk lagligen. Sökanden bör därför upp-
lysas om att det kan bli svårt att få en strandskyddsdispens för en eventuell 
ersättningsbyggnad. För normalt underhåll och mindre tillbyggnader krävs 
dock ingen dispens från strandskyddet. 
 
      Forts 



 PROTOKOLL 25(26) 
 2012-06-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 57 Dnr 0052/12 – 245  forts 
 
PÅLSTRÄSK 13:1 - SAMRÅD MED LANTMÄTERIET OM NY 
AVSTYCKNING INOM STRANDSKYDDSOMRÅDE 

 
Ett släpp om ca 10 meter bör lämnas mot Piteälvens strand, på samma sätt 
som omgivande fastigheter (t.ex. Asplövberget 1:5 resp. 1:11, Bodstranden 
1:3). 
 
Beredningens förslag till beslut 
Skicka ovanstående yttrande till lantmäteriet 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att avge yttrande enligt förslaget, vilket nämnden 
bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 26(26) 
 2012-06-21 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 58 Dnr 0044/12 - 409 
 
TILLSYNS- OCH KONTROLLRAPPORT MYN 2012-06-21 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar verksamheten för perioden 2012-04-11 – 
2012-05-21 i en tillsyns- och kontrollrapport enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 
_____  
 
 

 


