
 PROTOKOLL 1(28) 
 2014-09-25 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

  
Tid: kl 09:00 – 12:30  
 
Plats: Lokal Älven, kommunförvaltningen, Älvsbyn  
 
Ledamöter: Thor Lindgren, s,  ordförande  
 Magnus Sandin, c 
 Esbjörn Henriksson, fp   
 
Tjänstförande ersättare: Karl-Erik Sjöberg, s 
 Kristina Sandsten, v 
 
Övriga: Ingrid Karlsson  miljö- och byggchef 
 Annika Lindström  byggnadsinspektör 
 Astrid Edin sekreterare 
 Anders Nilsson, kl 9.00-9.30 Älvsbyns Fastigheter AB 
 Lars Nyberg, kl 9.00-9.30 Älvsbyns Fastigheter AB 
 Bernt Gellerbrant, kl 10.00-11.10 Älvsbyns Energi AB 
 
 
Justeringsdag: 2014-09-30   
 
Paragrafer: § 64 - 79 
 
Justerare: Karl-Erik Sjöberg  
 
 
Astrid Edin  Thor Lindgren  Karl-Erik Sjöberg  
sekreterare ordförande justerare 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Myndighetsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2014-09-25 
 
 
Protokollet är anslaget   2014-10-01 – 2014-10-23    
  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliets arkiv 
 
 
 Astrid Edin 

 
 



 PROTOKOLL 2(28) 
 2014-09-25 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 64 Dnr 0001/14 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2014-09-25 

 
Myndighetsnämndens beslut  
Ta del av och godkänna redovisade handlingar. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bergsstaten 

 Beslut om undersökningstillstånd för området Sarvastjärnen nr 1 i Älvsbyns 
kommun,   dnr BS 200-462-2014   (464/14 255) 

 
Miljö- och byggkontoret 

 Uppföljning av avloppsinventering från 2010 – 2011 i Älvsbyns kommun 
 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisade handlingar. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 3(28) 
 2014-09-25 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 65 Dnr 0002/14 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MYN 2014-09-25 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsrapport för perioden 29 juli 
t o m 1 september 2014, enligt bilaga. 
 
Tillstånd för hantering av brandfarlig vara (dnr 47/14, 179) 
– delegat Roger Bohman 

- ICA Supermarket – fastigheten Leken 12  
- Älvåkraskolan (högstadiet) – fastigheten Bonden 2 
 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 4(28) 
 2014-09-25 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 66 Dnr 0057/14 - 216 
 
KORSTRÄSK 1:33, DEL AV - FÖRHANDSBESKED OCH STRAND-
SKYDDSDISPENS INFÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS MED 
GARAGE 

        0475/2014 216 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Meddela positivt förhandsbesked med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygg-
lagen. 
 
Bevilja strandskyddsdispens med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken. Som 
särskilt skäl anges 7 kap 18 d § miljöbalken. 
 
 
Handläggningsavgift 5 504 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de har fått del av beslutet 
om de har tänkt överpröva beslutet om dispens från strandskydd. 
 
Förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om 
ansökan om bygglov görs inom två år från den dag förhandsbeskedet vann 
laga kraft. 
 
Beslut om förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. 
_____ 
 
         
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens på fastigheten 
Korsträsk 1:33 har inkommit till myndighetsnämnden. Ansökan avser en 
etablering i den nordvästra delen av Korsträsket. 
 
Aktuell del av fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestäm-
melser och ligger utanför område för sammanhållen bebyggelse. 
 
Området omfattas av strandskydd. 
 
Enligt Älvsbyns kommuns översiktsplan är aktuellt område ett lämpligt 
område för förtätning av bostäder och inom LIS-området Korsträsk 2, 
Likbacken. Marken är dels stenig, dels används den för jordbruket. I området 
nära stranden finns busk- och lövskogsvegetation av fuktig typ. Längre upp 
finns tallskog som är brukad.  
          forts 



 PROTOKOLL 5(28) 
 2014-09-25 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 66 Dnr 0057/14 – 216  forts 
 
KORSTRÄSK 1:33, DEL AV - FÖRHANDSBESKED OCH STRAND-
SKYDDSDISPENS INFÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS MED 
GARAGE 

 
Av översiktsplanen framgår också att bebyggelse som etableras ska vara 
samlad i grupper och områden bör detaljplaneläggas. Kantzon som sträcker 
sig minst 20 meter från strandlinjen lämnas orörd vid fastighetsbildning. 
Exploatering av jordbruksmark som brukas bör tillåtas endast om andra 
möjligheter för utveckling saknas. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att det inte finns några kända hinder mot 
en etablering i aktuellt område. Positivt förhandsbesked bör därför meddelas. 
 
