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 PROTOKOLL 2(20) 
 2015-10-01 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 71 Dnr 0003/15 - 200 
 
DELGIVNINGAR MBN 2015-10-01 

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

 Beslut – Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för ombyggnad av 
ledningsnätet söder om Vistträsk, Älvsbyns kommun  Lst dnr 525-3869-15   
(425/15 NAT)   

 Beslut – Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken och enligt kulturmiljölagen 
för ombyggnad av ledningsnätet väster om Bredsel i Älvsbyns kommun    
Lst dnr 525-5189-15 (426/15 NAT) 

 Bekräftelse på anmälan om transport av farligt avfall   Lst dnr 566-9758-
2015  (460/15 MTN) 

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



 PROTOKOLL 3(20) 
 2015-10-01 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 72 Dnr 0004/15 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MBN 2015-10-01 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 4 augusti 
t o m 7 september 2015, enligt bilaga. 
 
Tillstånd för hantering av brandfarlig vara (dnr 50/15, 179) 
delegat Roger Bohman, brandinspektör 
- Restaurang Venezia – Liljan 14 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
 



 PROTOKOLL 4(20) 
 2015-10-01 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 73 Dnr 0022/15 - 201 
 
DELÅRSRAPPORTER 2015 - TERTIALRAPPORT PER AUGUSTI 
MÅNAD 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Lägga delårsrapporten till handlingarna 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggkontoret har tagit fram en delårsrapport per den 31 augusti 
som redovisas i bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Lägga delårsrapporten till handlingarna 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 5(20) 
 2015-10-01 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 74 Dnr 0057/15 - 214 
 
ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR NYBERGSHÄGNAN - KV. 
GRANEN OCH DEL AV KV. TALLEN 

 
Miljö- och byggnämndens förslag till kommunstyrelsen 
Besluta om positivt planbesked för ändring av detaljplanen för Nybergs-
hägnan, kv. Granen och del av kv. Tallen samt uppdra åt miljö- och byggkon-
toret att ta fram ett förslag till detaljplan för området. 
_____ 
 
 
Sammanfattning 
Vid miljö- och byggnämndens sammanträde diskuteras industriområdet 
Nybergshägnan som ligger på kvarteret Granen där det idag finns betydande 
konflikter mellan småindustri och bostadsbebyggelse i området. Tung trafik 
och störningar i form av buller samt bristande skötsel av vissa fastigheter gör 
boendemiljön mindre attraktiv i angränsande villaområde. Många har framfört 
sitt missnöje med hur Älvsbyns Fastigheters förråd ser ut. 
 
Enligt översiktsplanen för Älvsbyns kommun ska området i framtiden använ-
das för bostadsändamål. Därför behöver en planprocess inledas.  
 
Samtidigt bör möjligheten till anläggning av prisvärda bostäder alternativt 
lämpligheten för ett äldreboende på kvarteret Tallen utredas. 
 
Planavgränsning föreslås enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta om positivt planbesked för ändring av 
detaljplanen för Nybergshägnan, kv. Granen och del av kv. Tallen samt 
uppdra åt miljö- och byggkontoret att ta fram ett förslag till detaljplan för 
området. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och byggkontoret 
Kommunstyrelsen 
 
 



 PROTOKOLL 6(20) 
 2015-10-01 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 75 Dnr 0037/14 - 221 
 
VISTHEDEN XXXX - 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 14 dagar 
efter mottagandet av beslutet 

 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 att därefter hålla tomten i ett vårdat skick.  
 
Om föreläggandet inte följs får nämnden enligt 11 kap 27 § plan- och bygg-
lagen besluta låta åtgärda fastigheten på fastighetsägarens bekostnad.  
 
Delgivning av beslutet sker med delgivningsman. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggnämnden beslutade i juni 2015 förelägga fastighetsägaren om 
att städa upp sin fastighet. Hon skulle avlägsna bilaxlar, element, stuprör, sop-
säckar, 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.  
Städningen skulle vara gjord senast tre veckor efter beslutet togs emot. 
 
En skrivelse inkom till nämnden där fastighetsägaren anger att hon vill ha 
polisskydd för att kunna städa fastigheten. Miljö- och byggkontoret har varit i 
kontakt med polisen i Älvsbyn som inte bedömde att det finns ett behov av 
polisskydd för att åtgärda fastigheten.  
 
