
 PROTOKOLL 1(27) 
 2014-06-19 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

  
Tid: kl 09:00 - 12:30 
 
Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn 
 
Ledamöter: Thor Lindgren, s,  ordförande  
 Lars-Gunnar Näsström, s  vice ordförande 
 Esbjörn Henriksson, fp   
Tjänstgörande ersättare Kerstin Backman, s 
 Christer Grahn, s 
 
Ej tjänstgörande ersättare Karl-Erik Sjöberg, s 
 Inger Lundberg, fp 
 
Övriga: Ingrid Karlsson  miljö- och byggchef 
 Annika Lindström  byggnadsinspektör 
 Andreas Näslund miljöinspektör 
 Helena Vikman miljöinspektör 
 Jan Isaksson   kl 9-9.45 Pite älv ek fören 
 Astrid Edin sekreterare 
  
 
Justeringsdag: 2014-06-25 
 
Paragrafer: § 39 - 52 
 
Justerare: Esbjörn Henriksson 
 
 
 
Astrid Edin Thor Lindgren Esbjörn Henriksson 
sekreterare ordförande justerare 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Myndighetsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2014-06-19 
 
 
Protokollet är anslaget  2014-06-26 -- 2014-07-18   
  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliets arkiv 
 
 Astrid Edin 



 PROTOKOLL 2(27) 
 2014-06-19 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 39 Dnr 0001/14 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2014-06-19 

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

 Beslut till Markbygden Vind AB – Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga 
och driva upp till 440 vindkraftverk inom etapp 2 i Markbygden, Piteå 
kommun  Lst dnr 551-3836-13   2581-4106   (17/14 MTN) 

 Beslut att inte pröva myndighetsnämndens beslut den 15 maj 2014 att 
meddela dispens från strandskyddet för nybyggnad av nätstation på fastig-
heten Stockberg 4:1   Lst dnr 526-6505-14 (dnr 26/14-231) 
   

Havs- och vattenmyndigheten 

 Havet 2013/2014 – om miljötillståndet i svenska havsområden 
  

Luleå kommun, miljökontoret  

 Bättre luft i Luleå centrum – en handlingsplan för att förbättra luftkvalitén 
 

VA-teknik Södra 

 Aktivitetsrapport september 2012 – augusti 2013 
  

Mistra – Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 

 Årsrapport 2013  
   

Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och byggnadsnämndsSekreterare 

 FSBS utbildningsdagar 17-19 sept 2014 
 

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



 PROTOKOLL 3(27) 
 2014-06-19 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 40 Dnr 0002/14 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MYN 2014-06-19 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 15 april 
t o m 19 maj 2014, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____  
 
 
 
 



 PROTOKOLL 4(27) 
 2014-06-19 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 41 Dnr 0034/14 - 216 
 
ARVIDSTRÄSK 2:11 - FÖRHANDSBESKED OCH STRAND-
SKYDDSDISPENS INFÖR AVSTYCKNING AV TVÅ FRITIDSHUS-
TOMTER 

        0212/2014 216 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Meddela positivt förhandsbesked med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygg-
lagen. 
 
Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 18 b § 
miljöbalken. Som särskilt skäl anges 7 kap 18 d § miljöbalken. Villkoret är att 
minst 20 meter fri passage lämnas vid fastighetsbildningen. 
 
 
Handläggningsavgift 5 504 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de har fått del av beslutet 
om strandskyddsdispens, om de kommer att överpröva beslutet. 
 
Förhandsbesked är giltigt i två år från lagakraftdatum. Bygglov ska sökas 
inom tvåårsperioden. 
 
Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens på fastigheten 
Arvidsträsk 2:11 har inkommit till myndighetsnämnden. Sökanden önskar att 
avstycka två tomter om vardera ca 3 000 kvm för fritidshusändamål. Fri 
passage kommer att anordnas mot sjön Yttre Arvidsträsk. 
 
Aktuell del av fastigheten ligger i kanten på LIS-området Arvidsträsk 3, 
Tjärliden/Båtviken. I Älvsbyns kommuns översiktsplan framgår att området 
är lämpligt för förtätning av den befintliga bebyggelsen. Ytterligare byggnader 
ska vara samlad i anslutning till nuvarande bebyggelse. Områden för bostäder 
ska detaljplaneläggas. Kantzon mot vattnet ska vara minst 20 meter. Vegeta-
tionen är övervägande barrskog med visst inslag av lövvegetation. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Av tre inkomna svar har  
         forts 



 PROTOKOLL 5(27) 
 2014-06-19 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 41 Dnr 0034/14 – 216  forts 
 
ARVIDSTRÄSK 2:11 - FÖRHANDSBESKED OCH STRAND-
SKYDDSDISPENS INFÖR AVSTYCKNING AV TVÅ FRITIDSHUS-
TOMTER 

 
 
en framfört erinran mot avstyckning nr 1. Fastighetsägaren till Arvidsträsk 
2:19 framför bland annat att åtgärden innebär en kraftig förtätning av husen 
längs strandlinjen och att planerade byggnationer varken harmoniserar med 
strandlinjen eller naturen.  
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att åtgärden uppfyller kraven i 2 kap plan- 
och bygglagen. 
 
