
 PROTOKOLL 1(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
  
Tid: kl 09:00 - 16:00 
 
Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn 
 
Ledamöter: Thor Lindgren, s,  ordförande, jäv § 91 
 Lars-Gunnar Näsström, s  vice ordförande, ordf § 91 
 Ulf Lundberg, v 
 Esbjörn Henriksson, fp   
Tjänstgörande ersättare Inger Lundberg, fp 
 
Ej tjänstgörande ersättare Karl-Erik Sjöberg, s 
 
Övriga: Ingrid Karlsson  miljö- och byggchef 
 Annika Lindström  byggnadsinspektör 
 Eva Blomgren kl 9-12 miljöinspektör 
 Andreas Näslund kl 9-12 vik miljöinspektör 
 Annica Brännmark kl 9-12 administratör 
 Daniel Nordström karttekniker 
 Astrid Edin sekreterare 
 Berndt Gellerbrandt kl 9-11.15 Älvsbyns Energi AB 
Samtalsföreläsning kl 13 – 15.30 Keith Sivenbring Arnqvist & Sivenbring AB 
om kulturmiljö Inger Olsson Arkitekten Inger Olsson AB 
 Jeanette Aro Länsstyrelsen 
 
Justeringsdag: 2013-11-07 
 
Paragrafer: §  88 - 104 
 
Justerare: Ulf Lundberg 
 
 
Astrid Edin Thor Lindgren Lars Gunnar Näsström Ulf Lundberg 
sekreterare ordförande  ordförande  justerare 
 §§ 88-90, 92-104 § 91 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Myndighetsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2013-10-31 
 
Protokollet är anslaget  2013-11-08 -- 2013-12-02   
  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliets arkiv 
 
 
 Astrid Edin 



 PROTOKOLL 2(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 88 Dnr 0077/13 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2013-10-31 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Umeå Tingsrätt, mark- och miljödomstolen 
• Beslut rörande överklagat beslut om strandskyddsdispens avseende 

fastigheten Åkerdal 2:1 – överklagandet avslås.  Mål nr M 3107-12.  
(MYN dnr 58/12, 218)  230/12, 218 

 
Smycken i detaljhandeln (SMID) 
• Informationsblad om samverkansprojekt mellan Sveriges kommuner och 

Kemikalieinspektionen (KemI) 
 
Länsstyrelsen 
• Beslut i överklagan av myndighetsnämndens beslut 2013-07-23 om 

parkeringstillstånd för rörelsehindrad  Lst dnr 258-9985-13 (38/13 516) 
 
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 3(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 89 Dnr 0078/13 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MYN 2013-10-31 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 30 augusti 
t o m 3 oktober 2013, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
_____  
 
 
 



 PROTOKOLL 4(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 90 Dnr 0087/13 - 216 
 
LILL-KORSTRÄSK 6:4 - FÖRHANDSBESKED INFÖR NYBYGG-
NAD AV ENBOSTADSHUS 
        0461/2013 216 
Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Meddela positivt förhandsbesked med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen 
under förutsättning att byggnaderna placeras utanför strandskyddsområde. 
 
Tomtplatsavgränsning beslutas enligt separat kartutdrag i handlingarna. 
 
Handläggningsavgift 3 808 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Mark utanför tomtplatsavgränsningen får inte privatiseras. 
 
Beslut om förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. 
 
Förhandsbesked är bindande om ansökan om bygglov görs inom två år från 
den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked inför nybyggnad av enbostadshus och garage på 
fastigheten Lill-Korsträsk 6:4 har inkommit till myndighetsnämnden. 
Ansökan omfattar också en fråga om nämnden har några synpunkter mot att 
fastigheten utökas. Lill-Korsträsk 6:4 är idag 2 902 kvm och utökningen blir 
ungefär lika stor. Anledningen till utökningen är att marken är något lättare 
att bebygga. 
 
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 utanför område för LIS. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att ansökt åtgärd uppfyller kraven i 2 kap 
plan- och bygglagen.        forts 



 PROTOKOLL 5(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 90 Dnr 0087/13 – 216  forts 
 
LILL-KORSTRÄSK 6:4 - FÖRHANDSBESKED INFÖR NYBYGG-
NAD AV ENBOSTADSHUS 

 
Eftersom byggnaderna placeras utanför strandskyddsområde krävs ingen 
strandskyddsdispens. Tomtplatsavgränsningen har också lagts utanför strand-
skyddsområde eftersom särskilda skäl för dispens saknas. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om förhandsbesked, situationsplan 
 
Beredningens förslag till beslut 
Meddela positivt förhandsbesked med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen 
under förutsättning att byggnaderna placeras utanför strandskyddsområde 
 
Tomtplatsavgränsning beslutas enligt separat kartutdrag i handlingarna. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att bevilja positivt förhandsbesked enligt beredningens 
förslag, vilket nämnden bifaller. 
_____ 
 
 
Beslutet skickas till 
Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 
 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå 
 
 
 

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 6(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 91 Dnr 0057/12 - 216 
 
KORSTRÄSK 1:18, DEL AV - FASTSTÄLLANDE AV TOMTPLATS-
AVGRÄNSNING 
        0200/2013 218 
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Fastställa tomtplatsavgränsning med stöd av 7 kap 18 f § miljöbalken.  
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden meddelade 2012-08-23 ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av fritidshus på fastigheten Korsträsk 1:18, del av. När sökanden 
ansökte om att avstycka en ny fastighet i aktuellt område krävde lantmäteriet 
att en tomtplatsavgränsning skulle beslutas, eftersom fastigheten delvis om-
fattas av strandskydd. 
 
Sökanden kom in med en ansökan om strandskyddsdispens 2013-05-03. 
 
