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 PROTOKOLL 2(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 42 Dnr 0003/15 - 200 
 
DELGIVNINGAR MBN 2015-06-18 

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

 Beslut i ärende om överklagande av myndighetsnämndens delegationsbeslut 
2014-05-05 om förlängt tömningsintervall för slamavskiljare på fastigheten 
Petbergsliden 1:14  Lst dnr 505-6284-2014  (dnr 201/14 REN) 

 Beslut – Granskning av miljö- och byggnämndens beslut om strandskydds-
dispens på fastigheten Arvidsträsk 1:6  Lst dnr 526-5855-15  (77/15, 216) 

 Resultat från analysen av skyfall över huvudtätorter i Norrbottens kommu-
ner – Älvsbyns kommun  Lst dnr 9867-2014-1  

 
Naturvårdsverket 

 Hemställan till Regeringskansliet om utpekande av nya Natura 2000-
områden och ändringar i befintliga områden enligt habitat- och fågel-
direktivet     NV-000482-14    (290/15 NAT) 

 
Boliden Mineral AB 

 Arbetsplan för undersökningsarbeten inom undersökningstillstånden Laver 
nr 1002 samt 1003 

 
Umeå Universitet, Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens läns lands-
ting m fl 

 Miljöhälsorapport Norr 2013 – Barns hälsa och miljö i Norrland 
 
Svensk Solarieförening 

 Uppmaning att Sveriges miljöinspektörer begär certifikat för solarier 
 

Transportstyrelsen 

 Fordonsrelaterade skulder och flyttning av fordon 
 

Livsmedelsverket 

 Information om livsmedel som inte är färdigförpackade (dnr 2015/06587) 
 

          forts 



 PROTOKOLL 3(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 42 Dnr 0003/15 – 200  forts 
 
DELGIVNINGAR MBN 2015-06-18 

 
Sveriges Kommuner och Landsting 

 Cirkulär 15:14 – Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2015 
 
MISTRA 

 Årsrapport 2014 – Mistra investerar i forskning som löser miljöproblem 
och bidrar till en hållbar samhällsutveckling 

 
Fastighetsägare till Korsträsk 1:33, 1:211 samt 1:32 

 Frågan angående driftkostnader vid anläggande av gemensam avlopps-
anläggning 

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



 PROTOKOLL 4(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 43 Dnr 0004/15 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MBN 2015-06-18 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 21 april 
t o m 26 maj 2015, enligt bilaga. 
 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 



 PROTOKOLL 5(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 44 Dnr 0037/14 - 221 
 
VISTHEDEN 1:71 - FÖRELÄGGANDE ATT HÅLLA TOMTEN I 
VÅRDAT SKICK 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen samt med stöd av 8 kap 15 § 
plan- och bygglagen förelägga xxxx xxxxx (xxxxxx-xxxx) att senast tre veckor 
efter mottagandet av detta beslut  

 avlägsna bilaxlar, element, stuprör, sopsäckar, pappers- och plastskräp som 
riskerar blåsa omkring och annat som är avfall från tomten,  

 städa upp där veden har legat på fastighetens gräsmatta så att vegetationen 
kan hållas efter,  

 samt hålla tomten i ett vårdat skick.  
_____  
 
 
Sammanfattning 
Sedan 2013 har grannar vid upprepade tillfällen klagat på att fastigheten 
Vistheden 1:71 inte hålls i ett vårdat skick. Den 22 maj 2015 inkom ett nytt 
klagomål från närmaste grannen över att tomten på rubricerad fastighet 
fortfarande är ovårdad och att skräp blåser omkring och hamnar på hans 
fastighet så att han måste städa där. Den 25 maj inkom ytterligare ett klagomål 
från en anonym kvinna om att skräp från fastigheten blåser omkring och att 
fastigheten är ovårdad.  
 
En inspektion gjordes den 2 juni hos grannen till den berörda fastigheten för 
att ta reda på om klagomålen var befogade. Närvarande var ordförande och 
vice ordförande i miljö- och byggnämnden samt miljö- och byggchefen. Den 
klagande grannen var också närvarande vid inspektionen. Ingen öppnade i 
huset på fastigheten Vistheden 1:71 och inspektionen gjordes därför från gatan 
och från grannfastigheten.  
 
På fastigheten Vistheden 1:71 fanns en del pappersskräp på bron som riskera-
de blåsa iväg. Det fanns en hel del bark och spån från vedhantering på två 
ställen samt några vedträn kvar på gräsmattan. Vedresterna och en kullvält 
gräsklippare samt en röd cykel låg på den sida av fastigheten som är närmast 
gatan. Två hjulaxlar med däck stod vid väggen till garaget som också vetter 
mot gatan. Tre värmeelement, ett stuprör och ett par svarta sopsäckar stod 
uppställda vid ena knuten vid husväggen som vetter mot gatan och den andra 
grannfastigheten. Några takplåtar låg längs ena gaveln på huset i riktning mot 
grannfastigheten där en av de klagande bor och på baksidan fanns ett enklare 
trästaket bestående av lastpallar och obehandlat virke. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 6(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 44 Dnr 0037/14 – 221 forts 
 
VISTHEDEN 1:71 - FÖRELÄGGANDE ATT HÅLLA TOMTEN I 
VÅRDAT SKICK 

 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
Enligt 8 kap 15 § 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.  
 
När vegetationen inte kan hållas efter finns det risk för att det blir skadedjur 
som sprids till kringliggande bebyggelse. Ordningen på fastigheten bör vara på 
ett sådant sätt att inte skräp riskerar blåsa in på grannars fastigheter eller ut på 
gatan. För att kunna hålla efter vegetationen på fastigheten bedömer miljö- 
och byggkontoret att ved och andra lösa föremål behöver flyttas från gräs-
mattan. Sopsäckar och löst skräp, t.ex papper och plast som låg på bron och 
som riskerar blåsa omkring behöver avlägsnas från fastigheten. 

