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 PROTOKOLL 2(23) 
 2014-12-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 96 Dnr 0001/14 - 200 
 
DELGIVNINGAR MYN 2014-12-11 

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

 Beslut som gäller överklagan av myndighetsnämndens delegationsbeslut om 
parkeringstillstånd för rörelsehindrad (Lst 258-11471-14)   489/14, 516 
 

 Beslut som gäller överklagan av myndighetsnämndens delegationsbeslut om 
parkeringstillstånd för rörelsehindrad (Lst 258-12275-14)   529/14, 516 

 
Förvaltningsrätten i Luleå 

 Dom i ärende om överklagande av myndighetsnämndens beslut om före-
läggande enligt strålskyddslagen (Mål nr 2773-13)     Dnr 59/13-408   
344/13 HSK 

 
Tillväxtverket 

 Röster från hotell- och restaurangbranschen – Om hur några företagare 
inom hotell- och restaurangbranschen upplever regler och bemötande från 
myndigheter 

 Rådgivning inom livsmedelskontrollen – Tillväxtverket och Livsmedels-
verket 

 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisade handlingar. 

 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 3(23) 
 2014-12-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 97 Dnr 0002/14 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MYN 2014-12-11 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsrapport för perioden 7 oktober 
t o m 17 november 2014, enligt bilaga. 
 
Tillstånd för hantering av brandfarlig vara (dnr 47/14, 179)  

delegat Roger Bohman, brandinspektör 
 
- Teracom AB – Pålsträsk 13:1 
- Älvsby flygklubb – Älvsbyn 27:44 
 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 4(23) 
 2014-12-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 98 Dnr 0063/13 - 221 
 
VISTHEDEN 1:150 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 

        0364/2013 221 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Under förutsättning att länsstyrelsen inte upphäver nämndens beslut om före-
läggande beslutar nämnden 

1. bevilja förlängning av tiden för när bostadshuset på den rubricerade 
fastigheten ska vara upprustat i enlighet med föreläggandet från den 21 
augusti 2014 till och med 2015-06-30, 

2. att det datum när vitet för varje påbörjad månad efter 2015-06-30 ska 
börja löpa om föreläggandet per den 21 augusti 2014 inte är uppfyllt, 
ändras till 2015-07-01 samt,  

3. att inte ändra vitesbeloppet. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Myndighetsnämnden beslutade 22 augusti 2013 att förelägga xxx xxxxxxx 
xxxxxxxx att rusta upp eller riva bostadshuset på hans fastighet i Vistträsk, 
Vistheden 1:150. 
 
Vid nämndens sammanträde den 21 augusti 2014 beslutade nämnden om ett 
nytt föreläggande att bostadshuset senast den 30 november 2014 skulle rustas 
upp eller rivas eftersom ingenting hade hänt på fastigheten. Föreläggandet 
förenades med ett löpande vite om 10 000 kronor för varje påbörjad månad 
efter den 1 december 2014 som föreläggandet inte följts.  
 
Eftersom inget delgivningskvitto inkom från det första föreläggandet 
beslutade miljö- och byggchefen att delgivning denna gång skulle ske med 
stämningsman. Beslutet delgavs två månader efter att Polismyndigheten tog 
emot begäran. Tiden för åtgärd på fastigheten som återstod blev därför 
kortare än en månad. 
 
Beslutet om föreläggandet avseende upprustning eller rivning av bostadshuset 
på fastigheten är överklagat. Som skäl för överklagan är att tiden är för kort 
för att föreläggandet ska kunna följas. Även vitesbeloppet är överklagat och 
xxxxxxxx vill att vitesbeloppet ska vara en symbolisk summa. Han har i sin 
överklagan angett att han vill utföra arbetet under sommaren då sockeln 
behöver åtgärdas. Under vintern är hans arbetsbelastning stor då han har 
långa arbetsdagar med renskötseln.  
 
          forts 



 PROTOKOLL 5(23) 
 2014-12-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 98 Dnr 0063/13 – 221  forts 
 
VISTHEDEN 1:150 - KLAGOMÅL ÖVER OVÅRDAD FASTIGHET 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Eftersom genomförandetiden blev mindre än en månad är det miljö- och 
byggchefens bedömning att ytterligare tid behöver beviljas för åtgärden. Den 
tiden bör dock begränsas till som längst 2015-06-30 och att vitet börjar löpa 
från den 1 juli 2015. Vitesbeloppet föreslås oförändrat eftersom det annars 
inte bedöms ha någon verkan. 
 
