
 PROTOKOLL 1(18) 
 2017-06-15 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

  
Tid: kl 09:00 - 16:50 
 
Plats: Lokal Älven, kommunförvaltningen, Älvsbyn 
 
Ledamöter: Tomas Egmark, s  ordförande  
 Sara Risberg, s  vice ordförande 
 Magnus Danielsson, c 
 Esbjörn Henriksson, L   
 
Tjänstgörande ersättare: Ulf Lundberg, v 
 
Övriga: Ingrid Karlsson  miljö- och byggchef 
 Asad Namah  byggnadsinspektör 
 Sandra Svensson § 46-48 (fm) miljöinspektör 
 Erik Isaksson      § 46-48 (fm) samhällsplanerare 
 Astrid Edin         § 46-48 (fm) sekreterare 
 Matias Pentti sekreterare 
 
 
Justeringsdag: 2017-06-21 
 
Paragrafer: § 46 - 56 
 
Justerare: Ulf Lundberg 
 
 
 
Matias Pentti Tomas Egmark Ulf Lundberg 
sekreterare ordförande justerare 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Miljö- och byggnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2017-06-15 
 
 
Protokollet är anslaget  2017-06-22 -- 2017-07-14   
  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliets arkiv 
 
 
 
 Matias Pentti 



 PROTOKOLL 2(18) 
 2017-06-15 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 46 Dnr 2/17 - 200 
 
DELGIVNINGAR MBN 2017-06-15 

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

 Länsstyrelsen 
- Beslut om dispens från förbudet att framföra motordrivet fordon på barmark 
samt föreläggande till skydd för naturmiljön vid mineralprospektering inom 
delar av undersökningsområdet Laver 1003 och 1004, Älvsbyns kommun  
Lst dnr 523-3484-17 och 525-3486-17   (382/17) 
 
- Beslut om föreläggande enligt miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen 
för ledningsdragning mellan fastigheten Stockberg 4:1 och Älvsbyn 26:4>2, 
Älvsbyns kommun      Lst dnr 525-3752-2017    (384/17) 
 

 Boliden 
- Arbetsplan för undersökningsarbeten inom undersökningstillstånden Laver 
1003 och Laver 1004  (397/17) 
 
- Arbetsplan för undersökningsarbeten inom undersökningstillstånden Laver 
1002 och Laver 1004  (Laver 170006)   (377/17) 
 
- Arbetsplan för undersökningsarbeten inom undersökningstillståndet 
Stavsträsk 1001  (376/17) 
 

 Länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting 
Tidig dialog ökar bostadsbyggandet – samverkan mellan kommun och läns-
styrelse 
 

 Miljö- och byggnämnden 
Redogörelse för Älvsbyns kommuns rapporterade resultat för livsmedels-
kontrollen till Livsmedelsverket  (387/2017 LIV) 
 
 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  



 PROTOKOLL 3(18) 
 2017-06-15 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 47 Dnr 3/17 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MBN 2017-06-15 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 19 april till 
och med 22 maj 2017, enligt bilaga. 
 
Räddningstjänsten redovisar tillstånd för hantering av brandfarlig vara för 
fastigheten Liljan 14 – Restaurang Venezia – dnr 10/17, 179 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
 



 PROTOKOLL 4(18) 
 2017-06-15 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 48 Dnr 43/17 - 201 
 
DELÅRSRAPPORT PER 30 APRIL 2017 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Lägga delårsrapporten till handlingarna. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggkontoret redovisar en delårsrapport per den 30 april 2017, 
enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Lägga delårsrapporten till handlingarna. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redovisar delårsrapporten. 
 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____   
 
 



 PROTOKOLL 5(18) 
 2017-06-15 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 49 Dnr 44/17 - 212 
 
SAMRÅD OM FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR CENTRUM 
OCH TRAFIKSTRATEGI FÖR ÄLVSBYN 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Nämndens förslag, enligt bilagd minnesanteckning, tas med i det fortsatta 
arbetet med dokumenten. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggkontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan 
för centrum i Älvsbyn samt ett förslag till en kommuntäckande trafikstrategi. 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj att under perioden 12 juni – 12 sep-
tember 2017 samråda om planförslaget. 
 
Planhandlingen och trafikstrategin presenteras i var sitt dokument som 
separata bilagor till ärendet. 
 