 
Nämnden kan förelägga en fastighetsägare om att hålla sin tomt i ett vårdat 
skick. Föreläggandet kan förenas med fast eller löpande vite. 
 
 
Förslag till beslut 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen samt med stöd av 8 kap 15 § 
plan- och bygglagen förelägga xxxx xxxxx (xxxxxx-xxxx) att senast tre veckor 
efter mottagandet av detta beslut  

 avlägsna bilaxlar, element, stuprör, sopsäckar, pappers- och plastskräp som 
riskerar blåsa omkring och annat som är avfall från tomten,  

 städa upp där veden har legat på fastighetens gräsmatta så att vegetationen 
kan hållas efter,  

 samt hålla tomten i ett vårdat skick.  
 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
          forts 



 PROTOKOLL 7(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 44 Dnr 0037/14 – 221  forts 
 
VISTHEDEN 1:71 - FÖRELÄGGANDE ATT HÅLLA TOMTEN I 
VÅRDAT SKICK 

 
 

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(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 45 Dnr 0032/15 - 221 
 
DOMHERREN 1 - ANMÄLAN OM OLOVLIG SCHAKTNING 

        0249/2015 221 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Ta ut byggsanktionsavgift med stöd av 11 kap 51 § plan- och bygglagen. 
Beloppet fastställs till 10 012 kronor enligt 9 kap 17 § plan- och byggför-
ordningen. 
 

Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning nedan. 
 
Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader från att beslutet har 
delgetts (11 kap 61 § PBL). 
_____  

 
 
Sammanfattning 
Ansökan om marklov för schaktning på fastigheten Domherren 1 inkom 
efter uppmaning av miljö- och byggkontoret.  
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt 9 kap 11 § plan- och bygglagen (PBL) krävs marklov för schaktning 
eller fyllning som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget 
inom en tomt eller för mark inom en allmän plats, om inte kommunen har 
bestämt annat i detaljplanen. 
 
Aktuell fastighet ligger inom detaljplanelagt område och det finns inga 
särskilda lättnader i marklovsplikten. Enligt 11 kap 51 § PBL framgår att om 
någon bryter mot bestämmelserna i 8 – 10 kap PBL ska tillsynsmyndigheten 
ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter i 9 kap plan- 
och byggförordningen (PBF). 
 
Av 9 kap 17 § PBF framgår att byggsanktionsavgiften för att påbörja en 
markåtgärd som kräver lov enligt 9 kap 11, 12 eller 13 § PBL innan byggnads-
nämnden gett startbesked är 0,025 prisbasbelopp (pbb) med ett tillägg av 
0,001 pbb per kvadratmeter av sanktionsarean för schaktning eller fyllning 
inom en tomt. 
 
Med sanktionsarea avses den area som i fråga om en markåtgärd motsvarar 
den area som åtgärden avser, i det här fallet 200 kvm. 
 
Prisbasbeloppet för år 2015 är 44 500 kr. 
          forts 



 PROTOKOLL 9(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 45 Dnr 0032/15 – 221  forts 
 
DOMHERREN 1 - ANMÄLAN OM OLOVLIG SCHAKTNING 

 
Sanktionsavgiften blir därför:  
(44 500 * 0,025) + (0,001 * 200 * 44 500) = 10 012 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”. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om marklov, situationsplan, fotografier före och efter åtgärden 
 
Beredningens förslag till beslut 
Ta ut byggsanktionsavgift med stöd av 11 kap 51 § plan- och bygglagen. 
Beloppet fastställs till 10 012 kronor enligt 9 kap 17 § plan- och byggför-
ordningen. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
David Lindström/Älvsby Taxi AB, Nygrensvägen 9, 942 33 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 10(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 46 Dnr 0030/15 - 221 
 
ÄLVSBYN 24:14 - FÖRELÄGGANDE OM ATT UTFÖRA ÅTGÄRD 

        0418/2014 MTN 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Förelägga IL Recycling Service AB, med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och 
med hänvisning till 2 kap 3 § miljöbalken och 8 kap 15 § plan- och bygglagen, 
att senast den 31 augusti 2015 hägna in fastigheten Älvsbyn 24:14 på ett sätt 
som förhindrar att obehöriga tillträder fastigheten, förhindrar avfallsdump-
ning från obehöriga och förhindrar att avfall sprids från området. 
 
 
Upplysningar 
Miljö- och byggnämnden kan besluta att föreläggande ska förenas med vite 
om åtgärder inte vidtas, enligt 26 kap 14 § miljöbalken. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Återkommande klagomål från privatpersoner har inkommit till miljö- och 
byggkontoret angående fastigheten Älvsbyn 24:14, där IL Recycling har 
verksamhet med mellanlagring och sortering av avfall, som träavfall och 
betong. 
 
Klagande uppger att det på fastigheten ser bedrövligt ut med högarna med 
diverse bråte, samt de stora mängder krossat returglas som ligger på fastig-
heten. Klagande är oroliga att människor eller djur ska skadas på fastigheten. 
 
Enligt 2 kapitlet miljöbalken ska var och en som vidtar en åtgärd se till att 
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.  
 
Enligt 8 kap 15 § 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 byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret besökte, utan verksamhetsutövaren, den 6 maj 2015 
IL Recyclings anläggning på rubricerad fastighet och konstaterade att fastig-
heten saknar inhägning. På fastigheten syns följande: 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. 
          forts 



 PROTOKOLL 11(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 46 Dnr 0030/15 – 221  forts 
 
ÄLVSBYN 24:14 - FÖRELÄGGANDE OM ATT UTFÖRA ÅTGÄRD 

 
Med anledning av detta bör miljö- och byggnämnden besluta med stöd av 26 
kap 9 § miljöbalken, med hänvisning till 2 kap 3 § miljöbalken och 8 kap 15 § 
plan- och bygglagen, förelägga IL Recycling Service AB att senast 31 augusti 
2015 hägna in fastigheten Älvsbyn 24:14. Inhägning ska hindra tillträde till 
fastigheten av obehöriga, hindra avfallsdumpning från obehöriga och mot-
verka att avfall sprids från området. 
 