I och med att aktuell byggplats omfattas av LIS-område finns ytterligare två 
skäl att bevilja dispens från strandskyddet (7 kap 18 d § miljöbalken). Etable-
ringen planeras mellan två befintliga fastigheter som är bebyggda, vilket gör 
att planerad byggnation är i anslutning till befintlig bebyggelse. Planer finns 
också på att flytta sitt företag till aktuell plats, vilket bör stödja landbygdens 
utveckling. 
 
Miljö- och byggkontoret bedömer att etableringen inte kommer att hindra 
eller försämra strandskyddets syften (7 kap 13 § miljöbalken). 
 
Med ledning av ovan gör miljö och byggkontoret den sammantagna bedöm-
ningen att dispens från strandskyddet bör beviljas, med stöd av 7 kap 18 b § 
miljöbalken. Som särskilt skäl anges 7 kap 18 d § miljöbalken. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens, översiktskarta med 
situationsplan 
 
Beredningens förslag till beslut 
Meddela positivt förhandsbesked med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygg-
lagen. 
 
Bevilja strandskyddsdispens med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken. Som 
särskilt skäl anges 7 kap 18 d § miljöbalken. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 6(28) 
 2014-09-25 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 66 Dnr 0057/14 – 216  forts 
 
KORSTRÄSK 1:33, DEL AV - FÖRHANDSBESKED OCH STRAND-
SKYDDSDISPENS INFÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS MED 
GARAGE 

 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 

Länsstyrelsen i Norrbotten, 971 86 Luleå 

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 7(28) 
 2014-09-25 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 67 Dnr 0052/14 - 221 
 
LILL-KORSTRÄSK 8:1 - FÖRELÄGGANDE OM RIVNING AV 
BOSTADSHUS 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap. 19 § och med hänvisning till 8 kap. 14 § plan- och bygg-
lagen förelägga xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxx) att senast den 30 septem-
ber 2015 riva bostadshuset på fastigheten Lill-Korsträsk 8:1. Dock ska staket 
sättas upp kring bostadshuset senast den 30 november 2014. 
 
Enligt 2-3 § lagen om viten och med stöd av 11 kap 37 § plan- och bygglagen 
förenas föreläggandet med ett vite om 160 000 kronor att utdömas om före-
läggandet inte är uppfyllt efter den 30 september 2015. 
 
 
Upplysningar 
Innan rivning påbörjas ska anmälan om rivning lämnas in till miljö- och bygg-
kontoret. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden besökte fastigheten Lill-Korsträsk 8:1 i Korsträsk i 
samband med en tillsynsresa i slutet av augusti. Fastigheten är i extremt dåligt 
skick och det innebär stor fara att vistas i närheten av den då lösa tegelstenar 
kan falla från fasaden. Delar av källaren saknar tak och det finns risk för att 
någon kan falla ned och skada sig allvarligt.  
 
Tomten är också ovårdad med skrot, bland annat står gamla fordon uppställda 
som kan läcka olja eller diesel till marken.  
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
Enligt 8 kap 14 § plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk hållas i vårdat 
skick och underhållas så att dess utformning och dess tekniska egenskaper i 
huvudsak bevaras. Det gäller såväl byggnadens bärförmåga, stadga och 
beständighet och säkerhet vid användning som byggnadens energihushållning 
och värmeisolering.  
 
Miljö- och byggchefen bedömer att huset på rubricerad fastighet, med källare 
som saknar tak, är i så pass dåligt skick att det omedelbart måste rivas innan 
någon olycka sker. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 8(28) 
 2014-09-25 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 67 Dnr 0052/14 – 221  forts 
 
LILL-KORSTRÄSK 8:1 - FÖRELÄGGANDE OM RIVNING AV 
BOSTADSHUS 

 
Förslag till beslut 
Nämnden beslutar med stöd av 11 kap. 19 § och med hänvisning till 8 kap. 
14 § plan- och bygglagen förelägga xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxx) att 
senast den 30 november 2014 riva bostadshuset på fastigheten Lill-Korsträsk 
8:1 
 
Enligt 4 § lagen om viten och med stöd av 11 kap 37 § plan- och bygglagen 
förenas föreläggandet med ett löpande vite om 160 000 kronor att utdömas 
om föreläggandet inte är uppfyllt efter den 30 november 2014. 
 
Myndighetsnämnden 
Fastighetsägaren har meddelat miljö- och byggchef Ingrid Karlsson att 
rivningsarbetet är påbörjat men att man behöver längre tid för att riva hela 
fastigheten. Man är heller inte främmande för att sätta upp ett staket runt 
fastigheten.  
 