Fritidshuset kommer att placeras utanför område för strandskydd, varför 
myndighetsnämnden, 2013-06-13, bedömde att strandskyddsdispens inte 
krävdes. I samband med detta beslut gjordes en tomtplatsavgränsning som 
sträckte sig inom strandskyddsområdet. 
 
Länsstyrelsen meddelade dock i en skrivelse, daterad 2013-07-11, att strand-
skyddsdispens krävs om tomtplatsavgränsningen hamnar inom strandskyddat 
område. Som stöd till detta finns en dom från mark- och miljööverdom-
stolen, mål nr M8212-10. 
 
Därför har miljö- och byggkontoret i samråd med sökanden gjort ett nytt 
förslag till tomtplatsavgränsning utanför strandskyddsområdet, som omfattar 
ca 600 kvm. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Aktuellt område omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och 
ligger utanför område för sammanhållen bebyggelse.  
 
Området omfattas inte av LIS. 
 
Myndighetsnämnden har tidigare ställt sig positiv till etableringen och inga nya 
omständigheter har framkommit varför miljö- och byggkontoret inte ser några 
hinder mot att besluta om en ny tomtplatsavgränsning.  forts 



 PROTOKOLL 7(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 91 Dnr 0057/12 – 216  forts 
 
KORSTRÄSK 1:18, DEL AV - FASTSTÄLLANDE AV TOMTPLATS-
AVGRÄNSNING 

 
Eftersom särskilda skäl för att meddela dispens från strandskyddet saknas, 
måste tomtplatsavgränsningen placeras utanför strandskyddsområdet. Denna 
omständighet har tagits i beaktande i samband med den nya föreslagna tomt-
platsavgränsningen. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Fastställa tomtplatsavgränsning med stöd av 7 kap 18 f § miljöbalken.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens, situationsplan. 
 
Myndighetsnämnden 
Jäv 
Ordföranden anmäler jäv och lämnar sammanträdet. Vice ordförande Lars- 
Gunnar Näsström träder in som ordförande. 
 
Ordföranden föreslår att fastställa tomtplatsavgränsningen, vilket nämnden 
bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 
 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå 
 
 



 PROTOKOLL 8(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 92 Dnr 0080/11 - 222 
 
FINNÄSET 1:27 - BESLUT OM ÅTGÄRDER PÅ FASTIGHETEN 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Förlänga tiden för avstädning av fastigheten Finnäset 1:27 t o m den 31 
augusti 2014. Tidigare beslut om vite dras tillbaka.  
_____  
 
 
Sammanfattning 
Fastigheten Finnäset 1:27 är i ett ovårdat skick och i behov av åtgärder. Efter 
tidigare förelägganden har fastigheten endast delvis åtgärdats. 
 
Eftersom det finns önskemål från fastighetsägaren att själv åtgärda fastigheten 
behöver nämnden ta ställning till om ytterligare tid ska medges för åtgärder på 
fastigheten. 
 
Bakgrund 
I oktober 2010 tillskrevs ägaren till fastigheten Finnäset 1:27 angående att det 
till hälften nedbrunna bostadshuset på fastigheten inte hade rivits bort och att 
tomten var nedskräpad. Fastighetsägaren skickade in en svarsskrivelse där hon 
ville ha anstånd med att riva byggnaden till hösten 2011. Fastighetsägaren 
kontaktades per telefon i september 2011 och ville då ha ytterligare anstånd till 
hösten 2012 med att riva huset. Vidare meddelade fastighetsägaren att tomten 
skulle städas av under hösten 2011. 
 
Myndighetsnämnden beslutade 2011-09-15 att förelägga fastighetsägaren att 
riva byggnaden och städa av tomten senast den 30 juni 2012. Föreläggandet 
förenades med ett vite om 50 000 kronor. En förlängning av tiden för rivning 
av byggnaden beviljades till och med den 31 juli 2012. Byggnaden revs 2012. 
Den 25 juli 2013 gjordes en uppföljande inspektion varvid det konstaterades 
att det fanns ganska mycket rivningsavfall, gamla bildelar och annat avfall kvar 
på fastigheten som därför upplevdes mycket ovårdad.  
 
Ärendet togs upp på nytt i nämnden i augusti 2013. Inför nämndens samman-
träde hörde fastighetsägaren av sig och meddelade att avstädning planeras. 
Därför återremitterades ärendet för vidare handläggning. 
 
Ett nytt besök vid fastigheten gjordes den 17 september tillsammans med 
fastighetsägaren och dennas ombud. Tomten bedöms fortfarande inte hållas i 
ett vårdat skick även om en hel del avfall har tagits omhand.  
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 9(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 92 Dnr 0080/11 – 222  forts 
 
FINNÄSET 1:27 - BESLUT OM ÅTGÄRDER PÅ FASTIGHETEN 

 
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.  
 
Från tomten behöver fastighetsägaren låta avlägsna grunden, murstocken som 
står kvar och allt annat rivningsavfall, till exempel rivningsvirke och spån samt 
inredningsdetaljer från själva huset. Därutöver behöver däck, bildelar, plast-
dunkar, plast, möbler, plåt, glas och annat avfall tas bort från fastigheten. 
 
Myndighetsnämnden 
Ärendet var inte med vid beredningen. Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson 
redogör för kontakter med fastighetsägaren som har önskemål att behålla 
murstock och grund för uppförande av en verkstad. Fastigheten är fortfarande 
inte avstädad.  
 
Från räddningstjänsten har framförts att det är olämpligt att behålla mur-
stocken, eftersom denna troligen är skadad dels av branden och dels av väder 
och vind när den stått oskyddad. 
 
Ordföranden föreslår att tidigare beslutat vite dras tillbaka och att tiden för 
uppstädning av fastigheten förlängs till och med 31 augusti 2014, vilket 
nämnden bifaller. 
_____  
 



 PROTOKOLL 10(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 93 Dnr 0083/13 - 231 
 
PETBERGSLIDEN 1:71 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDS-
DISPENS FÖR NYBYGGNAD AV EKONOMIBYGGNAD 
        0415/2013 231 
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (PBL). 
 