 
Beredningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken, med 
hänvisning till 2 kap 3 § miljöbalken och 8 kap 15 § plan- och bygglagen, 
förelägga IL Recycling Service AB att senast 31 augusti 2015 hägna in fastig-
heten Älvsbyn 24:14 på ett sätt som förhindrar att obehöriga tillträder fastig-
heten; förhindrar avfallsdumpning från obehöriga och förhindrar att avfall 
sprids från området. 
 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, 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 12(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 47 Dnr 0042/15 - 231 
 
TIMRET 1 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 

        0330/2015 231 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Ordföranden får delegation att besluta i ärendet efter yttrandetidens utgång. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Timret 
1 i Älvsbyns kommun. Denna byggnad är en ersättning för befintligt bostads-
hus som brann ned tidigare i år. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan fastställd 1980-01-15.  
Planbestämmelser: B, F, I = bostadsändamål, friliggande byggnader, 
högst en våning. 
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att den 
största tillåtna byggnadsarean överskrids med 43 kvm och att byggnaden 
placeras två meter från tomtgräns mot fastigheten Timret 2. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har hittills 
inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Eftersom tidigare hus var i samma storleksordning som det nya och med 
liknande placering borde avvikelserna kunna anses vara mindre och godtas. 
 
För att hålla den fastställda handläggningstiden om tio veckor föreslås att 
ordföranden på sin delegation beslutar i ärendet efter yttrandetidens utgång. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Ärendet hade inte inkommit till beredningen. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, situationsplan, plan- och fasadritning, teknisk 
beskrivning. 
 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att ordföranden får delegation att besluta i ärendet 
efter yttrandetidens utgång, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 



 PROTOKOLL 13(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 48 Dnr 0031/15 - 233 
 
VALLMON 1 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV VIDBYGGT 
GARAGE 

        0230/2015 233 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen (PBL). 
 
Bevilja rivningslov med stöd av 9 kap 34 § PBL. 
 
 
Handläggningsavgift 5 655 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
Kontrollplan för rivning och byggnation ska inlämnas innan startbesked 
meddelas (exempel finns på Älvsbyns kommuns hemsida). 
 
Vägg mellan bostadsdel och garage ska avskiljas i brandklass EI30. 
 
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 ska genomföras. 
 
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 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage och bostadsutrymme på fastig-
heten Vallmon 1 har inkommit till miljö- och byggnämnden. I samband med 
byggnationerna kommer befintligt garage att rivas. 
 
          Forts 



 PROTOKOLL 14(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 48 Dnr 0031/15 – 233  forts 
 
VALLMON 1 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV VIDBYGGT 
GARAGE 

 
Tillbyggnaden kommer att placeras mot tomtgräns på fastighetens norra del 
mot gång- och cykelvägen, som binder ihop Järnvägsgatan med Råggatan. 
 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1956-05-18. Planbestämmelser:  
B, F, II = bostadsändamål, friliggande byggnader, högst två våningar. 
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att en del 
(60 %) av tillbyggnaden placeras på punktprickad mark (mark som inte får 
bebyggas) samt att byggnaden hamnar närmare tomtgräns än 4,5 meter. 
 
Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt gällande praxis är omfattningen på en liten avvikelse i storleksordningen 
10 %. Även om lagstiftaren har öppnat för en vidare tolkning av avvikelser  
(9 kap 31 b § 2 plan- och bygglagen) är förutsättningarna ändå att åtgärden är 
av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas 
eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Något avgörande vad begränsad 
omfattning innebär finns inte i dagsläget. 
 
I del 2 av kommentarerna till plan- och bygglagen (s 34, Didón m.fl.) framgår 
att dessa avvikelser främst avser placering, utformning och utförande och att 
framför allt ett flertal personer kan ha nytta av avvikelsen. Exempel som ges är 
bullerplank vid ett flerbostadsområde eller ändringar som behövs för att till-
godose krav på t.ex. sopsortering 
 
Miljö- och byggkontoret bedömer dock att de sammantagna avvikelserna är 
alltför stora för att kunna medge bygglov. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov och rivningslov, situationsplan, plan- och fasadritningar 
inkl. sektion. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen (PBL). 
 
Bevilja rivningslov med stöd av 9 kap 34 § PBL 
          forts 



 PROTOKOLL 15(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 48 Dnr 0031/15 – 233  forts 
 
VALLMON 1 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV VIDBYGGT 
GARAGE 

 
Handläggningsavgift 5 655 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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 16(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 49 Dnr 0033/15 - 315 
 
DOMHERREN 1 - ANSÖKAN OM MARKLOV OCH BYGGLOV 
FÖR ANORDNANDE AV PARKERING I EFTERHAND 

        0238/2015 315 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Avslå ansökan om marklov och bygglov för anläggande av parkering på 
fastigheten Domherren 1. 
 
 
Handläggningsavgift 3 408 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysning 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning nedan. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
I samband med ett annat tillsynsärende uppdagades att schaktning hade 
utförts på fastigheten Domherren 1 mot Kyrkogårdsgatan.  
 
Enligt 9 kap 11 § plan- och bygglagen (PBL) krävs marklov för ”schaktning 
eller fyllning som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget 
inom en tomt eller för mark inom en allmän plats, om inte kommunen har 
bestämt annat i detaljplanen. 
   Om ett visst höjdläge för markytan är bestämt i detaljplanen, krävs det 
trots första stycket inte marklov för att höja eller sänka markytan till den 
nivån. Lag (2014:900)”. 
 
Enligt 6 kap 1 § 8 plan- och byggförordningen krävs bygglov för att anordna 
parkeringsplatser utomhus. 
 
