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 PROTOKOLL 2(30) 
 2015-05-13 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 26 Dnr 0003/15 - 200 
 
DELGIVNINGAR MBN 2015-05-13 

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

 Beslut – Tillstånd att medföra och använda metallsökare inom fastigheten 
Freja 1, Älvsbyns kommun  Lst dnr 431-2959-15 

 Beslut – Tillstånd till uppvisning på väg samt till offentlig tillställning – 

1:a majrundan   Lst 258-3316-2015  (dnr 197/15 511) 

 
Kommunförbundet Norrbotten 

 Skrivelse till Trafikverket avseende gatubelysning i tätort på statliga vägar 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 

 Cirkulär 14:41 – Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering – 
ändringar i diskrimineringslagen den 1 januari 2015 

 Cirkulär 15:13 – Ny lag om sprängämnesprekursorer 

 Förtätning av städer – trender och utmaningar 

 Byggnadsnämndens tillsyn – introduktion och praktiska exempel 

 Klimatrisker och krisberedskap (232/15 ADM) 
 
Försvarsmakten 

 Information som redovisar riksintressen och områden av betydelse för 
totalförsvaret enl 3 kap 9 § miljöbalken för Norrbottens län 

 
Mark- och miljödomstolen 

 Dom i ärende om föreläggande att utföra OVK, mål nr P 649-15  
(dnr 63/14-221) 

 
Bergstaten 

 Beslut om förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Laver 
nr 1003 i Älvsbyns kommun   Dnr BS 21-146-2015  (233/15 ADM) 

 
Boverket 

 Inbjudan till introduktion i PBL för politiker 
 
          forts



 PROTOKOLL 3(30) 
 2015-05-13 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 26 Dnr 0003/15 – 200  forts 
 
DELGIVNINGAR MBN 2015-05-13 

 
Livsmedelsverket 

 Tydliga mål och prioriteringar för livsmedelskontrollen 2015 – tillsammans 
måste vi visa resultat  (Dnr 2014/36403) 

 
Havsmiljöinstitutet 

 Havet 1888 
 
SGI och MSB   Statens geologiska institut och  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

 Förstudie och översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i 
morän och grov sedimentjord – Älvsbyns kommun 

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



 PROTOKOLL 4(30) 
 2015-05-13 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 27 Dnr 0004/15 - 200 
 
DELEGATIONSRAPPORT MBN 2015-05-13 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 10 februari 
t o m 20 april 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(30) 
 2015-05-13 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 28 Dnr 0022/15 - 201 
 
DELÅRSRAPPORTER 2015 - TERTIALRAPPORT JANUARI-APRIL 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Lägga delårsrapporten per april månad till handlingarna. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggkontoret redovisar en delårsrapport för perioden januari – april 
2015, enligt bilaga. Rapporten kommer även att redovisas till kommunstyrel-
sen. 
 
Förslag till beslut 
Lägga delårsrapporten för april till handlingarna. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redovisar delårsrapporten per april 
månad, enligt bilaga. 
 
Ordföranden föreslår att delårsrapporten läggs till handlingarna, vilket 
nämnden bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 6(30) 
 2015-05-13 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 29 Dnr 0028/15 - 210 
 
ÄNDRAD BESLUTSORDNING FÖR DETALJPLANER MED 
STANDARDFÖRFARANDE - FÖRSLAG TILL KOMMUNFULL-
MÄKTIGE 

 
Miljö- och byggnämndens förslag till kommunfullmäktige 
Delegera beslutanderätten för detaljplaner som handlagts med standard-
förfarande till kommunstyrelsen. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggkontoret föreslår att detaljplaner som handläggs med standard-
förfarande får beslutas av kommunstyrelsen. Eftersom kommunfullmäktige 
inte har så många sammanträden per år skulle planprocessen kunna snabbas 
upp något med en ändrad beslutsordning. 
 
För att detaljplaner ska kunna handläggas med standardförfarande ska de vara 
förenliga med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens gransknings-
yttrande. De får inte vara av betydande intresse för allmänheten eller av 
principiell betydelse. De får inte heller innebära betydande miljöpåverkan. 
 