Miljö- och byggkontoret bedömer att åtgärden uppfyller intentionerna i 
gällande översiktsplan avseende LIS-område Arvidsträsk 3. Myndighets-
nämnden bör därför bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 
miljöbalken. Som särskilt skäl anges att åtgärden företas i anslutning till 
befintlig bebyggelse inom LIS-område med stöd av 7 kap 18 d § miljöbalken. 
Vid avstyckning ska det finnas en kantzon om minst 20 meter. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens, kartutdrag, foton 
 
Beredningens förslag till beslut 
Meddela positivt förhandsbesked med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygg-
lagen. 
 
Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 18 b § 
miljöbalken. Som särskilt skäl anges 7 kap 18 d § miljöbalken. Villkoret är att 
minst 20 meter fri passage lämnas vid fastighetsbildningen. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten, 971 85 Luleå 



 PROTOKOLL 6(27) 
 2014-06-19 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 41 Dnr 0034/14 – 216  forts 
 
ARVIDSTRÄSK 2:11 - FÖRHANDSBESKED OCH STRAND-
SKYDDSDISPENS INFÖR AVSTYCKNING AV TVÅ FRITIDSHUS-
TOMTER 

 
 

 

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(27) 
 2014-06-19 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 42 Dnr 0037/14 - 221 
 
VISTHEDEN 1:71 - FÖRELÄGGANDE ATT HÅLLA TOMTEN I 
VÅRDAT SKICK 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen och med hänvisning till 8 kap 
15 § samma lag förelägga xxxx xxxxx (xxxxxx-xxxx) att såsom fastighetsägare 
senast 2014-07-31 vidta följande åtgärder:  
 
1. avlägsna sopor och plastpåsar som ligger på tomten och intill huset,  
2. rensa upp eller forsla bort kullvält trästaket och annat avfall från fastigheten 
3. trava upp eller transportera bort veden som ligger på framsidan av huset dit 

allmänheten har insyn.  
 
Fastigheten ska därefter hållas i ett vårdat skick. 
Föreläggandet förenas med ett vite om 10 000 kronor, enligt § 3 lagen 
(1985:206) om viten, som ska dömas ut av mark- och miljödomstolen om 
föreläggandet inte följs. 
 
 
Upplysning 
Avfall ska sorteras och lämnas till renhållningen eller får lämnas vid åter-
vinningscentralen på industriområdet i Älvsbyn. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med beredningens sammanträde den 26 maj framkom att flera 
klagomål har inkommit angående fastigheten Vistheden 1:71 i Vistträsk. Flera 
personer har klagat över att det ser skräpigt och ovårdat ut på tomten. Det 
ligger enligt klagomålen en hög med ved tippad på gårdsplanen, sopsäckar, 
soppåsar och sopor finns runt kring huset och det ligger däck och annat bråte 
på tomten där allmänheten har insyn.  
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
Enligt 8 kap 15§ plan och bygglagen 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. Tomter inom en tätort 
behöver hållas fria från ovidkommande föremål så att vegetationen kan hållas 
efter. Hushållsavfall och annat avfall ska förvaras så att risken för skadedjur 
minimeras. 
 
Eftersom tomten inte kan anses hållas i vårdat skick kan myndighetsnämnden  
          forts 



 PROTOKOLL 8(27) 
 2014-06-19 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 42 Dnr 0037/14 – 221  forts 
 
VISTHEDEN 1:71 - FÖRELÄGGANDE ATT HÅLLA TOMTEN I 
VÅRDAT SKICK 

 
med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen besluta förelägga fastighets-
ägaren om att städa upp på tomten. Ett föreläggande kan förenas med ett fast 
eller löpande vite. Fastighetsägaren har tillskrivits men har fram till dagens 
sammanträde inte inkommit med något svar till miljö- och byggkontoret. 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen 
och med hänvisning till 8 kap 15 § samma lag förelägga xxxx xxxxx (xxxxxx-
xxxx) att såsom fastighetsägare senast 2014-07-31 vidta följande åtgärder:  
1. avlägsna sopor och plastpåsar som ligger på tomten och intill huset,  
2. rensa upp eller forsla bort kullvält trästaket och annat avfall från fastigheten 
3. trava upp eller transportera bort veden som ligger på framsidan av huset dit 

allmänheten har insyn.  
 
