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Astrid Edin Tomas Egmark Magnus Danielsson 
sekreterare ordförande justerare 
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Organ Miljö- och byggnämnden 
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Protokollet är anslaget  2015-11-12 -- 2015-12-04   
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 Astrid Edin 



 PROTOKOLL 2(6) 
 2015-11-05 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 84 Dnr 0004/15 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MBN 2015-11-05 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 8 september 
t o m 12 oktober 2015, enligt bilaga. 
 
Brandinspektör Roger Bohman 
Tillstånd för hantering av explosiv vara 
- AB Gårdings Järnaffär t o m 2020-12-17   (dnr 59/15, 179) 
- SB i Älvsbyn AB t o m 2016-11-27   (dnr 59/15, 179) 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
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 2015-11-05 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MBN § 85 Dnr 0058/15 – 212 

SKYLT- OCH DESIGNPROGRAM FÖR ATT FRÄMJA ETT 
ATTRAKTIVT HANDELSCENTRUM I ÄLVSBYN 
 

Miljö- och byggnämndens förslag till kommunstyrelsen 
Ta fram ett skylt- och designprogram för centrala Älvsbyn med syfte att skapa 
ett attraktivt centrum i Älvsbyn. 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kvartersvandringen som genomfördes i Älvsbyns centrum i september 
konstaterades att det finns väldigt många skyltar inne i centrum och att 
kvaliteten på dessa varierar mycket. På miljö- och byggnämndens samman-
träde 2015-10-01 kom en fråga om det finns några riktlinjer för hur skyltar får 
se ut vid lovprövning av dessa enligt plan- och bygglagen.  
 
I kommunen finns för närvarande inga riktlinjer för hur skyltar på exempelvis 
butikslokaler eller gatunamnskyltar ska vara utformade. Inom detaljplan krävs 
det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanord-
ningar. Skyltar ska enligt plan- och bygglagen vara lämpliga för sitt ändamål 
och ha en god form-, färg- och materialverkan. Byggnader som är särskilt 
värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt 
får inte förvanskas. Kommunen får i områdesbestämmelser bestämma att det 
krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra ljusanordningar 
inom ett område som utgör en värdefull miljö. 
 
För att åstadkomma ett mer attraktivt centrum i Älvsbyn skulle kommunen 
kunna ta fram ett skylt- och designprogram, förslagsvis i samverkan med 
köpmannaföreningen, som tillägg till översiktsplanen eller om man så önskar 
som områdesbestämmelser för centrum. Syftet bör vara att eftersträva ett mer 
enhetligt och därmed mer attraktivt centrum. Ett sådant skylt- och design-
program skulle kunna ge inspiration för den som vill sätta upp en ny skylt och 
samtidigt också underlätta bedömningen vid lovprövning och på sikt leda till 
ett centrum som blir attraktivt som besöksmål. 
 
För att ta fram ett skylt- och designprogram som blir en ”Älvsbymodell” 
föreslår miljö- och byggkontoret att kommunen anlitar ett företag som har 
erfarenhet av liknande uppdrag. 
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta ta fram ett skylt- och designprogram för 
centrala Älvsbyn med syfte att skapa ett attraktivt centrum i Älvsbyn. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
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MBN § 86 Dnr 0049/15 - 303 
 
VA-STRATEGI FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Förslag till VA-strategi skickas på remiss till Älvsbyns Energi AB för yttrande. 
Efter miljö- och byggnämndens beslut överlämnas ärendet till kommunstyrel-
sen för fastställande. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggkontoret har tagit fram ett förslag till VA-strategi, enligt bilaga.  
 
Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 1 oktober 2015 diskuterades 
ett antal frågor som var underlag för formulering av mål i VA-strategin. Efter 
nämndens sammanträde har miljö- och byggchefen reviderat dokumentet. 
Några redaktionella ändringar har gjorts och under avsnitt 4 har förslag till 
strategiska mål utifrån vad som diskuterades vid sammanträdet och ytterligare 
ett par förslag lagts in. Förslagen är skrivna med röd text i bilagd version. 
 
Förslag till beslut 
Beredningen lämnar ärendet öppet för diskussion i nämnden eftersom 
underlaget inte var färdigt vid beredningens sammanträde. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson går igenom målformuleringarna utifrån 
diskussionerna vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 1 oktober 
2015.   
 
Ordföranden föreslår att förslaget till VA-strategi skickas på remiss till 
Älvsbyns Energi AB för yttrande. Efter miljö- och byggnämndens beslut 
överlämnas ärendet till kommunstyrelsen för fastställande. Nämnden bifaller 
förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 5(6) 
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 
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MBN § 87 Dnr 0060/15 - 409 
 
TILLSYNS- OCH KONTROLLRAPPORT FÖR PERIODEN  
2015-09-08 -- 10-12 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Lägga tillsyns- och kontrollrapporten till handlingarna. 
_____ 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggkontoret redovisar verksamheten i en tillsyns- och kontroll-
rapport för perioden 2015-09-08 -- 10-12, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Lägga tillsyns- och kontrollrapporten till handlingarna. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
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MBN § 88 Dnr 0054/15 - 512 
 
BEGÄRAN OM TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER 
EFTER TVÄRVÄGEN I KORSTRÄSK 

 
Miljö- och byggnämndens förslag till kommunstyrelsen 
Uppdra åt Älvsbyns Energi AB att sätta ut ett eller vid behov flera farthinder 
efter Tvärvägen i Korsträsk. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Korsträsk byaförening inbjöd till ett möte med kommunen och Trafikverket 
och har även lämnat in en skrivelse. Föreningen påtalar olika brister i trafik-
miljön i byn, bland annat upplever byborna att bilarna kör för fort efter 
Tvärvägen som går förbi skolan i Korsträsk.  
 
Miljö- och byggnämnden beslutade den 1 oktober att genomföra en trafik-
mätning efter Tvärvägen i Korsträsk för att få ett underlag för beslut om 
eventuella fysiska åtgärder. Trafikmätningen genomfördes under perioden  
5 - 12 oktober 2015 av NTF. 
 
Efter Tvärvägen liksom alla andra gator och vägar i centrala Korsträsk är 
hastigheten satt till 30 km i timmen. ÅDT - årsdygnstrafiken på gatan upp-
mättes till 277 fordon per dygn.  
 
Mätningen visar att genomsnittshastigheten på den aktuella gatan visserligen är 
lägre än 30 km i timmen för samtliga fordonsslag men högsta uppmätta hastig-
het var en personbil som körde 55 km i timmen. Under den vecka som mät-
ningen pågick körde fler än 600 av totalt 1939 fordon som passerade, fortare 
än tillåten hastighet vid skolan. 
 
Bilaga 
Diagram från trafikmätning av antal fordon och hastighet 
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta uppdra åt Älvsbyns Energi AB att sätta ut 
ett eller vid behov flera farthinder efter Tvärvägen i Korsträsk. 
 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 

 