Förslag till beslut (ärendet var inte med på beredningen) 
Under förutsättning att länsstyrelsen inte upphäver nämndens beslut om före-
läggande beslutar nämnden 

1. bevilja förlängning av tiden för när bostadshuset på den rubricerade 
fastigheten ska vara upprustat i enlighet med föreläggandet från den 21 
augusti 2014 till och med 2015-06-30, 

2. att det datum när vitet för varje påbörjad månad efter 2015-06-30 ska 
börja löpa om föreläggandet per den 21 augusti 2014 inte är uppfyllt, 
ändras till 2015-07-01 samt,  

3. att inte ändra vitesbeloppet. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Norrbottens Län, Rättsenheten, 971 86 Luleå 
 
samt rekommenderat med förkortad liggetid till 
xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

Hur man överklagar 

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

 



 PROTOKOLL 6(23) 
 2014-12-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 99 Dnr 0077/14 - 221 
 
ÄLVSBYN 25:61 OCH 25:104 - BYGGNATION INNAN START-
BESKED 

        0600/2014 221 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Avgiften sätts ned till 11 330 kronor då nämnden enligt plan- och bygglagen 
9 kap 53 a § har möjlighet att sätta ned avgiften till hälften eller en fjärdedel, 
ifall avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. 
Dessutom har fastighetsägaren själv meddelat överträdelsen till miljö- och 
byggkontoret.  
 
 
Upplysningar 
Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader från att beslutet har 
delgetts (11 kap 61 § PBL). 
 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning nedan. 
_____  
 
         
Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren till fastigheten Älvsbyn 25:104 inkom med en ansökan om 
bygglov för nybyggnad av carport, 2013-10-07. Sökanden önskade då att 
myndighetsnämnden skulle avvakta med bygglovet, eftersom byggnaden 
delvis skulle placeras på mark som sökanden inte ägde. Myndighetsnämnden 
har därefter avvaktat klartecken från sökanden. 
 
Myndighetsnämnden mottog, 2014-11-18, en ny ansökan om bygglov på ett 
garage med samma placering som carporten i den tidigare inlämnade ansökan. 
I samband med bygglovet bifogades en skrivelse där det bland annat framgick 
att carporten redan har byggts. Köpet av den intilliggande marken (Älvsbyn 
25:61) har slutförts. I den del där sökanden hänvisar till ett positivt förhands-
besked från byggnadsinspektören, så har information getts avseende möjlig-
heten att få ett positivt bygglov. Något godkännande att påbörja byggnads-
arbetena har inte getts. 
 
Sökanden har informerats på telefon, 2014-11-20, om att ärendet kommer att 
tas upp till behandling vid myndighetsnämndens nästa sammanträde. Denne 
fick också information om möjligheten att inkomma med synpunkter innan 
sammanträdet. 
 
 
          forts 



 PROTOKOLL 7(23) 
 2014-12-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 99 Dnr 0077/14 – 221  forts 
 
ÄLVSBYN 25:61 OCH 25:104 - BYGGNATION INNAN START-
BESKED 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL) krävs bygglov för nybyggnader. 
Aktuell fastighet ligger inom detaljplanelagt område och det finns inga sär-
skilda lättnader i bygglovsplikten. Enligt 11 kap 51 § PBL framgår att om 
någon bryter mot bestämmelserna i 8 – 10 kap PBL … ska tillsynsmyndig-
heten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter i 9 kap 
plan- och byggförordningen (PBF). Av 9 kap 6 § 2 PBF framgår att bygg-
sanktionsavgiften för att påbörja en nybyggnad av komplementbyggnad som 
kräver lov enligt 9 kap 2 § PBL, innan byggnadsnämnden gett startbesked, är 
0,25 prisbasbelopp (pbb) med ett tillägg av 0,005 pbb per kvadratmeter av 
byggnadens sanktionsarea. 
 