Fastigheten ska därefter hållas i ett vårdat skick. 
Föreläggandet förenas med ett vite om 10 000 kronor, enligt § 3 lagen 
(1985:206) om viten, som ska dömas ut av mark- och miljödomstolen om 
föreläggandet inte följs. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet ska skickas till 
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 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 inkommit 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(27) 
 2014-06-19 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 43 Dnr 0064/13 - 228 
 
VISTHEDEN 1:75 - FÖRELÄGGANDE OM UPPRUSTNING 
ELLER RIVNING AV BOSTADSHUS  

 
Myndighetsnämndens beslut 
Ansöka hos mark- och miljödomstolen om utdömande av 10 000 kronor i 
vite avseende juni månad för fastighetsägaren till Vistheden 1:75, xxxx 
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxx), som inte har rustat upp eller rivit 
huset på fastigheten Vistheden 1:75 senast den 31 maj 2014 enligt tidigare 
föreläggande (dnr 0064/13-228).  

 
Upplysning 
Föreläggandet är förenat med ett löpande vite vilket gör att för varje ny månad 
som föreläggandet inte följs kommer nämnden att begära utdömande av 
10 000 kronor i vite. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden beslutade i augusti 2013 med stöd av 11 kap. 19 § och 
med hänvisning till 8 kap. 14 § plan- och bygglagen förelägga fastighets-
ägaren, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxx), att senast den 31 maj 
2014 rusta upp eller riva bostadshuset på fastigheten Vistheden 1:75. Före-
läggandet förenades med stöd av 11 kap 37 § plan- och bygglagen och enligt 
4 § lagen (1985:206) om viten, med ett löpande vite om 10 000 kronor att 
utdömas för varje påbörjad månad som åtgärder inte är vidtagna på fastig-
heten efter den 31 maj 2014. 
 
Vid besök på platsen den 2 juni 2014 kunde det konstateras att föreläggandet 
inte hade följts då bostadshuset stod kvar i samma skick som tidigare.  
 
Fastighetsägaren hörde av sig per telefon i slutet av maj och försäkrade att 
han avser att riva huset och att han skulle komma in med ansökan om riv-
ningslov. En ansökan om rivningslov inkom den 30 maj.  
 
Eftersom åtgärder på huset skulle vara vidtagna enligt föreläggandet måste 
nämnden ta ställning till om vitet ska dömas ut.  
 
Beredningens förslag till beslut 
Ärendet var inte med på beredningen. 
 
Myndighetsnämndens förslag 
Myndighetsnämnden beslutar ansöka hos mark- och miljödomstolen om  
         forts 



 PROTOKOLL 10(27) 
 2014-06-19 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 43 Dnr 0064/13 – 228  forts 
 
VISTHEDEN 1:75 - FÖRELÄGGANDE OM UPPRUSTNING 
ELLER RIVNING AV BOSTADSHUS  

 
utdömande av 10 000 kronor i vite avseende juni månad för fastighetsägaren 
till Vistheden 1:75, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxx), som inte har 
rustat upp eller rivit huset på fastigheten Vistheden 1:75 senast den 31 maj 
2014 enligt tidigare föreläggande (dnr 0064/13-228). Bifall till förslaget. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Mark- och miljödomstolen, Umeå Tingsrätt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 inkommit 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(27) 
 2014-06-19 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 44 Dnr 0035/14 - 231 
 
PITE VITBERG 1:2 - NYBYGGNAD AV MAST MED TVÅ TEKNIK-
BODAR 

        0253/2014 231 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (PBL). 
 
 
Handläggningsavgift 9 088 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
Reviderad kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas (exempel 
finns på Älvsbyns kommuns hemsida). Av en kontrollplan enligt PBL ska det 
framgå vem, vad, hur och mot vad kontrollerna görs. Om hänvisning görs 
mot en entreprenörs egenkontrollprogram ska denna läggas med som bilaga 
till kontrollplanen enligt PBL. 
 
Tekniskt samråd bedöms inte nödvändigt. Byggherren har möjlighet att 
begära att ett tekniskt samråd genomförs. 
 
Arbetsplatsbesök bedöms inte nödvändigt i detta ärende. 
 
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 mast och två teknikbodar på fastig-
heten Pite Vitberg 1:2 har inkommit till myndighetsnämnden. 
 
Aktuell del av fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestäm-
melser och ligger utanför område för sammanhållen bebyggelse. 
 
