
 PROTOKOLL 1(17) 
 2015-01-29 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

  
Tid: kl 09:00 – 12:30  
 
Plats: Lokal Älven, kommunförvaltningen, Älvsbyn 
 
Ledamöter: Tomas Egmark, s  ordförande  
 Sara Risberg, s  vice ordförande 
 Anneli Johansson, s 
 Magnus Danielsson, c 
   
Tjänstgörande ersättare: Stefan Hardselius, c 
 
Ej tjänstgörande ersättare: Rutger Nyström, s 
 Ulf Lundberg, v 
 
Övriga: Ingrid Karlsson  miljö- och byggchef 
 Astrid Edin sekreterare 
 Torbjörn Johansson     § 3 räddningschef 
 Annika Lindström        § 6 byggnadsinspektör 
 Helena Vikman    kl 10-10.45 miljöinspektör 
 Annica Brännmark    kl 10-10.45 administratör 
 
Justeringsdag: 2015-02-05  
 
Paragrafer: § 1 - 11 
 
Justerare: Sara Risberg  
 
 
Astrid Edin Tomas Egmark Sara Risberg      
sekreterare ordförande justerare 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Miljö- och byggnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2015-01-29 
 
Protokollet är anslaget  2015-02-06 – 2015-03-02     
  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliets arkiv 
 
 
 Astrid Edin 

 



 PROTOKOLL 2(17) 
 2015-01-29 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 1 Dnr 0003/15 - 200 
 
DELGIVNINGAR MBN 2015-01-29 

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

Länsstyrelsen 

 Beslut – Tillsyn enligt tobakslagen (SFS 1993:581) i Älvsbyns kommun    
Lst dnr 705-10276-14  (574/14 ADM) 
 

 Beslut – Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall    
Lst dnr 562-11562-2014  (634/14 NAT) 
 

 Beslut – Anmälan om vattenverksamhet på fastigheten Älvsbyn 26:1    
Lst dnr 535-10555-14   (535/14 NAT) 
 

 Beslut om undantag från kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde  
Lst 511-14101-2014   (658/14  218) 

 

 Beslut – Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall  
Lst dnr 562-13103-2014  (2015/0002) 

 
 

SGU – Sveriges geologiska undersökning 

 Utpekande och detaljavgränsning av riksintresset Laver i Älvsbyns 
kommun     31-2179/2014   (KS dnr 392/14-106) 
 

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



 PROTOKOLL 3(17) 
 2015-01-29 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 2 Dnr 0004/15 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MBN 2015-01-29 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 18 
november 2014 t o m 7 januari 2015, enligt bilaga. 
 
Räddningstjänsten redovisar delegationsbeslut avseende egen rengöring 
(sotning) för följande fastigheter: 
 
Bredsel 64 
Notarien 6 
Älvsbyn 26:194 
Duvan 4 
Älvsbyn 26:33 
Heden 1:79 
Lokföraren 4 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 4(17) 
 2015-01-29 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 3 Dnr 0008/15 - 170 
 
TILLSYNSINRIKTNING 2015 FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Anta tillsynsinriktning för räddningstjänsten 2015 enligt bilaga. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsten har tagit fram en tillsynsinriktning för 2015 enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Anta tillsynsinriktning för räddningstjänsten 2015 enligt bilaga. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Räddningschef Torbjörn Johansson redogör för ärendet. 
 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 5(17) 
 2015-01-29 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 4 Dnr 0001/15 - 200 
 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Anta miljö- och byggnämndens delegationsordning enligt förslag. 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggkontoret har uppdaterat den tidigare myndighetsnämndens 
delegationsordning och nämnden har att fastställa miljö- och byggnämndens 
delegationsordning att gälla från den 1 januari 2015.  
 
Ändringar som har gjorts i den gamla delegationsordningen är införda med 
kursiv text. Markering med genomstruken text avser delar som inte ska ingå i 
delegationen enligt förslaget. 
 
