
 PROTOKOLL 1(12) 
 2013-09-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
  
Tid: kl 09:00 - 10:50 
 
Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen 
 
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 
 Andreas Näslund vik miljöinspektör 
 Hanna Andersson praktikant 
 Daniel Nordström karttekniker 
 Annica Brännmark administratör  
 Astrid Edin sekreterare 
 
 
Justeringsdag: 2013-10-03 
 
Paragrafer: §  79 - 87 
 
Justerare: Esbjörn Henriksson 
 
 
 
Astrid Edin Thor Lindgren Esbjörn Henriksson 
sekreterare ordförande justerare 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Myndighetsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2013-09-27 
 
 
Protokollet är anslaget  2013-10-04 -- 2013-10-28   
  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliets arkiv 
 
 Astrid Edin 



 PROTOKOLL 2(12) 
 2013-09-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 79 Dnr 0068/13 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2013-09-27 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen 
• Överklagan av myndighetsnämndens beslut (delegation) om parkerings-

tillstånd för rörelsehindrad  Lst dnr 258-9985-13  (038/13 516) 
 
Sveriges kommuner och landsting 
• Bygg bort bullret!   (0392/13 ADM) 
• Enkät om Trafikstrategier 
 
• Inbjudan till utbildningsdagar med personal och politiker inom miljö- och 

byggområdet inom Fyrkanten, den 13-14 november 2013 på Pite 
Havsbad. 

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



 PROTOKOLL 3(12) 
 2013-09-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 80 Dnr 0069/13 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MYN 2013-09-27 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 26 juli 
t o m 29 augusti 2013, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
_____  
 
 
 



 PROTOKOLL 4(12) 
 2013-09-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 81 Dnr 0075/13 - 201 
 
DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 AUGUSTI 2013 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Lägga delårsrapporten till handlingarna. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchefen har till kommunstyrelsen redovisat en delårsrapport per 
augusti 2013, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Lägga delårsrapporten till handlingarna. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 5(12) 
 2013-09-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 82 Dnr 0074/13 - 216 
 
LILL-KORSTRÄSK 6:4 - FÖRHANDSBESKED OCH STRAND-
SKYDDSDISPENS INFÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS 
        0395/2013 216 
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Meddela positivt förhandsbesked med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen 
under förutsättning att byggnaden placeras mer än 100 m från strandlinjen. 
 
Avslå ansökan om strandskyddsdispens med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken. 
 
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning nedan 
 
Handläggningsavgift 5 520 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Beslutet skickas till 
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked respektive strandskyddsdispens inför nybygg-
nad av fritidshus om 60 kvm på fastigheten Lill-Korsträsk 6:4 har inkommit 
till myndighetsnämnden. 
 
Sökanden motiverar sin placering med att det är enklare att bebygga på jord-
bruksmarken (som finns inom strandskyddsområde) än att bygga i skogen. 
Där är marken stenig och blockig och kommer därför att orsaka större på-
verkan än om man bygger på jordbruksmarken. 
 
Bakgrund 
Fastigheten är belägen invid Lill-Korsträskets västra strand. I området finns 
ingen detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger utanför område för 
sammanhållen bebyggelse.  
Fastigheten ligger dessutom utanför område för LIS. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit. 
          forts 



 PROTOKOLL 6(12) 
 2013-09-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 82 Dnr 0074/13 – 216  forts 
 
LILL-KORSTRÄSK 6:4 - FÖRHANDSBESKED OCH STRAND-
SKYDDSDISPENS INFÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att byggnationen uppfyller de intressen och 
krav som återfinns i 2 och 8 kap plan- och bygglagen. 
 
Att marken är besvärlig att bebygga är i sig inget särskilt skäl att få dispens 
från strandskyddet. Jordbruksmark anses heller inte ianspråktagen eftersom 
den är tillgänglig för det rörliga friluftslivet under större delen av året (Natur-
vårdsverkets handbok, 2009:4, s 51). 
 