Kontrollansvarig är Staffan Henriksson, c/o Netel AB, Florettgatan 12, 
254 67 Helsingborg. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 12(27) 
 2014-06-19 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 44 Dnr 0035/14 – 231  forts 
 
PITE VITBERG 1:2 - NYBYGGNAD AV MAST MED TVÅ TEKNIK-
BODAR 

 
Aktuell fastighet ligger inom Försvarsmaktens stoppområde för höga objekt. 
Enligt Försvarsmaktens beslut, 2010-10-04 Dnr 13 920:65978, ska Försvars-
makten höras för objekt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebygg-
else.  
 
I det här fallet är masten 20 meter, varför något yttrande inte inhämtats 
från Försvarsmakten. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret gör bedömningen att åtgärden uppfyller de krav som 
ställs i 2 och 8 kap plan- och bygglagen (PBL), varför bygglov bör beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, situationsplan, fasadritning, förslag till kontrollplan 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (PBL). 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Net4Mobility HB, Att. Joakim Ljungberg, Kaserngården 4, 791 40 Falun 
 
Fastighetsägare Pite Vitberg 1:2 
 
 

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(27) 
 2014-06-19 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 45 Dnr 0036/14 - 231 
 
ÄLVSBYN 26:235 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS 

        0260/2014 231 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen. 
 
 
Handläggningsavgift 7 170 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Ny, certifierad kontrollansvarig ska redovisas till nämnden innan byggnads-
arbetena får påbörjas. Godkända kontrollansvariga finns på Boverkets hem-
sida. 
 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats.  
 
Kontrollplan ska lämnas in och fastställas av myndighetsnämnden innan 
startbesked meddelas. Denna upprättas lämpligen i samråd med kontroll-
ansvarig. 
 
Anmälan för ändring av enskild avloppsanläggning ska göras till miljökon-
toret (blankett bifogas). 
 
Tekniskt samråd ska genomföras. 
 
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 fritidshus på fastigheten Älvsbyn 
26:235 har inkommit till myndighetsnämnden. 
 
Myndighetsnämnden har, 2011-12-15, § 108, meddelat positivt förhands-
besked och beviljat strandskyddsdispens. Länsstyrelsen har, i beslut daterat 
2012-02-10, fastställt myndighetsnämndens beslut om strandskyddsdispens. 
 
Villkoret i förhandsbeskedet om att dela fastigheten i två delar har slutförts 
2013-08-21.         forts 



 PROTOKOLL 14(27) 
 2014-06-19 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 45 Dnr 0036/14 – 231  forts 
 
ÄLVSBYN 26:235 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS 

 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Fastigheten är belägen inom riskområde för översvämning. 
 
Under förutsättning att marken under byggnaden fylls upp till minst 36 meter 
över havet bedöms åtgärden uppfylla kraven i 2 och 8 kap plan- och bygg-
lagen. Miljö- och byggkontoret bedömer därför att det inte finns några for-
mella hinder mot byggnationen. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, situationsplan, plan- och fasadritning 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 
Sakägare 
 
 
 

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(27) 
 2014-06-19 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 46 Dnr 0041/14 - 231 
 
ÄLVSBYN 27:47 - NYBYGGNAD AV FÖRRÅD 

        0287/2014 231 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Ordföranden får delegation att besluta i ärendet. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd om 30 kvm på fastigheten 
Älvsbyn 27:47 har inkommit till myndighetsnämnden.  
 
Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse och 
ligger inom område för sammanhållen bebyggelse. 
 
Berörd granne har gett sitt medgivande. 
 
Fastigheten ligger också inom område för skredrisk, men eftersom byggnaden 
dragits in från fastighetsgränsen (jämfört ett tidigare bygglov på fastigheten 
som avslogs 2013-12-05) bör det vara i sin ordning. 
 
För att myndighetsnämnden ska kunna ta beslut inom de fastställda tio 
veckorna bör nämnden uppdra till ordföranden att besluta i ärendet.  
 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, situationsplan, plan- och fasadritning 
 

Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att han får delegation av nämnden att besluta i 
ärendet. Nämnden bifaller förslaget. 
_____  
 
 
 



 PROTOKOLL 16(27) 
 2014-06-19 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 47 Dnr 0042/14 - 231 
 
ÄLVSBYN 26:188 - NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS OCH GARAGE 

        0268/2014 231 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Ordföranden får delegation att besluta i ärendet. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage på fastigheten 
Älvsbyn 26:188 har inkommit till myndighetsnämnden. I samband med 
åtgärden kommer befintligt fritidshus och förråd att rivas. 
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och 
ligger inom område för sammanhållen bebyggelse. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
hittills inkommit. 
 
Fastigheten ligger inom område för översvämningsrisk. Eftersom krav 
ställdes på uppfyllnad av tomten på fastigheten söder om denna bör samma 
krav ställas här. 
 
Strandskyddsdispens krävs, men eftersom det är fråga om en ersättnings-
byggnad finns särskilda skäl. 
 