Förslag till beslut 
Anta miljö- och byggnämndens delegationsordning enligt förslag. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
 



 PROTOKOLL 6(17) 
 2015-01-29 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 5 Dnr 0008/14 - 222 
 
INVENTERING AV FYSISK TILLGÄNGLIGHET I FLER-
BOSTADSHUS 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Översända rapporten om tillgänglighet till kommunstyrelsen för kännedom 
samt föreslå kommunstyrelsen kalla till ett kvällsseminarium med fastighets-
ägare till flerbostadshus under våren för att redovisa resultatet av invente-
ringen samt bjuda in en arkitekt eller annan fackman som kan inspirera fastig-
hetsägare till konkreta åtgärder på bostadsbeståndet. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggkontoret har inventerat tillgängligheten i flerbostadshus i 
kommunen. En rapport har tagits fram enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Översända rapporten om tillgänglighet till kommunstyrelsen för kännedom 
samt föreslå kommunstyrelsen kalla till ett kvällsseminarium med fastighets-
ägare till flerbostadshus under våren för att redovisa resultatet av invente-
ringen samt bjuda in en arkitekt eller annan fackman som kan inspirera 
fastighetsägare till konkreta åtgärder på bostadsbeståndet. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____ 

 
 
 
 



 PROTOKOLL 7(17) 
 2015-01-29 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 6 Dnr 0007/15 - 231 
 
KORSTRÄSK 4:39 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
FÖR NYBYGGNAD AV TRANSFORMATORSTATION 

        0015/2015 231 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen.  
 
Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 18 b § 
miljöbalken. Som särskilda skäl anges att en väg avskiljer etableringen från 
stranden och att åtgärden behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse (7 kap 18 c § 2, 5). Strandskyddsdispensen omfattar bara den yta som 
transformatorstationen upptar. 
 
 
Handläggningsavgift 9 573 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de har fått del av beslutet 
om de kommer att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. 
 
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. 
 
Ifylld och signerad kontrollplan ska lämnas in till miljö- och byggnämnden 
innan slutbesked meddelas. 
 
Byggnaden får tas i bruk innan slutbesked meddelats. 
 
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 och strandskyddsdispens inför nybyggnad av trans-
formatorstation på fastigheten Korsträsk 4:39, har inkommit till miljö- och 
byggnämnden.        Forts 



 PROTOKOLL 8(17) 
 2015-01-29 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 6 Dnr 0007/15 – 231  forts 
 
KORSTRÄSK 4:39 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
FÖR NYBYGGNAD AV TRANSFORMATORSTATION 
 
Aktuell del av fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestäm-
melser.  
 
Ansökt placering är belägen närmare än 100 meter från Lillträsket, vilket 
innebär att dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap miljöbalken 
måste hanteras. Området är inte utpekat som LIS-område (Landsbygds-
utveckling i strandnära läge). 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Ansökt byggnad är en liten byggnad på fem kvm och en komplettering till en 
befintlig anläggning (eldistribution). Miljö- och byggkontoret gör bedöm-
ningen att åtgärden överensstämmer med 2 och 8 kap plan- och bygglagen 
och att det inte finns några andra kända hinder mot etableringen. Bygglov bör 
därför kunna beviljas med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen. 
 
Byggnaden ifråga kommer att innehålla teknisk utrustning för att säkerställa 
eldistributionen i landsbygd, vilket kan anses vara av stort allmänt intresse. 
Ingen privat zon kommer att etableras runt byggnaden och dessutom placeras 
stationen ca 90 meter från strandlinjen, vilket svårligen kan orsaka inskränk-
ning av det rörliga friluftsliver och betingelserna för växt- och djurlivet. En 
väg skär också av mellan byggnaden och strandlinjen. 
 
Med ledning av ovan bedömer miljö- och byggkontoret att strandskyddets 
syften i 7 kap 13 § miljöbalken (MB) uppfylls och dispens från strandskyddet 
kan beviljas med stöd av 7 kap 18 b § MB. Som särskilda skäl anges att en väg 
avskiljer etableringen från stranden och att åtgärden behövs för att tillgodose 
ett angeläget allmänt intresse (7 kap 18 c § 2, 5). Strandskyddsdispensen om-
fattar bara den yta som transformatorstationen upptar. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Ärendet inkom efter beredningens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens, situationsplan, plan- och 
fasadritningar. 
Byggnadsinspektör 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att bevilja bygglov och strandskyddsdispens enligt 
ansökan, vilket nämnden bifaller. 
_____          forts 



 PROTOKOLL 9(17) 
 2015-01-29 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 6 Dnr 0007/15 – 231  forts 
 
KORSTRÄSK 4:39 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDSDISPENS 
FÖR NYBYGGNAD AV TRANSFORMATORSTATION 
 
 
Beslutet skickas till 
Sweco Energuide AB, Att: Ulf Nilsson, Västra Norrlandsgatan 10 B,  
901 03 Umeå 
 
Sakägare 
 
 
 

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(17) 
 2015-01-29 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 7 Dnr 0005/15 - 209 
 
RIKTLINJER FÖR PRÖVNING AV BYGGLOVSÄRENDEN INOM 
ÖVERSVÄMNINGSOMRÅDE 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Anta riktlinjer för prövning av bygglovsärenden inom översvämningsområde 
enligt bilaga. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchefen har reviderat riktlinjer för prövning av bygglovärenden 
inom översvämningsområde. Endast redaktionella ändringar har gjorts. 
 