Bevilja strandskyddsdispens med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken med 
villkor att byggnaden placeras minst 30 meter från strandlinjen. Som särskilt 
skäl anges 7 kap 18 d § miljöbalken. Tomtplatsavgränsning beslutas enligt 
kartutdrag. 
 
Handläggningsavgift 24 032 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Namngiven certifierad kontrollansvarig ska redovisas till myndighets-
nämnden. Godkända kontrollansvariga finns på www.boverket.se. 
 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas. 
 
Tekniskt samråd ska genomföras. 
 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de har fått del av beslutet 
om de tänker överpröva beslutet om strandskyddsdispens. 
 
Mark utanför tomtplatsavgränsningen får inte privatiseras. 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjas inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen då lovet har vunnit laga kraft. 
 
Bygg- och rivningsavfall ska hanteras och tas omhand på sådant sätt att olika 
material kan tas omhand var för sig. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av ekonomi-
byggnad om ca 250 kvm på del av fastigheten Petbergsliden 1:71 har inkom-
mit till myndighetsnämnden.       forts 



 PROTOKOLL 11(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 93 Dnr 0083/13 – 231  forts 
 
PETBERGSLIDEN 1:71 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDS-
DISPENS FÖR NYBYGGNAD AV EKONOMIBYGGNAD 

 
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 in-
kommit. 
 
Aktuell del av fastigheten omfattas av strandskydd och ligger inom LIS-om-
rådet Arvidsträsk 2, Hälludden. Enligt Älvsbyns kommuns översiktsplan är 
området lämpligt för bostäder och småföretagande.  
 
Naturtypen består huvudsakligen av barrvegetation med visst inslag av löv-
träd med gräs och buskar närmast vattnet. Området är till stora delar orört 
men viss bebyggelse finns i området. Man förordar att ytterligare bebyggelse 
som etableras ska vara samlad i grupper och områden bör detaljplaneläggas. 
En kantzon mot vattnet om minst 30 meter ska lämnas för rörligt friluftsliv 
och natur. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
I ansökan uppges att byggnaden är en ekonomibyggnad.  Enligt 9 kap 3 § 
plan- och bygglagen krävs inte bygglov för ekonomibyggnader för jordbruk, 
skogsbruk eller liknande näring om åtgärden vidtas i ett område som inte 
omfattas av en detaljplan. I 7 kap 16 § miljöbalken krävs inte strandskydds-
dispens för byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte av-
ser att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogs-
bruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom 
strandskyddsområdet. 
 
Det finns ingen legaldefinition av begreppet ”ekonomibyggnad”, men i för-
arbetena till tidigare bygglagstiftningar framgår att en ekonomibyggnad är en 
byggnad som behövs för den areella näringens behov, t.ex. lager eller maskin-
hall. Det finns ett flertal rättsfall som anger att bostad inte får finnas i en 
byggnad om det ska betraktas som en ekonomibyggnad (vilket tydligt framgår 
i miljöbalken), varför byggnaden kommer att hanteras som ett ”enbostads-
hus”. 
 
Miljö- och byggkontoret bedömer att etableringen följer kraven i 2 och 8 kap 
plan- och bygglagen. 
 
Ansökt byggnad kommer att placeras närmare strandlinjen än 100 meter från  
          forts



 PROTOKOLL 12(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 93 Dnr 0083/13 – 231  forts 
 
PETBERGSLIDEN 1:71 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDS-
DISPENS FÖR NYBYGGNAD AV EKONOMIBYGGNAD 

 
sjön Yttre Arvidsträsk, vilket innebär att en dispens från det generella bygg-
förbudet krävs. Området omfattas av LIS och byggnaden placeras ca 50 
meter från en befintlig fastighet varför man kan stödja sig på det särskilda 
skälet i 7 kap 18 d § miljöbalken. 
För att säkerställa strandskyddets syfte (7 kap 13 § miljöbalken) om allmän-
hetens tillgång till stranden och växt- och djurlivets förutsättningar bör 
strandskyddsdispensen villkoras med att byggnaden måste placeras minst 30 
meter från stranden. 
Tomtplatsavgränsningen redovisas vid sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens, plan- och fasadritningar, 
teknisk beskrivning, situationsplan, tomtplatsavgränsning 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (PBL). 
 
Bevilja strandskyddsdispens med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken (MB) med 
villkor att byggnaden placeras minst 30 meter från strandlinjen. Som särskilt 
skäl anges 7 kap 18 d § miljöbalken. Tomtplatsavgränsning beslutas enligt 
kartutdrag. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att bevilja bygglov och strandskyddsdispens enligt 
beredningens förslag, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
Beslutet skickas till 
* xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 
* Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå 
 

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 13(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 94 Dnr 0086/13 - 231 
 
KYRKOVÄRDEN 5 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FÖRRÅD 
        0439/2013 231 
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
 
Handläggningsavgift 2 384 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas. 
 
Kontrollansvarig krävs inte. 
 
Tekniskt samråd bedöms inte nödvändigt. Byggherren har möjlighet att 
begära att ett tekniskt samråd genomförs. 
 
Arbetsplatsbesök bedöms inte nödvändigt i detta ärende. 
 
Utstakning krävs inte. 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjas inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen då lovet har vunnit laga kraft. 
 