För att myndighetsnämnden ska kunna ta beslut inom de fastställda tio 
veckorna bör nämnden uppdra till ordföranden att besluta i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, situationsplan, plan- och fasadritning, teknisk 
beskrivning. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att han får delegation att besluta i ärendet, vilket 
nämnden bifaller. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 17(27) 
 2014-06-19 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 48 Dnr 0033/14 - 233 
 
ÄLVSBYN 26:38 - TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS OCH 
NYBYGGNAD AV GARAGE 

        0235/2014 233 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen. Uppfyllnad av 
tomten ska ske till minst 36 meter över havet innan byggnation.  
 
 
Handläggningsavgift 14 345 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Certifierad kontrollansvarig ska redovisas till myndighetsnämnden. 
 
Tekniskt samråd ska genomföras. 
 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas. Upprättas lämpligen i 
samråd med kontrollansvarig. 
 
Innan byggnadsarbetena påbörjas ska marken fyllas upp till översvämnings-
säker nivå (36 meter över havet). 
 
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 tillbyggnad av fritidshus med ca 100 kvm (befintlig 
stuga är ca 55 kvm) och nybyggnad av garage om 64 kvm på fastigheten 
Älvsbyn 26:38, har inkommit till myndighetsnämnden. I samband med bygg-
nationen av garaget kommer två uthus att rivas. 
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
inom område för sammanhållen bebyggelse. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 18(27) 
 2014-06-19 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 48 Dnr 0033/14 – 233  forts 
 
ÄLVSBYN 26:38 - TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS OCH 
NYBYGGNAD AV GARAGE 

 
Älvsbyns kommuns ställningstagande i översiktsplanen är att fastigheter för 
fritidshusändamål får bebyggas med totalt 120 kvm fördelat på högst tre 
byggnader. 
 
Fastigheten omfattas av strandskydd, men enligt 7 kap 15 § miljöbalken krävs 
inte strandskyddsdispens för tillbyggnader. Av länsstyrelsens avgränsnings-
beslut, daterat 1999-06-11, framgår att det inte krävs något undantag från 
strandskyddsbestämmelserna för komplementbyggnader på en ianspråktagen 
tomt. 
 
Aktuell byggplats ligger inom område för översvämningsrisk. Myndighets-
nämnden har, 2011-10-27, § 97, antagit en policy för ärenden inom över-
svämningsområden. Enligt punkten 3 för om- och tillbyggnationer, kan dessa 
endast i undantagsfall beviljas om åtgärden är av mindre omfattning. För 
omfattande om- och tillbyggnader bör krav ställas på utfyllnad till översväm-
ningssäker höjd. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
I 2 kap plan- och bygglagen framgår att bygglov ska ges i det fall marken är 
lämplig bland annat avseende översvämning och erosioner (5 § 5 p). I det här 
faller ligger fastigheten utanför område för skredrisk, men inom område för 
översvämningsrisk (100-års regn). I ett förhandsbesked ca 600 meter norr om 
aktuell fastighet ställdes krav på uppfyllnad i samband med ett ärende om 
nybyggnation av fritidshus. 
 
I och med att en liten del av befintligt fritidshus kommer att behållas (ca 25 
kvm, övriga ytor kommer att byggas om) och att byggnadens grund i dags-
läget består av plintar, bedömer miljö- och byggkontoret att det inte kommer 
att orsaka orimliga kostnader att ställa krav på uppfyllnad. I det här fallet bör 
uppfyllnaden ske till minst 36 meter över havet (enligt Lantmäteriets/SMHI:s 
översvämningskartering).  
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget samt att uppfyllnad av tomten 
ska ske till minst 36 meter över havet. Nämnden bifaller förslagen.     forts 



 PROTOKOLL 19(27) 
 2014-06-19 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 48 Dnr 0033/14 – 233  forts 
 
ÄLVSBYN 26:38 - TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS OCH 
NYBYGGNAD AV GARAGE 

 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, plan- och fasadritningar, situationsplan 
 
 
Beslutet skickas till 
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

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(27) 
 2014-06-19 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 49 Dnr 0039/14 - 351 
 
KORSTRÄSK 1:32 – FÖRELÄGGANDE AVSEENDE ÅTGÄRD AV 
AVLOPPSANLÄGGNING 

        0217/2014 AVL 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till 9 kap 
7 § samma lag, förelägga xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx-xxxx) och 
xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxx) att såsom fastighetsägare senast  
2014-10-31 åtgärda avloppet med anläggande av en trekammarbrunn med 
efterföljande rening, som renar avloppsvattnet från syreförbrukande ämnen 
med 90 % och från fosfor med 90 % om anläggningens utlopp finns närmare 
vattendrag eller sjön Korsträsket än 30 meter. Om avloppet ligger längre från 
vattendrag eller sjön ska det renas från fosfor med 70 %. Föreläggandet 
förenas med vite om 25 000 kronor som fastighetsägarna, xxxx xxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxxx och xxxx xxxxxx xxxxxxxx, var för sig ska betala enligt 
lagen (1985:206) om viten och som ska dömas ut av mark- och miljödom-
stolen om föreläggandet inte följs.  
 