Då det framkom att markytan hade sänkts med ungefär 1,5 meter på det 
högsta stället uppmanade miljö- och byggkontoret fastighetsägaren att 
inkomma med ansökan om marklov för schaktning och bygglov för anlägg-
ande av parkeringar i efterhand. En tumregel är att om markytan ändras mer 
än ½ meter krävs marklov. 
 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1956-05-18.  
Planbestämmelser: G, II = Garageändamål, högst två våningar. 
 
Några bestämmelser avseende markens höjd finns inte. 
 
Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig.  
         forts 



 PROTOKOLL 17(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 49 Dnr 0033/15 – 315  forts 
 
DOMHERREN 1 - ANSÖKAN OM MARKLOV OCH BYGGLOV 
FÖR ANORDNANDE AV PARKERING I EFTERHAND 

 
Av fyra inkomna yttranden har fyra lämnat synpunkter. 
 
Ägarna till fastigheten Ärlan 5 m.fl. framför att de äger en del av fastigheten 
Domherren 1 i hörnet mot Domherren 2 och Kyrkogårdsgatan. Miljö- och 
byggkontoret kan dock inte se på sitt kartmaterial att så är fallet och uppmanar 
ägarna att ta kontakt med lantmäteriet för att reda ut denna fråga. Man framför 
också att man upplever en otillfredsställande trafiksituation i korsningen av 
Nygrensvägen och Kyrkogårdsgatan. Då antalet klagomål till miljö- och bygg-
kontoret i detta avseende har minskat på senaste tiden verkar det som om 
situationen har förbättrats. 
 
Ägarna till fastigheten Domherren 2 framför sina erinringar i fyra punkter: 
Stor risk för ras och fall, allvarlig hälsofara på grund av tomgångskörning och 
vibrationer, dålig framkomlighet efter Kyrkogårdsgatan samt snödumpning på 
privat mark. 
 
Det här ärendet handlar framförallt om första punkten (risk för ras och fall). I 
och med schaktningen bildades en brant sluttning och ingen stödmur eller 
staket har satts upp mot fastigheten. Punkterna två och tre avhandlas i ett 
separat ärende och hantering av snö bör lösas mellan respektive fastighets-
ägare. 
 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt 9 kap 35 § plan- och bygglagen gäller följande förutsättningar för 
att bevilja marklov: 

”Marklov ska ges för en åtgärd som 
1. inte strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser, 
2. inte förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning 
för bebyggelse, 
3. inte medför olägenheter för användningen av sådana 
anläggningar som anges i 13 § 1, 
4. inte medför störningar eller betydande olägenheter för 
omgivningen, och 
5. uppfyller de krav som 
a) följer av 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 9–12 §§, om lovet 
avser en åtgärd inom ett område med detaljplan, eller 
b) följer av 2 kap. och 8 kap. 9–12 §§ i de delar som inte har 
prövats i områdesbestämmelser, om lovet avser en åtgärd utanför  
         forts 



 PROTOKOLL 18(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 49 Dnr 0033/15 – 315  forts 
 
DOMHERREN 1 - ANSÖKAN OM MARKLOV OCH BYGGLOV 
FÖR ANORDNANDE AV PARKERING I EFTERHAND 

 
 
ett område med detaljplan.  Marklov får ges till en åtgärd som 
endast innebär en liten avvikelse från detaljplanen eller områdes-
bestämmelserna, om avvikelsen är förenlig med syftet med planen 
eller bestämmelserna. Lag (2011:335)”. 
 

När det gäller punkterna 4 och 5 a i ovanstående lagrum bedömer miljö- och 
byggkontoret att det är tveksamt om åtgärden uppfyller dessa kriterier. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov för anläggande av parkering, ansökan om marklov, 
situationsplan, fotografier före och efter åtgärden. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Inget förslag lämnades vid beredningen. 
 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ärendet diskuteras. Samtliga inkomna yttranden från grannar är negativa till 
anläggande av parkering. 
 
Esbjörn Henriksson (fp) föreslår avslag på ansökan. 
Övriga ledamöter, Sara Risberg (s), Anneli Johansson (s) och Rutger Nyström 
(s), stödjer Henriksson förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att nämnden avslår 
ansökan om marklov och bygglov. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
David Lindström/Älvsby Taxi AB, Nygrensvägen 9, 942 33 Älvsbyn 

Sakägare 
 
 
       forts 



 PROTOKOLL 19(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 49 Dnr 0033/15 – 315  forts 
 
DOMHERREN 1 - ANSÖKAN OM MARKLOV OCH BYGGLOV 
FÖR ANORDNANDE AV PARKERING I EFTERHAND 

 
 

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 20(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 50 Dnr 0040/15 - 408 
 
DOMHERREN 1 - KLAGOMÅL ÖVER TOMGÅNGSKÖRNING - 
FÖRELÄGGANDE 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Förbjuda Älvsby Taxi AB, med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken samt med 
hänvisning till 6 § lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter, att lämna bolagets 
fordon på tomgång längre än en minut inom Älvsbyns kommun.  
 
Föreläggandet förenas med stöd av 2-3 §§ lagen om viten med ett vite om 
5 000 kronor för varje tillfälle som ett fordon som används i bolagets verksam-
het upptäcks lämnat på tomgång mer än en minut. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggnämnden beslutade i januari 2015 förelägga Älvsby Taxi AB att 
respektera tomgångsförbudet i 6 § lokala miljö- och hälsoföreskrifter för 
Älvsbyns kommun (MBN § 11/15-01-29,  dnr 74/14-511).  
 