Förslag till beslut 
För att effektivisera planprocessen föreslår miljö- och byggnämnden kommun-
fullmäktige delegera beslutanderätten för detaljplaner som handlagts med 
standardförfarande till kommunstyrelsen. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att beslut enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 7(30) 
 2015-05-13 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 30 Dnr 0027/15 - 214 
 
REMISS - DETALJPLAN FÖR PARKERING VID KNUT LUND-
MARKSKOLAN 

 
Miljö- och byggnämndens förslag till kommunstyrelsen  
Låta förslag från MAF Arkitektkontor för parkering vid Knut Lundmark-
skolan gå ut på samråd. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
MAF Arkitektkontor har på uppdrag av miljö- och byggkontoret upprättat ett 
förslag till detaljplan för parkering vid Knut Lundmarkskolan enligt bilaga. 
Detaljplanen avses behandlas med standardförfarande. 
 
Miljö- och byggnämnden har möjlighet att inkomma med synpunkter på 
förslaget inför samrådet. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redogör för förslaget. Området är nu 
klassat som naturmark. 
 
Esbjörn Henriksson (fp) är tveksam till planen och föreslår bättre underlag 
med hänsyn till placering och kostnad. 
 
Magnus Danielsson (c) stödjer Henrikssons förslag. 
 
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt MAFs förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och Esbjörn Henrikssons 
förslag och finner att nämnden beslutar med 3 röster mot 2 att föreslå 
kommunstyrelsen låta förslag från MAF Arkitektkontorgå ut på samråd.  
_____ 
 
 
Bilagor: 
Detaljplan med planbestämmelser 
Planbeskrivning 
Sakägarförteckning 
 
 



 PROTOKOLL 8(30) 
 2015-05-13 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 31 Dnr 0025/15 - 216 
 
ARVIDSTRÄSK 1:54 - FÖRHANDSBESKED OCH STRAND-
SKYDDSDISPENS INFÖR AVSTYCKNING AV FRITIDSHUSTOMT 

        0217/2015 216 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Meddela positivt förhandsbesked med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen 
(PBL). 
 
Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 18 b § miljöbalken 
(MB). Som särskilt skäl (7 kap 18 d § MB) anges att den planerade åtgärden 
placeras i anslutning till befintliga bostadshus. Tomtplatsavgränsningen fast-
ställs enligt karta i handlingarna. 
 
 
Handläggningsavgift 5 520 kronor  (Avgiften faktureras) 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de har fått del av beslutet 
om de kommer att överpröva beslut om strandskyddsdispens. 
 
Förhandsbesked är giltigt om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det 
att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. Beslutet innebär inte att 
åtgärden får påbörjas. 
_____ 
 
 
Sammanfattning 
Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens inför avstyckning av en 
fritidshustomt på fastigheten Arvidsträsk 1:54 har inkommit till miljö- och 
byggnämnden.  
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
utanför område för sammanhållen bebyggelse. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 
inkommit. 
 
I ett yttrande i ett tidigare förhandsbesked, 2012-03-22, § 15, för samma 
område har länsstyrelsens kulturmiljöenhet kommit in med ett yttrande. I 
skrivelsen framför man bland annat att en eventuell framtida avstyckning bör 
göras så att tjärdalen hamnar utanför fastighetsgränserna. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 9(30) 
 2015-05-13 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 31 Dnr 0025/15 – 216  forts 
 
ARVIDSTRÄSK 1:54 - FÖRHANDSBESKED OCH STRAND-
SKYDDSDISPENS INFÖR AVSTYCKNING AV FRITIDSHUSTOMT 

 
Den planerade fastigheten ligger inom område för LIS (Arvidsträsk 7 – 
Getudden, Dalhem, Bläktudden), enligt Älvsbyns kommuns översiktsplan. 
Området pekas ut som lämpligt för förtätning av befintlig bebyggelse. Vid 
byagården finns möjligheter att sjösätta båtar. 
 
Åtgärden bedöms överensstämma med översiktsplanens intentioner. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt 2 kap plan- och bygglagen ska byggnader och anläggningar lokaliseras 
till mark som är lämplig för ändamålet. I det här fallet använder man sig av 
befintlig väg och el finns i närheten, då udden sedan tidigare är bebyggd. Det 
bör också vara möjligt att anordna anläggningar för vatten och avlopp på ett 
bra sätt om den frågan blir aktuell i framtiden. I tomtplatsavgränsningen har 
hänsyn tagits till kulturmiljöenhetens synpunkter.  
 
