
 PROTOKOLL 1(17) 
 2013-01-24 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 
Tid: kl 09:00 - 12:00 
 
Plats: Räddningstjänsten, lektionssalen 
 
Ledamöter: Thor Lindgren, s,  ordförande  
 Lars-Gunnar Näsström, s  vice ordförande 
 Ulf Lundberg, v 
 Magnus Sandin, c 
 Esbjörn Henriksson, fp   
 
Ej tjänstgörande ersättare Karl-Erik Sjöberg, s  
 
Övriga: Ingrid Karlsson  miljö- och byggchef 
 Annika Lindström  byggnadsinspektör 
 Amanda Johansson miljöinspektör 
 Eva Blomgren miljöinspektör 
 Daniel Nordström karttekniker 
 Astrid Edin sekreterare 
 Torbjörn Johansson,  § 3 räddningschef 
 Roger Bohman,  § 3 brandinspektör 
  
Justeringsdag: 2013-01-31 
 
Paragrafer: §§  1 - 9 
 
Justerare: Esbjörn Henriksson 
 
 
Astrid Edin Thor Lindgren Esbjörn Henriksson 
sekreterare ordförande justerare 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Protokollet är anslaget  2013-02-01 -- 2013-02-22   
  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliets arkiv 
 
 
 Astrid Edin 



 PROTOKOLL 2(17) 
 2013-01-24 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 1 Dnr 0001/13 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2013-01-24 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna.  
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
• Åtalsanmälan – Misstanke om brott mot miljöbalken avseende bl a 

otillåten vattenverksamhet vid fastigheten Älvsbyn 26:134, Älvsbyns 
kommun  (Lst dnr 535-5663-12)    (MR 150/12 MTN)  

• Beslut – Prövning av myndighetsnämndens beslut om strandskydds-
dispens för fritidshus på fastigheten Påboda 13:1 – MYN § 70/12-10-11, 
dnr 71/12, 216 (Lst dnr 526-10346-12)    (BR 285/12, 216) 

• Beslut – Prövning av myndighetsnämndens beslut om strandskydds-
dispens för fritidshus på fastigheten Korsträsk 1:33 – MYN § 71/12-10-
11, dnr 69/12, 216 (Lst dnr 526-10345-12)   (BR 268/12, 216) 

• Beslut – Prövning av myndighetsnämndens beslut om strandskydds-
dispens för fritidshus på fastigheten Brattfors 1:15 – MYN § 93/12-12-
06, dnr 86/12, 231 (Lst dnr 526-12827-12)   (BR 331/12, 231) 

• Överklagande till mark- och miljödomstolen av länsstyrelsens beslut - 
strandskyddsdispens Åkerdal 1:10 och 2:1 (dnr 58/12, 218) 
 

Älvsbyns kommun  
• Trygghetsvandring 2012-10-17 – området Storgatan från kommunhuset 

till Storgatan 5 samt Lomtjärnsparken 
 
Kammarrätten i Sundsvall 
• Prövningstillstånd meddelas ej – gäller ovårdad fastighet, Fleviken 1:32 

(dnr 89/11 – 221) 
 

Åklagarmyndigheten 
• Underrättelse om beslut att ej fullfölja förundersökning betr anmäld 

bilskrotningsverksamhet på fastigheten Brännmark 1:182 (MR 132/11 MTN)   
 
Kommunstyrelsens beslut 2012-11-05 
• Trafiksäkerhetshöjande åtgärder efter Västermalmsleden med 

angränsande gator och gc-väg  - KS § 199  (MR 505/11, 511) 
• Klagomål över fortkörning på Altunavägen – KS § 200   (MR 358/11, 512) 
    forts 



 PROTOKOLL 3(17) 
 2013-01-24 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

MYN § 1 Dnr 0001/13 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2013-01-24 

 
Rolf Westerlund 
• Begäran om självrättelse av myndighetsnämndens beslut 2012-08-23, 

MYN § 63, gällande dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
fastigheterna Åkerdal 1:10 och 2:1 – samt att länsstyrelsen godkänner 
rättelsen (dnr 58/12, 218) 