Fastigheten är utformad så att byggnaden och dess tomtplatsavgränsning kan 
placeras utanför strandskyddsområde. Miljö- och byggkontoret bedömer där-
för att det saknas särskilda skäl för att bevilja dispens från strandskyddsbe-
stämmelserna i 7 kap miljöbalken. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om förhandsbesked respektive strandskyddsdispens, situationsplan, 
granneyttranden 
 
 
Beredningens förslag till beslut 
Meddela positivt förhandsbesked med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen 
under förutsättning att byggnaden placeras mer än 100 m från strandlinjen. 
 
Avslå ansökan om strandskyddsdispens med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, 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. 

 



 PROTOKOLL 7(12) 
 2013-09-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 83 Dnr 0073/13 - 233 
 
NÄMNDEMANNEN 8 - NYBYGGNAD AV INGLASAD ENTRÉ 
        0385/2013 233 
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
 
Handläggningsavgift 2 562 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
 
Upplysningar 
Kontrollansvarig krävs ej. 
 
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. 
 
Beslutet skickas till 
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren till Nämndemannen 8 har lämnat in en ansökan om bygglov 
för tillbyggnad av sitt enbostadshus med en inglasad entré. 
 
Bakgrund 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1956-05-18.  
Planbestämmelser: B, F, II, v= Bostadsändamål, friliggande byggnader, högst 
två våningar, vind får inredas. 
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att till-
byggnaden delvis placeras på punktprickad mark, dvs mark som inte får be-
byggas. 
 
          Forts 



 PROTOKOLL 8(12) 
 2013-09-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 83 Dnr 0073/13 – 233  forts 
 
NÄMNDEMANNEN 8 - NYBYGGNAD AV INGLASAD ENTRÉ 

 
 
Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har in-
kommit. 
 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Gängse praxis är att en liten avvikelse är att högst 10 % av byggnaden place-
ras på prickad mark eller att byggnaden hamnar någon meter in. I det här 
fallet hamnar ett hörn om 6 kvm på prickad mark. Miljö- och byggkontoret 
bedömer att avvikelsen från detaljplanen är liten samt att den överensstäm-
mer med planens syfte. Bygglov bör därför beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, situationsplan, plan- och fasadritningar, granne-
yttranden. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att bevilja bygglov enligt förslaget, 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. 

 
 



 PROTOKOLL 9(12) 
 2013-09-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 84 Dnr 0067/13 - 424 
 
PRINCIPBESLUT VID ÄNDRING OCH/ELLER NYANLÄGG-
NING AV AVLOPP 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Ändra rutinen för handläggning av enskilda avlopp enligt bilaga. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden fastställde 2012-09-18 nya riktlinjer för enskilda avlopp 
med syfte att säkerställa en enhetlighet i bedömning och handläggning av 
ansöknings- och anmälningsärenden för enskilda avlopp. Riktlinjerna baseras 
på gällande lagstiftning i Miljöbalken och nationella miljömål och miljökvali-
tetsnormer. I riktlinjerna fastslås att en normal skyddsnivå gäller i hela kom-
munen utom på känsliga områden där hög skyddsnivå ska gälla. Vid hög 
skyddsnivå gäller strängare krav på rening av näringsämnen. 
 
Utifrån riktlinjerna har miljö- och byggkontoret utarbetat en rutin för hand-
läggning av enskilda avlopp. I rutinen anges att en anläggning som anlagts 
innan myndighetsnämndens riktlinjer för enskilda avlopp upprättades, be-
handlas som normal skyddsnivå även om anordningen ligger inom områden 
för hög skyddsnivå. Avloppsanordningar som anlagts efter att riktlinjerna 
upprättades ska uppfylla kraven i de nya riktlinjerna. För gamla anläggningar 
som måste åtgärdas ska alltså de gamla kraven tillämpas om det rör sig om en 
ändring och de nya riktlinjerna om det rör sig om en nyanläggning.  
 