Sanktionsarean beräknas som bruttoarean minus 15 kvm, i det här fallet  
68 kvm – 15 = 53 kvm. 
 
Prisbasbeloppet för år 2014 är 44 000 kr. 
 
Sanktionsavgiften blir alltså:  
(44 000 * 0,25) + (0,005 * 53 * 44 000) = 22 660 kronor. 
 
Byggnadsnämnden har, enligt 9 kap 53 a § PBL möjlighet att sätta ned 
avgiften i ett enskilt fall om ”avgiften inte står i rimlig proportion till den 
överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en 
fjärdedel. 
 
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra 
skäl kan anses vara av mindre allvarlig art”. 
 
Med ledning av vad fastighetsägaren framför i sin skrivelse bedömer miljö- 
och byggkontoret att det inte finns några godtagbara skäl att sätta ned sank-
tionsavgiften.  
 
Beslutsunderlag 
Fastighetsägarens skrivelse. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Ta ut byggsanktionsavgift med stöd av 11 kap 51 § plan- och bygglagen. 
Beloppet fastställs till 22 660 kronor enligt 9 kap 6 § plan- och byggför-
ordningen.          Forts 



 PROTOKOLL 8(23) 
 2014-12-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 99 Dnr 0077/14 – 221  forts 
 
ÄLVSBYN 25:61 OCH 25:104 - BYGGNATION INNAN START-
BESKED 

 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att avgiften sätts ned till 11 330 kronor då nämnden 
enligt plan- och bygglagen 9 kap 53 a § har möjlighet att sätta ned avgiften till 
hälften eller en fjärdedel, ifall avgiften inte står i rimlig proportion till den 
överträdelse som har begåtts. Dessutom har fastighetsägaren själv meddelat 
överträdelsen till miljö- och byggkontoret. Nämnden bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
Beslutet skickas till 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 9(23) 
 2014-12-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 100 Dnr 0076/14 - 231 
 
MUSKUS 7:3 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS FÖR 
NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS OCH GARAGE 

        0560/2014 231 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen. 
Bevilja dispens från 7 kap miljöbalken (strandskydd) med stöd av 7 kap 18 b § 
miljöbalken. Som särskilt skäl åberopas 7 kap 18 c § 1. 
Tomtplatsavgränsningen sammanfaller med fastighetsgränserna. 
 
 
Handläggningsavgift 20 488 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Kontrollansvarig för byggnationerna är Stig Wikström, c/o Norrlands grund-
montering AB, Norrabyvägen 40, 942 34 Älvsbyn 
 
Tekniskt samråd ska genomföras. 
 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
Följande handlingar ska lämnas in innan startbesked meddelas: 
- Kontrollplan (upprättas lämpligen tillsammans med kontrollansvarig) 
- Redovisning av golv-, vägg-, och takkonstruktion 
- Bevis om färdigställandeskydd 
 
Om befintligt bostadshus ska rivas ska anmälan och kontrollplan lämnas in 
till myndighetsnämnden innan rivning påbörjas. 
 
För nybyggnad av enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från miljö-
kontoret. 
 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de har fått del av beslutet 
om de tänker överpröva beslutet om strandskyddsdispens. 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen då lovet har vunnit laga kraft. 
 