En passage om 20 meter lämnas mot strandlinjen. Miljö- och byggkontoret 
bedömer att detta är tillräckligt för att säkerställa allmänhetens tillgång till 
stranden och att växt- och djurliv inte påverkas alltför negativt. Strand-
skyddets syften bedöms därmed uppfyllda (7 kap 13 § miljöbalken). 
 
Gällande översiktsplan pekar ut aktuellt område som lämpligt att förtäta. Den 
planerade avstyckningen ligger också i närheten av flera bostadshus. Avstån-
det till dessa byggnader varierar mellan ca 130 – 170 meter, vilket bedöms 
uppfylla det särskilda skälet i 7 kap 18 d § miljöbalken (byggnaden ska place-
ras i anslutning till befintlig bebyggelse). Som referens finns Naturvårds-
verkets/Boverkets handbok (s 54), där det framgår att avstånd upp till 200 
meter kan anses vara ”i anslutning till” i glest bebyggda delar av landet.  
 
Miljö- och byggkontoret gör därför bedömningen att det inte finns några 
kända hinder mot åtgärden. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Meddela positivt förhandsbesked med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen 
(PBL). 
 
Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 18 b § miljöbalken 
(MB). Som särskilt skäl (7 kap 18 d § MB) anges att den planerade åtgärden 
placeras i anslutning till befintliga bostadshus. Tomtplatsavgränsningen fast-
ställs enligt karta i handlingarna. 
          forts 



 PROTOKOLL 10(30) 
 2015-05-13 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 31 Dnr 0025/15 – 216  forts 
 
ARVIDSTRÄSK 1:54 - FÖRHANDSBESKED OCH STRAND-
SKYDDSDISPENS INFÖR AVSTYCKNING AV FRITIDSHUSTOMT 

 
Beslutsunderlag 
Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens, situationsplan 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att bevilja förhandsbesked och strandskyddsdispens 
enligt ansökan, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
 
Beslutet skickas till 
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx  

- Länsstyrelsen i Norrbotten, 971 86 Luleå 

-  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 11(30) 
 2015-05-13 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 32 Dnr 0062/14 - 221 
 
ALEN 4 M.FL. - FÖRELÄGGANDE ATT UTFÖRA OVK 
(OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 

        0544/2014 221 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen och 3 § viteslagen förelägga 
Alen Invest AB (556762-5479) med ett vite om 10 000 kronor per fastighet 
att: 

- utföra funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på fastigheterna 
Alen 4, Asken 6, Aspen 16, Aspen 17, Björken 4, Björken 5, Eken 7, Finken 
9, Höken 5 och Svalan 8.  

- lämna/skicka in besiktningsprotokollet till miljö- och byggnämnden. 
 
Föreläggandet ska utföras senast den 31 augusti 2015. 
 
 
Upplysningar 
Delgivningen ska skrivas under av firmatecknare. 
 
Godkända besiktningsmän för OVK kan sökas ut på Boverkets hemsida. 
 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning. 
_____ 
 

Sammanfattning 
Enligt 5 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggnads ägare se till att 
funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras innan systemet 
tas i bruk och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen. 
 
Myndighetsnämnden har, 2013-12-03, skickat ut en påminnelse om att ägaren 
inte har lämnat in ett godkänt protokoll från ventilationsbesiktningen. Denne 
fick då till den 28 februari 2014 att utföra kontrollen. 
 
Ett föreläggande om att genomföra ventilationskontrollen har skickats  
2014-04-09 med sista åtgärdsdatum satt till den 30 juni 2014.  
 
Ett föreläggande med vite om att utföra ovanstående OVK-besiktningar har 
beslutats av myndighetsnämnden 2014-10-30, § 83. Sista åtgärdsdatum var 
den 31 januari 2015. 
 
Begäran om utdömande av vite har sedan beslutats 2015-03-05, § 16, av 
miljö- och byggnämnden (tidigare myndighetsnämnden).  forts 



 PROTOKOLL 12(30) 
 2015-05-13 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 32 Dnr 0062/14 – 221  forts 
 
ALEN 4 M.FL. - FÖRELÄGGANDE ATT UTFÖRA OVK 
(OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 

 
Begäran om utdömande av vite har sedan beslutats 2015-03-05, § 16, av 
miljö- och byggnämnden (tidigare myndighetsnämnden). 
 