Förslag till beslut 
Beredningen lämnade inget förslag till beslut. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. Nämnden går igenom 
den fördjupade översiktsplanen och trafikstrategin. Ledamöterna framför syn-
punkter och förslag till kompletteringar och ändringar. Redaktionella ändringar 
kommer att ske. Förslaget kommer också att skickas till de politiska partierna. 
 
Ordföranden föreslår att nämndens förslag tas med i det fortsatta arbetet med 
dokumenten, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
 



 PROTOKOLL 6(18) 
 2017-06-15 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 50 Dnr 42/17 - 214 
 
SAMRÅD OM DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LILL-KORS-
TRÄSK 1:15 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Inga ändringar föreslås.  
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggkontoret ställer under perioden 2017-06-12 – 2017-07-12 
för granskning ut förslag till detaljplan för fastigheten Lill- Korsträsk 1:15 
enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Beredningen lämnade inget förslag till beslut. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redogör för ärendet. Genomgång av 
yttranden samt de ändringar som gjorts i detaljplaneförslaget. 
 
Inga ändringar föreslås. 
_____  
 
 
 



 PROTOKOLL 7(18) 
 2017-06-15 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 51 Dnr 48/17 - 216 
 
LILL-KORSTRÄSK DEL AV 4:2 - FÖRHANDSBESKED – AVSTYCK-
NING AV EN TOMT FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 
MED UTHUS 

        0422/2017 216 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Positivt förhandsbesked meddelas, med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygg-
lagen (PBL), inför avstyckning av en tomt för nybyggnad av enbostadshus 
med uthus på fastigheten Lill-Korsträsk 4:2 del av. 
 
 
Handläggningsavgift 3793 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Förhandsbesked är giltigt om bygglov för åtgärden söks inom två år efter 
det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. Beslutet innebär inte 
att åtgärden får påbörjas. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om förhandsbesked inför avstyckning av en tomt för nybyggnad av 
enbostadshus med uthus på fastigheten Lill-Korsträsk 4:2 del av, har inkommit 
till miljö- och byggnämnden.  
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
utanför område för sammanhållen bebyggelse. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit. 
 
Avstyckning omfattar en tomt på ca 13000 kvm som består av skogsmark 
och ligger bredvid jordbruksmark på en sida och en väg på andra sidan. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt 2 kap plan- och bygglagen ska byggnader och anläggningar lokaliseras 
till mark som är lämplig för ändamålet. I det här fallet använder man sig av 
befintlig väg och el finns i närheten, då Lill-Korsträsk sedan tidigare är 
bebyggt. Det bör också vara möjligt att anordna anläggningar för vatten och 
avlopp på ett bra sätt om den frågan blir aktuell i framtiden. 
 
Miljö- och byggkontoret gör därför bedömningen att det inte finns några 
kända hinder mot åtgärden för att meddela positivt förhandsbesked. 
 
           forts 



 PROTOKOLL 8(18) 
 2017-06-15 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 51 Dnr 48/17 – 216  forts 
 
LILL-KORSTRÄSK DEL AV 4:2 - FÖRHANDSBESKED – AVSTYCK-
NING AV EN TOMT FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 
MED UTHUS 

 
Beslutsunderlag 
Ansökan om förhandsbesked inför avstyckning av en tomt, 
Situationsplan.  
 
Beredningens förslag till beslut 
Ärendet var inte med i beredning 
 
Miljö- och byggnämnden 
Byggnadsinspektör Asad Namah redogör för ärendet. 
 
Ordföranden föreslår att meddela positivt förhandsbesked, vilket nämnden 
bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

 

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 9(18) 
 2017-06-15 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 52 Dnr 47/17 - 233 
 
FJÄDERN 1 - BYGGLOV FÖR OM- OCH TILLBYGGNAD AV 
GARAGE 

        0315/2017 233 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31b § PBL (plan-och bygglagen, SFS 
2010:900 ). 
Startbesked beviljas med stöd av 10 kap 23-24 §§ PBL. 
Slutbesked medges, beslutet träder i kraft efter det att ifylld och signerad 
kontrollplan av byggherren med inmätningsprotokoll lämnats in till miljö- 
och byggnämnden. 
 
 
Handläggningsavgift 3578 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Kontrollansvarig krävs inte. 
 
Tekniskt samråd bedöms inte nödvändigt. Byggherren har möjlighet att 
begära att ett tekniskt samråd genomförs. 
 