Ett nytt klagomål inkom den 21 maj om att bussar fortfarande lämnas på 
tomgång då och då vilket gör att avgaser kommer in i intilliggande fastighet. 
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
Det är förbjudet att inom Älvsbyns kommun ha fordon stående på tomgång 
längre än en minut. Tomgångsförbudet gäller inom hela kommunen och ska 
respekteras av alla bilister. Miljö- och byggkontorets personal har vid den 
inspektion som gjordes i oktober 2014 sett att flera av bolagets fordon lämnats 
på tomgång utanför fastigheten. Miljö- och byggkontoret bedömer därför att 
klagomålet är trovärdigt. Eftersom bolaget trots tidigare föreläggande inte 
verkar respektera tomgångskörningsförbudet föreslås nämnden överväga att 
besluta om ett nytt föreläggande, denna gång med vite. Vitet kan endast 
utdömas om förbudet mot tomgångskörning överträds. 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden förbjuder med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken samt 
med hänvisning till 6 § lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter Älvsby Taxi 
AB att lämna bolagets fordon på tomgång längre än en minut inom Älvsbyns 
kommun.  
 
Föreläggandet förenas med stöd av 2-3 §§ lagen om viten med ett vite om 
5 000 kronor för varje tillfälle som ett fordon som används i bolagets 
verksamhet upptäcks lämnat på tomgång mer än en minut. 
          forts 



 PROTOKOLL 21(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 50 Dnr 0040/15 – 408  forts 
 
DOMHERREN 1 - KLAGOMÅL ÖVER TOMGÅNGSKÖRNING - 
FÖRELÄGGANDE 

 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
David Lindström/Älvsby Taxi AB, Nygrensvägen 9, 942 33 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 22(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 51 Dnr 0039/15 - 408 
 
KLAGOMÅL AVSEENDE STÖRNING FRÅN TRAFIK PÅ 
BJÖRKGATAN - FÖRELÄGGANDE OM VIBRATIONSMÄTNING 

        0315/2015 511 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Förelägga Älvsbyns kommun att, med stöd av 26 kap 9 § och med hänvisning 
till 26 kap 19 § och 2 kap 3 § miljöbalken, låta göra en vibrationsmätning på 
fastigheten Boken 3 samt, om det visar sig att vibrationerna överskrider 
0,4 mm/s vägd RMS, vidta åtgärder så att vibrationerna understiger detta 
värde. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggkontoret har fått in ett klagomål från en boende på fastig-
heten Boken 3 om att de skador som finns på Björkgatan orsakar vibrationer 
i hans fastighet.  
 
Väghållaren ansvarar för att olägenhet inte uppkommer för boende i närheten 
av en gata. Det finns riktvärden för hur mycket vibrationer järnvägstrafik får 
orsaka för en fastighet innan åtgärder måste vidtas. Det finns inte fastställda 
riktvärden för vibrationer från vägtrafik men likväl kan även vägtrafik orsaka 
vibrationer i fastigheter nära en gata eller väg som ger upphov till olägenhet 
för människors hälsa. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret anser att vibrationer från trafik på gator och vägar 
inom kommunen ska ligga under 0,4 mm/s vägd RMS. Värdet bör gälla i 
utrymmen där människor stadigvarande vistas, främst utrymmen för sömn 
och vila (Rekommendationer från Banverket och Naturvårdsverket, 2006). 
 
För att säkerställa att de som bor på fastigheten Boken 3 i Älvsbyn inte 
utsätts för skadliga vibrationer på grund av gatutrafiken anser miljö- och 
byggkontoret att en vibrationsmätning behöver utföras på aktuell fastighet. 
 
 
Beredningens förslag till beslut 
Med stöd av 26 kap 9 § och med hänvisning till 26 kap 19 § och 2 kap 3 § 
miljöbalken förelägga Älvsbyns kommun att låta göra en vibrationsmätning 
på fastigheten Boken 3 samt om det visar sig att vibrationerna överskrider 
0,4 mm/s vägd RMS vidta åtgärder så att vibrationerna understiger detta 
värde. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 23(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 51 Dnr 0039/15 – 408  forts 
 
KLAGOMÅL AVSEENDE STÖRNING FRÅN TRAFIK PÅ 
BJÖRKGATAN - FÖRELÄGGANDE OM VIBRATIONSMÄTNING 

 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, 942 85 Älvsbyn 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 

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 24(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 52 Dnr 0034/15 - 409 
 
TILLSYNS- OCH KONTROLLRAPPORT FÖR PERIODEN  
2015-04-21 -- 2015-05-26 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Lägga redovisningen till handlingarna. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggkontoret redovisar verksamheten inom tillsyns- och 
kontrollområdet för perioden 21 april t o m 26 maj 2015, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
 



 PROTOKOLL 25(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 53 Dnr 0076/13 - 423 
 
ÄLVSBYN 26:134 - FÖRELÄGGANDE OM ÅTERSTÄLLNING AV 
OMRÅDE INOM STRANDSKYDD 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 7 kap 15 § punkt 4 
miljöbalken, föreläggs xxxx xxxxxxx xxxxxxx och xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, 
såsom ägare till fastigheten Älvsbyn 26:134, att  
- göra en geoteknisk utredning över det aktuella markområdet inför 

återställning samt  
- senast 2015-09-30 till miljö- och byggkontoret lämna in en åtgärdsplan 

som beskriver när och hur det aktuella markområdet ska återställas på 
rubricerad fastighet, där den olovliga schaktningen gjordes.  

 
Upplysning 
Älvsbyns kommun, via miljö- och byggkontoret, kan bistå vid ansökan om 
bidrag för att göra en geoteknisk undersökning. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
I oktober 2012 anmälde en anonym person att omfattande schaktningsarbeten 
hade utförts på fastigheten Älvsbyn 26:134 på den åker som går ned mot 
Piteälvens strand. Vid inspektion på platsen konstaterades att omfattande 
schaktning hade utförts. En åtalsanmälan inlämnades i december till polis-
myndigheten i Norrbotten.  
 