Bygg- och rivningsavfall ska hanteras och tas omhand på sådant sätt att olika 
material kan tas omhand var för sig. 
_____ 
 
          forts 



 PROTOKOLL 10(23) 
 2014-12-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 100 Dnr 0076/14 – 231  forts 
 
MUSKUS 7:3 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS FÖR 
NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS OCH GARAGE 

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov och strandskyddsdipens för nybyggnad av enbostads-
hus och garage på fastigheten Muskus 7:3 har inkommit till myndighets-
nämnden.  
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
utanför område för sammanhållen bebyggelse. 
 
Fastigheten omfattas av strandskydd och ligger inte inom område för LIS. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 2 och 8 kap plan- och bygglagen. Några 
andra hinder mot byggnationerna bedöms inte föreligga. 
 
Fastigheten är tidigare bebyggd med ett fritidshus och flera komplementbygg-
nader. Det nya bostadshuset kommer att placeras ca 20 meter längre från 
stranden än det befintliga. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus och nybygg-
nad av ett garage har beviljats 1977-01-13. 
 
Miljö- och byggkontoret gör därför bedömningen att fastigheten är ianspråk-
tagen och uppfyller det särskilda skälet i 7 kap 18 c § 1 miljöbalken. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens, situationsplan, plan- och 
fasadritning 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen. 
Bevilja dispens från 7 kap miljöbalken (strandskydd) med stöd av 7 kap 18 b § 
miljöbalken. Som särskilt skäl åberopas 7 kap 18 c § 1. 
Tomtplatsavgränsningen sammanfaller med fastighetsgränserna. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
          forts 



 PROTOKOLL 11(23) 
 2014-12-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 100 Dnr 0076/14 – 231  forts 
 
MUSKUS 7:3 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS FÖR 
NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS OCH GARAGE 

 
Beslutet skickas till 
xxxx xxxxxxxxx och xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Stig Wikström, c/o Norrlands grundmontering AB, Norrabyvägen 40 
942 34 Älvsbyn 
 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, 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 12(23) 
 2014-12-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 101 Dnr 0082/14 - 255 
 
SAMRÅD OM LUFTLEDNING FÖR ANSLUTNING AV MARK-
BYGDENS VINDKRAFTPARK ETAPP 2 

 
Myndighetsnämndens beslut  
Myndighetsnämnden yttrar sig till Svevind AB enligt bilaga. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Svevind AB har inkommit med ett samrådsunderlag avseende ny luftledning 
för eldistribution från Markbygdens vindkraftpark etapp 2.  
 
Ärendet var inte med på beredningen. 
 
Ett förslag till yttrande presenteras vid sammanträdet. Ett par ändringar görs. 
 
 
Förslag till beslut 
Nämnden yttrar sig enligt bilaga.  
 
Myndighetsnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redogör för upprättat yttrande.  
 
Ordföranden föreslår att myndighetsnämnden yttrar sig enligt förslaget, vilket 
nämnden bifaller. 
_____  
 
 
 



 PROTOKOLL 13(23) 
 2014-12-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 102 Dnr 0070/14 - 400 
 
SAMMANTRÄDESPLAN 2015 FÖR MILJÖ- OCH BYGG-
NÄMNDEN 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Anta sammanträdesplan för 2015 enligt nedan. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 
2015 för miljö- och byggnämnden, enligt nedan. 
 

Sammanträdesplan för miljö- och byggnämnden 2015 

 

Sammanträdesdag Beredning Sista inlämningsdag Fasta punkter 

2015-01-29  Res 2015-01-13 2015-01-07  

2015-03-05  Utb 2015-02-16 2015-02-09 Årsredovisning 2014 

2015-04-09 2015-03-23 2015-03-16  

2015-05-13 2015-04-27 2015-04-20 Tertialrapport 

2015-06-18 2015-06-02 2015-05-26  

2015-07-23  Res 2015-07-06 2015-06-29  

2015-08-27  2015-08-10 2015-08-03  

2015-10-01  Utb 2015-09-14 2015-09-07 Tertialrapport 

2015-11-05  Res 2015-10-19 2015-10-12  

2015-12-10 2015-11-23 2015-11-16 Uppföljning 2015  
Tillsynsplan för 2016 
Måldokument 2016 
Indexjustering taxor 