Bygg- och rivningsavfall ska hanteras och tas omhand på sådant sätt att olika 
material kan tas omhand var för sig. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd om 36 kvm på fastigheten 
Kyrkovärden 5 har inkommit till myndighetsnämnden. Byggnaden kommer 
att placeras 1,5 meter från tomtgräns mot fastigheterna Kyrkovärden 4 
respektive Älvsbyn 4:99. 
 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1956.  
Planbestämmelser: B, F, II, v = bostadsändamål, friliggande byggnader, högst 
två våningar, vind får inredas. 
          forts 



 PROTOKOLL 14(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 94 Dnr 0086/13 – 231  forts 
 
KYRKOVÄRDEN 5 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FÖRRÅD 

 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att bygg-
naden delvis (75 %) placeras på punktprickad mark.  
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har in-
kommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Rättspraxis för byggnationer på punktprickad mark är att ca 10 % motsvarar 
en liten avvikelse. Miljö- och byggkontoret bedömer därför att avvikelsen är 
för stor för att anses som liten och ansökan bör avslås i dagsläget.  
 
Syftet med att ha sex meter punktprickad mark mot ett grönområde är idag 
föråldrat eftersom järnvägen har dragits om och därför bör detaljplanen 
uppdateras. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, situationsplan, fasadritningar 
 
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. 
_____  
 
Beslutet skickas till 
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 
 
 

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 15(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 95 Dnr 0084/13 - 231 
 
TRASTEN 9 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV SOPHUS 
        0424/2013 231 
Älvsbyns fastigheter AB, 942 36 Älvsbyn 
 
 

Myndighetsnämnden 
Ärendet återremitteras för bättre underlag. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd om nio kvm på fastigheten 
Trasten 9 har inkommit till myndighetsnämnden. 
 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1985-12-09.  
Planbestämmelser: A, III = Allmänt ändamål, högst tre våningar. 
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att bygg-
naden kommer helt att placeras på punktprickad mark, d.v.s. mark som inte 
får bebyggas. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt gällande rättspraxis motsvarar en liten avvikelse att ett hörn sticker ut 
på den punktprickade marken t.ex. för att underlätta en förmånligare plan-
lösning. 
 
Miljö- och byggkontoret bedömer att avvikelsen inte kan anses vara liten och 
bör inte tillåtas. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, situationsplan, plan- och fasadritning, foto 
 
Beredningens förslag till beslut 
Att bevilja bygglov med liten avvikelse med stöd av 9 kap 31 b § plan- och 
bygglagen. 
 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 16(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 95 Dnr 0084/13 – 231  forts 
 
TRASTEN 9 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV SOPHUS 

 
Myndighetsnämnden 
Inger Lundberg (fp) föreslår återremiss av ärendet för bättre underlag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och Inger Lundbergs 
förslag och finner att myndighetsnämnden beslutar enligt Inger Lundbergs 
förslag. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Älvsbyns fastigheter AB, Betonggatan 6, 942 36 Älvsbyn 
 

 
 



 PROTOKOLL 17(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 96 Dnr 0079/13 - 231 
 
KORSTRÄSK 3:4 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
FÖR NYBYGGNAD AV TRANSFORMATORSTATION 
        0404/2013 232 
Vattenfall Eldistribution AB, 930 90 Arjeplog  
 

Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
 
Bevilja startbesked med stöd av 10 kap. 23-24 §§ plan- och bygglagen. 
 
Byggherrens förslag till kontrollplan fastställs. 
 
Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 18 b § 
miljöbalken. Som särskilda skäl anges 7 kap 18 c § 1-2, 5 p miljöbalken. 
Strandskyddsdispensen gäller enbart för den yta som transformatorstationen 
upptar. 
 
Handläggningsavgift: 9 613 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de har fått del av beslutet 
om de kommer att överpröva dispensen från strandskyddsbestämmelserna. 
 
Kontrollansvarig krävs inte. 
 
Tekniskt samråd bedöms inte nödvändigt. Byggherren har möjlighet att 
begära att ett tekniskt samråd genomförs. 
 
Arbetsplatsbesök bedöms inte nödvändigt i detta ärende. 
 
Utstakning krävs inte. 
 
Ifylld och signerad kontrollplan ska lämnas in till myndighetsnämnden innan 
slutbesked meddelas. 
 
Byggnaden får tas i bruk innan slutbesked meddelats. 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjas inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen då lovet har vunnit laga kraft. 
 
Bygg- och rivningsavfall ska hanteras och tas omhand på sådant sätt att olika 
material kan tas omhand var för sig. 
_____          forts 



 PROTOKOLL 18(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 96 Dnr 0079/13 – 231  forts 
 
KORSTRÄSK 3:4 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
FÖR NYBYGGNAD AV TRANSFORMATORSTATION 

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens inför nybyggnad av trans-
formatorstation på fastigheten Korsträsk 3:4 har inkommit till myndighets-
nämnden. 
 
Aktuell del av fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmel-
ser och ligger utanför område för sammanhållen bebyggelse.  
 
Eftersom byggnaden kommer att placeras närmare strandlinjen än 100 meter 
från Korsträsket omfattas marken av strandskydd. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att det inte finns några hinder mot åtgär-
den ur plan- och bygglagens (2 och 8 kap) synpunkt. 
 
I och med att byggnaden placeras inom strandskyddsområde krävs ett särskilt 
skäl för att bevilja dispens från strandskyddsreglerna i 7 kap miljöbalken. Som 
särskilda skäl anges att området redan är ianspråktaget för elnät och därmed 
kompletteras en befintlig anläggning samt att området är avskilt av en väg 
(7 kap. 18 c § 1-2 p miljöbalken (MB)). Därutöver är det av stort allmänt 
intresse att ha en väl fungerande elförsörjning (7 kap. 18 c § 5 p MB). 
 
Syftet med strandskyddet (7 kap 13 § MB) uppfylls också genom att ingen 
privat zon skapas i och med etableringen. Därmed inskränks inte allmän-
hetens tillgång till stranden och växt- och djurlivets betingelser bör inte för-
ändras väsentligt. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen 
 
Bevilja startbesked med stöd av 10 kap. 23-24 §§ plan- och bygglagen 
 
Byggherrens förslag till kontrollplan fastställs 
 
Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 18 b § 
miljöbalken (MB). Som särskilda skäl anges 7 kap 18 c § 1-2, 5 p MB. 
Strandskyddsdispensen gäller enbart för den yta som transformatorstationen 
upptar. 
 