Våren 2013 gjorde myndighetsnämnden ett platsbesök och konstaterade att 
nämnden inte kan godkänna hur området har återställts efter schaktningen. 
Nämndens ledamöter föreslog att området bör återställas så att dess ursprung-
liga utseende vad avser markytans höjd och lutning efterliknas så långt det är 
möjligt samt att nämnden skulle behandla ärendet under hösten 2013. Myndig-
hetsnämnden beslutade återremittera ärendet till miljö- och byggkontoret i 
avvaktan på att personal från länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) skulle göra ett besök på platsen vilket skedde på hösten 
2013. 
 
Schaktningen ned mot stranden hade enligt fastighetsägarna utförts för att 
undvika skred och ras i slänten närmast älven. 
 
Vid platsbesöket ansåg länsstyrelsen att det var vattenverksamhet dels att åter-
fylla jordmassorna som hade schaktats bort och dels en framtida stabilisering 
av slänten. Vattenverksamhet prövas av länsstyrelsen eller Mark- och miljö-
domstolen.          forts 



 PROTOKOLL 26(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 53 Dnr 0076/13 – 423  forts 
 
ÄLVSBYN 26:134 - FÖRELÄGGANDE OM ÅTERSTÄLLNING AV 
OMRÅDE INOM STRANDSKYDD 

 
Efter platsbesöket tillskrev miljö- och byggchefen länsstyrelsens handläggare 
angående frågan om vattenverksamhet för några klargöranden eftersom 
huvuddelen av området utom den del som är närmast älven inte har direkt 
beröring av vatten.  
 
Området har enligt en översiktlig skredriskkartering som utfördes av Rädd-
ningsverket ansetts kunna ha risk för skred. En fördjupad skredriskkartering 
har inte utförts. MSB:s representant ansåg att det kunde föreligga skredrisk i 
området och att det därför behövde göras en geoteknisk undersökning om 
massor skulle återfyllas. Hon ansåg att en schaktning som innebar ett minskat 
tryck på slänten kunde vara en åtgärd som förhindrar skred i ett område med 
skredrisk.  
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
Inom ett strandskyddsområde får åtgärder inte vidtas som väsentligt förändrar 
livsvillkoren för djur eller växtarter. Den som olovligen har vidtagit en sådan 
åtgärd bör därför återställa området så att det så långt det är möjligt liknar hur 
det såg ut innan schaktningen utfördes och sköta det så att den ursprungliga 
livsmiljön kan återuppnås.  
 
Det komplicerar ärendet att det skulle kunna vara skredrisk i området. Miljö- 
och byggchefen föreslår därför nämnden besluta förelägga fastighetsägarna att 
låta göra en geoteknisk undersökning på sin egen fastighet under sommaren 
2015. Undersökningen bör även omfatta det område där massorna lades upp 
på fastigheten eftersom dessa ökar trycket på slänten och därmed risken för 
skred. 
 
När skredrisken är utredd bör markägarna lämna in ett förslag på lämplig 
efterbehandling av det schaktade området utifrån vad utredningen visar. 
Målsättningen för en efterbehandling bör vara att markområdet så långt det är 
möjligt ges en utformning liknande hur det såg ut innan schaktningen gjordes. 
Marken närmast stranden bör utformas så att naturmiljön som ursprungligen 
fanns på platsen kan återbildas med vilt levande växtskikt. 
 
Avsteg från ovanstående målsättning bör i efterbehandlingsplanen tydligt 
motiveras så att nämnden kan ta ställning till dessa.  
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och  
          forts 



 PROTOKOLL 27(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 53 Dnr 0076/13 – 423  forts 
 
ÄLVSBYN 26:134 - FÖRELÄGGANDE OM ÅTERSTÄLLNING AV 
OMRÅDE INOM STRANDSKYDD 

 
med hänvisning till 7 kap 15 § punkt 4 miljöbalken, förelägga xxxx xxxxxxx 
xxxxxxx och xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, såsom ägare till fastigheten Älvsbyn 
26:134, att  
- göra en geoteknisk utredning över det aktuella markområdet inför 

återställning samt  
- senast 2015-09-30 till miljö- och byggkontoret lämna in en åtgärdsplan 

som beskriver när och hur det aktuella markområdet ska återställas på 
rubricerad fastighet, där den olovliga schaktningen gjordes.  

 
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. 

 
 
 



 PROTOKOLL 28(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 54 Dnr 0036/15 - 511 
 
LOKALA TRAFIKFÖREKRIFTER OM BEGRÄNSAD 
PARKERINGSTID EFTER DEL AV SKOLGATAN 

        0109/2015 511 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Införa lokala trafikföreskrifter om begränsad parkeringstid till tre timmar för 
fordon med släp och långa fordon efter Skolgatan från infarten till ICA Super-
market och fram till Nygrensvägen, enligt bilaga. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Älvsbyns Energi AB genom Bernt Gellerbrant har inkommit med ett förslag 
till trafikföreskrifter för den parkering som har iordningställts för husbilar 
och husvagnar efter Skolgatan vid ICA Supermarket.  
 
Förslaget från Älvsbyns Energi AB är att parkeringstiden sätts till två timmar 
med P-skiva. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Parkeringstiden för Skolgatan bör vara samma som efter övriga gator i cent-
rum. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Älvsbyns Energi AB 
 
 
Beredningens förslag till beslut 
Besluta införa lokala trafikföreskrifter om begränsad parkeringstid för fordon 
med släp och långa fordon efter Skolgatan från infarten till ICA Supermarket 
och fram till Nygrensvägen.  