 
Res = reservsammanträden som hålls om de behövs för att klara handläggningstiderna 
Utb = Utbildning av ledamöterna i samband med sammanträdet 
 
           forts 



 PROTOKOLL 14(23) 
 2014-12-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 102 Dnr 0070/14 – 400  forts 
 
SAMMANTRÄDESPLAN 2015 FÖR MILJÖ- OCH BYGG-
NÄMNDEN 

 
 

Nämndens sammanträden samt beredning hålls i sammanträdesrummet Älven 
(plan 2 förvaltningsbyggnaden) och börjar klockan 9.00. 
 
Den som har förhinder att delta ska i god tid anmäla detta till nämndens 
sekreterare så att ersättare kan kallas. 
 
 

Förslag till beslut 
Anta sammanträdesplan för 2015 enligt förslaget. 
 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
 



 PROTOKOLL 15(23) 
 2014-12-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 103 Dnr 0078/14 - 400 
 
UPPFÖLJNING TILLSYNSPLANER 2014 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Tillskriva kommunfullmäktige med anledning av att nämnden inte har kunnat 
utföra tillsyn enligt nämndens tillsynsplan då det saknas tillräckliga resurser. 
Nämnden anser att kontroll och tillsyn som verksamheter betalat för ska ut-
föras till 100 %.  
 
I övrigt läggs redovisningen till handlingarna. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchefen redovisar på sammanträdet statistik över hur det hittills 
under året har gått med kontroll och tillsyn inom de olika lagområdena som 
underlag för tillsyns- och kontrollplanerna som ska antas för 2015. En slut-
redovisning av årets kontroll och tillsyn sker vid miljö- och byggnämndens 
första sammanträde 2015.  
 
Ärendet var inte med på beredningen. 
 
Förslag till beslut 
Lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Myndighetsnämnden 
Miljö- och byggchefen konstaterar att 80 % av livsmedelskontrollen är utförd 
och ungefär hälften av övrig planerad tillsyn. Orsaken till detta är en väsentligt 
ökad arbetsbelastning när det gäller trafikärenden och detaljplaner som ligger 
under kommunstyrelsen. Det innebär att nämnden har en tillsynsskuld. 
 
Nämnden beslutar tillskriva kommunfullmäktige med anledning av att 
nämnden inte har kunnat utföra tillsyn enligt nämndens tillsynsplan då det 
saknas tillräckliga resurser. Nämnden anser att kontroll och tillsyn som 
verksamheter betalat för ska utföras till 100 %. I övrigt läggs redovisningen till 
handlingarna, vilket nämnden bifaller. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 16(23) 
 2014-12-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 104 Dnr 0080/14 - 400 
 
TILLSYNSPLAN FÖR 2015 ENLIGT MILJÖBALKEN M.FL. LAGAR 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Fastställa tillsynsplanen för 2015 enligt bilaga. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret har tagit fram ett förslag till tillsynsplan för 2015 
inom miljöbalkens, tobakslagens, strålskyddslagens och lagens om handel med 
vissa receptfria läkemedels områden enligt bilaga. 
 
Behovsutredningen, som är en bilaga till tillsynsplanen, redovisas på 
sammanträdet. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa tillsynsplan för 2015 enligt bilaga 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att nämnden fastställer tillsynsplanen enligt förslaget, 
vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 17(23) 
 2014-12-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 105 Dnr 0081/14 - 400 
 
MÅLDOKUMENT FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 2015 - 2018 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Ärendet överlämnas till den nya miljö- och byggnämnden för beslut. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden har haft ett måldokument som har styrt verksamheten 
för mandatperioden 2011 - 2014.  
 
Nämnden har att ta ställning till om ett nytt måldokument behövs för 
verksamheten och vad det ska innehålla. 
 