Nya klagomål inkom den 24 juni och den 28 juli. Miljö- och byggchefen 
besökte fastigheten den 4 augusti 2015. Fastigheten har inte avstädats, trots att 
tiden löpt ut. Det fanns rikligt med vegetation på tomten. 
 
Tidigare föreläggande som skickades med rekommenderat brev har inte tagits 
emot varför delgivning bör ske med delgivningsman. 
 
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 14 dagar 
efter mottagandet av beslutet      forts 



 PROTOKOLL 7(20) 
 2015-10-01 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 75 Dnr 0037/14 – 221  forts 
 
VISTHEDEN XXXX - FÖRELÄGGANDE ATT HÅLLA TOMTEN I 
VÅRDAT SKICK 

 
 

 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 att därefter hålla tomten i ett vårdat skick.  
 
Om föreläggandet inte följs får nämnden enligt 11 kap 27 § plan- och bygg-
lagen besluta låta åtgärda fastigheten på fastighetsägarens bekostnad.  
 
Delgivning av beslutet sker med delgivningsman. 
 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 8(20) 
 2015-10-01 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 76 Dnr 0051/15 - 231 
 
KORSTRÄSK 1:109 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV GARAGE 

        0406/2015 231 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
 
 
Handläggningsavgift 4 765 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats. 
 
Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked meddelas (exempel finns 
på Älvsbyns kommuns hemsida). 
 
Kontrollansvarig krävs inte. 
 
Tekniskt samråd bedöms inte nödvändigt. Byggherren har möjlighet att 
begära att ett tekniskt samråd genomförs. 
 
Arbetsplatsbesök bedöms inte nödvändigt i detta ärende. 
 
Utstakning ska göras av sakkunnig. 
 
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 invid fastigheten Korsträsk 
1:109 har inkommit till miljö- och byggnämnden. 
 
Älvsbyns fastigheter AB har godkänt försäljningen av mark. 
 
För planerad byggplats gäller detaljplan fastställd 1977-09-09. 
Planbestämmelse: BFI samt allmän platsmark park eller plantering 
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att den 
placeras på mark som är dels naturmark, dels punktprickad mark, d.v.s. mark 
som inte får bebyggas.        forts 



 PROTOKOLL 9(20) 
 2015-10-01 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 76 Dnr 0051/15 – 231  forts 
 
KORSTRÄSK 1:109 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV GARAGE 

 
Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har inkom-
mit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att avvikelserna är alltför stora för att anses 
vara av liten beskaffenhet varför bygglov inte bör tillåtas. Istället borde detalj-
planen ändras innan byggnationen medges. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, situationsplan, plan- och fasadritning, teknisk 
beskrivning. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____ 
 
 
Beslutet skickas till 
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 
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(20) 
 2015-10-01 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 77 Dnr 0052/15 - 233 
 
SISKAN 14 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV INGLASAT 
UTERUM 

        0442/2015 233  

Miljö- och byggnämndens beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
 
 
Handläggningsavgift 2 522 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. 
 
Utstakning krävs inte. 
 
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 uterum samt anmälan för installation 
av eldstad och rökkanal på fastigheten Siskan 14, har inkommit till miljö- och 
byggnämnden. 
 
För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1956-05-18.  
Planbestämmelser: BFIv = bostadsändamål, Friliggande byggnader, högst en 
våning, vind får inredas. 
 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att en del 
av tillbyggnaden placeras på punktprickad mark, d.v.s. mark som inte får be-
byggas. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit. 
          forts 



 PROTOKOLL 11(20) 
 2015-10-01 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 77 Dnr 0052/15 – 233 forts 
 
SISKAN 14 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV INGLASAT 
UTERUM 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Rättspraxis för liten avvikelse när det gäller byggnationer på punktprickad 
mark är i storleksordningen 10 %. I det här fallet uppgår avvikelsen till ca 
32 %. Miljö- och byggkontoret bedömer att avvikelsen är alltför stor för att 
rymmas inom begreppet ”liten avvikelse” och bygglov bör därför inte bevil-
jas. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, situationsplan, plan- och fasadritning 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 
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 12(20) 
 2015-10-01 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 78 Dnr 0049/15 - 303 
 
SAMRÅD OM VA-STRATEGI FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Redovisning av svar sker vid nästa sammanträde. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggkontoret har tagit fram ett underlag med fakta samt frågor 
inför arbetet med kommunens VA-strategi, enligt bilaga.  
 
Förslag till beslut 
Ärendet diskuteras på nämnden och lämnas utan förslag till beslut. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson går igenom frågorna tillsammans med 
nämnden. Till nästa nämnd redovisas bilaga med frågor och svar. 
 