Ordföranden föreslår att staket ska sättas upp senast den 30 november 2014. 
Tiden för rivning förlängs t o m den 30 september 2015. Förslaget om vite 
kvarstår men datum ändras till 30 september 2015. Nämnden bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
Beslutet skickas till 
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx,xxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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(28) 
 2014-09-25 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 68 Dnr 0050/14 - 221 
 
HEDEN 1:13 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap. 19 § och med hänvisning till 8 kap. 15 § plan- och bygg-
lagen förelägga xxxx xxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxx) att tillse att gräs på fastig-
heten Heden 1:13 klipps senast 2015-07-01 och därefter årligen minst en gång 
per månad under sommarperioden juli t.o.m september. Föreläggandet förenas 
med stöd av 3 § lag om viten med ett vite om 5 000 kronor som ska utdömas 
om föreläggandet inte följs. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden i Älvsbyn har fått flera klagomål från grannar att gräset 
på fastigheten Heden 1:13 i Korsträsk är oklippt och att det därför blir råttor 
och andra skadedjur.  
 
Fastighetsägaren fick 2013 en skrivelse från miljöinspektören där han ombads 
inkomma med synpunkter på klagomål från en anonym person. Eftersom 
inget svar har inkommit och det under 2014 har kommit in ytterligare klago-
mål besöktes fastigheten i samband med myndighetsnämndens sammanträde 
i augusti. Fastigheten befanns fortfarande vara i ovårdat skick med oklippt 
gräs som inte såg ut att ha varit klippt i sommar.  
 
En tomt ska enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen (PBL) hållas i vårdat skick 
och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter 
för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Om den inte bedöms 
uppfylla dessa krav kan nämnden med stöd av 11 kap 19 § och med hänvis-
ning till 8 kap 15 § förelägga om åtgärder som behövs för att fastigheten kan 
anses vara i ett vårdat skick. Ett föreläggande kan med stöd av 11 kap 37 § 
plan- och bygglagen förenas med ett vite enligt 3 eller 4 § lag om viten. 
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
Fastigheten är bevuxen med vegetation som inte regelbundet hålls efter. 
Miljö- och byggkontoret bedömer att fastigheten inte kan anses vara i vårdat 
skick och att det är troligt att skadedjur finner hemvist i det långa gräset. 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 19 § och med hänvisning 
till 8 kap. 15 § plan- och bygglagen förelägga xxxxx xxx xxxxxxx (xxxxxx-
xxxx) att tillse att gräs på fastigheten Heden 1:13 klipps senast 2015-07-01 och  
 
          forts 



 PROTOKOLL 10(28) 
 2014-09-25 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 68 Dnr 0050/14 – 221  forts 
 
HEDEN 1:13 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 

 
därefter årligen minst en gång per månad under sommarperioden juli t.o.m 
september. Föreläggandet förenas med stöd av 3 § lag om viten med ett vite 
om 5 000 kronor som ska utdömas om föreläggandet inte följs. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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(28) 
 2014-09-25 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 69 Dnr 0049/14 - 221 
 
BANMÄSTAREN 4 - KLAGOMÅL AVSEENDE OVÅRDAD 
FASTIGHET - BESLUT ANGÅENDE SKÖTSEL AV FASTIGHET 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Ärendet avvisas.  
 
Upplysningar 
Om tomten i framtiden blir ovårdad kan det bli aktuellt med ett åtgärdsföre-
läggande för att följa plan- och bygglagen. Ett föreläggande kan förenas med 
ett fast eller löpande vite. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
xxxxxx xxxxxxxx har vänt sig till myndighetsnämnden eftersom han inte 
längre vill sköta grannens fastighet, Banmästaren 4. Han har bland annat klippt 
gräset och ansat häcken på fastigheten ända sedan huset revs.  
 
I maj 2014 tillskrevs fastighetsägaren, som bor på annan ort, och uppmanades 
av miljö- och byggkontoret att sköta fastigheten samt att lämna information till 
nämnden hur hon i framtiden avser att sköta fastigheten så att den hålls i ett 
vårdat skick. Hon har inte svarat på skrivelsen från myndighetsnämnden. 
 
Miljö- och byggkontoret har inte kunnat finna något stöd i plan- och bygg-
lagen för åtgärdsföreläggande då tomten inte kan anses ovårdad i nuläget. 
Skulle den i framtiden bli ovårdad finns möjlighet till åtgärdsföreläggande för 
att följa plan- och bygglagen. 
 
Miljö- och byggchefen föreslår därför att ärendet avvisas. 
 
