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 PROTOKOLL 2(19) 
 2014-01-23 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 1 Dnr 0001/14 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2014-01-23 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Ta del av och godkänna redovisade delgivningar. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen 

 Beslut att överlämna ärendet till förvaltningsrätten – överklagande av 
myndighetsnämndens föreläggande att åtgärda brister på solarieanläggning  
Lst 505-10607-13   (MYN dnr 59/13, 408)   (344/13, 408) 
 

 Miljöprövningsdelegationens beslut om ändring av villkor 3 i tillstånds-
beslut enligt miljöbalken för hetvattencentralen i Älvsbyn på fastigheten 
Älvsbyn 24:39      Lst 551-11944-12   (410/12 MTN) 
 

 Beslut om vattenverksamhet längs väg 555 på fastigheterna Älvsbyn 25:46, 
27:6 och S:128    Lst 535-8628-13     (572/13 NAT) 
 

 Beslut om vattenverksamhet i Djuresbäcken längs väg 555 på fastigheten 
Kälsberg 1:2    Lst 535-8625-13   (550/13 NAT)  
 

 Beslut om vattenverksamhet i Storbrobäcken längs väg 555 på fastigheten 
Kälsberg 2:2    Lst 535-8621-13   (560/13 NAT) 
 

 Beslut om vattenverksamhet i Lisabäcken längs väg 555 på fastigheten 
Älvsbyn 27:36    Lst 535-8626-13   (570/13 NAT) 
 

 Beslut om vattenverksamhet i Brurbäcken längs väg 555 på fastigheterna 
Älvsbyn 27:28 och 27:33    Lst 535-8627-13   (572/13 NAT) 
 

 Information om modernismens bebyggelse i Arvidsjaur, Älvsbyn och 
Övertorneå – rapport 2013, översänd av Bebyggelse i Norr (580/13 ÖVR) 
 

Sveriges Kommuner och Landsting 

 Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) på kommunala vägar 
 
 
          forts 



 PROTOKOLL 3(19) 
 2014-01-23 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 1 Dnr 0001/14 – 200  forts 
 
DELGIVNINGAR MYN 2014-01-23 

 
 
Sveriges Kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap 

 Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2013 – Tema samverkan vid 
hot om suicid 

 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

 Ny reviderad översvämningskartering för Piteälven med detaljerad 
översvämningskartering för Älvsbyn     MSB dnr 2013-3001 

 
Naturvårdsverket 

 Yttrande angående samråd om Boliden Mineral ABs tillståndsprövning för 
Lavergruvan  NV-07426-13 
 

Läkemedelsverket 

 Hårfärgskoll 2014 – samverkansprojekt 
 

 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisade delgivningar. 
_____  
 



 PROTOKOLL 4(19) 
 2014-01-23 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 2 Dnr 0002/14 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MYN 2014-01-23 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 8 novem-
ber t o m 31 december 2013, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____  
 
 
 



 PROTOKOLL 5(19) 
 2014-01-23 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 3 Dnr 0003/14 - 231 
 
TÄLLBERG 1:7 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS FÖR 
NYBYGGNAD AV NÄTSTATION 

        0545/2013 231 

Vattenfall Eldistribution AB, 930 90 Arjeplog  
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
 
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 nätstationen 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. 
 
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 be-
gära 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 och strandskyddsdispens inför nybyggnad av nätstation 
på fastigheten Tällberg 1:7 har inkommit till myndighetsnämnden. 
          forts 



 PROTOKOLL 6(19) 
 2014-01-23 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 3 Dnr 0003/14 – 231  forts 
 
TÄLLBERG 1:7 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS FÖR 
NYBYGGNAD AV NÄTSTATION 

 
Aktuell del av fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestäm-
melser och ligger utanför område för sammanhållen bebyggelsen.  
 
Eftersom byggnaden kommer att placeras närmare strandlinjen än 100 meter 
från Isträskbäcken 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. 
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 miljöbalken). Därutöver är det av stort allmänt 
intresse att ha en väl fungerande elförsörjning (7 kap. 18 c § 5 p miljöbalken). 
 