Förslag till beslut 
Ärendet lämnas öppet för diskussion. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till den nya miljö- och bygg-
nämnden för beslut, vilket nämnden bifaller. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 18(23) 
 2014-12-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 106 Dnr 0079/14 - 400 
 
KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDELSKONTROLL 2015 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Fastställa kontrollplan för livsmedelskontroll för 2015, enligt bilaga. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret har tagit fram en kontrollplan för livsmedels-
kontrollen 2015 enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa kontrollplanen för 2015. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att fastställa kontrollplan för 2015, vilket nämnden 
bifaller. 
_____  
 
 
 



 PROTOKOLL 19(23) 
 2014-12-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 107 Dnr 0075/14 - 409 
 
TILLSYNS- OCH KONTROLLRAPPORT FÖR PERIODEN  
2014-10-07 — 2014-11-16 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Lägga redovisningen till handlingarna. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden redovisar genomförda aktiviteter på tillsynsområdet för 
perioden 7 oktober t o m 16 november 2014, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 20(23) 
 2014-12-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 108 Dnr 0071/14 - 511 
 
REUMATIKERFÖRENINGEN - ANSÖKAN OM LÄNGRE 
PARKERINGSTID EFTER DEL AV STORGATAN 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Avslå ansökan om förlängd parkeringstid på Storgatan mellan Storgatan 2 och 
Östermalmsleden. Vid längre parkeringstid hänvisas till grusparkeringen högst 
upp på Storgatan. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
Reumatikerföreningen har genom Vanja Nordlund ansökt om att nämnden 
ska besluta om längre parkeringstid på Storgatan mellan Storgatan 2 och 
korsningen med Östermalmsleden. Eftersom de i föreningen ofta har längre 
sammankomster än 2 timmar vill de att parkeringstiden förlängs till tre timmar 
så att deras medlemmar inte behöver avbryta och flytta sina bilar. 
 
Köpmännen i Älvsbyn har tidigare till miljö- och byggkontoret framfört att de 
vill ha korta parkeringstider längs Storgatan så att det finns plats för deras 
kunder när de ska handla. Med längre parkeringstid anser köpmännen att 
parkeringarna riskerar att blockeras av fordon som står länge, exempelvis av 
personal, och handeln kan därigenom bli lidande. Även de få handikapparke-
ringar som finns riskerar bli upptagna. 
 
Det finns inte så många parkeringsplatser på övre delen av Storgatan. Några 
butiker, en restaurang, en begravningsbyrå, ett solarium och en frisersalong 
samt hyresbostäder delar alla på dessa parkeringar. Grusparkeringen högst upp 
på Storgatan som tillhör kommunen är så vitt miljö- och byggkontoret känner 
till inte reglerad med parkeringstid. Där kan bilar parkera som har behov av 
längre parkeringstid än två timmar. Gångsträckan från den parkeringen till 
föreningens lokal är ca 70 meter.  
 
Det är ganska stor marklutning på övre delen av Storgatan. Det gör att perso-
ner med funktionshinder kan ha problem att ta sig fram oavsett var man har 
parkerat. På en lutande gata bildas lätt is och det kan bli extra svårt att ta sig 
fram på grund av halka. Allra bäst hade det därför varit om föreningen i 
framtiden finner en lokal som är bättre lokaliserad utifrån sina medlemmars 
behov och där det finns gott om tillgängliga parkeringar.  

 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
Eftersom det finns så pass få parkeringsplatser längs övre delen av Storgatan 
som många verksamheter ska dela på anser miljö- och byggkontoret att det  
          forts 



 PROTOKOLL 21(23) 
 2014-12-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 108 Dnr 0071/14 – 511  forts 
 
REUMATIKERFÖRENINGEN - ANSÖKAN OM LÄNGRE 
PARKERINGSTID EFTER DEL AV STORGATAN 

 
inte är lämpligt att i nuläget förlänga parkeringstiden på övre delen av Stor-
gatan. Vid längre sammankomster föreslås föreningen använda grusparke-
ringen längre upp efter Storgatan. 
 