Förslag till beslut 
Beredningen lämnar frågan utan förslag till beslut. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt miljö- och byggchefens förslag, vilket 
nämnden bifaller. 
_____  
 

Beslutet skickas till 
xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

Fastighetsägare: 

xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx 



 PROTOKOLL 12(28) 
 2014-09-25 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 70 Dnr 0037/14 - 221 
 
VISTHEDEN 1:71 - FÖRELÄGGANDE ATT HÅLLA TOMTEN I 
VÅRDAT SKICK - BESLUT OM VITE 

 
 
 
 
 
 

Myndighetsnämndens beslut 
Ärendet tas inte upp till behandling då tiden för tidigare beslutat föreläggande 
inte har gått ut. 
_____  

 



 PROTOKOLL 13(28) 
 2014-09-25 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 71 Dnr 0064/13 - 228 
 
VISTHEDEN 1:75 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD BYGGNAD - 
BESLUT OM VITE 

        0471/2007 228 
 
Myndighetsnämndens beslut 
Ansöka hos mark och miljödomstolen om utdömande av vite för månaderna 
juli, augusti och september 2014, enligt tidigare föreläggande. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Myndighetsnämnden besökte den 21 augusti 2014 fastigheten Vistheden 1:75 
och konstaterade att inga åtgärder var vidtagna på fastigheten. xxxx xxxxxxx 
xxxxxxx xxxxx har tidigare förelagts vid ett löpande vite om 10 000 kronor 
för varje påbörjad månad att riva bort eller rusta upp bostadshuset på fastig-
heten. Vitet ska dömas ut för varje påbörjad månad som förelagda åtgärder 
inte är vidtagna. Fastigheten besöktes 2014-09-12 och arbetet var fortfarande 
inte påbörjat. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Ansöka hos mark- och miljödomstolen om utdömande av vite för månaderna 
juli, augusti och september 2014, enligt tidigare föreläggande. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 

Beslutet skickas till 
Mark- och miljödomstolen enligt särskild mall samt bifogas tidigare beslut i 
ärendet 
 
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 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(28) 
 2014-09-25 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 72 Dnr 0056/14 - 231 
 
ÄLVSBYN 27:23 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS FÖR 
NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 

        0477/2014 231 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Avslå ansökan om bygglov med stöd av 2 kap 11 § plan- och bygglagen (PBL) 
eftersom marken inte får bebyggas på grund av strandskyddsbestämmelserna i 
7 kap miljöbalken. 
 
Avslå ansökan om strandskyddsdispens med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken 
eftersom särskilda skäl för dispens saknas. 
 
Uppdra till miljö- och byggchefen att peka ut lämpligt område i Nygård för 
detaljplan och att lyfta detta ärende till kommunstyrelsen för planbesked. 
 
 
Handläggningsavgift 5 504 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning nedan. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostads-
hus på fastigheten Älvsbyn 27:23 har inkommit till miljö- och byggkontoret. 
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
inom område för sammanhållen bebyggelse. Älvsbyns kommuns översikts-
plan pekar ut området som lämpligt för förtätning av bostäder och småföre-
tag. Området ligger också inom riskområde för översvämning och skred. 
 
Aktuell del av fastigheten omfattas av strandskydd och ligger utanför område 
för LIS.  
 
Sökanden åberopar i sin ansökan om strandskyddsdispens de särskilda skälen 
att området är ianspråktaget, att området behöver tas i anspråk för att till-
godose ett annat mycket angeläget intresse och att byggnaden bidrar till 
utvecklingen av landsbygden. 
 
I bilagan till strandskyddsdispens bedömer sökanden att etableringen inte 
kommer att försvåra passage till stranden och att strandlinjen lämnas fri. I  
          forts 
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MYN § 72 Dnr 0056/14 – 231  forts 
 
ÄLVSBYN 27:23 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS FÖR 
NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 

 
skrivelsen lyfter man också fram att nyetablering av företag i glesbygds-
områden bidrar till arbetstillfällen och utveckling av landsbygden. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har hittills 
inkommit.  
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Myndighetsnämnden har 2012-05-10, § 33, behandlat ett förhandsbesked på 
samma fastighet med en något annorlunda placering. Nämnden avslog då 
ansökan med hänvisning till att det saknades särskilda skäl för strandskydds-
dispens. Man rekommenderade då sökanden att upprätta en detaljplan och 
därigenom upphäva strandskyddet, men också för att utreda markens lämp-
lighet i fråga om risk för översvämning och stabiliteten i skredriskområden. 
 