Syftet med strandskyddet (7 kap 13 § miljöbalken) uppfylls också genom att 
ingen privat zon skapas i och med etableringen. Därmed inskränks inte all-
mänhetens tillgång till stranden och växt- och djurlivets betingelser bör inte 
förändras väsentligt. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen 
 
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 nätstationen upptar. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens, situationsplan, plan- och 
fasadritning 
 
Myndighetsnämnden 
Ordförande föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
         forts 



 PROTOKOLL 7(19) 
 2014-01-23 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 3 Dnr 0003/14 – 231  forts 
 
TÄLLBERG 1:7 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS FÖR 
NYBYGGNAD AV NÄTSTATION 

 
Beslutet skickas till 
Vattenfall Eldistribution AB, 930 90 Arjeplog    
 
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 8(19) 
 2014-01-23 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 4 Dnr 0004/14 - 231 
 
ÄLVSBYN 24:58 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV NÄTSTATION 

        0547/2013 231 

SKKAB, 962 32 Jokkmokk 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
 
Bevilja startbesked med stöd av 10 kap. 23-24 §§ plan- och bygglagen. 
 
Byggherrens förslag till kontrollplan fastställs. 
 
 
Handläggningsavgift 4 093 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
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 myndighetnämnden 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. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov inför nybyggnad av nätstation på fastigheten Älvsbyn 
24:58  har inkommit till myndighetsnämnden. Önskad placering är två meter 
från tomtgräns. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan, lagakraft 1989-11-14. 
          forts 



 PROTOKOLL 9(19) 
 2014-01-23 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 4 Dnr 0004/14 – 231  forts 
 
ÄLVSBYN 24:58 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV NÄTSTATION 

 
Planbestämmelser: J, <8.0>, p1 = Industriändamål, högsta tillåtna byggnads-
höjd är 8,0 meter, byggnader ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. 
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att bygg-
naden placeras helt på punktprickad mark och närmare tomtgräns än 4,5 
meter. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
För att avvikelser ska anses som mindre när det gäller punktprickad mark 
gäller att en mindre del av byggnaden, t.ex. ett hörn, placeras på prickad 
mark. I det här fallet placeras hela byggnaden på prickad mark vilket miljö- 
och byggkontoret inte bedömer som en liten avvikelse och bör inte tillåtas. 
 
En annan lösning är att sökanden ändrar stationens placering till de områden 
som är planlagda för transformatorstationer. De två placeringar som är 
närmast ansökt återfinns ca 200 meter västerut på andra sidan Ställverksvägen 
mot Nyfors alternativt ca 150 meter längre österut på Ledningsvägen. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
 
Bevilja startbesked med stöd av 10 kap. 23-24 §§ plan- och bygglagen. 
 
Byggherrens förslag till kontrollplan fastställs. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, situationsplan, plan- och fasadritning, kontrollplan  
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
SKKAB, 962 32 Jokkmokk 
 
Älvsbyns Fastigheter AB, 942 36 Älvsbyn 
 
Lapponia Trafik AB, 972 32 Luleå 
 
          forts 



 PROTOKOLL 10(19) 
 2014-01-23 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 4 Dnr 0004/14 – 231  forts 
 
ÄLVSBYN 24:58 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV NÄTSTATION 

 
 

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 11(19) 
 2014-01-23 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 5 Dnr 0005/14 - 231 
 
NORRA STORFORS 1:53 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDS-
DISPENS FÖR NYBYGGNAD AV NÄTSTATION 

         0588/2013 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. Som särskilda skäl anges 7 kap 18 c § 4, 5 p miljöbalken. Strand-
skyddsdispensen gäller enbart för den yta som nätstationen 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. 
 
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 inför nybyggnad av nätstation 
på fastigheten Norra Storfors 1:53 har inkommit till myndighetsnämnden. 
          forts 



 PROTOKOLL 12(19) 
 2014-01-23 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 5 Dnr 0005/14 – 231  forts 
 
NORRA STORFORS 1:53 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDS-
DISPENS FÖR NYBYGGNAD AV NÄTSTATION 

 
Aktuell del av fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestäm-
melser och ligger utanför område för sammanhållen bebyggelsen.  
 
Eftersom byggnaden kommer att placeras närmare strandlinjen än 100 meter 
från Varjisån omfattas marken av strandskydd, dock inte av landskapsbilds-
skydd. 
 
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. 
Som särskilda skäl anges att området redan är ianspråktaget för elnät och 
därmed kompletteras en befintlig anläggning (7 kap. 18 c § 1, 4 p miljöbal-
ken). Därutöver är det av stort allmänt intresse att ha en väl fungerande el-
försörjning (7 kap. 18 c § 5 p miljöbalken). 
 