          Forts 



 PROTOKOLL 19(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 96 Dnr 0079/13 – 231  forts 
 
KORSTRÄSK 3:4 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
FÖR NYBYGGNAD AV TRANSFORMATORSTATION 

 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens, situationsplan, plan- och 
fasadritning, kontrollplan  
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår besluta bevilja bygglov och startbesked enligt förslaget, 
vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Vattenfall Eldistribution AB, Att. Roland Andersson, Barrgatan 14,  
930 90 Arjeplog  
 
PICAB Produktion AB, Att. Magnus Sjöström, Box 136, 962 24 Jokkmokk 
 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå 
 
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 
 
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 
 
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 
 
 
 

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 20(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 97 Dnr 0080/13 - 232 
 
KORSTRÄSK 2:7 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
FÖR NYBYGGNAD AV TRANSFORMATORSTATION 
        0405/2013 232 
Vattenfall Eldistribution AB, 930 90 Arjeplog  
 

Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
 
Bevilja startbesked med stöd av 10 kap. 23-24 §§ plan- och bygglagen. 
 
Byggherrens förslag till kontrollplan fastställs. 
 
Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 18 b § 
miljöbalken (MB). Som särskilda skäl anges 7 kap 18 c § 1-2, 5 p MB. 
Strandskyddsdispensen gäller enbart för den yta som transformatorstationen 
upptar. 
 
Handläggningsavgift: 9 613 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de har fått del av beslutet 
om de kommer att överpröva dispensen från strandskyddsbestämmelserna. 
 
Kontrollansvarig krävs inte. 
 
Tekniskt samråd bedöms inte nödvändigt. Byggherren har möjlighet att 
begära att ett tekniskt samråd genomförs. 
 
Arbetsplatsbesök bedöms inte nödvändigt i detta ärende. 
 
Utstakning krävs inte. 
 
Ifylld och signerad kontrollplan ska lämnas in till myndighetsnämnden innan 
slutbesked meddelas. 
 
Byggnaden får tas i bruk innan slutbesked meddelats. 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjas inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen då lovet har vunnit laga kraft. 
 
Bygg- och rivningsavfall ska hanteras och tas omhand på sådant sätt att olika 
material kan tas omhand var för sig. 
_____          forts 



 PROTOKOLL 21(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 97 Dnr 0080/13 – 232  forts 
 
KORSTRÄSK 2:7 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
FÖR NYBYGGNAD AV TRANSFORMATORSTATION 

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens inför nybyggnad av trans-
formatorstation på fastigheten Korsträsk 2:7 har inkommit till myndighets-
nämnden. 
 
Aktuell del av fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmel-
ser och ligger utanför område för sammanhållen bebyggelse.  
 
Eftersom byggnaden kommer att placeras närmare strandlinjen än 100 meter 
från Korsträsket omfattas marken av strandskydd. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att det inte finns några hinder mot 
åtgärden ur plan- och bygglagens (2 och 8 kap) synpunkt. 
 
I och med att byggnaden placeras inom strandskyddsområde krävs ett särskilt 
skäl för att bevilja dispens från strandskyddsreglerna i 7 kap miljöbalken (MB). 
Som särskilda skäl anges att området redan är ianspråktaget för elnät och där-
med kompletteras en befintlig anläggning samt att området är avskilt av en 
väg (7 kap. 18 c § 1-2 p MB). Därutöver är det av stort allmänt intresse att ha 
en väl fungerande elförsörjning (7 kap. 18 c § 5 p MB). 
 
Syftet med strandskyddet (7 kap 13 § MB) uppfylls också genom att ingen 
privat zon skapas i och med etableringen. Därmed inskränks inte allmän-
hetens tillgång till stranden och växt- och djurlivets betingelser bör inte för-
ändras väsentligt. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen 
 
Bevilja startbesked med stöd av 10 kap. 23-24 §§ plan- och bygglagen 
 
Byggherrens förslag till kontrollplan fastställs 
 
Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 18 b § 
MB. Som särskilda skäl anges 7 kap 18 c § 1-2, 5 p MB. Strandskydds-
dispensen gäller enbart för den yta som transformatorstationen upptar. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 22(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 97 Dnr 0080/13 – 232  forts 
 
KORSTRÄSK 2:7 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
FÖR NYBYGGNAD AV TRANSFORMATORSTATION 

 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens, situationsplan, plan- och 
fasadritning, kontrollplan  
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår bevilja bygglov m m enligt förslaget, vilket nämnden 
bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Vattenfall Eldistribution AB, Att. Roland Andersson, Barrgatan 14, 
930 90 Arjeplog  
 
PICAB Produktion AB, Att. Magnus Sjöström, Box 136, 962 24 Jokkmokk 
 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå 
 
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 
 
 
 

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 23(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 98 Dnr 0081/13 - 232 
 
LAPPURTRÄSK 1:26 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
FÖR NYBYGGNAD AV TRANSFORMATORSTATION 
        0406/2013 232 
Vattenfall Eldistribution AB, 930 90 Arjeplog  
 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
 
Bevilja startbesked med stöd av 10 kap. 23-24 §§ plan- och bygglagen. 
 
Byggherrens förslag till kontrollplan fastställs. 
 
Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 18 b § 
miljöbalken (MB). Som särskilda skäl anges 7 kap 18 c § 1, 5 p MB. Strand-
skyddsdispensen gäller enbart för den yta som transformatorstationen upptar. 
 
Handläggningsavgift: 9 613 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de har fått del av beslutet 
om de kommer att överpröva dispensen från strandskyddsbestämmelserna. 
 