 
Svevind 
• Protokoll från samrådsmöte 2012-11-12 med Älvsbyns kommun 

gällande 150 kV luftledning för Markbygdens vindkraftpark etapp 2  
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
• Öppna jämförelser 2012 – Trygghet och säkerhet – tema Samhällets 

kostnader för olyckor  
 
Naturvårdsverket, Havsvattenmyndigheten och Havsmiljöinstitutet 
• Havet 2012 – om miljötillståndet i svenska havsområden 
 

Bilagan  nr 3, 2012 
 
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att godkänna redovisning av delgivningar och lägga 
dem till handlingarna, vilket nämnden godkänner. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 4(17) 
 2013-01-24 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 2 Dnr 0002/13 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MYN 2013-01-24 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 6 nov t o m 
27 december 2012, enligt bilaga. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att godkänna redovisning av delegationsbeslut, vilket 
nämnden bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 5(17) 
 2013-01-24 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 3 Dnr 0093/12 - 170 
 
REDOVISNING AV TILLSYN 2012 ENLIGT LAGEN OM SKYDD 
MOT OLYCKOR SAMT TILLSYNSPLAN FÖR 2013 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisningen för 2012 samt fastställa tillsynsinriktning enligt LSO 
och LBE för 2013. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Räddningschef Torbjörn Johansson och brandinspektör Roger Bohman 
redovisar räddningstjänstens verksamhet för 2012, både vad gäller tillsyner 
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) samt samverkan inom 5-kanten, d v s Boden, Kalix, 
Piteå, Luleå och Älvsbyns kommuner. I samverkan ingår att rycka ut till larm 
i annan kommun (närmaste brandkår). 
 
Upprättat förslag till tillsynsinriktning för 2013 redovisas, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisningen samt fastställa tillsynsinriktning enligt LSO och 
LBE för 2013. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att godkänna redovisningen för 2012 samt fastställa 
tillsynsinriktning för 2013, vilket nämnden godkänner. 
_____  
  
 



 PROTOKOLL 6(17) 
 2013-01-24 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 4 Dnr 0090/11 - 221 
 
GRANTRÄSK 1:24 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 
        0343/2011 221  
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx  
 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen (2010:900) och med hänvisning 
till 8 kap 15 § samma lag, förelägga xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx-xxxx) att 
senast 2013-07-31 färdigställa den påbörjade brädfodringen samt måla 
fasaden på bostadshuset på fastigheten Granträsk 1:24. Nämnden beslutar 
med stöd av 11 kap 37 § plan- och bygglagen (2010:900) att föreläggandet ska 
förenas med ett vite om 50 000 kr att utdöma om åtgärder inte är vidtagna 
senast angivet datum.  
 
Upplysningar 
Myndighetsnämnden delger inskrivningsmyndigheten beslutet. 
_____  
 
Sammanfattning 
 
 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myndighetsnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redogör för ärendet med anledning av 
länsstyrelsens beslut upphäva myndighetsnämndens tidigare beslut p g a 
saknad laghänvisning. Förslaget till beslut har nu kompletterats med laghän-
visning. 
 
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt ovanstående förslag till 
beslut, vilket nämnden bifaller. 
_____  
       forts 



 PROTOKOLL 7(17) 
 2013-01-24 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 4 Dnr 0090/11 – 221  forts 
 
GRANTRÄSK 1:24 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 
        0343/2011 221  

Kompletterande information 
Ärendebeskrivning 
 
 
 
 
 
 
 
Bakgrund 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska en byggnad hållas i 
vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande 
olägenheter för omgivningen inte uppkommer.  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
         Forts 



 PROTOKOLL 8(17) 
 2013-01-24 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 4 Dnr 0090/11 – 221  forts 
 
GRANTRÄSK 1:24 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 
        0343/2011 221  
 
xxxxxxxxx meddelade per telefon i början av september 2012 att han inte 
kunnat göra något åt byggnaden så som nämnden förelagt om. Han önskade 
ytterligare tid för att kunna avsluta det påbörjade brädfodringsprojektet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miljö- och byggkontoret lägger till saknad laghänvisning till föregående 
beslutstext i förslaget 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. 