När det gäller det särskilda skälet ianspråktagen mark framgår det i Natur-
vårdsverkets vägledning, s 51, (2009:4) att jordbruksmark inte kan anses vara 
ianspråktagen eftersom tillgängligheten bara är begränsad under växt-
säsongen. 
 
Angående skälet ”ett annat mycket angeläget intresse” (s 58) ska detta skäl 
användas i ärenden med mycket speciella omständigheter och särskilt restrik-
tivt när det gäller enskilda intressen. Miljö- och byggkontoret bedömer att 
detta särskilda skäl inte är aktuellt i detta ärende. 
 
När det gäller skälet om utveckling av landsbygden kan detta särskilda skäl 
endast användas inom utpekade LIS-områden i översiktsplanen. Eftersom 
fastigheten inte omfattas av LIS-område kan därför inte detta särskilda skäl 
användas. 
 
Miljö- och byggkontoret bedömer därför att det saknas särskilda skäl för 
dispens från strandskyddsbestämmelserna och ansökan bör avslås, med 
stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken. 
 
Av 2 kap 11 § plan- och bygglagen (PBL) framgår att tillstånd enligt andra 
lagar ska samordnas med handläggningen enligt PBL för att undvika dubbel-
arbete. I och med att strandskyddsdispens inte kan lämnas i ärendet går det 
därmed inte att lämna bygglov för ansökt placering. Bygglov bör därför 
avslås. 
 
          forts 
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ÄLVSBYN 27:23 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS FÖR 
NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 

 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens med bilaga, situationsplan, 
planritning, fasadritning, fotografier 
 
Beredningens förslag till beslut 
Avslå ansökan om bygglov med stöd av 2 kap 11 § plan- och bygglagen (PBL) 
eftersom marken inte får bebyggas på grund av strandskyddsbestämmelserna i 
7 kap miljöbalken. 
 
Avslå ansökan om strandskyddsdispens med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken 
eftersom särskilda skäl för dispens saknas. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.  
 
Dessutom föreslår ordföranden att miljö- och byggchefen får i uppdrag att 
peka ut lämpligt område i Nygård för detaljplan och att lyfta detta ärende till 
kommunstyrelsen. Nämnden bifaller förslaget. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 

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. 
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KORSTRÄSK 1:32 – FÖRELÄGGANDE AVSEENDE ÅTGÄRD AV 
AVLOPPSANLÄGGNING - OMPRÖVNING AV ÄRENDET 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja förlängning av tiden för anläggandet av nytt avlopp fram till  
2015-10-31 enligt ansökan.  
 
Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 7 §, 
förelägga xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx-xxxx) och xxxx xxxxxx 
xxxxxxxx (xxxxxx-xxxx) att efter inflyttning i huset på fastigheten låta tömma 
slamavskiljaren minst var tredje månad fram till dess att den nya anläggningen 
är i drift. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
xxxx xxxxxxxx har lämnat in en ansökan om omprövning av nämndens beslut 
angående föreläggande om inrättande av avloppsanordning på fastigheten 
Korsträsk 1:32. Han vill få längre tid på sig för att tillsammans med grannar 
göra en så bra anläggning som möjligt ur miljösynpunkt. Tre fastigheter avses 
anslutas till den nya anläggningen som enligt ansökan ska vara klar 2015-10-31. 
 
Enligt telefonsamtal med xxxxxxxx kommer familjen att flytta in i huset först 
under vintern 2014/2015. 
 
Förslag till beslut 
Beredningen föreslår nämnden bevilja förlängning av tiden för anläggandet av 
nytt avlopp fram till 2015-10-31 enligt ansökan.  
 
Nämnden förelägger med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning 
till 9 kap 7 §, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx-xxxx) och xxxx 
xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxx) att efter inflyttning i huset på fastigheten låta 
tömma slamavskiljaren minst var tredje månad fram till dess att den nya 
anläggningen är i drift. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx 
xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx 
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KORSTRÄSK 1:32 – FÖRELÄGGANDE AVSEENDE ÅTGÄRD AV 
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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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MYN § 74 Dnr 0055/14 - 409 
 
TILLSYNS- OCH KONTROLLRAPPORT FÖR PERIODEN  
2014-07-28 - 2014-09-01 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar tillsyns- och kontrollrapport för perioden 
28 juli t o m 1 september 2014, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Lägga rapporten till handlingarna. 

 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
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MYN § 75 Dnr 0054/14 - 445 
 
FREJ 3 - KLAGOMÅL HÄLSOSKYDD 

        0375/2014 HÄL 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 9 § miljö-
balken förbjuda att byggnaden på fastigheten Frej 3 hyrs ut till hyresgäster 
från och med den 31 oktober 2014 till dess att bristerna som påpekats i 
inspektionsrapporten är åtgärdade. 

Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen och med hänvisning till 8 kap 
14 § plan- och bygglagen, förelägga xxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxx-xxxx) att 
senast 2014-12-31 rusta upp eller riva bostadshuset på fastigheten Frej 3.  

Föreläggandet om upprustning eller rivning förenas med stöd av 2-3 §§ lagen 
om viten, med ett vite om 160 000 kronor, som ska utdömas om föreläggan-
det inte följs. 

 
Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighets-
registrets inskrivningsdel.  
 
Upplysningar 
Myndighetsnämnden kan upphäva beslutet efter att ett bevis på godkänd 
besiktning ur hälsoskyddssynpunkt som genomförts av sakkunnig har redo-
visats till nämnden. 
_____ 
 

Sammanfattning av ärendet 

Hyresgäster har vid två tillfällen hört av sig och klagat över att byggnaden på 
fastigheten Frej 3 är mögelskadad. Vid inspektion på platsen 2014-07-04 
konstaterades allvarliga brister som varken är tillfälliga eller ringa och därför 
medför att byggnaden utgör en olägenhet för människornas hälsa. Det finns 
synliga tecken på fuktskador i lägenheter, på fasader och i källaren och det 
påträffades allvarliga brister i de fasta elinstallationerna. Hyresgästerna är 
uppsagda till den 31 oktober 2014. Därefter uppger fastighetsägaren xxxx 
xxxxxxxxx xxxx att byggnaden eventuellt kan komma att rivas.  
 

Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 

Enligt 9 kapitlet 9 § miljöbalken ska bostäder brukas på ett sådant sätt att 
olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra 
         forts 
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FREJ 3 - KLAGOMÅL HÄLSOSKYDD 

 
och andra skadedjur. Ägare ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för 
att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. 
 
Byggnadens nuvarande skick är sådant att det utgör en allvarlig olägenhet för 
människors hälsa eftersom människor som vistas regelbundet i fuktskadade 
inomhusmiljöer riskerar att få kroniska besvär. Förbudet föreslås börja gälla 
från och med den 31 oktober 2014.  
 
Om huset inte ska rivas behöver det en omfattande renovering för att säker-
ställa att byggnaden inte utgör en olägenhet för människors hälsa för framtida 
hyresgäster.  

Beredningens förslag till beslut 

Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med 
hänvisning till 9 kap 9 § miljöbalken, att förbjuda att byggnaden på fastig-
heten Frej 3 hyrs ut till hyresgäster från och med den 31 oktober 2014 till 
dess att bristerna som påpekats i inspektionsrapporten är åtgärdade. 

Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen 
och med hänvisning till 8 kap 14 § plan- och bygglagen, att förelägga xxxx 
xxxxxxxxx xxxx (xxxxxx-xxxx) att senast 2014-12-31 rusta upp eller riva 
bostadshuset på rubricerad fastighet. Nämnden beslutar att föreläggandet om 
upprustning eller rivning ska förenas med stöd av 2-3 §§ lagen om viten, med 
ett vite om 160 000 kronor, som ska utdömas om föreläggandet inte följs. 

 
Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighets-
registrets inskrivningsdel.  
 

Beslutsunderlag 

Inspektionsrapport 2014-07-04 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 

Beslutet skickas till 

xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
 
       forts 



 PROTOKOLL 22(28) 
 2014-09-25 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 75 Dnr 0054/14 – 445  forts 
 
FREJ 3 - KLAGOMÅL HÄLSOSKYDD 

 
 
 
 

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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MYN § 76 Dnr 0053/14 - 469 
 
ICA SUPERMARKET - BEGÄRAN OM UPPDELNING AV 
KONTROLLAVGIFT AVSEENDE LIVSMEDELSKONTROLL 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Kontrollavgift för 2014 för den livsmedelsverksamhet som bedrevs på fastig-
heten Svalan 8 efterskänks. 
 
Kontrollavgift för 2014 debiteras efter genomförd riskklassificering för verk-
samheten på fastigheten Leken 10. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
ICA Supermarket har genom Ulf Burström inkommit med en begäran om att 
få dela upp årets kontrollavgift eftersom butiken byter lokal och företaget 
byter organisationsnummer. Företagen vill dela upp avgiften på så vis att 
bolaget som drivit livsmedelsverksamhet i den gamla lokalen på fastigheten 
Svalan 8 betalar 9/12 av kontrollavgiften för helåret och det bolag som driver 
verksamhet i den nya lokalen på fastigheten Leken betalar resterande del. 
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
Enligt livsmedelslagstiftningen ska en verksamhet betala kontrollavgift till 
tillsynsmyndigheten utifrån den riskklassificering som görs. Nedsättning av 
kontrollavgift kan enligt taxan ske av myndighetsnämnden om det finns 
särskilda skäl. I Livsmedelsverkets vägledning anges följande som särskilda 
skäl: 

a) Typ av företag och relevanta riskfaktorer  
b) Särskilda omständigheter för företag med liten produktion  
c) Traditionella metoder som används för produktion, bearbetning och 
distribution  
d) Behoven hos de företag som är lokaliserade i regioner med särskilda 
geografiska begränsningar. 
 