Mark- och miljödomstolen har därefter, 2015-03-24, avslagit ansökan om 
utdömande av vite med hänvisning till att delgivningskvittot (avseende 
beslutet från 2014-10-30) inte var underskrivet av firmatecknare. 
 
Vid kontroll av miljö- och byggnämndens tillsynsregister konstateras att 
protokoll från ventilationskontrollen på fastigheterna fortfarande inte har 
lämnats in. 
 
Eftersom besiktning inte har utförs beslutar miljö- och byggnämnden, med 
stöd av plan- och bygglagen (2010:900) och viteslagen (1985:206), att med 
vite förelägga fastighetsägaren att utföra obligatorisk ventilationskontroll på 
sina fastigheter.  
 
Beredningens förslag till beslut 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen och 3 § viteslagen föreläggs 
Alen Invest AB (556762-5479) med ett vite om 10 000 kronor per fastighet 
att: 
- utföra funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på fastigheterna 
Alen 4, Asken 6, Aspen 16, Aspen 17, Björken 4, Björken 5, Eken 7, Finken 
9, Höken 5 och Svalan 8.  
- lämna/skicka in besiktningsprotokollet till miljö- och byggnämnden. 
 
Föreläggandet ska utföras senast den 31 augusti 2015. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Alen invest AB, Gammelvägen 7 A, 942 33 Älvsbyn 
  
          forts 



 PROTOKOLL 13(30) 
 2015-05-13 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 32 Dnr 0062/14 – 221  forts 
 
ALEN 4 M.FL. - FÖRELÄGGANDE ATT UTFÖRA OVK 
(OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 

 
 

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 14(30) 
 2015-05-13 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 33 Dnr 0067/14 - 221 
 
BJÖRKEN 17 M.FL. - FÖRELÄGGANDE ATT UTFÖRA OVK 
(OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 

        0549/2014 221 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen och 3 § viteslagen förelägga 
Tvillingbo AB (556557-2707) med ett vite om 10 000 kronor per fastighet att: 

- utföra funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på fastigheterna 
Asken 5, Björken 17 och Björken 18.  

- lämna/skicka in besiktningsprotokollet till miljö- och byggnämnden. 
 
Föreläggandet ska utföras senast den 31 augusti 2015. 
 
 
Upplysningar 
Delgivningen ska skrivas under av firmatecknare. 
 
Godkända besiktningsmän för OVK kan sökas ut på Boverkets hemsida. 
 
Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Enligt 5 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggnads ägare se till att 
funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras innan systemet 
tas i bruk och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen. 
 
Myndighetsnämnden har, 2013-12-03, skickat ut en påminnelse om att ägaren 
inte har lämnat in ett godkänt protokoll från ventilationsbesiktningen. Denne 
fick då till den 28 februari 2014 att utföra kontrollen. 
 
Ett föreläggande om att genomföra ventilationskontrollen har skickats  
2014-04-09 med sista åtgärdsdatum satt till den 30 juni 2014.  
 
Ett föreläggande med vite om att utföra ovanstående OVK-besiktningar har 
beslutats av myndighetsnämnden 2014-10-30, § 88. Sista åtgärdsdatum var 
den 31 januari 2015. 
 
Begäran om utdömande av vite har sedan beslutats 2015-03-05, § 18, av 
miljö- och byggnämnden (tidigare myndighetsnämnden). 
       forts 



 PROTOKOLL 15(30) 
 2015-05-13 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 33 Dnr 0067/14 – 221  forts 
 
BJÖRKEN 17 M.FL. - FÖRELÄGGANDE ATT UTFÖRA OVK 
(OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 

 
Mark- och miljödomstolen har därefter, 2015-03-24, avslagit ansökan om 
utdömande av vite med hänvisning till att delgivningskvittot (avseende 
beslutet från 2014-10-30) inte var underskrivet av firmatecknare. 
 
Vid kontroll av miljö- och byggnämndens tillsynsregister konstateras att 
protokoll från ventilationskontrollen på fastigheterna fortfarande inte har 
lämnats in. 
 