 
 



 PROTOKOLL 9(17) 
 2013-01-24 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 5 Dnr 0003/13 - 231 
 
ÄLVSBYN 26:151 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
FÖR NYBYGGNAD AV UTHUS 
        0381/2012 231 
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
 
1. Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (PBL) 
2. Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken (MB) med stöd av 7 kap 18 b 

§ MB. Som särskilt skäl anges att platsen redan är ianspråktagen (7 kap 18 
c § 1). Strandskyddsdispensen gäller bara för den yta som uthuset upptar. 

 
Handläggningsavgift 11 152 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de har fått del av beslutet 
om de har tänkt överpröva ärendet. 
 
Kontrollansvarig krävs ej. 
 
Konstruktionen ska dimensioneras av sakkunnig. 
 
Byggnadsmaterial ska ha bestyrkta egenskaper. 
 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
Kontrollplaner för rivning och byggnation ska inlämnas innan start-
besked 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 på fastigheten Älvsbyn 26:151 för nybyggnad av uthus 
om 150 kvm inom strandskyddsområde har inkommit till myndighetsnämn-
den. Byggnaden ska ersätta ett befintligt uthus som finns på platsen. 
 
Bakgrund 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan och områdesbestämmelser och ligger 
inom område för sammanhållen bebyggelse.    forts 



 PROTOKOLL 10(17) 
 2013-01-24 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
MYN § 5 Dnr 0003/13 – 231  forts 
 
ÄLVSBYN 26:151 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
FÖR NYBYGGNAD AV UTHUS 

 
Fastigheten ligger dock inom strandskyddat område mellan Piteälven och 
Näsbäcken. 
 
Enligt Älvsbyns kommuns översiktsplan ligger aktuell fastighet utanför LIS-
område och inom område för skredrisk. 
 
Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Ansökt åtgärd innebär att ett befintligt uthus rivs och ett nytt sätts upp. Den 
nya byggnaden placeras något längre från stranden mot Näsbäcken, vilket 
innebär att eventuell skredrisk minskar något i och med att byggnaden flyttas. 
Miljö- och byggkontoret bedömer att det inte finns några andra kända hinder 
mot en byggnation. 
 
När det gäller förbudet mot uppförande av byggnader i 7 kap 15 § miljö-
balken (strandskydd) bedömer miljö- och byggkontoret att området är ian-
språktaget (7 kap 18 c § 1 MB). Området har varit bebyggt sedan länge och 
aktuellt uthus (som ska ersättas) finns med på kartor sedan 1973. Enligt 
Naturvårdsverkets handbok (2009:4) är också ersättningsbyggnader ett 
godtagbart skäl för att bevilja en dispens från strandskyddet. I detta ärende är 
det också fråga om ett uthus, vilket, i normalfallet, inte orsakar en lika stor 
privat zon runt byggnaden, som t.ex. runt bostäder för permanentboende. 
Därmed gör miljö- och byggkontoret bedömningen att strandskyddets syften 
(7 kap 13 § MB) uppfylls. 
 
Beredningens förslag till beslut 
 
1. Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (PBL) 
2. Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken (MB) med stöd av 7 kap 18 b § 

MB. Som särskilt skäl anges att platsen redan är ianspråktagen (7 kap 18 c 
§ 1). Strandskyddsdispensen gäller bara för den yta som uthuset upptar. 