Förslag till beslut 
Besluta anta riktlinjer för prövning av bygglovsärenden inom översvämnings-
område enligt bilaga. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 11(17) 
 2015-01-29 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 8 Dnr 0006/15 - 350 
 
RIKTLINJER FÖR ENSKILDA AVLOPP 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Anta riktlinjer för enskilda avlopp enligt bilaga. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchefen har reviderat de riktlinjer för enskilda avlopp som 
myndighetsnämnden beslutade anta 2012-12-06. Riktlinjerna har kompletterats 
med några förtydliganden som myndighetsnämnden antog i dokumentet 
rutiner för handläggning av enskilda avlopp 2013-09-27. Det som är ändrat 
står med kursiverad text i bilagan. I och med kompletteringen behöver 
nämnden bara besluta om ett styrdokument avseende enskilda avlopp.  
 
Förslag till beslut 
Anta riktlinjer för enskilda avlopp enligt bilaga. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 12(17) 
 2015-01-29 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 9 Dnr 0081/14 - 400 
 
MÅLDOKUMENT FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 2015-2018 

 
Miljö- och byggnämnden 
Ärendet återremitteras till miljö- och byggchefen. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har att besluta ifall nämnden ska upprätta ett eget 
måldokument för mandatperioden 2015-2018. 
 
Ett måldokument kan vara ett verktyg som underlättar nämndens styrning av 
verksamheten mot de mål som nämnden vill uppnå för verksamheten. 
 
Nämnden har sedan tidigare fastställda mål för innevarande år i tillsyns- och 
kontrollplaner enligt vissa av de lagstiftningar som nämnden har inom sitt 
område. Myndighetsnämnden har antagit planerna för 2015 men mål och 
planer på längre sikt finns inte för närvarande. Mål saknas också inom andra 
områden där nämnden har uppgifter att utföra.  
 
Förslag till beslut 
Lämnas utan förslag till beslut från miljö- och byggchefen till beredningen.  
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till miljö- och byggchefen för 
vidare uppdatering av styrdokumentet. Nämnden bifaller förslaget. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 13(17) 
 2015-01-29 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 10 Dnr 0002/15 - 409 
 
TILLSYNS- OCH KONTROLLRAPPORT FÖR PERIODEN  
2014-11-17 — 2015-01-07 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Lägga rapporten till handlingarna. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggkontoret sammanställer inför varje sammanträde en rapport 
över tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. 
Kontorets personal redovisar även vilka samråd, informationsmöten och andra 
aktiviteter som skett under perioden, dels i samband med prövningsärenden 
och dels de aktiviteter som skett inom kommunsamverkan inom olika 
områden där nämndens frågor berörs. 
 
Syftet är att informera nämnden om vad som händer och att nämndens leda-
möter får möjlighet att på sammanträdet ställa frågor om verksamheten. 
 
Förslag till beslut 
Lägga tillsyns- och kontrollrapporten för perioden till handlingarna. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 14(17) 
 2015-01-29 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 11 Dnr 0074/14 - 511 
 
DOMHERREN 1 - KLAGOMÅL ÖVER PARKERADE FORDON 
SOM SKYMMER SIKTEN I KORSNINGEN KYRKOGÅRDSGATAN 
- NYGRENSVÄGEN M M 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Med stöd av miljöbalken förelägga Älvsby Taxi AB att respektera tom-

gångsförbudet i 6 § lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna för 
Älvsbyns kommun.  

2. Med stöd av 11 kapitlet 19 § plan- och bygglagen förelägga Älvsby Taxi 
AB att senast 2015-08-31 anlägga en stödmur som förhindrar ras och 
skador på intilliggande fastighet Domherren 2 och Kyrkogårdsgatan samt 
anlägga eller förlänga befintligt staket som förhindrar att någon ramlar 
ned från gatan senast 2015-08-31. 