Eftersom besiktning inte har utförs beslutar miljö- och byggnämnden, med 
stöd av plan- och bygglagen (2010:900) och viteslagen (1985:206), att med 
vite förelägga fastighetsägaren att utföra obligatorisk ventilationskontroll på 
sina fastigheter.  
 
Beredningens förslag till beslut 
Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen och 3 § viteslagen föreläggs 
Tvillingbo AB (556557-2707) med ett vite om 10 000 kronor per fastighet att: 
- utföra funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på fastigheterna 
Asken 5, Björken 17 och Björken 18.  
- lämna/skicka in besiktningsprotokollet till miljö- och byggnämnden. 
 
Föreläggandet ska utföras senast den 31 augusti 2015. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Tvillingbo AB, Box 73, 942 22 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 16(30) 
 2015-05-13 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 34 Dnr 0024/15 - 231 
 
BORGFORS KRONOPARK 1:5 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDS-
DISPENS FÖR NYBYGGNAD AV NÄTSTATION 

        0206/2015 231 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen. 
 
Bevilja dispens från strandskyddet med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken. Som 
särskilt skäl anges att åtgärden behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse (7 kap 18 c § 5). Strandskyddsdispensen omfattar bara den yta som 
nätstationen 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 påbörjas 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. 
_____  
 
 
          forts 



 PROTOKOLL 17(30) 
 2015-05-13 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 34 Dnr 0024/15 – 231  forts 
 
BORGFORS KRONOPARK 1:5 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDS-
DISPENS FÖR NYBYGGNAD AV NÄTSTATION 

 
Sammanfattning 
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens inför nybyggnad av nätstation 
på fastigheten Borgfors Kronopark 1:5 har inkommit till miljö- och bygg-
nämnden.  
 
Aktuell del av fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmel-
ser.  
 
Ansökt placering är belägen närmare än 100 meter från Sör-Vistträsket, 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 sex 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 varför miljö- och 
byggkontoret bedömer att åtgärden inte kommer att medföra inskränkningar 
av det rörliga friluftslivet och att betingelserna för växt- och djurlivet inte 
kommer att försämras.  
 
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 särskilt skäl anges att åtgär-
den behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse (7 kap 18 c § 5). 
Strandskyddsdispensen omfattar bara den yta som nätstationen upptar. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen. 
 
Dispens från strandskyddet beviljas med stöd av 7 kap 18 b § MB. Som 
särskilt skäl anges att åtgärden behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse (7 kap 18 c § 5). Strandskyddsdispensen omfattar bara den yta som 
nätstationen upptar.       forts 



 PROTOKOLL 18(30) 
 2015-05-13 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 34 Dnr 0024/15 – 231  forts 
 
BORGFORS KRONOPARK 1:5 - BYGGLOV OCH STRANDSKYDDS-
DISPENS FÖR NYBYGGNAD AV NÄTSTATION 

 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens, situationsplan, plan- och 
fasadritningar 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att bevilja bygglov och strandskyddsdispens enligt 
ansökan, vilket nämnden bifaller. 
_____ 
 
 
 
Beslutet skickas till 
- Sweco Energuide AB, Att. Therese Tikka, Box 7, 962 21 Jokkmokk 

- Länsstyrelsen Norrbotten, 971 86 Luleå 

- Fastighetsägare 
 
 
 
 

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 19(30) 
 2015-05-13 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 35 Dnr 0026/15 - 233 
 
SMÖRJAREN 1 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV INGLASAD 
ALTAN 

        0220/2015 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 inglasad altan på fastigheten Smörja-
ren 1 har inkommit till miljö- och byggnämnden. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan, fastställd 1977-03-17. 
 
Åtgärden strider mot bestämmelser i gällande detaljplan på så vis att ungefär 
halva altanen 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 20(30) 
 2015-05-13 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 35 Dnr 0026/15 – 233  forts 
 
SMÖRJAREN 1 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV INGLASAD 
ALTAN 

 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt rättspraxis är en liten avvikelse i storleken 10 %. Miljö- och byggkon-
toret gör därför bedömningen att avvikelsen inte kan anses vara mindre. 
Bygglov bör därför inte tillåtas. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, situationsplan, fasadritning 
 
Miljö- och byggnämnden 
Jäv 
xxxxxx xxxxxxxxx (s) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. 
 
Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningsförslaget, vilket nämnden 
bifaller. 
_____ 
 
 
Beslutet skickas till 
- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 

- 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 21(30) 
 2015-05-13 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 36 Dnr 0023/15 - 233 
 
TISTELN 7 - BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV HOTELL 

        0162/2015 233 

 
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: Jarmo Ylitalo, c/o MAF Arkitektkontor, Storgatan 24, 
972 32 Luleå 
 
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 tillbyggnad av hotell med inglasad entré och terrass 
på fastigheten Tisteln 7 har inkommit. I samband med åtgärden kommer 
befintlig terrass att rivas. Man kommer också att renovera en stödmur mot 
Storgatan samt ändra planlösningen på entréplanet något. 
 
För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1988-05-20.  
Planbestämmelse: K1 = Hotelländamål. 
          forts 



 PROTOKOLL 22(30) 
 2015-05-13 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 36 Dnr 0023/15 – 233  forts 
 
TISTELN 7 - BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV HOTELL 

 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att den 
terrass, som stolpas upp, placeras på punktprickad mark, d.v.s. mark som inte 
får bebyggas. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Begreppet liten avvikelse motsvarar enligt rättspraxis 10 %. I det här fallet 
placeras hela terrassen på punktprickad mark, vilket inte bedöms vara en liten 
avvikelse, varför bygglov inte bör beviljas. 
 
Övriga åtgärder följer detaljplanens bestämmelser och kan tillåtas. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bevilja bygglov med liten avvikelse, med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygg-
lagen. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, situationsplan, plan- och fasadritningar 
 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningsförslaget, vilket nämnden 
bifaller. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till 
Polaria Fastigheter AB, Solgatan 45, 962 32 Jokkmokk 
 
 
 

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 23(30) 
 2015-05-13 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 37 Dnr 0020/15 - 400 
 
YTTRANDE ÖVER REVISIONENS ÅRLIGA GRANSKNING AV 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 2014 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Avge yttrande till revisorerna enligt bilaga. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Revisorerna har begärt ett yttrande från nämnden avseende årlig övergripande 
granskning av myndighetsnämnden 2014. 
 
Förslag till beslut 
Avge yttrande enligt bilaga. 
 
 
Miljö- och byggnämnden 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet och förslag till yttrande. 
 
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar avge yttrande enligt bilaga, vilket 
bifalles. 
_____  
 
 
Bilaga: 
Övergripande granskning 2014 av myndighetsnämndens verksamhet  – 
Yttrande från Miljö- och byggnämnden i Älvsbyns kommun 
 
 



 PROTOKOLL 24(30) 
 2015-05-13 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 38 Dnr 0021/15 - 406 
 
ÄLVSBY PISTOLKLUBB - ANSÖKAN OM AVGIFTSBEFRIELSE 
AVSEENDE MILJÖTILLSYNSAVGIFT 

        0065/2015 MTN 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Nedsättning av avgift beviljas ej. 
 
 
Upplysning 
Föreningar i Älvsbyns kommun har möjlighet att söka aktivitetsstöd och 
bidrag från kommunen för bedrivande av ungdomsverksamhet. Klubben kan 
vända sig till enheten Kultur och fritid för mer information. 
_____ 
 
 
Sammanfattning 
Älvsby Pistolklubb har inkommit med en skrivelse till miljö- och byggnämn-
den gällande avgiften för miljötillsyn. I skrivelsen begärs avgiftsbefrielse de år 
miljötillsyn uteblir och kraftigt reducerad avgift de år miljötillsyn utförs. 
Pistolklubben anser att det är orimligt att betala för två timmar miljötillsyn 
per år då verksamheten bedrivs under högst fyra månader per år och att 
tillsynsavgiften som totalt är 1610 kr innebär mer än 50 kr per träningskväll. 
Pistolklubben påpekar också att det inte heller gjorts någon tillsyn år 2014. 
Pistolklubbens målgrupp är bland annat ungdomar som får reducerad avgift 
och klubben får inte några bidrag från Älvsbyns kommun.  
 