 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar bevilja bygglov och strandskydds-
dispens enligt förslag, vilket nämnden bifaller. 
 _____ 
 
       forts 



 PROTOKOLL 11(17) 
 2013-01-24 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 5 Dnr 0003/13 – 231  forts 
 
ÄLVSBYN 26:151 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
FÖR NYBYGGNAD AV UTHUS 

 
 

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 12(17) 
 2013-01-24 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 6 Dnr 0092/12 - 406 
 
INDEXUPPRÄKNING AV TAXOR 

 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Timfaktorn för taxa för kontroll enligt lagen (2009:630) om handel med 

vissa receptfria läkemedel justeras till 793 kronor 
2. Timfaktorn för taxa inom strålskyddslagens (1988:220) område justeras till 

793 kronor 
3. Timfaktorn för taxa enligt tobakslagens (1993:581) område justeras till 

793 kronor  
4. Timfaktorn för taxa för uppdragsverksamhet justeras till 793 kronor 
5. Timfaktorer för taxan för Älvsbyns kommuns offentliga kontroll av 

livsmedel och foder justeras till  
a. 1014 kronor för planerad offentlig kontroll  
b. 838 kronor vid extra offentlig kontroll med anledning av avvikelser vid 

planerad offentlig kontroll. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden får varje år besluta om indexjustering av taxorna för 
nämndens verksamhetsområde. Följande taxor är aktuella för indexjustering: 
 
1. Taxa för kontroll enligt lagen (2009:630) om handel med vissa receptfria 

läkemedel 
2. Taxa inom strålskyddslagens (1988:220) område 
3. Taxa enligt tobakslagens (1993:581) område  
4. Taxa för uppdragsverksamhet 
5. Taxa för Älvsbyns kommuns offentliga kontroll av livsmedel och foder 
 
För samtliga taxor gäller justering av taxor med konsumentprisindex (kpi) för 
oktober månad året innan. Från oktober 2011 till oktober 2012 har kpi 
ändrats med 0,4 %.  
 
För 2013 gäller ny taxa inom miljöbalkens område och för trafikärenden. 
Bygglovtaxan följer prisbasbeloppet och behöver därför inte indexjusteras.  
 
Förslag till beslut 
1. Timfaktorn för taxa för kontroll enligt lagen (2009:630) om handel med 

vissa receptfria läkemedel justeras till 793 kronor 
2. Timfaktorn för taxa inom strålskyddslagens (1988:220) område justeras 

till 793 kronor 
3. Timfaktorn för taxa enligt tobakslagens (1993:581) område justeras till 

793 kronor         forts 



 PROTOKOLL 13(17) 
 2013-01-24 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

MYN § 6 Dnr 0092/12 – 406  forts 
 
INDEXUPPRÄKNING AV TAXOR 

 
 

4. Timfaktorn för taxa för uppdragsverksamhet justeras till 793 kronor 
5. Timfaktorer för taxan för Älvsbyns kommuns offentliga kontroll av 

livsmedel och foder justeras till  
a. 1014 kronor för planerad offentlig kontroll  
b. 838 kronor vid extra offentlig kontroll med anledning av avvikelser 

vid planerad offentlig kontroll. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att taxorna justeras enligt förslaget, vilket nämnden 
godkänner. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 14(17) 
 2013-01-24 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 7 Dnr 0091/12 - 409 
 
TILLSYNS- OCH KONTROLLRAPPORT PERIODEN 2012-11-06 - 
2012-12-27 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av livsmedelskontroll och tillsyn enligt miljöbalken 
m.fl lagar. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar tillsyns- och kontrollrapport för perioden 
2012-11-06 – 2012-12-27, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisningen av livsmedelskontroll och tillsyn enligt miljöbalken 
m.fl lagar. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att nämnden godkänner redovisningen, vilket nämnden 
bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 15(17) 
 2013-01-24 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 8 Dnr 0078/12 - 425 
 
ÄLVSBYN 25:92 - FÖRELÄGGANDE OM BULLERUTREDNING 

     (0219/2012 HÄL) 
Busstationsfastigheter i Norrbotten AB, Storgatan 67 E,  972 31 LULEÅ 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Förelägga Busstationsfastigheter i Norrbotten AB att göra en bullerutred-
ning senast den 31 maj 2013.  
 