Förslag till beslut 
Avslå ansökan om förlängd parkeringstid på Storgatan mellan Storgatan 2 och 
Östermalmsleden.  
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 22(23) 
 2014-12-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 109 Dnr 0072/14 - 514 
 
BEGÄRAN OM ANLÄGGANDE AV PARKERINGSPLATSER SAMT 
ÄNDRING AV LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER FÖR BRAND-
GATAN 

 
Myndighetsnämndens beslut 
Ingen ändring av de lokala trafikföreskrifterna, därmed behålls parkerings-
förbudet på Brandgatan. 
_____  
 
 
Ärendebeskrivning 
BDB Fastigheter har genom Håkan Olsson begärt att få inrätta fyra parke-
ringsplatser varav en handikapparkering på Brandgatans norra sida mot 
fastigheten Harven 14. Parkeringarna är avsedda för besökande till BDB 
Fastigheters fastighet Plogen 14. Bolaget vill att nämnden beslutar om begrän-
sad parkeringstid till tre timmar efter gatan för att undvika att bilar parkerar 
permanent. BDB Fastigheter åtar sig att iordningställa parkeringen och sätta 
upp de vägmärken som behövs samt att under våren-sommaren 2015 måla 
parkeringsplatserna. 
 
Enligt nuvarande lokala trafikföreskrifter är det förbud att parkera efter 
Brandgatan. Förbudet infördes på grund av problem för snöröjningen då bilar 
stod parkerade under längre tid efter gatan. Vid tidsbegränsad parkering med 
P-skiva blir det lättare för snöröjningen att kunna komma fram än om 
parkeringarna inte tidsbegränsas.  
 
Miljö- och byggkontoret bedömer ur trafiksäkerhetssynpunkt att nämnden 
kan besluta häva parkeringsförbud på norra sidan av Brandgatan och att 
parkering tillåts på markerade platser. Om en handikapparkering kan 
iordningsställas så att personer med funktionshinder också kan besöka 
boende i fastigheten vore det bra. Brandgatan lutar ganska kraftigt vilket gör 
det svårt för personer med funktionshinder att använda befintlig handi-
kapparkering vid Turklövern för att ta sig till fastigheten Plogen 14. 
 
I ärendet har Älvsbyns Fastigheter, Älvsbyns Energi, ägare till fastigheten 
Harven 14 samt polis och räddningstjänst getts möjlighet att yttra sig inför 
nämndens beslut. Synpunkter har inkommit enligt nedan. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB anser i egenskap av förvaltare att BDB Fastigheter 
ska köpa eller arrendera mark om de vill inrätta ytterligare parkeringar där 
kommunen är markägare.  
 
          forts 



 PROTOKOLL 23(23) 
 2014-12-11 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MYN § 109 Dnr 0072/14 – 514  forts 
 
BEGÄRAN OM ANLÄGGANDE AV PARKERINGSPLATSER SAMT 
ÄNDRING AV LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER FÖR BRAND-
GATAN 

 
Älvsbyns Energi AB avstyrker att parkeringar får inrättas efter Brandgatan mot 
bakgrund av att dessa försvårar snöröjning. 
 
Räddningstjänsten har inte något att erinra mot att parkeringar anordnas. 
 
Från polisen har inget yttrande inkommit.  
 
Älvsbyns Energi AB ansvarar för snöröjningen inom kommunen och är en 
tungt vägande remissinstans. Nämnden kan inte heller besluta om föreskrifter 
som innebär markupplåtelse. 
 
Förslag till beslut 
Nämnden beslutar att inte ändra lokala trafikföreskrifter och därmed behålla 
parkeringsförbudet på Brandgatan. 
 
Upplysning 
BDB fastigheter bör ta kontakt med Älvsbyns Fastigheter AB om eventuell 
markupplåtelse och tillsammans undersöka om det går att möjliggöra parke-
ring utan att bilar blir i vägen för snöröjningen. 
 
Myndighetsnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
 

 