Bakgrund  
Taxa för miljö- och hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken är fastställd av kom-
munfullmäktige 2015-01-26. Enligt taxan ska fast årlig avgift betalas av verk-
samheten. Enligt delegationsbeslut 0085/2013 om riskklassning och årlig 
tillsynsavgift bedriver Älvsby Pistolklubb verksamhet med skjutbana som är 
stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till fin-
kalibriga vapen för mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår. 
Beslutet grundas på taxan för tillsyn enligt miljöbalken och verksamheten 
placerades i avgiftsklass 2 och erfarenhetsklass 0. Detta innebär att den årliga 
avgiften baseras på tillsynstiden 2 timmar à 805 kronor, vilket blir 1610 
kronor årligen.  
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfatt-
ning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter får 
avgift enligt gällande taxa i ett enskilt fall sättas ned eller efterskänkas. 
       forts 



 PROTOKOLL 25(30) 
 2015-05-13 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 38 Dnr 0021/15 – 406  forts 
 
ÄLVSBY PISTOLKLUBB - ANSÖKAN OM AVGIFTSBEFRIELSE 
AVSEENDE MILJÖTILLSYNSAVGIFT 
 
Miljö- och byggkontoret utför tillsyn på skjutbanor enligt uppdrag från miljö- 
och byggnämnden som är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken i Älvsbyns 
kommun. Tillsynsverksamheten ska vara taxefinansierad och ska inte 
bekostas genom skattemedel. 
 
De flesta skjutbanor klassificeras som anmälningspliktig miljöfarlig verk-
samhet och klassningen av verksamheterna görs utifrån antal skott som 
avlossas per år. Hur lång tid på året som anläggningen används är inte det 
som avgör behovet av tillsyn. Miljö- och byggkontoret bedömer att alla 
anmälningspliktiga verksamheter behöver tillsyn även om de inte bedrivs hela 
året. Miljöpåverkan från skjutbanor är enligt miljö- och byggkontorets 
erfarenhet bland annat buller, avfallshantering och påverkan på mark av den 
ammunition som används. Verksamheten ska ha en egenkontroll som säker-
ställer att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår av verk-
samheten. Egenkontrollen ska vara dokumenterad enligt de krav som ställs i 
förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. Miljö- och byggnämn-
den ska se till att verksamheterna uppfyller dessa krav och andra krav som 
finns i miljölagstiftningen.  
 
I Älvsbyn har kommunfullmäktige beslutat att taxan för miljötillsyn ska vara 
riskbaserad och utifrån en modell som SKL, Sveriges kommuner och 
landsting, har tagit fram. Modellen bygger på svenska kommuners erfarenhet 
av vilket behov av tillsynstid inklusive förberedelse och efterarbete som 
verksamheterna har. Avgiften baseras på en tillsynstid som är årlig men miljö- 
och byggkontoret har valt att spara ihop tid från två år för att kunna göra en 
fullständig inspektion av verksamheten för att kunna arbeta på ett effektivt 
och rättssäkert sätt. Den tid som faller ut i taxans riskmodul stämmer i de 
flesta fall väl överens med den tid som tillsyn erfarenhetsmässigt tar i Älvs-
byns kommun. I taxan finns en erfarenhetsmodul som kommunen ska an-
vända om en verksamhet på ett bra sätt uppfyller lagstiftningens alla krav och 
kan visa att den har ett mindre behov av tillsyn än vad klassificeringen 
resulterat i. Om verksamheten istället vid inspektion visar sig ha brister ska 
den klassas om och istället få mer tillsynstid. I och med det finns det goda 
möjligheter för Älvsby Pistolklubb att med ett gott miljöarbete få en lägre 
avgift eller timavgift om nästa inspektion visar att den uppfyller alla krav som 
finns i miljölagstiftningen. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar att inte sätta ner avgiften, vilket 
bifalles. 
_____       forts 



 PROTOKOLL 26(30) 
 2015-05-13 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 38 Dnr 0021/15 – 406  forts 
 
ÄLVSBY PISTOLKLUBB - ANSÖKAN OM AVGIFTSBEFRIELSE 
AVSEENDE MILJÖTILLSYNSAVGIFT 
 
Beslutsunderlag 
Taxa enligt miljöbalken 
 
 
Beslutet skickas till 
Älvsby Pistolklubb 
 
 
 

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 27(30) 
 2015-05-13 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 39 Dnr 0029/15 - 409 
 