Handläggningsavgift för befogat klagomål och beredning av ärendet: 790 kr 
(Avgiften faktureras). 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Den 10 juli 2012 inkom klagomål till miljö- och byggkontoret från boende i 
”Fluxen-huset”. Klaganden uppgav att de stördes av buller från en värme-
växlare på busstationen. En skrivelse skickades till Busstationsfastigheter i 
Norrbotten AB där de ombads inkomma med synpunkter och eventuella 
uppgifter om planerade eller vidtagna åtgärder. Vid telefonsamtal den 12 juli 
2012 beviljades förlängd svarstid till och med den 30 augusti 2012. Då svar 
uteblev skickade miljö- och byggkontoret ut en påminnelse med tidsfrist till 
den 1 oktober 2012. Då svar fortfarande uteblev gjorde miljö- och bygg-
kontoret en inspektion för att ta reda på om klagomålet var befogat. 
 
Inspektionen gjordes den 10 oktober 2012, vid en tidpunkt då det var lite 
trafik. Miljö- och byggkontoret kunde konstatera att ett vinande/surrande 
ljud kunde höras från busstationen om man stod intill fasaden till ”Fluxen-
huset”. Därmed finner miljö- och byggkontoret att klagomålet är befogat 
och att Busstationsfastigheter i Norrbotten AB bör göra en bullerutredning 
där man tar reda på om riktvärden för buller överskrids enligt Naturvårds-
verkets riktlinjer för externt industribuller (SNV Råd och riktlinjer 1978:5). 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att förelägga Busstationsfastigheter i Norr-
botten AB att göra en bullerutredning senast den 31 januari 2013.  
 
Handläggningsavgift för befogat klagomål och beredning av ärendet: 790 kr 
(Avgiften faktureras). 
 
Myndighetsnämnden 2012-12-06 
Myndighetsnämnden beslutar att ärendet behandlas vid nästa sammanträde, 
2013-01-24, då kommunicering med fastighetsägaren ej är slutförd.     forts 



 PROTOKOLL 16(17) 
 2013-01-24 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 8 Dnr 0078/12 – 425  forts 
 
ÄLVSBYN 25:92 - FÖRELÄGGANDE OM BULLERUTREDNING 

 
 
Myndighetsnämnden 2013-01-24 
Miljöinspektör Amanda Johansson redogör för ärendet.  
 
Ordföranden föreslår att förelägga Busstationsfastigheter att göra en buller-
utredning. Nytt datum föreslås bli 31 maj 2013. Nämnden bifaller båda 
förslagen. 
_____  
 
 
Överklagandehänvisning



 PROTOKOLL 17(17) 
 2013-01-24 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 9 Dnr 0004/13 - 511 
 
FÖRESKRIFTER OM BÄRIGHETSKLASSER PÅ KOMMUNALA 
GATOR OCH VÄGAR 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Samtliga kommunala gator ska tillhöra bärighetsklass 1 enligt bifogat förslag 
till trafikföreskrift, att träda ikraft den 1 februari 2013. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
I 4 kap 11 § trafikförordningen (1998:1276) sägs 
Vägar som inte är enskilda delas in i tre bärighetsklasser. Om inte annat har 

föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som 

inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter om att en allmän väg eller 

del av en sådan väg skall tillhöra bärighetsklass 2 eller 3 meddelas av Trafik-

verket eller, om kommunen är väghållare, av kommunen. Föreskrifter om att 

någon annan väg som inte är enskild eller en del av en sådan väg skall tillhöra 

bärighetsklass 1 eller 3 meddelas av kommunen. 

 

Det innebär att kommunen måste meddela föreskrifter om de kommunala 
gator och vägar som inte är enskilda och inte ska tillhöra bärighetsklass 2 
(BK2) samt föra in dessa i Rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT). 
 
Bernt Gellerbrandt vid Älvsbyns Energi AB har inkommit med yttrande i 
ärendet. Bolaget anser att samtliga kommunala gator och vägar ska tillhöra 
bärighetsklass 1 (BK1) 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att samtliga kommunala gator ska tillhöra 
bärighetsklass 1 enligt bifogat förslag till trafikföreskrift. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar att samtliga kommunala gator ska 
tillhöra bärighetsklass 1 enligt bifogat förslag till trafikföreskrift, att träda ikraft 
den 1 februari 2013, vilket nämnden godkänner. 
_____ 
 
 

 