Upplysningar 
Det krävs tillstånd för att inrätta eller ändra en avloppsanordning. En 
ansökan bör inlämnas senast sex veckor innan avloppet ska ändras. Om 
avlopp anläggs utan tillstånd ska nämnden enligt lag besluta om miljö-
sanktionsavgift. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Avloppsanordningen som tillhör fastigheten Korsträsk 1:32 uppfyller inte 
dagens krav på en avloppsanläggning. xxxx xxxxxxxx hörde av sig till miljö- 
och byggkontoret och uppgav i ett telefonsamtal att han kommer att flytta in i 
huset med sin familj (två vuxna, två barn) runt sommar/höst 2014. Han sa att 
avloppet eventuellt kommer att utföras gemensamt med grannen. I så fall ska 
avloppet åtgärdas år 2014. Om det blir ett eget avlopp, kommer det att åtgär-
das 2015. 
 
Nämnden har att besluta om föreläggande att åtgärda avloppet. 
 
Ärendebeskrivning 
Efter klagomål från närboende om att orent avloppsvatten rinner ut på fastig-
heten Korsträsk 1:33 och vidare ut i sjön, skickades en klagomålsskrivelse till 
den tidigare ägaren xxx xxxxxxx, ägare till Korsträsk 1:32. xxx xxxxxxx svara-
de på skrivelsen från miljö- och byggkontoret och meddelade att han inte  
          forts 



 PROTOKOLL 21(27) 
 2014-06-19 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 49 Dnr 0039/14 – 351  forts 
 
KORSTRÄSK 1:32 – FÖRELÄGGANDE AVSEENDE ÅTGÄRD AV 
AVLOPPSANLÄGGNING 

 
avsåg att vidta några åtgärder då fastigheten skulle överlåtas i juni 2013. Han 
meddelade att han skulle upplysa den nya ägaren om grannens åsikter angå-
ende avloppsanordningen. Med anledning av det nära förestående ägarbytet 
gjorde miljö- och byggkontoret en inspektion på plats och kunde konstatera 
att avloppsanläggningen inte uppfyllde dagens krav. Myndighetsnämnden 
beslutade i juni 2013 att avvakta med eventuella åtgärder till efter ägarbytet. 
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
Avloppsanläggningen som finns på fastigheten består av tre enkammar-
brunnar, varav den tredje är mycket bristfällig med dagvatteninträngning och 
slamflykt som följd. Ett rör mynnar ut ovan mark i en sluttning mot sjön och 
spår av slam syns som runnit ca 10 meter från utloppet mot sjön. Om det har 
funnits någon form av markbädd så fungerar den inte. 
 
Miljö- och byggkontoret anser att anläggningen måste åtgärdas och att 
nämnden bör förelägga om att avloppsanläggningen byts ut till en fungerande 
anläggning som uppfyller kraven på rening som finns idag. 
 
Enligt 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) ska avloppsvatten avledas och renas 
eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa 
eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanord-
ningar eller andra inrättningar utföras. 
 
En avloppsanläggning som uppfyller dagens krav ska bestå av en trekammar-
brunn med ett T-rör i sista kammaren som förhindrar slamflykt, samt efter-
följande rening i form av exempelvis markbädd eller infiltration. Enligt Älvs-
byns kommuns riktlinjer för enskilda avlopp krävs ett ytterligare reningssteg i 
form av en fosforfälla om anläggningen ligger inom 30 meter från sjöar och 
vattendrag som uppnår god ytvattenstatus med avseende på näringsämnen. 
Fosforfälla krävs även där det finns risk för förorening av enskild vattentäkt. 
Ett minireningsverk som uppfyller motsvarande krav på rening kan också 
godkännas efter prövning av nämnden. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) 
och med hänvisning till 9 kap 7 § miljöbalken förelägga xxxx xxxxx xxxxxxxx 
xxxxxxxxx (xxxxxx-xxxx) och xxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxx) att såsom 
fastighetsägare senast 2014-10-31 åtgärda avloppet tillhörande fastigheten så 
att det uppfyller dagens krav.  
         forts 



 PROTOKOLL 22(27) 
 2014-06-19 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 49 Dnr 0039/14 – 351  forts 
 