 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget samt att parkeringstiden 
begränsas till tre timmar, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Älvsbyns Energi AB, 942 85 Älvsbyn 
 
 
          forts 



 PROTOKOLL 29(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 54 Dnr 0036/15 – 511  forts 
 
LOKALA TRAFIKFÖREKRIFTER OM BEGRÄNSAD 
PARKERINGSTID EFTER DEL AV SKOLGATAN 

 
 
 

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 30(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 55 Dnr 0048/14 - 511 
 
LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM TIDSBEGRÄNSAD 
PARKERING OCH HANDIKAPPARKERINGAR EFTER 
STORGATAN OCH HANTVERKARGATAN 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Revidera lokala trafikföreskrifter avseende parkeringstid för Storgatan och 
Hantverkargatan till tre timmar med parkeringsskiva. 
_____  
 

Sammanfattning 
Ordförande för miljö- och byggnämnden har föreslagit att trafikföreskrifterna 
gällande parkeringstid efter Storgatan och Hantverkargatan ses över eftersom 
en del upplever att det är många olika parkeringstider i tätorten. Älvsbyns 
Fastigheter AB och AB Tvillingbo har på sina parkeringar parkeringstiden tre 
timmar. På Storgatan är parkeringstiden två timmar och på Hantverkargatan är 
parkeringstiden en timme enligt nuvarande föreskrifter. 
 
Lokala trafikföreskrifter om tidsbegränsad parkering beslutades i september 
2014 av myndighetsnämnden. Innan nämndens beslut om trafikföreskrifter 
togs förekom flera olika parkeringstider från 30 minuter och upp till två tim-
mars parkeringstid på olika ställen efter Storgatan. Det fanns inga tillhörande 
trafikföreskrifter vilket krävs om någon ska kunna bötfällas för att inte leva 
upp till föreskrifterna. Efter Hantverkargatan har idag ingen skylt satts upp 
enligt de nya föreskrifterna och även efter Storgatan är det brister i skylt-
ningen. Lokala trafikföreskrifter kan endast tillämpas om korrekta vägmärken 
eller informationstavlor är uppsatta varför det är önskvärt om det sker inom 
rimlig tid efter beslut om föreskrifter.  
 
Ärendet om parkeringstidens längd på de rubricerade gatorna diskuterades vid 
miljö- och byggnämndens sammanträde i april. Nämnden uppdrog åt miljö- 
och byggchefen att samråda med köpmännen innan nämnden fattar beslut om 
vilken parkeringstid som ska gälla. 
 
Miljö- och byggchefen har samrått med ordförande för köpmännen och hon 
ansåg i samrådet att parkeringstiden kan sättas till tre timmar. 
 
Förslag till beslut  
Revidera lokala trafikföreskrifter avseende parkeringstid för Storgatan och 
Hantverkargatan till tre timmars parkeringstid med parkeringsskiva. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____ 



 PROTOKOLL 31(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 56 Dnr 0037/15 - 511 
 
KLAGOMÅL AVSEENDE STÖRNING FRÅN TRAFIK PÅ BJÖRK-
GATAN - LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM BEGRÄNSAD 
FORDONSLÄNGD 

        0287/2015 511 

Miljö- och byggnämnden 
Införa lokala föreskrifter om begränsad fordonslängd på 16 m efter Björk-
gatan, enligt bilaga. 
_____ 

 
 
Sammanfattning 
Ett klagomål har inkommit avseende störningar av vibrationer på fastigheten 
Boken 3 från boende i fastigheten. Kraftiga vibrationer uppstår på grund av 
att långa tunga fordon passerar gatan där det finns sättningar efter fjärrvärme-
dragningen. Hastigheten är 40 km i timmen på gatan. Klaganden vill att gatan 
åtgärdas och vill även att tung trafik helst omdirigeras till Storgatan samt att 
en vibrationsmätning görs på fastigheten. 
 
Samråd har skett med VD vid Älvsbyns energi AB avseende sättningar i gatan 
där ny fjärrvärmekulvert har lagts ned. Bolaget avser att sommaren 2015 åt-
gärda tvärgående sättningar i gatan. Längsgående kanter har bolaget inte fått 
medel till att åtgärda. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Även om gatan åtgärdas är det olämpligt med långa fordon efter Björkgatan 
som är en ren bostadsgata. Miljö- och byggchefen föreslår därför att nämn-
den beslutar begränsa fordonslängd till 16 meter för att i vart fall styra bort 
trafik med långtradare från området. 
 
Älvsbyns kommun är väghållare på aktuell gata. Vibrationer kan ge upphov 
till olägenhet för människors hälsa och kan även skada byggnader. Ett ärende 
med förslag om föreläggande att göra en vibrationsmätning på fastigheten för 
att säkerställa att riktvärden för vibrationer från trafik inte överskrids behand-
las separat. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Besluta om lokala föreskrifter om begränsad fordonslängd efter Björkgatan 
enligt bilaga. 
 

Miljö- och byggnämnden 
Miljö- och byggchefen föreslår begränsad fordonslängd till 16 m.  
 
          forts 



 PROTOKOLL 32(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 56 Dnr 0037/15 – 511  forts 
 
KLAGOMÅL AVSEENDE STÖRNING FRÅN TRAFIK PÅ BJÖRK-
GATAN - LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM BEGRÄNSAD 
FORDONSLÄNGD 

 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget samt begränsad fordonslängd 
till 16 m, 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 33(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 57 Dnr 0035/15 - 511 
 
KLAGOMÅL AVSEENDE STÖRNING FRÅN TRAFIK MED BUSS 
EFTER VILLAGATAN I VIDSEL - LOKALA TRAFIKFÖRESKRIF-
TER OM FÖRBUD MOT TRAFIK MED TUNGA FORDON 

        0288/2015 511 

 
Miljö- och byggnämndens beslut  
Införa lokala trafikföreskrifter om begränsad fordonslängd på 12 m, enligt 
bilaga. 
_____  
 

Sammanfattning 
Villagatan trafikeras enligt Granbergs Buss AB två gånger per dag med buss 
som hämtar och lämnar av passagerare utanför deras bostäder i villaområdet. 
Bussen är en fullstor buss som är beställd av RFN för deras personal. 
 
