
 PROTOKOLL 1(13) 
 2012-08-23 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
  
Tid: kl 09:00 - 16:00 (inkl inspektionsresa) 
 
Plats: Älven, Kommunförvaltningen 
 
Ledamöter: Thor Lindgren, s,  ordförande  
 Ulf Lundberg, v 
 Magnus Sandin, c 
 Esbjörn Henriksson, fp   
 
Tjänstgörande ersättare Karl-Erik Sjöberg, s (ers för L-G Näsström) 
 
Ej tjänstgörande ersättare  Inger Lundberg, fp 
 
Övriga: Ingrid Karlsson  miljö- och byggchef 
 Annika Lindström  byggnadsinspektör 
 Annica Brännmark administratör  
 Daniel Nordström karttekniker 
 Astrid Edin sekreterare 
 Anders Nilsson, 9.00 – 10.10 VD Älvsbyns Fastigheter 
 Roland Jansson, 10.10 – 10.45 länslantmätare 
 
Justeringsdag: 2012-08-29 
 
Paragrafer: §  59 - 66 
 
Justerare: Ulf Lundberg 
 
 
Astrid Edin Thor Lindgren Ulf Lundberg 
sekreterare ordförande justerare 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Myndighetsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2012-08-23 
 
 
Protokollet är anslaget  2012-08-30 -- 2012-09-20   
  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliets arkiv 
 
 
 Astrid Edin 



 PROTOKOLL 2(13) 
 2012-08-23 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 59 Dnr 0054/12 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2012-08-23 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
 
Vid nästa sammanträde redovisas hur Älvsbyn ligger till i SKLs undersökning 
om Enkelt avhjälpta hinder. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingar i ärendet 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
• Beslut till Sveaskog - om vattenverksamhet på fastigheten Varjiså 1:3 i 

Älvsbyns kommun  
- objekt 64 (Lst dnr 535-3789-12) 
- objekt 80 (Lst dnr 535-3791-12) 
- objekt 74 (Lst dnr 535-3790-12)   (MR 101/12 NAT)  

• Beslut till Sveaskog – byte av vägtrumma på fastigheten Pite Vitberg 1:2 
– objekt 90  (Lst dnr 535-4300-12)  (MR 119/12 NAT) 

• Beslut – överklagan av myndighetsnämndens beslut ang anläggande av ny 
väg på fastigheterna Kälsberg 2:15 och Strycktjärn 1:4. Överklagandet 
avslås. (Lst dnr 505-8043-11)   (BR 313/11, 218) 

• Beslut till Älvsby flygklubb – Tillstånd för markavvattning inom 
fastigheterna Högheden 40:4 och Älvsbyn 27:44  
(Lst dnr 531-6319-12)   (BR 218/12 DEL) 

• Miljööverprövningsdelegationens beslut till Swerock om tillstånd till 
täktverksamhet på fastigheterna Muskus 5:2 och Heden 1:51  
(Lst dnr 551-2368-12)      (MR 44/11 MTN)  

• Beslut till Vattenfall – samråd enligt miljöbalken och kulturminneslag för 
ombyggnad av ledningsnät i Manjärv (Lst dnr 525-2282-12) (MR 191/12 
NAT) 

• Beslut till Länsservice – dispens från parkeringsförbud (avslag) (Lst dnr 
258-3087-12)    (BR 72/12, 511)  

• Länsstyrelsens prövning av myndighetsnämndens beslut 22 mars 2012: 
- att bevilja strandskyddsdispens för fritidshus på fastigheten Arvidsträsk 
1:6 (Lst dnr 526-3742-12)   (BR 37/12 216) 
- att bevilja strandskyddsdispens för fritidshus och flytbrygga på fastig-
heten Arvidsträsk 1:4 (Lst dnr 526-3741-12)    (BR 41/12 218) 
- att bevilja strandskyddsdispens för fritidshus på fastigheten Korsträsk 
1:33 (Lst 526-3946-12) (BR 31/12 231) 

• Beslut att avslå överklagande av myndighetsnämndens beslut ang 
parkeringstillstånd för rörelsehindrad (Lst 258-6638-12) (113/2012-516) 
    forts 



 PROTOKOLL 3(13) 
 2012-08-23 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 59 Dnr 0054/12 – 200  forts 
 