KORSTRÄSK 1:32 – FÖRELÄGGANDE AVSEENDE ÅTGÄRD AV 
AVLOPPSANLÄGGNING 
 
Myndighetsnämndens förslag 
Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) 
och med hänvisning till 9 kap 7 § samma lag, förelägga xxxx xxxxx xxxxxxxx 
xxxxxxxxx (xxxxxx-xxxx) och xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxx) att såsom 
fastighetsägare senast 2014-10-31 åtgärda avloppet med anläggande av en 
trekammarbrunn med efterföljande rening som renar avloppsvattnet från 
syreförbrukande ämnen med 90 % och från fosfor med 90 % om anlägg-
ningens utlopp finns närmare vattendrag eller sjön Korsträsket än 30 meter. 
Om avloppet ligger längre från vattendrag eller sjön ska det renas från fosfor 
med 70 %. Föreläggandet förenas med vite om 25 000 kronor som fastig-
hetsägarna, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx och xxxx xxxxxx xxxxxxxx var 
för sig ska betala enligt lagen (1985:206) om viten och som ska dömas ut av 
mark- och miljödomstolen om föreläggandet inte följs. Nämnden bifaller 
förslaget. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx 
xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx, 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(27) 
 2014-06-19 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 50 Dnr 0032/14 - 409 
 
TILLSYNS- OCH KONTROLLRAPPORT FÖR PERIODEN  
2014-04-15 - 2014-05-19 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Lägga tillsyns- och kontrollrapporten till handlingarna. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkonoret har tagit fram en tillsyns- och kontrollrapport enligt 
bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Lägga tillsyns- och kontrollrapporten till handlingarna. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 24(27) 
 2014-06-19 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 51 Dnr 0040/14 - 436 
 
FLEVIKEN 2:1 - FÖRELÄGGANDE OM ATT INKOMMA MED 
MILJÖRAPPORT FÖR 2013 SAMT BESLUT OM SANKTIONS-
AVGIFT 

 
Myndighetsnämndens beslut 
1. Med stöd av 30 kap 3 § miljöbalken och med hänvisning till 12 kap 5 § i 

förordning (2012:259) om miljösanktionsavgift påföra xxxxx xxxxxxxx 
(xxxxxx-xxxx) en miljösanktionsavgift om 1 000 kronor samt ansöka hos 
kammarkollegiet om utdömande av miljösanktionsavgift på 1 000 kro-
nor. 

2. Förelägga xxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxx) att senast 2014-07-31 inlämna 
en miljörapport till Miljörapporteringsportalen som finns på följande 
länk: https://smp.lansstyrelsen.se/Default.aspx?Cause=9 

 
 
Upplysning 
Om en miljörapport inte inlämnas efter uppmaning ska dubbla sanktions-
avgiften enligt 4 § förordningen om miljösanktionsavgifter tas ut. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden har inte fått in någon miljörapport avseende täktverk-
samhet på fastigheten Fleviken 2:1 för 2013. Tillståndsinnehavaren xxxxx 
xxxxxxxx har fått en uppmaning att inlämna en miljörapport senast den 31 
maj men någon sådan har inte inlämnats.   
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
En miljörapport ska årligen inlämnas för samtliga verksamheter som är till-
ståndspliktiga enligt miljöbalken. Miljörapporten ska lämnas digitalt till 
Miljörapporteringsportalen senast den 31 mars året efter det kalenderår som 
miljörapporten avser.  
 
För en överträdelse av 6 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om 
miljörapport genom att vara försenad med att ge in en miljörapport ska en 
miljösanktionsavgift betalas 
 
1. med 2 000 kronor, om ”tillståndsplikt A” gäller för verksamheten enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251), och 
 
2. med 1 000 kronor, om ”tillståndsplikt B” gäller för verksamheten enligt 
miljöprövningsförordningen. Förordning (2013:270).  
  forts 

https://smp.lansstyrelsen.se/Default.aspx?Cause=9


 PROTOKOLL 25(27) 
 2014-06-19 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 51 Dnr 0040/14 – 436  forts 
 
FLEVIKEN 2:1 - FÖRELÄGGANDE OM ATT INKOMMA MED 
MILJÖRAPPORT FÖR 2013 SAMT BESLUT OM SANKTIONS-
AVGIFT 

 
Eftersom täktverksamhet omfattas av tillståndsplikt B är miljösanktions-
avgiften som ska beslutas1 000 kronor. 
 