Arbetsplatsbesök bedöms inte nödvändigt i detta ärende. 
 
Direkt efter att åtgärden anses slutförd, ska inmätning göras av Metria, Piteå 
eller annan utförare som är godkänd av kommunen. Byggherren beställer och 
bekostar inmätningen.  
 
Bifogad kontrollplan ska fyllas i under arbetets gång och signeras av bygg-
herren när arbetena är avslutade. Kontrollplan med inmätningsprotokoll 
lämnas in till miljö- och byggnämnden. 
 
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. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage på fastigheten Fjädern 1 har 
inkommit till miljö- och byggnämnden. Den nya tillbyggnaden av garaget 
kommer att placeras 1,5 meter mot tomtgräns till fastigheten Älvsbyn 22:1 
som ägs av Älvsbyns kommun. 
          forts 



 PROTOKOLL 10(18) 
 2017-06-15 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 52 Dnr 47/17 – 233  forts 
 
FJÄDERN 1 - BYGGLOV FÖR OM- OCH TILLBYGGNAD AV 
GARAGE 

 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1977-05-13.  
Planbestämmelser: B, Sr, I = bostadsändamål, endast med radhus, högst en 
våning som icke får uppföras till större höjd än 4,2 meter. 
 
Åtgärden strider mot detaljplanens bestämmelser på så vis att tillbyggnad av 
garage delvis kommer att placeras på punktprickad mark, mark som inte får 
bebyggas. 
 
Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit.  
 
Bygglovsansökan har granskats enligt 9 kap plan- och bygglagen (PBL) med 
avseende på lämplighet, tillgänglighet och användning. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Tillbyggnad av garage kommer delvis ca 10 % att placeras på punktprickad 
mark, som inte får bebyggas. Avvikelsen kan anses vara mindre med ledning 
av tillåten avvikelse 10 % i PBL. 
 
Miljö- och byggkontoret bedömer att åtgärden inte innebär betydande 
olägenhet för omgivningen och att avvikelsen kan anses vara mindre, varför 
bygglov bör beviljas med liten avvikelse. 
 
Miljö- och byggkontoret bedömer att byggnadsverket är lämpligt för sitt 
ändamål, har en god form-, färg- och materialverkan (8 kap.1 §) PBL och är 
lämpligt med hänsyn till omgivningens karaktär på platsen (8 kap. 9 §) PBL.    
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, situationsplan, plan- och fasadritning. 
  
Beredningens förslag till beslut 
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31b § PBL (plan-och bygglagen, SFS 
2010:900 ). 
Startbesked beviljas med stöd av 10 kap 23-24 §§ PBL. 
Slutbesked medges, beslutet träder i kraft efter det att ifylld och signerad 
kontrollplan av byggherren med inmätningsprotokoll lämnats in till miljö- 
och byggnämnden. 
 
Miljö- och byggnämnen 
Byggnadsinspektör Asad Namah föredrar ärendet.  
          forts 



 PROTOKOLL 11(18) 
 2017-06-15 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 52 Dnr 47/17 – 233  forts 
 
FJÄDERN 1 - BYGGLOV FÖR OM- OCH TILLBYGGNAD AV 
GARAGE 

 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
 
Beslutet skickas till 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

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(18) 
 2017-06-15 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 53 Dnr 46/17 - 233 
 
GRISEN 30 - BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV GARAGE 
SAMMANBYGGT MED BOSTADSHUS 

        0374/2017 233 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31b § PBL (plan-och bygglagen, SFS 
2010:900 ). 
Startbesked beviljas med stöd av 10 kap. 23-24 §§ PBL. 
Slutbesked medges. Beslutet träder i kraft efter att ifylld och signerad 
kontrollplan av byggherren lämnats in till miljö- och byggnämnden. 
 
 
Handläggningsavgift 2145 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Kontrollansvarig krävs inte. 
 
Tekniskt samråd bedöms inte nödvändigt. Byggherren har möjlighet att 
begära att ett tekniskt samråd genomförs. 
 
Arbetsplatsbesök bedöms inte nödvändigt i detta ärende. 
 
Bifogad kontrollplan ska fyllas i under arbetets gång och signeras av bygg-
herren när arbetena är avslutade. Kontrollplan lämnas in till miljö- och 
byggnämnden. 
 