DELGIVNINGAR MYN 2012-08-23 

 
Naturvårdsverket  
• Redovisning av regeringsuppdrag om Natura 2000: uppdrag 24 i 

regleringsbrev för 2008, Kvalitetssäkring av gränser och data beträffande 
Natura 2000, del 2 (M2007/5457/A) (Dnr NV-02116-10) 

 
Gunilla Winberg och Kurt Gustafsson 
• Tack för svar på brev Tillgång till mark för närodling  

 
Sveriges kommuner och landsting  
• Enkelt avhjälpta hinder  
 
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
 
Myndighetsnämnden 
Karl-Erik Sjöberg (s) åtar sig att vid nästa sammanträde redovisa hur Älvsbyn 
ligger till i SKLs undersökning om Enkelt avhjälpta hinder. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 4(13) 
 2012-08-23 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 60 Dnr 0055/12 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MYN 2012-08-23 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
 
I samband med yttrande till Trafikverket ska påpekas att mark bör avsättas 
för cykelväg vid Nystrand. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 22 maj 
t o m 23 juli 2012, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut. 
 
Myndighetsnämnden 
Inger Lundberg (fp) föreslår att nämnden i samband med yttrande till 
Trafikverket påpekar att mark bör avsättas för cykelväg vid Nystrand. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 5(13) 
 2012-08-23 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 61 Dnr 0006/12 - 210 
 
DIALOGMÖTE MED MYNDIGHETSNÄMNDEN OCH 
KOMMUNFULLMÄKTIGE AVSEENDE PLANERINGSFRÅGOR 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Uppdra åt ordföranden och miljö- och byggchefen att sätta ihop ett program 
för ett kvällsseminarium under vecka 40 samt bjuda in samtliga politiska 
partier att delta. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Vid diskussionsmöte som hölls med kommunfullmäktige den 18 juni 2012 
framkom önskemål om att nämnden anordnar ett seminarium där mer tid 
finns för diskussion om hur vi arbetar vidare med planering i kommunen.  

Miljö- och byggchefen föreslår att nämnden bjuder in en sakkunnig föreläsare 
som, liksom vid föregående träff, inleder diskussionerna i grupper. 
 
Förslag till beslut 
Uppdra åt ordföranden och miljö- och byggchefen att sätta ihop ett program 
för ett kvällsseminarium under vecka 40 samt bjuda in samtliga politiska 
partier att delta. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 6(13) 
 2012-08-23 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 62 Dnr 0057/12 - 216 
 
KORSTRÄSK 1:18, DEL AV - FÖRHANDSBESKED INFÖR 
NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS 
        0178/2012 216 
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Meddela positivt förhandsbesked under förutsättning att byggnaden 
placeras utanför strandskyddsområde. 
 
Upplysningar 
Handläggningsavgift 3 520 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Beslut om förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovs-
prövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då 
förhandsbeskedet vann laga kraft. 
 
Beslut om förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. 
 
För anläggande av enskild avloppsanläggning krävs en anmälan till miljö-
kontoret. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked inför nybyggnad av fritidshus på del av fastig-
heten Korsträsk 1:18 har inkommit till myndighetsnämnden. 
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
utanför sammanhållen bebyggelse. Då fastigheten ligger mot sjön Östra 
Muskusträsket omfattas aktuellt område av strandskyddsbestämmelserna i 7 
kap miljöbalken. 
 
Ansökt avstyckning ligger utanför område för LIS enligt Älvsbyns kommuns 
översiktsplan. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har in-
kommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Den nya etableringen planeras i anslutning till ett område som redan idag 
används som fritidshusområde. Infrastruktur i form av el och vägar finns 
redan framdraget i området. 
 
      forts 



 PROTOKOLL 7(13) 
 2012-08-23 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 62 Dnr 0057/12 – 216  forts 
 
KORSTRÄSK 1:18, DEL AV - FÖRHANDSBESKED INFÖR 
NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS 

 
 
Sökanden har i ansökningshandlingarna ritat in en önskad avstyckning, där det 
framgår att det är möjligt att placera byggnaden utanför strandskyddsområde. 
Önskad avstyckning blir ca 5 000 kvm. 
 