Ordföranden föreslår att redovisning av svar sker vid nästa sammanträde, 
vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 13(20) 
 2015-10-01 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 79 Dnr 0056/15 - 409 
 
TILLSYNS- OCH KONTROLLRAPPORT FÖR PERIODEN  
2015-08-04 -- 09-07 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Lägga tillsyns- och kontrollrapporten för perioden till handlingarna. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggkontoret redovisar verksamhet inom kontroll och tillsyn för 
perioden 2015-08-04 – 09-07, enligt bilaga. 
 
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(20) 
 2015-10-01 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 80 Dnr 0053/15 - 445 
 
LILJAN 14 - FÖRELÄGGANDE ATT VIDTA ÅTGÄRDER MOT 
FUKT OCH MÖGEL 

        0374/2015 HÄL 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 2 kap och 9 kap 
9 § miljöbalken samt 33 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd, förelägga Fastighets AB Härnö (organisationsnummer 
556104-0535) att utreda orsakerna till en vattenskada, utföra nödvändigt 
underhåll så att det inte kan fortsätta läcka in genom tak och fönster, samt att 
utreda eventuell förekomst av mögel i lägenheten som hyrs av xxxx xxxxxxxx 
och xxxxx xxxxxxxx på Storgatan 43 C i Älvsbyn. Åtgärder ska vidtas inom 1 
månad från mottaget beslut. 
 
 
Handläggningsavgift 2415 kronor  (Avgiften faktureras) 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Klagomål om olägenhet inkom till miljö- och byggkontoret den 7 juli 2015 
från boende på Storgatan 43 C. En skrivelse skickades till Fastighets AB 
Härnö där de gavs möjlighet att ge sin syn på saken och berätta vad man 
tänkt göra åt problemet. Klaganden uppgav att det hade regnat in i lägen-
heten och hon misstänkte att det hade börjat mögla. Vid ett tillfälle hade det 
droppat från taket i ca 8 timmar och hyresgästen hade samlat upp ett par 
deciliter vatten i ett kärl. Hon hade själv lånat en fuktmätare och mätt i det 
fuktskadade materialet och konstaterade att det var väldigt fuktigt. Hon 
kontaktade hyresvärden i maj månad och då sa denne att Anticimex skulle få 
komma dit. Sedan har ingenting hänt och hyresgästen har försökt nå hyres-
värden flera gånger utan framgång. Till saken hör att hyresgästen lider av 
astma och upplever att symtomen har blivit värre de senaste månaderna. 
Hyresgästen uppger att hon och sambon oftast är borta under dagarna så 
därför har det gått lång tid innan man märkt av vattenläckaget. 
 
Den 24 augusti 2015 gjordes en inspektion i lägenheten och klagomålet 
bedömdes som befogat. Det syntes tydligt att vatten hade runnit ner genom 
ett hål i taket i vardagsrummet och runnit längs ett snedtak där det droppat 
ner på vardagsrumsgolvet. Det fanns även synliga spår av vattenläckage under 
fönstren.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteanteckningar 2015-07-07, 2015-08-24 
Foton från inspektion 2015-08-24 
          forts 



 PROTOKOLL 15(20) 
 2015-10-01 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
MBN § 80 Dnr 0053/15 – 445  forts 
 
LILJAN 14 - FÖRELÄGGANDE ATT VIDTA ÅTGÄRDER MOT 
FUKT OCH MÖGEL 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
En fastighetsägare har enligt miljöbalken ett grundläggande ansvar för boen-
demiljön i fastigheten. I detta verksamhetsutövaransvar, vilket följer av 2 kap 
och 9 kap 9 § miljöbalken samt 33 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, ingår att fastighetsägaren ska kunna visa att det 
finns fungerande rutiner för att fortlöpande kontrollera och förebygga prob-
lem kring frågor som rör bland annat ventilation, fukt och mögel, temperatur, 
isolering och drag i fastighetens bostäder. Fastighetsägaren ska kunna visa för 
miljö- och byggnämnden att det inte föreligger olägenhet eller risk för olägen-
het för människors hälsa i fastigheten samt att man i övrigt följer de förplikt-
elser som följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken.  
 
I 33 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
anges att i syfte att hindra uppkomst av olägenhet ska en bostad särskilt:  
1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luft-

föroreningar och andra liknande störningar,  
2. ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på 

annat sätt,  
3. medge tillräckligt dagsljus,  
4. hållas tillfredsställande uppvärmd,  
5. ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien,  
6. ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet 

till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål.  
 