Kontrollansvarig krävs inte. 
 
Tekniskt samråd bedöms inte nödvändigt. Byggherren har möjlighet att 
begära att ett tekniskt samråd genomförs. 
 
Arbetsplatsbesök bedöms inte nödvändigt i detta ärende. 
 
Utstakning krävs inte. 
 
Ifylld och signerad kontrollplan ska lämnas in till myndighetsnämnden 
innan slutbesked meddelas. 
 
Byggnaden får tas i bruk innan slutbesked meddelats. 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjas inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen då lovet har vunnit laga kraft. 
 
Bygg- och rivningsavfall ska hanteras och tas omhand på sådant sätt att olika 
material kan tas omhand var för sig. 
_____          forts 



 PROTOKOLL 24(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 98 Dnr 0081/13 – 232  forts 
 
LAPPURTRÄSK 1:26 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
FÖR NYBYGGNAD AV TRANSFORMATORSTATION 

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens inför nybyggnad av trans-
formatorstation på fastigheten Lappurträsk 1:26 har inkommit till myndig-
hetsnämnden. 
 
Aktuell del av fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmel-
ser och ligger utanför område för sammanhållen bebyggelse.  
 
Eftersom byggnaden kommer att placeras närmare strandlinjen än 100 meter 
från Lappurträsket omfattas marken av strandskydd. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att det inte finns några hinder mot åtgär-
den ur plan- och bygglagens (2 och 8 kap) synpunkt. 
 
I och med att byggnaden placeras inom strandskyddsområde krävs ett särskilt 
skäl för att bevilja dispens från strandskyddsreglerna i 7 kap miljöbalken (MB). 
Som särskilda skäl anges att området redan är ianspråktaget för elnät och där-
med kompletteras en befintlig anläggning (7 kap. 18 c § 1 p MB). Därutöver 
är det av stort allmänt intresse att ha en väl fungerande elförsörjning (7 kap.  
18 c § 5 p MB). 
 
Syftet med strandskyddet (7 kap 13 § MB) uppfylls också genom att ingen 
privat zon skapas i och med etableringen. Därmed inskränks inte allmän-
hetens tillgång till stranden och växt- och djurlivets betingelser bör inte för-
ändras väsentligt. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
 
Bevilja startbesked med stöd av 10 kap. 23-24 §§ plan- och bygglagen. 
 
Byggherrens förslag till kontrollplan fastställs. 
 
Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 18 b § 
MB. Som särskilda skäl anges 7 kap 18 c § 1, 5 p MB. Strandskyddsdispensen 
gäller enbart för den yta som transformatorstationen upptar. 
 
 
           forts 



 PROTOKOLL 25(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 98 Dnr 0081/13 – 232  forts 
 
LAPPURTRÄSK 1:26 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
FÖR NYBYGGNAD AV TRANSFORMATORSTATION 

 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens, situationsplan, plan- och 
fasadritning, kontrollplan  
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att bevilja bygglov m m enligt förslaget, vilket nämnden 
bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Vattenfall Eldistribution AB, Att. Roland Andersson, Barrgatan 14 
930 90 Arjeplog  
 
PICAB Produktion AB, Att. Magnus Sjöström, Box 136, 962 24 Jokkmokk 
 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå 
 
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 
 
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 
 
 
 

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(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 99 Dnr 0082/13 - 232 
 
TUNADAL 1:2 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS FÖR 
NYBYGGNAD AV TRANSFORMATORSTATION 
        0425/2013 231 
Vattenfall Eldistribution AB, 930 90 Arjeplog  
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
 
Bevilja startbesked med stöd av 10 kap. 23-24 §§ plan- och bygglagen. 
 
Byggherrens förslag till kontrollplan fastställs. 
 
Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 18 b § 
miljöbalken (MB). Som särskilda skäl anges 7 kap 18 c § 1, 5 p MB. Strand-
skyddsdispensen gäller enbart för den yta som transformatorstationen upptar. 
 
Handläggningsavgift: 9 613 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de har fått del av beslutet 
om de kommer att överpröva dispensen från strandskyddsbestämmelserna. 
 
Kontrollansvarig krävs inte. 
 
Tekniskt samråd bedöms inte nödvändigt. Byggherren har möjlighet att 
begära att ett tekniskt samråd genomförs. 
 
Arbetsplatsbesök bedöms inte nödvändigt i detta ärende. 
 
Utstakning krävs inte. 
 
Ifylld och signerad kontrollplan ska lämnas in till myndighetsnämnden 
innan slutbesked meddelas. 
 
Byggnaden får tas i bruk innan slutbesked meddelats. 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjas inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen då lovet har vunnit laga kraft. 
 
Bygg- och rivningsavfall ska hanteras och tas omhand på sådant sätt att olika 
material kan tas omhand var för sig. 
_____           forts 



 PROTOKOLL 27(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 99 Dnr 0082/13 – 232  forts 
 
TUNADAL 1:2 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS FÖR 
NYBYGGNAD AV TRANSFORMATORSTATION 

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens inför nybyggnad av trans-
formatorstation på fastigheten Tunadal 1:2 har inkommit till myndighets-
nämnden. 
 
Aktuell del av fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmel-
ser och ligger utanför område för sammanhållen bebyggelse.  
 
Eftersom byggnaden kommer att placeras närmare strandlinjen än 100 meter 
från Östra Muskusträsket omfattas marken av strandskydd. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att det inte finns några hinder mot åtgär-
den ur plan- och bygglagens (2 och 8 kap) synpunkt. 
 
I och med att byggnaden placeras inom strandskyddsområde krävs ett särskilt 
skäl för att bevilja dispens från strandskyddsreglerna i 7 kap miljöbalken (MB). 
Som särskilda skäl anges att området redan är i anspråkstaget för elnät och 
därmed kompletteras en befintlig anläggning (7 kap. 18 c § 1 p MB). Där-
utöver är det av stort allmänt intresse att ha en väl fungerande elförsörjning 
(7 kap. 18 c § 5 p MB). 
 