Myndighetsnämnden tar även ut olika stora avgifter för handläggningen av en 
ändring (två timmar à 805 kr: 1610 kr) respektive en nyanläggning (5 timmar 
à 805 kr: 4025 kr). Majoriteten av de enskilda avloppen i kommunen är anlag-
da före de nya riktlinjerna antogs.  
 
För att säkerställa en enhetlighet i bedömning och handläggning av enskilda 
avlopp behöver nämnden besluta om ett förtydligande för vad som räknas 
som en ändring respektive en nyanläggning av ett enskilt avlopp och vad 
som då ska gälla.  
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslås besluta att ändra rutinen för handläggning av 
enskilda avlopp enligt bilaga. 
_____  
 



 PROTOKOLL 10(12) 
 2013-09-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 85 Dnr 0070/13 - 511 
 
PLOGEN 12 - BEGÄRAN OM LASTZON 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Uppdra till Älvsbyns Energi AB att utföra skyltning av lastzon vardagar  
kl 8 – 16 vid Röda Korsets lokal, Storgatan 2.     
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Röda Korset i Älvsbyn har genom Curt Burström begärt att en lastzon inrättas 
vid deras port på Storgatan 2, för att underlätta in- och utlastning av möbler 
och andra föremål. 
 
Ofta är deras port blockerad av parkerade fordon och de förhindras då att 
utföra sitt arbete. 
 
Förslag till beslut 
Beredningen lämnar ärendet öppet till nämnden utan förslag till beslut. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att skyltning av lastzon vardagar kl 8 – 16 vid Röda 
Korsets lokal, Storgatan 2, uppdras åt Älvsbyns Energi AB, vilket nämnden 
bifaller.     
_____  
 
 



 PROTOKOLL 11(12) 
 2013-09-27 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 86 Dnr 0072/13 - 511 
 
LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER AVSEENDE PARKERINGS-
FÖRBUD EFTER MEDBORGARGATAN 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Avslå begäran om parkeringsförbud efter Medborgargatan. 
 
Upplysning 
Parkering som blockerar en infart är inte tillåten. Fastighetsägarna uppmanas 
därför att kontakta polisen om bilar ställs så att de blockerar infarten. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
xxxxxx xxxxx har vänt sig till myndighetsnämnden eftersom de har problem 
med att deras infart blir blockerad av parkerade bilar efter Medborgargatan. 
De blir inparkerade och posten och sopbilen kommer inte fram. 
 
Det är inte tillåtet att parkera framför en infart.  
 
Det är parkeringsförbud på Medborgargatans motsatta sida varför skolelever 
parkerar på den sida där bostadshusen finns. Ärendet behöver utredas 
ytterligare innan beslut om föreskrifter med parkeringsförbud tas eftersom det 
då kommer att bli brist på platser att parkera. 
 
Förslag till beslut 
Ärendet lämnas öppet till myndighetsnämnden för beslut 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att begäran om parkeringsförbud efter Medborgargatan 
avslås, vilket nämnden bifaller. Fastighetsägarna uppmanas att kontakta 
polisen om bilar ställs så att de blockerar infarten. 
_____  
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MYNDIGHETSNÄMNDEN 
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MYN § 87 Dnr 0071/13 - 512 
 
ANLÄGGANDE AV FARTHINDER EFTER CAMPINGGATAN 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Uppdra till energibolaget att sätta upp flyttbara farthinder efter Campinggatan.  
 
Upplysning  
För kontroll av hastighetsbegränsning hänvisas till polisen. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Xxxxx xxxxx har via e-post framfört önskemål om att ett farthinder anläggs 
efter Campinggatan då det finns många barn i området och bilarna kör alldeles 
för fort. 
 
Gatan är rak och förhållandevis bred vilket inbjuder till högre hastighet än den 
tillåtna som är 40 km i timmen. 
 
Förslag till beslut 
Beredningen har lämnat ärendet öppet för beslut i nämnden. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att energibolaget får i uppdrag att sätta upp flyttbara 
farthinder efter Campinggatan, vilket nämnden bifaller. För kontroll av hastig-
hetsbegränsning hänvisas till polisen. 
_____  
 
 

 


