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 PROTOKOLL 2(19) 
 2015-12-10 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 89 Dnr 0003/15 - 200 
 
DELGIVNINGAR MBN 2015-12-10 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____  
 
 
Sammanfattning  
 
Länsstyrelsen 

 Beslut – Överklagan av beslut om lokala trafikföreskrifter avseende 
begränsad fordonslängd efter Villagatan i Vidsel   Lst dnr 258-11280-2015 
(222/14 HÄL)    MBN dnr 35/15, 511 

 Beslut – Upphävande av miljö- och byggnämndens beslut om att bevilja 
strandskyddsdispens på fastigheten Älvsbyn 26:11  Lst dnr 526-11021-15 
(285/15 216)  MBN dnr 43/15, 216 

 Beslut – Prövning av miljö- och byggnämndens beslut i Älvsbyns kommun 
om beviljad strandskyddsdispens på fastigheten Övre Tväråsel 10:8 
Lst dnr 526-11020-15  (392/15, 233)   MBN dnr 47/15, 233 

 

Folkhälsomyndigheten 

 Rapport Inomhusmiljön i skolan – ett nationellt tillsynsprojekt 2014-2015  
(557/15 ADM) 

 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 3(19) 
 2015-12-10 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 90 Dnr 0004/15 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MBN 2015-12-10 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____  
 
 
Sammanfattning  
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 13 oktober 
t o m 16 november 2015, enligt bilaga. 
 
Räddningstjänsten redovisar delegationsbeslut avseende egen rengöring 
(sotning) för följande fastigheter: 
 
Brännmark 2:37   Muskus 4:6 
Tjärnkullen 1:4   Sävdal 1:92 
Brännmark 1:122   Muskus 4:20 
 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 4(19) 
 2015-12-10 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 91 Dnr 0066/15 - 200 
 
TILLSYNSPLAN ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN OCH 
STRANDSKYDD FÖR ÅR 2016 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Anta tillsynsplan enligt plan- och bygglagen och strandskydd för år 2016, enligt 
bilaga. 
_____ 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggkontoret har tagit fram ett förslag till tillsynsplan för tillsyn 
enligt plan- och bygglagen och tillsyn av strandskydd enligt miljöbalken för 
2016, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Anta tillsynsplan enligt plan- och bygglagen och strandskydd för år 2016. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 5(19) 
 2015-12-10 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 92 Dnr 0069/15 - 216 
 
LOKALISERINGSUTREDNING ÄLDREBOENDE 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Ta del av informationen. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Älvsbyns Fastigheter har inkommit med olika förslag till lokalisering av 
äldreboende i Älvsbyns tätort, enligt bilagor. 
 
Förslag till beslut 
Nämnden diskuterar de olika förslagen på sammanträdet. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Lennart Lundgren, VD vid Älvsbyns fastigheter AB, redovisar förslag på 
placering av planerat äldreboende. Av de fem redovisade förslagen är området 
vid järnvägen/älven, området vid folkhögskolan samt Tallen/Granen intres-
santa. Ett första steg är att begära pengar och låta utföra geo-undersökning av 
områdena. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
_____  
 
 
 



 PROTOKOLL 6(19) 
 2015-12-10 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 93 Dnr 0030/15 - 221 
 
ÄLVSBYN 24:14 - FÖRELÄGGANDE OM ATT UTFÖRA ÅTGÄRD - 
NU FRÅGA OM VITE 

        0418/2014 MTN 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Förelägga IL Recycling Service AB att senast den 31 januari 2016 hägna in 
fastigheten Älvsbyn 24:14 på ett sätt som förhindrar att obehöriga tillträder 
fastigheten, förhindrar avfallsdumpning från obehöriga och förhindrar att 
avfall sprids från området. Alternativet är att städa av fastigheten helt innan 
barmarkssäsongen är slut. Föreläggandet förenas med vite om 100 000 kro-
nor om åtgärden inte är utförd senast 31 januari 2016. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Återkommande klagomål från privatpersoner har inkommit till miljö- och 
byggkontoret angående hur det ser ut på fastigheten Älvsbyn 24:14. De 
klagande uppger att det ser illa ut med högarna med diverse bråte och krossat 
returglas och är oroliga att människor eller djur ska skadas på fastigheten. 
 
Miljö- och byggkontoret besökte den 6 maj 2015 IL Recyclings anläggning på 
rubricerad fastighet och konstaterade att fastigheten saknar insynsskydd och 
inhägnad. På fastigheten verkar det ha tillkommit en hel del avfall senaste 
tiden: högar med krossat returglas, ett antal tomma uppradade returcontainers 
och stora högar med träflis, rivningsmaterial i trä, betong och tegel samt en 
stor cistern. Någon obehörig har troligen dumpat avfall på fastigheten; en 
trasig soffa, någon sorts vitvara och en mindre mängd bråte. Den 18 juni 
2015 togs ett nämndsbeslut om att förelägga IL Recycling att hägna in fastig-
heten senast den 31 augusti 2015. Vid inspektion på fastigheten den 27 okto-
ber 2015 kunde konstateras att föreläggandet ännu inte uppfyllts. 
 