Syftet med strandskyddet (7 kap 13 § MB) uppfylls också genom att ingen 
privat zon skapas i och med etableringen. Därmed inskränks inte allmän-
hetens tillgång till stranden och växt- och djurlivets betingelser bör inte för-
ändras väsentligt. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
 
Bevilja startbesked med stöd av 10 kap. 23-24 §§ plan- och bygglagen. 
 
Byggherrens förslag till kontrollplan fastställs. 
 
Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 18 b § 
MB. Som särskilda skäl anges 7 kap 18 c § 1, 5 p MB. Strandskyddsdispensen 
gäller enbart för den yta som transformatorstationen upptar. 
 
 
           forts 



 PROTOKOLL 28(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 99 Dnr 0082/13 – 232  forts 
 
TUNADAL 1:2 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS FÖR 
NYBYGGNAD AV TRANSFORMATORSTATION 

 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens, situationsplan, plan- och 
fasadritning, kontrollplan  
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår bevilja bygglov m m enligt förslaget, vilket nämnden 
bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Vattenfall Eldistribution AB, Att. Roland Andersson, Barrgatan 14, 
930 90 Arjeplog  
 
PICAB Produktion AB, Att. Magnus Sjöström, Box 136, 962 24 Jokkmokk 
 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå 
 
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 
 
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 
 
 
 

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 29(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 100 Dnr 0085/13 - 235 
 
ÄLVSBYN 25:46 - BYGGLOV FÖR ÄNDRING AV PLANLÖSNING 
OCH TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 
        0429/2013 235 
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 
 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen. 
 
Handläggningsavgift 3 879 kronor.   (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas. 
 
Kontrollansvarig krävs inte. 
 
Tekniskt samråd bedöms inte nödvändigt. Byggherren har möjlighet att 
begära att ett tekniskt samråd genomförs. 
 
Arbetsplatsbesök bedöms inte nödvändigt i detta ärende. 
 
Utstakning krävs inte. 
 
Byggnaden får tas i bruk innan slutbesked meddelats. 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjas inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen då lovet har vunnit laga kraft. 
 
Bygg- och rivningsavfall ska hanteras och tas omhand på sådant sätt att olika 
material kan tas omhand var för sig. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för ändring av planlösning och tillbyggnad av enbo-
stadshus på fastigheten Älvsbyn 25:46 har inkommit till myndighetsnämnden.  
 
Ändringarna består av att en punchveranda byggs vid entrén. Planlösningen 
byggs om helt på entréplanet och en del av vindsbjälklaget tas bort för att få 
full takhöjd i hall, vardagsrum och kök. Även utformningen av fönstren 
ändras på entréplanet och gavelfönstren på vindsplanet.   forts 



 PROTOKOLL 30(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 100 Dnr 0085/13 – 235  forts 
 
ÄLVSBYN 25:46 - BYGGLOV FÖR ÄNDRING AV PLANLÖSNING 
OCH TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 

 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
inom område för sammanhållen bebyggelse. 
 
Aktuell byggnad finns med på Älvsbyns kommuns bevarandeplan. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Älvsbyns kommuns bevarandeplan upprättades i januari 1986. Den är allmänt 
skriven, så att det finns många tolkningsmöjligheter. För aktuell byggnad så 
står det att den bör bevaras, men inte på vilket sätt. Det är oklart om tanken 
var att bevara det utvändiga utseendet eller om det även gällde den invändiga 
planlösningen. Man nämner i ett stycke att bevarandeplanen kan användas 
som underlag vid detaljplaneläggning för att styra utformningen vid om- och 
nybyggnationer. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Ärendet var inte med vid nämndsberedningen 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, plan-, fasad- och sektionsritning 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att bevilja bygglov, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 
 
 

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 31(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 101 Dnr 0088/13 - 264 
 
GRANTRÄSK 2:15, 2:26 OCH 2:28 - SAMRÅD INFÖR FASTIGHETS-
REGLERING 
        0468/2013 264 
Lantmäteriet, 933 21 Arvidsjaur 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Inget att erinra mot föreslagen fastighetsreglering 
 
Upplysningar 
Lantmäteriets ärendenummer: BD131281 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Bostadsfastigheterna Granträsk 2:26 och 2:29 planeras att utökas med mark 
från jordbruksfastigheten Granträsk 2:15. Syftet är att renodla skogsmarken 
och bilda två större kombinationsfastigheter för boende, hobbyjordbruk och 
skötsel av områdena. Efter regleringen kommer respektive fastighet att om-
fatta ca 2 – 2,5 ha vardera. 
 
Bakgrund 
Fastigheterna omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och 
ligger utanför område för sammanhållen bebyggelse. 
 
Aktuellt område omfattas av LIS, Granträsk 1, Älgviken. Enligt Älvsbyns 
kommuns översiktsplan är området lämpligt som utvecklingsområde för byn 
Granträsk, bostäder och småföretagande. Naturtypen beskrivs som åkermark 
med en krans av främst lövträd mot sjön och att området är påverkat av 
människan. 
 