Syftet med strandskyddet (7 kap 13 § miljöbalken) uppfylls också genom att 
ingen privat zon skapas i och med etableringen. Därmed inskränks inte 
allmänhetens tillgång till stranden och växt- och djurlivets betingelser bör inte 
förändras 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. Som särskilda skäl anges 7 kap 18 c § 4, 5 p miljöbalken. Strand-
skyddsdispensen gäller enbart för den yta som nätstationen upptar. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens, situationsplan, plan- och 
fasadritning, kontrollplan 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____           forts 



 PROTOKOLL 13(19) 
 2014-01-23 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 5 Dnr 0005/14 – 231  forts 
 
NORRA STORFORS 1:53 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDS-
DISPENS FÖR NYBYGGNAD AV NÄTSTATION 

 
Beslutet skickas till 
Vattenfall Eldistribution AB, 930 90 Arjeplog  
 
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 14(19) 
 2014-01-23 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 6 Dnr 0083/13 - 231 
 
PETBERGSLIDEN 1:71 - ÄNDRING AV TOMTPLATSAVGRÄNS-
NING 

        0415/2013 231 

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Vidhålla tidigare beslut från 2013-12-05, § 110, att 30 m kantzon mot vattnet 
ska lämnas för rörligt friluftsliv och natur. 
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning nedan 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden beslutade 2013-10-31, § 93, att bevilja bygglov, strand-
skyddsdispens och tomtplatsavgränsning för nybyggnad av fritidshus/ekono-
mibyggnad om 250 kvm på fastigheten Petbergsliden 1:71. 
 
Länsstyrelsen har 2013-11-14 meddelat att de inte tänker överpröva beslutet 
om strandskyddsdispens från 2013-10-31. 
 
Sökanden har 2013-11-21 lämnat in ett förslag om en ny tomtplatsavgräns-
ning för att kunna använda marken framför fritidshuset. Denne hänvisar 
också till att en fastighet på andra sidan sjön har avstyckats ända ned till 
vattnet (Ön, Arvidsträsk) och att länsstyrelsen har godkänt dragningen av 
skogsbilväg och vändplan. 
 
Sökanden har 2013-12-04 önskat att utöka sin tomtplatsavgränsning ytter-
ligare. I förslaget har den fria passagen mot strandlinjen helt tagits bort. 
 
Myndighetsnämnden beslutade 2013-12-05, § 110, att inte ändra tomtplats-
avgränsningen utan att beslutet från 2013-10-31 skulle fortsätta att gälla. 
 
Sökanden har 2014-01-10 lämnat in ytterligare ett förslag till tomtplats-
avgränsning där den fria passagen har minskats till 15 meter. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
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.  
          forts 



 PROTOKOLL 15(19) 
 2014-01-23 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 6 Dnr 0083/13 – 231  forts 
 
PETBERGSLIDEN 1:71 - ÄNDRING AV TOMTPLATSAVGRÄNS-
NING 

 
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. 
 
I handboken från Naturvårdsverket/Boverket 2009:4, Strandskydd – en 
vägledning för planering och prövning, framgår (s 88) att en fri passage inte 
bör vara mindre än några tiotal meter i bredd från strandlinjen. Därför 
bedömer miljö- och byggkontoret att den rekommenderade kantzonen om 30 
meter bör följas. 
 
Om myndighetsnämnden beslutar att godta den nya tomtplatsavgränsningen 
krävs en ny strandskyddsdispens. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Ärendet var inte med på beredningen. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att vidhålla tidigare beslut från 2013-12-05, § 110, om 
att 30 m kantzon ska lämnas för rörligt friluftsliv och natur, vilket nämnden 
bifaller. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till ny tomtplatsavgränsning 
_____  
 
Beslutet skickas till 
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 
 

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 16(19) 
 2014-01-23 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 7 Dnr 0006/14 - 233 
 
KANTORN 10 - BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV INDUSTRI-
LOKAL 

        0585/2013 233 

Ulf Renberg, Älvsbyn 
 

Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen (PBL). 
 

Handläggningsavgift 5 588 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 tillbyggnad av industrilokal på fastigheten Kantorn 10 har in-
kommit till myndighetsnämnden. Ansökan omfattar en höjning av befintligt 
källartak och uppsättande av skärmtak över nedfart till källaren. 
 
För fastigheten gäller detaljplan, laga kraft 1997.  
Planbestämmelser: BK1, I = Bostäder och kontor i kombination med inte 
störande småindustri, högst en våning. 
 