Beslutsunderlag 
2015-06-18 Beslut av Miljö- och byggnämnden: Föreläggande om att utföra 
åtgärd – MBN § 46 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt 2 kapitlet miljöbalken ska var och en som vidtar en åtgärd se till att 
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Enligt 15 kapitlet 
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.  
 
Miljö- och byggnämnden avser därför att med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken, 
med hänvisning till 2 kap 3 § miljöbalken och 15 kapitlet plan- och bygglagen,  
          forts 



 PROTOKOLL 7(19) 
 2015-12-10 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 93 Dnr 0030/15 – 221  forts 
 
ÄLVSBYN 24:14 - FÖRELÄGGANDE OM ATT UTFÖRA ÅTGÄRD - 
NU FRÅGA OM VITE 

 
 
vitesförelägga IL Recycling Service AB att såsom fastighetsägare senast 31 
december 2015 hägna in fastigheten Älvsbyn 24:14 på ett sätt som förhindrar 
att obehöriga tillträder fastigheten, förhindrar avfallsdumpning från obe-
höriga och förhindrar att avfall sprids från området, eller att städa av fastig-
heten helt innan barmarkssäsongen är slut. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden överväger att besluta förelägga IL Recycling Service 
AB att senast 31 december 2015 hägna in fastigheten Älvsbyn 24:14 på ett 
sätt som förhindrar att obehöriga tillträder fastigheten, förhindrar avfalls-
dumpning från obehöriga och förhindrar att avfall sprids från området. 
Alternativet är att städa av fastigheten helt innan barmarkssäsongen är slut. 
Föreläggandet förenas med vite. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att fastigheten ska vara inhägnad senast den 31 januari 
2016 samt att föreläggandet förenas med ett vite om 100 000 kronor, vilket 
nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
IL Recycling Service AB, Betonggatan 4, 942 36 Älvsbyn 
 
 
 
 

Hur man överklagar 

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

 
 



 PROTOKOLL 8(19) 
 2015-12-10 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 94 Dnr 0067/15 - 221 
 
LOKFÖRAREN 4 - ANMÄLAN AV OTILLÅTEN BYGGNATION 

        0505/2015 221 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Avslå begäran om tillsynsåtgärder. 
 
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning nedan. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Lokföraren   har vid besök på miljö- och byggkontoret 
erinrat mot att fastighetsägarna till Lokföraren 4 har byggt om takkonstruk-
tionen på sitt garage. Klaganden uppger att den nya takkonstruktionen har 
byggts med en större taklutning än vad som angetts i anmälan. Detta medför 
skuggning på fastigheten Lokföraren   och därmed en sänkning av fastighets-
värdet. Klaganden uppger också att takutsprånget innebär att garaget kommer 
närmare tomtgräns än en meter. 
 
Fastighetsägarna till Lokföraren 4 har beretts möjlighet att bemöta inkomna 
synpunkter. De framför att de har sänkt lutningen på den bakre delen av 
takstolen till 19˚ för att nocken på garaget inte skulle bli högre än på bostads-
huset. Avstånd till tomtgräns har inte förändrats utan är detsamma som 
tidigare. Någon värdering av grannens fastighet har man inte lämnat något 
yttrande om. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Anmälan för ändring av takkonstruktionen beviljades 2015-06-01. På ansök-
ningsblanketten har sökanden angett taklutningen 27˚. Vid beräkning av 
lutningen på bifogad ritning blir lutningen ca 19 - 20˚. Vid platsbesök,  
2015-10-06, togs bilder av det nya taket, vilket överensstämmer med inläm-
nad ritning. Miljö- och byggkontoret bedömer därför att byggherren har följt 
anmälan. 
 
Angående placeringen anser miljö- och byggkontoret att varken garaget eller 
dess takutsprång har hamnat närmare fastighetsgräns mot Lokföraren   
jämfört med tidigare. 
 
Fastigheten Lokföraren   är belägen nordost om fastigheten Lokföraren 4. 
Miljö- och byggkontoret gör bedömningen att utförd åtgärd inte medför 
någon betydande olägenhet på grund av ökad skuggning på Lokföraren  . 
 