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. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage sammanbyggd med bostads-
hus på fastigheten Grisen 30, har inkommit till miljö- och byggnämnden. Den 
nya tillbyggnaden kommer att placeras 3 meter mot tomtgräns till fastigheten 
Grisen 29 och ca 3 meter mot tomtgräns till fastigheten Älvsbyn 24:1 som ägs 
av Älvsbyns kommun. 
 
För området gäller detaljplan fastställd 1964-04-14  
Planbestämmelse: B, F, I = bostadsändamål, fristående byggnader, högst en 
våning som icke får uppföras till större höjd än 4,4 meter. 
          forts 



 PROTOKOLL 13(18) 
 2017-06-15 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 53 Dnr 46/17 – 233  forts 
 
GRISEN 30 - BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV GARAGE 
SAMMANBYGGT MED BOSTADSHUS 
 
Åtgärden strider mot detaljplanens bestämmelser på så vis att tillbyggnad av 
garage kommer att placeras på punktprickad mark, mark som inte får be-
byggas, och närmare än 4,5 meter till tomtgräns. 

 
Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit.  
 
Bygglovsansökan har granskats enligt 9 kap plan- och bygglagen (PBL) med 
avseende på lämplighet, tillgänglighet och användning. 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Tillbyggnaden på 18 m2 kommer att placeras helt på punktprickad mark som 
inte får bebyggas och 3 m mot grannes tomtgräns. Åtgärden kan inte anses 
vara liten avvikelse. Vad gäller avståndet till tomtgränsen mot fastigheten 
Grisen 29 kommer det att bli samma avstånd som den byggnaden som ska 
byggas ut. Vad gäller punktprickad mark är storleken på tillbyggnad bara 
18 m2. Det kan räknas som gränsfall till Attefallstillbyggnad på 15 m2 som får 
strida mot detaljplansbestämmelser. Med hänsyn till omgivningens byggnader 
finns det flera som redan har byggt på punktprickad mark och närmare än 4,5 
meter till grannes tomtgräns.  
 
Miljö- och byggkontoret bedömer att åtgärden inte innebär betydande olägen-
het för omgivningen och att avvikelserna kan anses vara mindre, varför bygg-
lov bör beviljas med liten avvikelse.  
 
Miljö- och byggkontoret bedömer att byggnadsverket är lämpligt för sitt ända-
mål, har en god form-, färg- och materialverkan (8 kap.1 § PBL) och är lämp-
ligt med hänsyn till omgivningens karaktär på platsen (8 kap. 9 § PBL).  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, situationsplan, plan- och fasadritning. 
 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31b § PBL (plan-och bygglagen, 
SFS 2010:900 ). 
Startbesked beviljas med stöd av 10 kap. 23-24 §§ PBL. 
Slutbesked medges. Beslutet träder i kraft efter att ifylld och signerad 
kontrollplan av byggherren lämnats in till miljö- och byggnämnden. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Byggnadsinspektör Asad Namah föredrar ärendet. 
          forts 



 PROTOKOLL 14(18) 
 2017-06-15 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 53 Dnr 46/17 – 233  forts 
 
GRISEN 30 - BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV GARAGE 
SAMMANBYGGT MED BOSTADSHUS 
 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

 

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 15(18) 
 2017-06-15 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 54 Dnr 6/17 - 400 
 
UPPFÖLJNING NÄMNDENS PLAN FÖR INTERNKONTROLL 
AVSEENDE KOMPETENS 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Lägga redovisningen till handlingarna 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med varje delårsrapport ska nämndens plan för internkontroll följas 
upp avseende kompetens.  
 
Åtta personer är för närvarande anställda vid enheten. Det finns en vakant 
tjänst som planarkitekt. I övrigt är alla tjänster tillsatta med personal som har 
adekvat utbildning för de arbetsuppgifter de utför. Några i personalen är nya 
för i år och några har arbetat längre. Fortbildning sker löpande under året både 
för nyanställda och de som har arbetat längre.  
 
Under första tertialen har samtliga miljöinspektörer deltagit i länsstyrelsens 
livsmedelsdagar och länsstyrelsens tillsynsdagar enligt miljöbalken. Personal 
har också deltagit i samhällsbyggnadsnätverkets träff, MSB:s utbildning Tryggt 
och Säkert (GIS vid samhällsstörningar) utbildning i verksamhetssystem, ett 
miljömedicinskt möte anordnat av folkhälsoinstitutet samt en utbildning i PBL 
för administratörer. 
 