Ansökan strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att till-
byggnaden placeras på punktprickad mark, d.v.s. mark som inte får bebyggas. 
          forts 
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 2014-01-23 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 7 Dnr 0006/14 – 233  forts 
 
KANTORN 10 - BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV INDUSTRI-
LOKAL 

 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har in-
kommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
För att avvikelser ska anses som mindre när det gäller punktprickad mark 
gäller att en mindre del av byggnaden, t.ex. ett hörn, placeras på prickad 
mark. Ett annat skäl kan vara att man inte kan få till en bra planlösning på 
något annat sätt. I det här fallet finns en befintlig verksamhet i källaren och 
p.g.a. teknisk utveckling krävs idag en högre takhöjd än tidigare. Därför 
bedömer miljö- och byggkontoret att ansökt åtgärd överensstämmer med 
syftet med detaljplanen att avvikelsen kan anses vara liten och bör tillåtas.  
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen (PBL). 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, situationsplan, fasad- och sektionsritning  
 
Myndighetsnämnden 
Ordförande föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 

Beslutet skickas till 
Ulf Renberg, 942 33 Älvsbyn 
 

  
 

  
 

Hur man överklagar 

Den som vill överklaga myndighetsnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. 
Skrivelsen ska lämnas till Myndighetsnämnden, 942 85 Älvsbyn. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då Ni 
fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet 
som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa 
till stöd för Er talan. 
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 2014-01-23 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 8 Dnr 0007/14 - 264 
 
ARVIDSTRÄSK 1:54 - SAMRÅD MED LANTMÄTERIET INFÖR 
AVSTYCKNING AV FRITIDSHUSFASTIGHET 

        0548/2013 264 

Lantmäteriet division fastighetsbildning, 933 21 Arvidsjaur 
 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Ingen erinran mot föreslagen fastighetsreglering 
 
Upplysningar 
Lantmäteriets ärendenummer: BD131523 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Lantmäteriet har i en skrivelse till myndighetsnämnden begärt samråd innan 
avstyckning av fastigheten Arvidsträsk 1:54. Fastigheten omfattas inte av 
detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger utanför område för samman-
hållen bebyggelse. 
 
Den planerade fastigheten blir ca 8 000 kvm längs uddens östra strand, ca 150 
meter lång och ca 50 meter djup. Av denna mark är ca 2 000 kvm privatiserad 
runt två fritidshus som finns på fastigheten. Den planerade avstyckningen 
kommer att gå ända ned till strandlinjen p g a stugornas strandnära placering. 
 
Syftet med avstyckningen är att skapa en fritidsbostadsfastighet som är 
delbar i framtiden 
 
Aktuell fastighet omfattas av LIS (Arvidsträsk 7 – Getudden, Dalhem, 
Bläktudden). Användningen är främst till för bostäder och småföretagande. 
De restriktioner man framfört i Älvsbyns kommuns översiktsplan är att ytter-
ligare bebyggelse som etableras ska vara samlad i anslutning till nuvarande 
bebyggelse och att områden för bostäder bör detaljplaneläggas. Kantzon mot 
vattnet om minst 20 meter lämnas för rörligt friluftsliv och natur. 
 
Enligt uppgift är fritidshusen från 50-talet, varav den ena är av enklare 
karaktär. Den andra stugan har tillgång till bilväg och parkering. 
 
Några bygglov för dessa byggnader återfinns inte i miljö- och byggkontorets 
arkiv. 
 
          forts 
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MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 8 Dnr 0007/14 – 264  forts 
 
ARVIDSTRÄSK 1:54 - SAMRÅD MED LANTMÄTERIET INFÖR 
AVSTYCKNING AV FRITIDSHUSFASTIGHET 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Strandskyddsreglerna fortsätter att gälla för de delar av fastigheten som inte 
redan har tagits i anspråk. 
 
Ett alternativ till att avstycka en sådan stor fastighet är att tillåta att man 
avstyckar två mindre fastigheter kring de byggnader som redan finns i dags-
läget. Om det sedan tillkommer fler fastigheter finns möjlighet att skapa en fri 
passage mot strandlinjen om minst 20 meter i enlighet med översiktsplanens 
rekommendationer. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnden har inget att erinra mot föreslagen fastighetsreglering 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om samråd från lantmäteriet, kartutdrag 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Lantmäteriet division fastighetsbildning, 933 21 Arvidsjaur 
 
 

 