Eftersom verksamheten på fastigheten Svalan 8 har upphört (inte har någon 
produktion) och det finns kvar debiterad kontrolltid från 2013 som inte har 
använts för kontroll anser miljö- och byggkontoret att avgiften för 2014 helt 
bör efterskänkas.  
 
För den nya verksamheten på fastigheten Leken 12 har riskklassificering ännu 
inte gjorts. Avgift kan debiteras först när beslut om riskklass och kontrollavgift 
för den nya verksamheten är fattat.  
          forts 
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ICA SUPERMARKET - BEGÄRAN OM UPPDELNING AV 
KONTROLLAVGIFT AVSEENDE LIVSMEDELSKONTROLL 

 
Förslag till beslut 
Kontrollavgift för 2014 för den livsmedelsverksamhet som bedrevs på fastig-
heten Svalan 8 efterskänks. 
 
Kontrollavgift för 2014 debiteras efter genomförd riskklassificering för verk-
samheten på fastigheten Leken 10. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet sänds till 
ICA Supermarket, Ulf Burström, Skolgatan 17, 942 31 Älvsbyn 
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MYN § 77 Dnr 0010/14 - 511 
 
KLAGOMÅL ÖVER LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM 
FÖRBUD MOT TRAFIK I NORDVÄSTLIG RIKTNING EFTER 
SKOLGATAN 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Ändring av nu gällande trafikföreskrift så att hela Östermalmsleden ska vara 
huvudled. Samtidigt upphävs lokala trafikföreskrifter om enkelriktning av 
Skolgatan.  
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
ICA har i september öppnat en ny livsmedelsbutik med infart vid Skolgatan i 
Älvsbyn. I samband med invigningen sattes skyltar upp i enlighet med nyligen 
beslutad föreskrift om enkelriktning av gatan som börjar gälla den 1 oktober. 
Efter klagomålet har skyltarna övertäckts då föreskriften inte har trätt i kraft. 
 
Motivet till nämndens beslut om föreskrifter är den ökning av trafik som sker 
på Skolgatan och att korsningen Skolgatan – Östermalmsleden sedan tidigare 
inte är optimal när det gäller sikt på grund av marklutningen på Östermalms-
leden.  
 
ICA önskar att nämnden omprövar beslutet om enkelriktning då de vill att 
kunderna ska kunna köra direkt ut mot centrum varför ärendet lyfts åter till 
trafiknämnden. 
 
Förslag till beslut 
Ärendet var inte med på beredningen. 
 
Myndighetsnämnden 
I anslutning till sammanträdet informerar Bernt Gellerbrant, Älvsbyns Energi 
AB, om trafiksituationen vid ICA och olika alternativ för att lösa frågan. 
 
Ordföranden föreslår ändring av nu gällande trafikföreskrift så att hela 
Östermalmsleden ska vara huvudled. Samtidigt upphävs lokala trafikföre-
skrifter om enkelriktning av Skolgatan. Nämnden bifaller förslaget. 
_____ 
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LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM TIDSBEGRÄNSAD 
PARKERING OCH HANDIKAPPARKERINGAR EFTER 
STORGATAN OCH HANTVERKARGATAN 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Anta lokala trafikföreskrifter för reglering av parkeringstid samt handikapp-
parkeringar efter Storgatan och Hantverkargatan enligt bilagor. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Eftersom lokala trafikföreskrifter saknas för tidsbegränsade parkeringar och 
handikapparkeringar efter Storgatan och Hantverkargatan har nämnden att 
besluta om lokala föreskrifter som reglerar detta. 
 
Förslag till beslut 
Anta lokala trafikföreskrifter för reglering av parkeringstid samt handikapp-
parkeringar efter Storgatan och Hantverkargatan enligt bilagor. 
 