Enligt de nya strandskyddsreglerna ska en fri passage på minst 20 meter 
finnas mot strandlinjen. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Meddela positivt förhandsbesked under förutsättning att byggnaden placeras 
utanför strandskyddsområde 
_____  
 



 PROTOKOLL 8(13) 
 2012-08-23 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 63 Dnr 0058/12 - 218 
 
ÅKERDAL 1:10 OCH 2:1 - DISPENS FRÅN STRANDSKYDDS-
BESTÄMMELSERNA 
    0230/2012 218 
Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Avslå ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 
kap 18 b § miljöbalken. 
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se nedan 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
En skrivelse med ett äskande om att strandskyddsbestämmelserna inte ska 
gälla för fastigheterna Åkerdal 1:10 och 2:1 har inkommit till myndighets-
nämnden. 
 
I samband med försäljning av fastigheterna (1977) har länslantmätaren 
uttryckt sig positivt för att anordna fritidsbebyggelse på aktuellt område och 
man gjorde bedömningen att det fanns möjligheter till att bevilja en dispens 
från strandskyddet. 
 
Fastigheterna ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser och ligger 
utanför sammanhållen bebyggelse. Fastigheterna omfattas inte av LIS-
område enligt Älvsbyns kommuns översiktsplan.  
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Prövningen av dispens från strandskyddet görs med nu gällande regler och i 7 
kap 18 c § miljöbalken finns en uttömmande lista på vilka särskilda skäl som 
finns för att kunna bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna. I dags-
läget finns inte något särskilt skäl för att bevilja dispens från strandskydds-
bestämmelserna. 
 
De möjligheter som finns för att bebygga aktuella fastigheter är antingen att 
placera byggnaderna utanför strandskyddsområdet (100 meter från strand-
linjen) eller upprätta detaljplan. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Avslå ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 
kap 18 b § miljöbalken. 
_____  
       forts 



 PROTOKOLL 9(13) 
 2012-08-23 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 63 Dnr 0058/12 – 218  forts 
 
ÅKERDAL 1:10 OCH 2:1 - DISPENS FRÅN STRANDSKYDDS-
BESTÄMMELSERNA 

 
 

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 10(13) 
 2012-08-23 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 64 Dnr 0056/12 - 409 
 
TILLSYNS- OCH KONTROLLRAPPORT MYN 2012-08-23 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisningen av verksamheten och lägga rapporten till hand-
lingarna. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljö- och byggkontoret redovisar verksamheten för perioden 22 maj t o m 
23 juli 2012 i en Tillsyns- och kontrollrapport, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar godkänna redovisningen av verksamheten och 
lägga rapporten till handlingarna. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 11(13) 
 2012-08-23 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 65 Dnr 0059/12 - 511 
 
UPPHÄVANDE AV LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER AVSEENDE 
BEGRÄNSNING AV HASTIGHET PÅ ÖSTERMALMSLEDEN 
FÖRBI TÄRNSTIGEN SAMT PÅ TÄRNSTIGEN  
        0252/2012 511 
Älvsbyns kommun, 942 85  Älvsbyn 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Upphäva lokala trafikföreskrifter 0251/2010 511 om begränsad hastighet på 
del av Östermalmsleden samt Tärnstigen, beslutade den 1 juni 2010, samt 
revidera lokala trafikföreskrifter om begränsad hastighet inom tättbebyggt 
område i centrala Älvsbyn enligt bilaga. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Eftersom skolverksamheten flyttar från Tärnstigen till skolområdet vid Knut 
Lundmarkskolan i och med skolstarten, bör den lokala trafikföreskriften som 
föreskriver 30 km i timmen upphävas och hastigheten 40 km i timmen gälla 
som i övrigt inom tätorten. Det innebär att Älvsbyns kommuns lokala trafik-
föreskrifter om begränsad hastighet inom tättbebyggt område i centrala 
Älvsbyn behöver justeras. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar upphäva lokala trafikföreskrifter 0251/2010 511 
om begränsad hastighet på del av Östermalmsleden samt Tärnstigen, besluta-
de den 1 juni 2010, samt revidera lokala trafikföreskrifter om begränsad 
hastighet inom tättbebyggt område i centrala Älvsbyn enligt bilaga. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 12(13) 
 2012-08-23 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 66 Dnr 0070/11 - 512 
 
ANSÖKAN OM TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER PÅ 
SOLDATGATAN 

 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Föreslå kommunstyrelsen uppdra åt Älvsbyns Energi AB i samråd med 

Älvsbyns Fastigheter AB att anvisa en lämplig plats för anordnande av en 
lastbilsparkering inom Altuna industriområde. 
 