Vice ordförande och miljö- och byggchefen deltog vid presidiedagar för miljö- 
och byggnämnder. 

Förslag till beslut 

Lägga redovisningen till handlingarna 
 
Miljö- och byggnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 16(18) 
 2017-06-15 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 55 Dnr 41/17 - 409 
 
VERKSAMHETSRAPPORT FÖR PERIODEN 2017-04-19 -- 2017-05-22 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggkontoret redovisar en verksamhetsrapport för perioden  
2017-04-19 – 2017-05-22, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Lägga rapporten till handlingarna. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redovisar rapporten. 
 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
 



 PROTOKOLL 17(18) 
 2017-06-15 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 56 Dnr 32/17 - 460 
 
LILJAN 14 - FÖRELÄGGANDE OM ATT UNDERHÅLLA LIVS-
MEDELSLOKAL 
        0299/2017 LIV 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Förelägga xxxxxxxx xxxx (xxxxxx-xxxx) att senast den 31 juli 2017 
åtgärda följande brister:   

 Arbetsbänken med den otäta silikonfogen som finns i degrummet 

 Hålet intill golvbrunnen i degrummet 

 Slitaget och småhålen på några av väggarna i beredningslokalen 
 
Föreläggandet förenas med ett vite om 10 000 kronor om samtliga åtgärder 
inte är utförda ovanstående datum. 
 
Lagrum:  
Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kap. I-II  
3 § lag om viten (1985:206) 
22-23 §§ livsmedelslagen (2006:804) 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Två livsmedelsinspektioner har utförts på livsmedelsanläggningen, en ordi-
narie den 16 februari 2017 och en uppföljning den 8 mars 2017. På den ordi-
narie inspektionen visade verksamhetsutövaren upp ett stort hål intill golv-
brunnen i degrummet. En arbetsbänk i degrummet var i allmänt slitet skick 
där silikonfogen mellan arbetsbänk och vägg har lossnat. Några väggar i 
beredningslokalen var slitna med utspridda hål. Ingen konkret tidpunkt för att 
åtgärda dessa brister hade fastställts vid uppföljningen, därför bestämdes att 
en åtgärdsplan ska tas fram. Åtgärdsplanen syftar till att verkställa bristerna 
inom rimlig tidsfrist och bör prioriteras utifrån hur allvarlig bristen är. För-
slagsvis bör arbetsbänken tillsammans med silikonfogen prioriteras mest då 
den kommer i direkt kontakt med livsmedlen. Därefter hålet vid golvbrunnen 
och till sist väggarna. Verksamhetsutövaren bör utreda ansvarsfördelning med 
hyresvärden med avseende på underhåll av lokalerna.  
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Det är svårt att rengöra och få bort smuts ordentligt om det finns håligheter 
och otäta skikt där smuts och bakterier lättare kan ansamlas. Enligt kapitel I 
och II i bilaga II i Förordningen (EG) 852/2004 är det viktigt att hålla lokaler 
där livsmedel hanteras i ett rent och gott skick. 
 
Beslutsunderlag 
2017-02-17 Kontrollrapport Första inspektionen 
2017-03-31 Kontrollrapport Uppföljande inspektion   forts 



 PROTOKOLL 18(18) 
 2017-06-15 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 56 Dnr 32/17 – 460  forts 
 
LILJAN 14 - FÖRELÄGGANDE OM ATT UNDERHÅLLA LIVS-
MEDELSLOKAL 
 
Beredningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga xxxxxxxx xxxx (xxxxxx-xxxx) 
att senast den (nämnden beslutar ett datum) åtgärda följande brister:   

 Arbetsbänken med den otäta silikonfogen, som finns i degrummet 

 Hålet intill golvbrunnen i degrummet 

 Slitaget och småhålen på några av väggarna i beredningslokalen 
 
Miljö- och byggnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redogör för ärendet. 
 
Ordföranden föreslår att åtgärderna ska vara utförda senast den 31 juli 2017 
samt att föreläggandet förenas med ett vite om 10 000 kronor som ska betalas 
om samtliga åtgärder inte är utförda ovanstående datum. Nämnden bifaller 
förslaget. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Upplysningar 
 
 

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. 

 
 

 