Ett flertal klagomål gällande vibrationsstörning från busstrafiken längs Villa-
gatan i Vidsel har inkommit till miljö- och byggkontoret. Första klagomålet 
inkom redan 2013 varefter en dialog fördes med Granbergs Buss AB som 
lovade att köra försiktigt längs gatan för att minimera störningen för de 
boende i intilliggande fastigheter. Bolaget meddelade att det är på grund av 
gatans dåliga skick som störningarna uppkommer när tung trafik passerar 
men de skulle försöka köra försiktigt. 
 
Nya klagomål har inkommit hösten 2014 och ytterligare klagomål våren 2015. 
Det är enligt vissa av de boende främst den tidiga bussen som är problemet 
eftersom det är en arbetsbuss och den går tidigt på morgonen. De boende 
väcks av buller och vibrationer i sina hus. Gatan är alltjämt i dåligt skick.  
 
Ny kontakt togs med bussbolaget i maj. Granbergs buss representant som ofta 
själv kör den aktuella bussen anser det olämpligt att trafikera villaområden 
med bussar och ser gärna att rutten ändras men det är beställningstrafik som 
bolaget utför. Granbergs Buss AB önskar därför att en dialog i första hand bör 
föras med beställaren. 
 
Miljö- och byggkontoret har inför ärendets handläggning försökt nå personal 
vid RFN för att se om det skulle vara möjligt att ändra trafiken så att den kör 
längs allmän väg genom Vidsel utan att köra in i villaområden eftersom 
störningen för de boende är så pass omfattande.  
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Buller och vibrationer kan vara mycket störande och utgöra en olägenhet för 
människors hälsa. Det är enligt miljö- och byggkontorets bedömning olämpligt 
          forts 



 PROTOKOLL 34(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 57 Dnr 0035/15 – 511  forts 
 
KLAGOMÅL AVSEENDE STÖRNING FRÅN TRAFIK MED BUSS 
EFTER VILLAGATAN I VIDSEL - LOKALA TRAFIKFÖRESKRIF-
TER OM FÖRBUD MOT TRAFIK MED TUNGA FORDON 

 
att stora bussar regelbundet trafikerar ett rent villaområde. Gångavståndet från 
Villagatan till parkeringsplats vid väg 374 är som längst ca 500 meter. De flesta 
hus ligger betydligt närmare. Gångavståndet till Östra/Västra Vidselsvägen är 
som längst ca 700 meter. Båda dessa alternativ skulle kunna fungera enligt 
miljö- och byggkontorets bedömning som läge för bussen att lämna och ta 
upp passagerare och det skulle i så fall minska risken för störning i villaom-
rådet avsevärt. De som åker buss och bor i området behöver om rutten läggs 
om gå eller cykla till närmaste busshållplats. 
 
För att få bort busstrafik efter Villgatan i Vidsel föreslås att fordonslängden 
begränsas till 12 meter inom bostadsområdet vilket omfattar gatorna Villa-
gatan, Majringen, Sävstigen, Mogatan, Tallvägen, Alstigen, Ljungstigen, Ås-
gatan samt Enstigen. Undantag från förbudet föreslås gälla för renhållnings-
fordon, bärgningsbilar, fordon vid gatuarbete och utryckningsfordon. Nämn-
den kan vid behov besluta om tillfälligt tillstånd att få trafikera berörda gator 
med långa fordon, t.ex vid flyttning eller om någon boende i området för 
något annat ändamål behöver det. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Införa lokala trafikföreskrifter om begränsad fordonslängd enligt bilaga. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget samt begränsad fordonslängd 
till 12 m, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
Beslutet skickas till 
RFN 
Granbergs Buss AB 
 

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 35(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 58 Dnr 0038/15 - 512 
 
ÖNSKEMÅL OM HASTIGHETSÄNDRING SAMT FARTHINDER 
PÅ LÖNNGATAN 

        0242/2015 511  

Miljö- och byggnämndens förslag till kommunstyrelsen 
Uppdra åt Älvsbyns Energi AB att anlägga farthinder i samråd med ägaren till 
fastigheten Tallplantan 6 och övriga boende på Lönngatan samt miljö- och 
byggkontoret i samband med de återställningsarbeten på gatan som planeras 
2015. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Nils Renberg har skickat in en skrivelse angående att fordon kör med hög 
hastighet efter både Lönngatan och Björkgatan. Renberg vill att farthinder 
anläggs på Lönngatan i samband med att gatan återställs efter att ha varit 
uppgrävd för rörläggning, samt att hastigheten begränsas till 30 km i timmen 
på gatan.  
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Lönngatan är huvudsakligen en ren bostadsgata och där bör hastigheten 
vara 30 km i timmen enligt Trafikverkets rekommendationer. När hastig-
hetsgränsen 40 km i timmen för gatorna i tätorten beslutades av dåvarande 
nämnden var det samhällets struktur med många genomfartsgator samt att 
det kan vara svårt för trafikanterna med många olika hastigheter som var 
skälet till att de beslutade införa 40 km i timmen istället för 30 km i timmen.  
 
Erfarenhetsmässigt är fysiska hinder i gatumiljön mer effektivt än förskrifter 
om begränsad hastighet. Eftersom gatan ändå ska åtgärdas bedömer miljö- 
och byggchefen att det kan vara lämpligt att i samband med detta anordna 
fysiska farthinder som får ned farten efter Lönngatan. 
 
 
Beredningens förslag till beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt Älvsbyns Energi AB att anlägga 
farthinder i samråd med ägaren till fastigheten Tallplantan 6 och övriga 
boende på Lönngatan samt miljö- och byggkontoret i samband med de 
återställningsarbeten på gatan som planeras 2015. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
         forts 



 PROTOKOLL 36(36) 
 2015-06-18 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 58 Dnr 0038/15 – 512  forts 
 
ÖNSKEMÅL OM HASTIGHETSÄNDRING SAMT FARTHINDER 
PÅ LÖNNGATAN 

 
Beslutet skickas till 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kommunstyrelsen 

Älvsbyns Energi AB för kännedom 
 
 
 

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. 

 
 
 

 