 
Bilagor: 
1. Lokala trafikföreskrifter om tidsbegränsad parkering efter Storgatan 

mellan Nygrensvägen och Nyvägen 
2. Lokala trafikföreskrifter om tidsbegränsad parkering efter Hantverkar-

gatan mellan Storgatan och Skolgatan 
3. Lokala trafikföreskrifter om handikapparkeringar efter Storgatan och 

Hantverkargatan 
 
 
Myndighetsnämnden 
I anslutning till sammanträdet informerar Bernt Gellerbrant, Älvsbyns Energi 
AB, om parkeringsituationen i centrala Älvsbyn. 
 
Ordföranden föreslår besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
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LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM FÖRBUD MOT TRAFIK 
MED FORDON I SYDVÄSTLIG RIKTNING EFTER ÄLVÅSVÄGEN 

        0488/2014 511 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Införa tillfällig enkelriktning av Älvåsvägen mellan Lövgatan och Barrgatan 
tills en permanent lösning avseende parkeringsplatser sker.  
 
Nämnden föreslår att kommunstyrelsen, i samband med planering för 
centrum, ser över möjligheten att tillskapa fler parkeringsplatser i anslutning 
till Lomtjärnsparken.  
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret har fått in klagomål över trafiksituationen på Älvås-
vägen eftersom det uppstår konflikter med parkerade fordon och trafik som 
ska passera.  
 
Älvåsvägen används för parkering av besökande, dels till Lomtjärnsparken 
och dels till äldreboendet Nyberga, och andra verksamheter i området. För 
närvarande råder brist på markerade parkeringsplatser i området för de olika 
verksamheterna varför parkering sker på gatan.  
 
Älvåsvägen sammanfaller med Barrgatan vid Nyberga. Gatan svänger ganska 
snävt i övergången. När många fordon är parkerade längs Älvåsvägen, ibland 
ända fram till där gatan svänger, har de som gör omkörning mycket begrän-
sad sikt för att upptäcka mötande fordon. Fordon som kör i sydvästlig rikt-
ning från Nyberga efter Älvåsvägen har kraftigt skymd sikt i korsningen med 
Lövgatan på grund av tomtens höjd och gaska tät vegetation i korsningen. 
 
Atlernativ 1 
För att enkelt kunna höja trafiksäkerheten på Älvåsvägen, utan att minska 
antalet parkeringsplatser, föreslår miljö- och byggkontoret att Älvåsvägen 
enkelriktas mellan Lövgatan och Barrgatan genom lokal trafikföreskrift. Då 
kan även snedställda parkeringar anordnas på gatans sydöstra sida mot 
Lomtjärnsparken som ökar antalet parkeringsplatser.  
 
Nackdelen med förslaget är att trafiken på Barrgatan och Lövgatan kan 
komma att öka något då fordon som idag kör i sydvästlig riktning efter 
Älvåsvägen istället måste trafikera Lövgatan. De fastigheter som har utfart  
 
          forts 
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LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM FÖRBUD MOT TRAFIK 
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mot Älvåsvägen får ca 500 meter längre körsträcka. För Nybergas personal 
och anhöriga blir körsträckan ca 400 meter längre när de ska lämna boendet. 
 
Alternativ 2 
Ett alternativt förslag från miljö- och byggkontoret är att parkering förbjuds 
efter Älvåsvägen från och med tomtgränsen mellan fastigheterna Almen 16 
och Almen 17 och fram till Barrgatan, där det sedan tidigare är förbjudet att 
parkera. Det innebär en förlängning av den nuvarande sträcka där parkerings-
förbud gäller med ca 40-50 meter. 
 
Nackdelen med förslaget är att det blir färre parkeringar för besökande till de 
olika verksamheterna. Tillgängligheten för bilburna personer med funktions-
hinder till Lomtjärnsparken och verksamhet på fastigheten Almen 16 blir 
också sämre då de får längre väg från sitt fordon och fram till målpunkten. 
Om antalet parkeringsplatser ska vara oförändrat behöver en ny parkering 
iordningställas. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Beredningen lämnar frågan öppen för nämnden att besluta. 
 
Myndighetsnämnden 
I anslutning till sammanträdet informerar Bernt Gellerbrant, Älvsbyns Energi 
AB, om parkeringsituationen vid Lomtjärnsparken/Älvåsvägen. En tillfällig 
lösning kan vara enkelriktning av Älvåsvägen. 
 
Ordföranden föreslår en tillfällig enkelriktning av Älvåsvägen mellan Lövgatan 
och Barrgatan tills en permanent lösning avseende parkeringsplatser sker. 
Nämnden bifaller förslaget. 
 
Nämnden föreslår att kommunstyrelsen, i samband med planering för 
centrum, ser över möjligheten att tillskapa fler parkeringsplatser i anslutning 
till Lomtjärnsparken.  
_____  
 
 

 