          Forts 



 PROTOKOLL 9(19) 
 2015-12-10 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 94 Dnr 0067/15 – 221  forts 
 
LOKFÖRAREN 4 - ANMÄLAN AV OTILLÅTEN BYGGNATION 

 
Med ovanstående bedömningar som grund anser miljö- och byggkontoret att 
det inte finns någon laglig grund att meddela någon byggsanktionsavgift eller 
annan tvångsåtgärd mot fastighetsägarna på Lokföraren 4. Miljö- och bygg-
nämnden bör därför avslå begäran om tillsynsåtgärder och ärendet kan 
därefter avslutas utan åtgärd. 
 
Beslutsunderlag 
Beviljad anmälan, tjänsteanteckning från besök på miljö- och byggkontoret, 
fotografier från platsbesök, svarsskrivelse från anmäld fastighetsägare. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Avslå begäran om tillsynsåtgärder. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Klagande 
 
 
 
 
 
 

Hur man överklagar 

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. 
Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden 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 10(19) 
 2015-12-10 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 95 Dnr 0068/15 - 231 
 
ÄLVSBYN 22:28 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADS-
HUS OCH FRISTÅENDE GARAGE 

        0545/2015 231 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen (PBL). 
 
 
Handläggningsavgift 15 018 kronor  (Avgiften faktureras)  
 
Upplysningar 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
Förslag till kontrollplan, bevis om färdigställandeskydd samt teknisk redo-
visning av grund-, vägg- och takkonstruktion ska inlämnas innan start-
besked meddelas. 
 
Tekniskt samråd ska genomföras. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med fristående garage 
på fastigheten Älvsbyn 22:28  har inkommit till miljö- och byggnämnden. 
 
För fastigheten gäller detaljplan lagakraftvunnen 2013-03-18. 
Planbestämmelser: B, I, e1 25, e2 1200, e3, p1 = Bostadsändamål, högst en 
våning. Takkupor får anordnas utöver angivet våningstal. Taklutning ska vara 
i intervallet 21 till 45 grader, största tillåtna byggnadsarea är 25 % av fastig-
hetsarean, minsta tillåtna tomtarea är 1200 kvm, endast en huvudbyggnad per 
fastighet får uppföras, huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från tomt-
gräns och komplementbyggnader minst 2 meter från tomtgräns. Om garage 
placeras med entrén mot gatan ska avståndet till fastighetsgräns mot gata vara 
minst 6 meter. 
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att ett 
hörn av bostadshuset placeras på punktprickad mark, d.v.s. mark som inte får 
bebyggas. 
 
Angränsande fastigheter ägs av Älvsbyns kommun. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 11(19) 
 2015-12-10 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 95 Dnr 0068/15 – 231  forts 
 
ÄLVSBYN 22:28 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADS-
HUS OCH FRISTÅENDE GARAGE 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Byggnaden bedöms uppfylla de tekniska egenskapskraven i 8 kap PBL. Miljö- 
och byggkontoret anser vidare att avvikelsen från detaljplanen är av liten 
beskaffenhet, vilket innebär att bygglov bör beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, plan- och fasadritning, situationsplan. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen (PBL). 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Kontrollansvarig: Stig Wikström, Västra Lillkorsträsk 19, 942 92 Älvsbyn. 
 
 
 
 
 

Hur man överklagar 

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. 
Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden 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(19) 
 2015-12-10 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 96 Dnr 0063/15 - 400 
 
SAMMANTRÄDESPLAN 2016 FÖR MILJÖ- OCH BYGG-
NÄMNDEN 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Anta sammanträdesplan för 2016, enligt bilaga. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggkontoret har tagit fram en sammanträdesplan för 2016, enligt 
bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Anta sammanträdesplanen för 2016. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
 
 



 PROTOKOLL 13(19) 
 2015-12-10 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 97 Dnr 0065/15 - 400 
 
UPPFÖLJNING TILLSYNS- OCH KONTROLLPLANER 2015 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Lägga uppföljningen av tillsyns- och kontrollplaner för 2015 till handlingarna. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggkontoret redovisar en uppföljning av tillsyns- och kontroll-
planerna för 2015 enligt bilagor till ärendet. 
 
Förslag till beslut 
Lägga uppföljningen av tillsyns- och kontrollplaner för 2015 till handlingarna. 
 