Rekommendationerna för området är att ytterligare bebyggelse som etableras 
ska vara samlad i anslutning till befintlig bebyggelse som förtätning och om-
råden bör detaljplaneläggas. Kantzon mot vattnet om minst 30 meter lämnas 
för rörligt friluftsliv och natur. Jordbruksmark som brukas inom området bör 
endast tillåtas exploateras om andra möjligheter för utveckling saknas. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnden har inget att erinra mot föreslagen fastighetsreglering 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om samråd från lantmäteriet, kartutdrag 
          forts 



 PROTOKOLL 32(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 101 Dnr 0088/13 – 264  forts 
 
GRANTRÄSK 2:15, 2:26 OCH 2:28 - SAMRÅD INFÖR FASTIGHETS-
REGLERING 

 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att ej erinra mot föreslagen fastighetsreglering, vilket 
nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Lantmäteriet, Att. Leni Andersson, Box 79, 933 21 Arvidsjaur 
 
 



 PROTOKOLL 33(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 102 Dnr 0090/13 - 400 
 
MYNDIGHETSNÄMNDENS SAMMANTRÄDESPLAN FÖR 2014 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Anta upprättad sammanträdesplan för 2014 enligt nedan. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 
2014 för myndighetsnämnden enligt nedan. 
 
 

Sammanträdesplan för myndighetsnämnden 2014 
 

Sammanträdesdag Beredning Sista inlämningsdag Fasta punkter 
2014-01-23 R 2014-01-07 2013-12-30  

2014-02-27 2014-02-10 2014-02-03 Årsredovisning 2014 
2014-04-02 R 2014-03-17 2014-03-10  
2014-05-15 2014-04-22 2014-04-14 Tertialrapport 
2014-06-19 2014-05-26 2014-05-19  

2014-08-21 2014-08-04 2014-07-28  
2014-09-25  2014-09-08 2014-09-01 Tertialrapport 
2014-10-30 R 2014-10-13 2014-10-06  

2014-12-11 2014-11-24 2014-11-17 Uppföljning 2014  
Tillsynsplan för 2015 
Måldokument 2015 
Indexjustering taxor 

 

R = reservsammanträden som hålls om de behövs för att klara handläggningstiderna 
Sammanträdestid kl 09.00 i lokal Älven om inget annat meddelas. 

 
 

Förslag till beslut 
Anta upprättad sammanträdesplan. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 34(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 103 Dnr 0089/13 - 409 
 
TILLSYNS- OCH KONTROLLRAPPORT PERIODEN 2013-07-26 -- 
10-03 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Lägga redovisningen till handlingarna. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret har genomfört kontroller och tillsyn samt medverkat 
på samråd och samverkansprojekt under perioden 26 juli t o m 3 oktober 
2013, vilket redovisas i bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att lägga redovisningen till handlingarna, vilket nämnden 
bifaller. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 35(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 104 Dnr 0076/13 - 423 
 
ÄLVSBYN 26:134 - FÖRELÄGGANDE OM ÅTERSTÄLLNING AV 
OMRÅDE INOM STRANDSKYDD 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Ärendet återremitteras i avvaktan på undersökning av området. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
I oktober 2012 anmälde en anonym person att omfattande schaktnings-
arbeten hade utförts på fastigheten Älvsbyn 26:134 på den åker som går ned 
mot Piteälvens strand. Vid inspektion på platsen konstaterades att omfatt-
ande schaktning hade utförts. En åtalsanmälan inlämnades i december till 
polismyndigheten i Norrbotten.  
 
Våren 2013 gjorde myndighetsnämnden ett platsbesök och konstaterade att 
nämnden inte kan godkänna hur området har återställts efter den olaga 
schaktningen. Nämndens ledamöter föreslog att området bör återställas så att 
dess ursprungliga utseende vad avser markytans höjd och lutning efterliknas 
så långt det är möjligt samt att nämnden skulle behandla ärendet under 
hösten 2013.  
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
Området behöver schaktas till så att de massor som avlägsnats för att ge en 
fördjupning på den tidigare åkern återställs på så vis att en naturlig utform-
ning av den tidigare åkern och stranden ned mot älven uppnås.  
 
Miljö- och byggchefen föreslår nämnden besluta att markområdet ska ges en 
naturlig utformning så att det så långt det är möjligt liknar hur det såg ut 
innan schaktningen gjordes. Försiktighet behöver vidtas vid arbete nära Pite-
älven så att inte massorna hamnar i älven med grumling som påföljd. En 
något mer avrundad strandkant än den som fanns naturligt föreslås tillåtas för 
att inte orsaka ytterligare skador i älven. 
 
Fastighetsägarna har under sommaren varit i kontakt med miljö- och bygg-
kontoret för att få information om vad som krävs av dem. Eftersom nämn-
den önskade behandla ärendet informerades fastighetsägaren om att de kunde 
avvakta tills nämnden skulle behandla ärendet.  
 
Området bör efter återställningen slutbesiktas av nämnden innan ärendet 
avslutas.  
 
           forts 



 PROTOKOLL 36(36) 
 2013-10-31 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 104 Dnr 0076/13 – 423  forts 
 
ÄLVSBYN 26:134 - FÖRELÄGGANDE OM ÅTERSTÄLLNING AV 
OMRÅDE INOM STRANDSKYDD 

 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9§ miljöbalken och med 
hänvisning till 7 kap 15 § punkt 4 miljöbalken, förelägga xxxx xxxxxxx 
xxxxxxx och xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, såsom ägare till fastigheten Älvsbyn 
26:134, att senast 2014-06-30 återställa markområdet där den olovliga schakt-
ning gjordes på rubricerad fastighet. Marken på fastigheten ska återställas så 
att markytan får samma höjd och lutning som den hade innan schaktningen 
utfördes. I strandzonen kan en avrundning av krönet och en slänt med lut-
ningen 1:1,5 ned mot vattnet tillåtas för att undvika ytterligare erosion i 
strandzonen och grumling av vattnet i Piteälven. 
 
Bilaga i handlingarna 
Åtalsanmälan 
Bilder från inspektion på platsen 
 
Myndighetsnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redogör för ärendet och meddelar att 
länsstyrelsen och personal från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
(MSB) ska besöka fastigheten tillsammans med geotekniker. 
 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till nästa nämnd i avvaktan på 
undersökning av området, 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. 

 
 