3. Med stöd av 11 kapitlet 17 § plan- och bygglagen förelägga Älvsby Taxi 
AB att senast 2015-04-31 söka marklov i efterhand för den utförda 
schakten avseende den egna fastigheten. Med ansökan ska medfölja 
ritningar som dels visar hur marken såg ut före schaktningen och dels hur 
man tänker återställa efter schakten. Utformningen av stödmur och staket 
ska redovisas med skalenlig ritning. 

 
Eftersom Älvsby Taxi möjligen kan ha vilseletts av handläggaren beslutas att 
nämnden inte tar ut byggsanktionsavgift för utebliven ansökan om marklov. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett klagomål inkom den 6 oktober 2014 till myndighetsnämnden avseende 
olägenhet från tomgångskörning och parkering av bilar som står i vägen för 
annan trafik vid Älvsby Taxi. Älvsby Taxi är lokaliserat intill väg 94 med adress 
Nygrensvägen. Fordon står ofta uppställda efter Nygrensvägen och även vid 
Kyrkogårdsgatan.  
 
En inspektion gjordes på platsen där miljö- och byggkontorets personal upp-
täckte att omfattande schaktning har skett på fastigheten mot Kyrkogårdsgatan 
samt att några fordon stod på tomgång.  
 
En skrivelse skickades till bolaget 2014-10-08 där Älvsby Taxi informerades 
om tomgångskörningsförbudet. Bolaget uppmärksammades på att den 
schaktning som gjorts på fastigheten saknade lov samt att kommunens mark 
har använts för att göra en uppställningsplats utan markupplåtelse. 
 
Ett svar inkom 2014-10-16. 
          forts 



 PROTOKOLL 15(17) 
 2015-01-29 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 11 Dnr 0074/14 – 511  forts 
 
DOMHERREN 1 - KLAGOMÅL ÖVER PARKERADE FORDON 
SOM SKYMMER SIKTEN I KORSNINGEN KYRKOGÅRDSGATAN 
- NYGRENSVÄGEN M M 

 
2014-11-17 inkom en skrivelse från flera fastighetsägare vid Kyrkogårdsgatan 
som anser att det är problem med de många fordon som parkerar, främst längs 
Nygrensvägen. Två av fastighetsägarna påpekar också att tomgångskörnings-
förbudet inte respekteras. 
 
Enligt Älvsbyns kommuns hälsoskyddsföreskrifter är det förbjudet att hålla ett 
fordon på tomgång längre tid än en minut och det gäller i hela kommunen. 
För Älvsby Taxi har myndighetsnämnden beslutat om en dispens som gäller 
för taxiregistrerade handikappbussar om längre tomgångskörningstid än en 
minut som dock endast gäller vid sträng kyla och vid de tillfällen när sjuka eller 
handikappade personer med färdtjänst eller för sjuktransport väntar i bilen.  
 
Det är polismyndigheten som ska kontrollera att hälsoskyddsföreskrifterna 
följs men enligt ett rättsfall från 2012 har tillsynsmyndigheten också ett ansvar 
i denna typ av ärenden. 
 
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 

Tomgångskörning 
Lokala hälsoskyddsföreskrifter är utformade med stöd av miljöbalken för att 
förhindra att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. Det innebär 
att tomgångskörningsförbudet ska respekteras av alla bilister. Utöver de lokala 
hälsoskyddsföreskrifterna gäller även hänsynsreglerna i andra kapitlet miljö-
balken. 
 
Krav på marklov för schaktning och utfyllnad 
När det gäller schaktning utan marklov samt olovligt nyttjande av kommunens 
mark är det plan- och bygglagen, PBL, som ska tillämpas.  
 
Enligt 11 kap 51 § PBL ska tillsynsmyndigheten med stöd av 16 kap 12 § ta ut 
en särskild avgift, byggsanktionsavgift, om någon bryter mot en bestämmelse i 
8-10 kapitlet PBL. I det här fallet har marklov inte sökts för att göra en om-
fattande schaktning på dels den egna fastigheten och dels en utfyllnad på den 
intilliggande fastigheten som ägs av kommunen. Miljö- och byggkontoret 
bedömer att schaktens djup och även utfyllnaden i vissa delar överstiger 0,5 
meter vilket är en riktlinje för när marklov krävs inom detaljplan.  
 
          forts 



 PROTOKOLL 16(17) 
 2015-01-29 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 11 Dnr 0074/14 – 511  forts 
 
DOMHERREN 1 - KLAGOMÅL ÖVER PARKERADE FORDON 
SOM SKYMMER SIKTEN I KORSNINGEN KYRKOGÅRDSGATAN 
- NYGRENSVÄGEN M M 

 
Enligt svarsskrivelsen från företaget har Älvsby Taxi kontaktat miljö- och 
byggkontoret och frågat om marklov krävdes och fått ett nekande svar av en 
handläggare.  
 