Bilagor 

1. Uppföljning av tillsynsplanen 2015 för miljöbalken, strålskyddslagen, 
tobakslagen och lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel 

2. Uppföljning av kontrollplan 2015 inom livsmedelsområdet 
 
 
Miljö- och byggnämnden 
Miljö- och byggkontorets uppföljning redovisas i rutorna under respektive 
rubrik. 
 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 14(19) 
 2015-12-10 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 98 Dnr 0070/15 - 400 
 
TILLSYNSPLAN 2016 - MILJÖBALKEN, STRÅLSKYDDSLAGEN, 
TOBAKSLAGEN, LAGEN OM HANDEL MED VISSA RECEPT-
FRIA LÄKEMEDEL, ALKOHOLLAGEN 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Anta tillsynsplan 2016 för miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen, lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel och alkohollagen, enligt bilaga. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggkontoret har tagit fram ett förslag till tillsynsplan för tillsyn 
inom rubricerade lagområden för 2016, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Anta tillsynsplan 2016 för miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen, lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel och alkohollagen 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 15(19) 
 2015-12-10 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 99 Dnr 0064/15 - 409 
 
TILLSYNS- OCH KONTROLLRAPPORT FÖR PERIODEN  
2015-10-13 - 2015-11-16 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Lägga redovisningen till handlingarna. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggkontoret redovisar tillsyns- och kontrollverksamhet som 
genomförts under perioden 13 oktober t o m 16 november 2015, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Lägga redovisningen till handlingarna. 
 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 16(19) 
 2015-12-10 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 100 Dnr 0071/15 - 460 
 
KONTROLLPLAN FÖR OFFENTLIG KONTROLL AV LIVS-
MEDEL I ÄLVSBYNS KOMMUN 2016 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Fastställa kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel 2016, enligt bilaga. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggkontoret har tagit fram en kontrollplan för livsmedels-
kontrollen 2016, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa kontrollplanen för 2016. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
 



 PROTOKOLL 17(19) 
 2015-12-10 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 101 Dnr 0062/15 - 511 
 
LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM FÖRBUD MOT GENOM-
FART EFTER GAMMELVÄGEN 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Besluta om lokala trafikföreskrifter om förbud mot genomfart på Gammel-
vägen mellan Östermalmsleden och korsningen med Nygrensvägen, enligt 
bilaga. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 5 november 2015 i samband 
med ärende om farthinder på Gammelvägen, lyftes frågan om att det även bör 
beslutas om förbud mot genomfart med fordon efter gatan för att minska 
trafikmängden. 
 
Ett förslag till lokala trafikföreskrifter presenteras vid sammanträdet. 
 
Förslag till beslut 
Besluta om lokala trafikföreskrifter om förbud mot genomfart på Gammel-
vägen mellan Östermalmsleden och korsningen med Nygrensvägen. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
 



 PROTOKOLL 18(19) 
 2015-12-10 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 102 Dnr 0073/15 - 237 
 
NÄVAN 12 - TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV FÖR ÄNDRAD 
ANVÄNDNING FRÅN KONTOR TILL BOENDE 

        0601/2015 239 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Bevilja tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2020-12-31, med stöd av 9 kap 33 § plan- 
och bygglagen. 
 
 
Handläggningsavgift 7 387 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas (exempel finns på 
Älvsbyns kommuns hemsida). 
 
Kontrollansvarig krävs inte. 
 
Tekniskt samråd bedöms inte nödvändigt. Byggherren har möjlighet att 
begära att ett tekniskt samråd genomförs. 
 
Arbetsplatsbesök bedöms inte nödvändigt i detta ärende. 
 
Utstakning krävs inte. 
 
Bygglovet upphör att gälla 2020-12-31. Om bygglovet ska förlängas ska ny 
ansökan om bygglov lämnas in i god tid innan detta lov går ut. 
 
Bygg- och rivningsavfall ska hanteras och tas omhand på sådant sätt att olika 
material kan tas omhand var för sig. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorslokaler 
till boende för ensamkommande flyktingbarn på fastigheten Nävan 12 har 
inkommit till miljö- och byggnämnden. 
 
För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1956-05-18. Planbestämmelser:  
B, F, II = Bostadsändamål, friliggande byggnader, högst två våningar. 
 
Brandskydd har utarbetats i samråd med räddningstjänsten. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 19(19) 
 2015-12-10 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 102 Dnr 0073/15 – 237  forts 
 
NÄVAN 12 - TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV FÖR ÄNDRAD 
ANVÄNDNING FRÅN KONTOR TILL BOENDE 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Ensamkommande flyktingbarn bor och studerar i en hemliknande miljö. 
Miljö- och byggkontoret bedömer därför att åtgärden överensstämmer med 
bestämmelserna i gällande detaljplan. Då sökanden ansöker om ett bygglov 
under begränsad tid anser miljö- och byggkontoret att det är olämpligt att 
binda upp fastighetsägaren med ett permanent bygglov. Därför bör miljö- 
och byggnämnden tillgodose sökandens önskemål om ett tidsbegränsat 
bygglov. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, planritningar. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2020-12-31, med stöd av 9 kap 33 § plan- 
och bygglagen. 
 
 
Miljö- och byggnämnden 
VD vid Älvsbyns fastigheter AB, Lennart Lundgren, redogör för ärendet. 
 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
  
Beslutet skickas till 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Grannar 
 
 
 

Hur man överklagar 

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. 
Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden 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. 

 
 