Miljö- och byggnämnden avser därför att med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken 
och med hänvisning till 2 kap och 9 kap 9 § miljöbalken samt 33 § förord-
ningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, förelägga 
Fastighets AB Härnö att som fastighetsägare utreda orsakerna till en vatten-
skada, utföra nödvändigt underhåll så att det inte kan fortsätta läcka in genom 
tak och fönster, samt att utreda eventuell förekomst av mögel i lägenheten 
som hyrs av xxxx xxxxxxxx och xxxxx xxxxxxxx på Storgatan 43 C i Älvsbyn. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga Fastighets AB Härnö (organi-
sationsnummer 556104-0535) att utreda orsakerna till en vattenskada, utföra 
nödvändigt underhåll så att det inte kan fortsätta läcka in genom tak och 
fönster, samt att utreda eventuell förekomst av mögel i lägenheten som hyrs 
av xxxx xxxxxxxx och xxxxx xxxxxxxx på Storgatan 43 C i Älvsbyn. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 16(20) 
 2015-10-01 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 80 Dnr 0053/15 – 445  forts 
 
LILJAN 14 - FÖRELÄGGANDE ATT VIDTA ÅTGÄRDER MOT 
FUKT OCH MÖGEL 

 
Miljö- och byggnämnden 
Miljöinspektör Amanda Johansson föredrar ärendet. 
 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget med tillägg att åtgärder ska 
vidtas inom 1 månad från det att beslutet är mottaget av hyresvärden. 
Nämnden bifaller förslagen. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Fastighets AB Härnö, Storgatan 43 B, 942 31 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 17(20) 
 2015-10-01 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 81 Dnr 0035/15 - 511 
 
ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM LOKALA TRAFIKFÖRE-
SKRIFTER AVSEENDE BEGRÄNSAD FORDONSLÄNGD EFTER 
VILLAGATAN I VIDSEL 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Upphäva föreskrift om begränsad fordonslängd. 
Uppdra till miljö- och byggchefen att kontakta FMV angående bussturens 
sträckning. 
_____  
 

Sammanfattning 
xxxx xxxxxxxx har överklagat nämndens beslut om lokala trafikföreskrifter 
avseende begränsad fordonslängd efter Villagatan i Vidsel, MBN § 57/15-06-18, 

dnr 35/35 – 511. Eftersom föreskrifterna ännu inte har publicerats har över-
klagandet inkommit i rätt tid. 
 
Vid ett möte i kulturhuset i Vidsel, som xxxx xxxxxxxx hade kallat till, fram-
kom också missnöje över de lokala trafikföreskrifterna om begränsad fordons-
längd från flera av de närvarande, vilket framgår av bilagda minnesanteck-
ningar. 
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
Det är olyckligt att tung trafik inkl. bussar trafikerar villaområden både avse-
ende buller och vibrationer men även ur trafiksäkerhetsynpunkt. Många av 
varandra oberoende klagomål har de senaste åren inkommit främst på buss-
trafiken i området. Miljö- och byggkontoret föreslår att nämnden diskuterar 
ärendet. 
 
Förslag till beslut 
Ärendet lämnas utan förslag till beslut till nämnden. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redovisar ytterligare ett överklagande om 
begränsad fordonslängd, inkommet från Vidsels bygdeförening den 23 sep-
tember, enligt bilaga. 
 
Nämnden diskuterar ärendet. Tidigare beslut omprövas. 
 
Lars-Ingvar Wendt (fp) föreslår att föreskriften om begränsad fordonslängd 
upphävs och att kontakt tas med FMV angående bussturens sträckning. 
 
Ordföranden ställer proposition på Lars-Ingvar Wendts förslag och finner att 
nämnden beslutar enligt förslaget.  
_____  



 PROTOKOLL 18(20) 
 2015-10-01 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 82 Dnr 0055/15 - 511 
 
ANSÖKAN HOS LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTEN OM 
ÄNDRAD HASTIGHET EFTER VÄG 94 GENOM KORSTRÄSK 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden, som är trafiknämnd, lämnar in en ansökan hos 
länsstyrelsen om reducerad hastighet genom Korsträsk till 60 km i timmen. 
_____  
 
Sammanfattning 
Korsträsk bygdeförening har till miljö och bygg vid samrådsmöte den 9 sep-
tember 2015 muntligen framfört önskemål om att få sänkt hastighet efter väg 
94 genom Korsträsk i Älvsbyns kommun. En skrivelse inkom den 21 septem-
ber där byns trafikgrupp vill att hastigheten ska reduceras till 60 km i timmen.  
Eftersom det är en statlig väg är det länsstyrelsen som är beslutande myndig-
het gällande vilken hastighet som vägen ska ha.  
 