Eftersom schaktningen blev så pass omfattande anser miljö- och byggchefen 
att den var lovpliktig. Eftersom marken stupar brant från intilliggande fastighet 
bör nämnden överväga att kräva att en stödmur i efterhand anläggs mot intill-
liggande fastighet och även mot Kyrkogårdsgatan för att förhindra att skador 
uppstår till följd av de branta slänter som blev resultatet av schaktningen. Mot 
Kyrkogårdsgatan, där bolaget har anlagt en parkering, bör nämnden överväga 
att förelägga bolaget att sätta upp och underhålla ett staket på den del mot 
gatan där staket saknas, så att ingen genom olyckshändelse kan ramla ned och 
skada sig. 
 
Intrång på kommunens mark 
En utfyllnad har gjorts på kommunens mark. Älvsby Taxi anger i skrivelsen att 
man har fått städa upp efter tidigare verksamhetsutövare. Att bolaget har 
städat upp efter tidigare fastighetsägare/verksamhetsutövare är givetvis bra 
men ger inte någon automatisk rättighet att använda parkmark för parkerings-
ändamål. Den parkering som har anlagts ligger vid infarten till Älvsbyns tätort. 
Den är planstridig och bör därför tas bort. Om parkeringen ska finnas kvar 
måste detaljplanen ändras. Området bör enligt miljö- och byggkontorets 
bedömning återställas till parkmark. Nämnden föreslås hänskjuta denna del av 
ärendet till kommunstyrelsen som markägare för beslut om planen ska ändras 
eller om markfrågan på annat sätt kan lösas. 
 
Trafikfarlig parkering 
Kontroll av parkeringar på platsen gjordes den 20 januari kl 9.00. Samtliga 
fordon mot gata stod inom fastigheten. Inga fordon var parkerade på gatan. 
Fyra fordon var lämnade på tomgång utanför Älvsby Taxis lokaler.  
 
En dialog har förts med polisen om övervakning av dels tomgångskörning och 
dels trafikfarlig parkering. Miljö- och byggkontoret förutsätter att bilar och 
bussar inte parkeras så att de skymmer sikten mot korsningarna. Skulle pro-
blemet kvarstå kan nämnden i framtiden besluta om lokala trafikföreskrifter 
med förbud mot parkering efter de aktuella gatorna. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 17(17) 
 2015-01-29 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 11 Dnr 0074/14 – 511  forts 
 
DOMHERREN 1 - KLAGOMÅL ÖVER PARKERADE FORDON 
SOM SKYMMER SIKTEN I KORSNINGEN KYRKOGÅRDSGATAN 
- NYGRENSVÄGEN M M 

 
Förslag till beslut 
1 Med stöd av miljöbalken förelägga Älvsby Taxi AB att respektera tom-

gångsförbudet i 6 § lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna för 
Älvsbyns kommun.  

2 Med stöd av 11 kapitlet 19 § plan- och bygglagen förelägga Älvsby Taxi 
AB att senast 2015-08-31 anlägga en stödmur som förhindrar ras och 
skador på intilliggande fastighet Domherren 2 och Kyrkogårdsgatan samt 
anlägga eller förlänga befintligt staket som förhindrar att någon ramlar ned 
från gatan senast 2015-08-31. 

3 Med stöd av 11 kapitlet 17 § plan- och bygglagen förelägga Älvsby Taxi 
AB att senast 2015-04-31 söka marklov i efterhand för den utförda 
schakten avseende den egna fastigheten. Med ansökan ska medfölja 
ritningar som dels visar hur marken såg ut före schaktningen och dels hur 
man tänker återställa efter schakten. Utformningen av stödmur och staket 
ska redovisas med skalenlig ritning. 

 
Eftersom Älvsby Taxi möjligen kan ha vilseletts av handläggaren föreslås att 
nämnden inte tar ut byggsanktionsavgift för utebliven ansökan om marklov. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
 
 

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. 

 
 