2. Införa lokala trafikföreskrifter med förbud mot trafik med fordon längre 
än 16 meter inom kvarteren Larven, Enslingen, Tigern, Loppan, Musen, 
Lusen och Råttan. De gator som omfattas är Soldatgatan, Altunastranden, 
Pistolgatan, Karbingatan och Granatgatan. 

_____  
 
Ärendebeskrivning 
En ny skrivelse från boende efter Soldatgatan med ytterligare krav på åtgärder 
för trafiksäkerheten har inkommit till Myndighetsnämnden. De boende klagar 
på trafik med lastbilar i bostadsområdet samt att bilarna kör för fort efter 
gatan. De boende anser att hastighetsbestämmelserna inte respekteras varför 
de vill att kommunen sätter ut farthinder. De vill även veta vad som kom fram 
vid möte med åkarna och anser att ärendet har tagit alldeles för lång tid. 
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
När det gäller lastbilar i bostadsområden finns det möjlighet, om nämnden så 
önskar, att besluta om lokala föreskrifter med förbud mot trafik med långa 
fordon. Förbud mot trafik med fordon längre än 16 meter bör för att under-
lätta skyltning i sådant fall omfatta kvarteren Larven, Enslingen, Tigern, 
Loppan, Musen, Lusen och Råttan. De gator som då omfattas av de lokala 
föreskrifterna blir Soldatgatan, Altunastranden, Pistolgatan, Karbingatan och 
Granatgatan varav samtliga är villagator. 
 
Älvsbyns Energi AB har informerat om att de under hösten 2012 avser att 
avsmalna gatorna inom de flesta delar av Altunaområdet. Smalare gator anses 
normalt ge lägre hastighet och man kan avvakta ytterligare åtgärder för att se 
om avsmalning av gatan är tillräckligt för att dämpa farten i området.   
 
Vid mötet med åkarna framkom att det saknas en bevakad uppställningsplats 
för lastbilar i Älvsbyn. En sådan uppställningsplats bör, enligt vad som kom 
fram på mötet, vara belyst och inhägnad samt helst vara bevakad och finnas i 
närheten av service.  
 
Branschen har givetvis ett eget ansvar att ordna med uppställningsplats men 
kommunen kan anvisa en lämplig plats för ändamålet eller tillhandahålla en  
          forts 
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MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 66 Dnr 0070/11 – 512  forts 
 
ANSÖKAN OM TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER PÅ 
SOLDATGATAN 

 
parkeringsplats om beslutsfattarna anser det lämpligt. Vid mötet som hölls 
togs inga beslut, det var ett dialogmöte främst för att hitta möjliga vägar för att 
lösa ett generellt problem med lastbilar i bostadsområden och i centrum.  
 
Miljö- och byggchefen har förståelse för att de boende anser att inget händer i 
ärendet. Då det tar tid att bereda frågan om lastbilsparkering bör detta arbete 
snarast påbörjas men det är en fråga för kommunstyrelsen varför nämnden 
föreslås lyfta ärendet dit. 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsämnden beslutar  
1. Föreslå kommunstyrelsen uppdra åt Älvsbyns Energi AB i samråd med 

Älvsbyns Fastigheter AB att anvisa en lämplig plats för anordnande av en 
lastbilsparkering inom Altuna industriområde. 
 

2. Införa lokala trafikföreskrifter med förbud mot trafik med fordon längre 
än 16 meter inom kvarteren Larven, Enslingen, Tigern, Loppan, Musen, 
Lusen och Råttan. De gator som omfattas är Soldatgatan, Altunastranden, 
Pistolgatan, Karbingatan och Granatgatan. 

 
Myndighetsnämnden 
Nämnden diskuterar olika åtgärder för att undvika trafik med långa fordon 
inom alla bostadsområden i centralorten. Den påbörjade dialogen med åkarna 
fortsätter. 
_____  
 
 