Ärendet 
Byn Korsträsk delas av väg 94. Hastigheten där vägen går genom byn är idag 
80 km i timmen. På södra delen finns bland annat skolan och byagården och 
på norra delen ligger bland annat idrottsplatsen. På båda sidorna om väg 94 
finns verksamma företag. Väg 94 korsas av väg 663 som också är statlig väg 
och på södra sidan av väg 94 ansluter en gata där kommunen är väghållare. På 
båda sidorna om väg 94 finns beslut om tätortsavgränsning. Samtliga gator och 
vägar inom avgränsningen har begränsad hastighet som är satt till 30 km i 
timmen genom lokala trafikföreskrifter. Sikten i korsningen med väg 663, 
Idrottsvägen, är från södra påfarten ganska begränsad eftersom väg 94 svänger 
något och utfarten är ganska nära ett krön där väg 94 går över järnvägen.  
 
Det finns en busshållplats i byn efter väg 94 där skolbarnen från och med 
årskurs fyra väntar på skolbussen. Förbi busshållplatsen är hastigheten också 
80 km i timmen. En gångtunnel under väg 94 finns i anslutning till busshåll-
platsen för att gångtrafikanter inte ska behöva korsa vägen som tidvis är 
ganska trafikerad av både personbilar och tung trafik. Ändå tar många när-
maste väg och går över väg 94. 
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
Miljö- och byggkontoret delar Korsträskbornas uppfattning om att hastigheten 
är för hög genom byn, i synnerhet med tanke på att det är en hållplats för skol-
bussen vid vägen. Miljö- och byggkontoret anser att hastigheten lämpligen bör 
sättas ned till 60 km i timmen genom Korsträsk.  
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden, som är trafiknämnd, lämnar in en ansökan hos 
länsstyrelsen om reducerad hastighet genom Korsträsk till 60 km i timmen. 
          forts 



 PROTOKOLL 19(20) 
 2015-10-01 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 82 Dnr 0055/15 – 511  forts 
 
ANSÖKAN HOS LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTEN OM 
ÄNDRAD HASTIGHET EFTER VÄG 94 GENOM KORSTRÄSK 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
 
Bilagor 
Minnesanteckning från möte med Korsträsk bygdeförening 
Skrivelse från bybor i Korsträsk 
 



 PROTOKOLL 20(20) 
 2015-10-01 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 83 Dnr 0054/15 - 512 
 
BEGÄRAN OM TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER 
EFTER TVÄRVÄGEN I KORSTRÄSK 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Genomföra en mätning av hastigheten efter Tvärvägen samt vid behov föreslå 
kommunstyrelsen uppdra åt Älvsbyns Energi AB att ta fram förslag på lämp-
liga åtgärder på gatan som syftar till att hastighetsbestämmelserna följs. 
_____  
 

Sammanfattning 
Korsträsk Bygdeförening framförde vid ett informationsmöte den 9 september 
2015 önskemål om att få någon form av farthinder på Tvärvägen i Korsträsk 
där kommunen är väghållare.  
 
Tvärvägen passerar skolan och används av barn som är på väg till och från 
skolan från norra och östra delen av Korsträsk. Det är 30 km i timmen på 
gatan men de som bor i Korsträsk bedömer att hastighetsbegränsningen inte 
alls respekteras, i synnerhet inte i backen på Tvärvägen.  
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
För att upprätthålla en säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter är det viktigt 
att fordonen inte kör för fort efter en gata som trafikeras av oskyddade trafi-
kanter och bilar. Om inte vägmärken fungerar för att få ned farten återstår att 
placera ut fysiska hinder för att begränsa fordonens hastighet.  
 
Förslag till beslut 
Genomföra en mätning av hastigheten efter Tvärvägen samt vid behov föreslå 
kommunstyrelsen uppdra åt Älvsbyns Energi AB att ta fram förslag på lämp-
liga åtgärder på gatan som syftar till att hastighetsbestämmelserna följs. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Bilagor 
Minnesanteckning från möte i Korsträsk 
Skrivelse från boende i Korsträsk 

 
 
 
 

 