Förslag till beslut 
Nämnden beslutar: 
1. Med stöd av 30 kap 3 § miljöbalken och med hänvisning till 12 kap 5 § i 

förordning (2012:259) om miljösanktionsavgift påföra xxxxx xxxxxxxx 
(xxxxxx-xxxx) en miljösanktionsavgift om 1 000 kronor samt ansöka hos 
kammarkollegiet om utdömande av miljösanktionsavgift på 1 000 kronor 

2. Förelägga xxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxx) att senast 2014-07-31 inlämna 
en miljörapport till Miljörapporteringsportalen som finns på följande 
länk: https://smp.lansstyrelsen.se/Default.aspx?Cause=9 

 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till  
xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx, xxxxxx xxxxx 
 
Kammarkollegiet   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur man överklagar 
Den som vill överklaga myndighetsnämndens beslut ska skriva till Mark- och 
miljödomstolen. Skrivelsen ska lämnas till Myndighetsnämnden, 
942 85 Älvsbyn. 
 
Överklagandet ska ha inkommit 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. 

 
 

https://smp.lansstyrelsen.se/Default.aspx?Cause=9


 PROTOKOLL 26(27) 
 2014-06-19 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 52 Dnr 0038/14 - 511 
 
YTTRANDE ÖVER MEDBORGARFÖRSLAG OM AVSTÄNGNING 
AV GAMMELVÄGEN FÖR MOTORTRAFIK 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Avge yttrande till kommunstyrelsen enligt trafiknämndens yttrande 
kompletterat med följande text:  
”I väntan på centrumplanen, där man kan titta på möjligheten att enkelrikta 
gatan och eventuellt komplettera den med en gång- och cykelväg, kan 
kommunstyrelsen låta sätta ut några farthinder efter gatan med ungefärlig 
utformning som vid Älvåkra så att hastigheten minskar.” 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit från Erik Jonsson. Eftersom det är 
mycket trafik, tung trafik och höga hastigheter efter Gammelvägen anser han 
att det är farligt för barnen i området. Jonsson yrkar på att Gammelvägen i 
första hand ska stängas av för motortrafik, i andra hand enkelriktas, att i tredje 
hand genomfartstrafik förbjuds eller i fjärde hand att gatan förses med fart-
hinder. 
 
Ytterligare ett klagomål avseende störande trafikbuller har inkommit till miljö- 
och byggkontoret från boende på en fastighet på Gammelvägen 29. Inför svar 
på medborgarförslaget önskar handläggaren få trafiknämndens yttrande. 
 
Miljö- och byggchefen har tagit fram ett förslag till yttrande från trafik-
nämnden 

 
 
Förslag till yttrande 
Myndighetsnämnden avger följande yttrande över medborgarförslag från Erik 
Jonsson. 
 
Gammelvägen är smal, krokig och i dåligt skick och lämpar sig inte för höga 
hastigheter eller mycket trafik. Det är svårt att helt stänga av gatan eftersom 
det är många som behöver färdas efter gatan för att ta sig till och från sin 
bostad. Delar av övre Östermalm och boende efter Gammelvägen, samt HVB 
hemmet på Gammelvägen behöver gatan för att ta sig till och från sin 
bostad/arbete. 
 
Myndighetsnämnden anser att det bör göras en noggrann utredning av trafik-
situationen på Gammelvägen. Området är attraktivt utifrån Älvsbyns historia  
          forts 
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och det finns äldre bebyggelse som gör gatan trevlig att färdas efter för trafi-
kanter. Det är viktigt för de som bor och vistas i området att trafiksäkerheten 
är god men det finns trots allt också behov att använda gatan för biltrafik. En 
enkelriktning av gatan skulle kunna fungera för att minska trafikmängden men 
innebär att andra gator belastas mer. Ett genomfartsförbud skulle få en lik-
nande effekt under förutsättning att förbudet efterlevs av trafikanterna. Fart-
hinder skulle kunna fungera för att få ned hastigheten och för att göra gatan 
mindre attraktiv att färdas efter, men en utredning måste först göras av var 
dessa i så fall kan placeras för att nå avsedd effekt och en kostnadsberäkning 
måste tas fram. 
 
I samband med att en trafikstrategi tas fram för Älvsbyn vid arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen för centrala Älvsbyn, är det lämpligt att göra en 
utredning för att ta fram långsiktigt hållbara förslag till förbättringar även efter 
Gammelvägen. I avvaktan på den kan nämnden besluta att tillfälligt eller 
permanent sätta ned hastigheten på gatan till 30 km i timmen och/eller besluta 
om förbud mot genomfart med motorfordon. Ärendet kan behandlas av 
nämnden i augusti. 
 
Thor Lindgren 
Trafiknämndens ordförande 
 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att yttrande kompletteras med följande: ”I väntan på 
centrumplanen där man kan titta på möjligheten att enkelrikta gatan och 
eventuellt komplettera den med en gång- och cykelväg kan kommunstyrelsen 
låta sätta ut några farthinder efter gatan med ungefärlig utformning som vid 
Älvåkra så att hastigheten minskar.”  Nämnden bifaller förslaget. 
_____  
 
 
 

 