TILLSYNS- OCH KONTROLLRAPPORT FÖR PERIODEN  
2015-02-10 -- 2015-04-20 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Rapporten läggs till handlingarna. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggkontoret redovisar en rapport över tillsynsverksamheten för 
perioden 2015-02-10 – 2015-04-20 enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Lägga rapporten till handlingarna. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att rapporten läggs till handlingarna, vilket nämnden 
bifaller. 
_____  
 
 
 



 PROTOKOLL 28(30) 
 2015-05-13 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 40 Dnr 0019/15 - 442 
 
RIKTLINJER FÖR STÄDNING OCH VENTILATION I 
UNDERVISNINGSLOKALER 

        0172/2015 HSK 

 
Miljö- och byggnämndens beslut  
Anta riktlinjer för städning och ventilation i undervisningslokaler, enligt 
bilaga. 
_____  
 
 
Sammanfattning 
Hösten 2014 deltog miljö- och byggkontoret i ett nationellt tillsynsprojekt 
som drevs av Folkhälsomyndigheten. Syftet med projektet var att kontrollera 
att skolor och förskolor levde upp till gällande regler och rekommendationer 
för städning och ventilation. Under projektets gång togs kontakt med Luleå 
och Piteå kommuners miljöinspektörer för att få en samsyn i kommunernas 
bedömningar. Samsynsmötena mynnade ut i ett dokument med riktlinjer för 
städning och ventilation i undervisningslokaler.  
 
Gemensamma riktlinjer i Fyrkanten underlättar bedömningarna och gör att 
det blir en större tyngd bakom de krav som ställs på inomhusmiljön i skolan. 
Därför föreslår miljö- och byggkontoret att miljö- och byggnämnden antar 
riktlinjerna som ska gälla för skolor och förskolor i Älvsbyns kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Städning, ventilation och luftkvalité i Fyrkantens kommuner enligt de allmänna råden 
FoHMS (2014:17, 2014:18, 2014:19) 
 
Beredningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta riktlinjerna Städning, ventilation och 
luftkvalité i Fyrkantens kommuner enligt de allmänna råden FoHMS (2014:17, 
2014:18, 2014:19). 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordföranden föreslår att riktlinjer för städning och ventilation i undervis-
ningslokaler antas, vilket nämnden bifaller. 
_____ 
 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och byggkontoret, 942 85 Älvsbyn 
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 41 Dnr 0048/14 - 511 
 
ÖVERSYN AV LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM TIDS-
BEGRÄNSAD PARKERING EFTER STORGATAN OCH 
HANTVERKARGATAN 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Ärendet återremitteras till miljö- och byggchefen för nytt samråd med 
köpmännen.  
_____  
 
 
Sammanfattning 
Vid beredning inför dagens sammanträde föreslog ordförande för miljö- och 
byggnämnden att trafikföreskrifterna gällande parkeringstid efter Storgatan 
och Hantverkargatan ses över eftersom en del upplever att det är många olika 
parkeringstider mot bakgrund av att Älvsbyns Fastigheter på kommunala 
parkeringar och AB Tvillingbo på sina parkeringar har bestämt parkeringstiden 
till tre timmar. 
 
Lokala trafikföreskrifter om tidsbegränsad parkering beslutades i september 
2014 av myndighetsnämnden. Nämnden beslutade att parkeringstiden skulle 
begränsas till två timmar efter Storgatan från korsningen med Nygrensvägen 
och fram till cirkulationsplatsen vid korsningen med Nyvägen. Nämnden 
beslutade att parkeringstiden skulle begränsas till en timme efter Hantverkar-
gatan från korsningen med Skolgatan och fram till korsningen med Storgatan. 
 
Innan nämndens beslut om trafikföreskrifter togs förekom flera olika parke-
ringstider från 30 minuter och upp till två timmars 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 skyltningen. 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. 
 
Förslag till beslut 
Beredningen lämnar ärendet till nämnden för diskussion utan förslag till 
beslut. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ärendet diskuteras främst med anledning av olika parkeringstider på Storgatan, 
Skolgatan och Hantverkargatan. 
          forts 
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 41 Dnr 0048/14 – 511  forts 
 
ÖVERSYN AV LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM TIDS-
BEGRÄNSAD PARKERING EFTER STORGATAN OCH 
HANTVERKARGATAN 

 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till miljö- och byggchefen för 
nytt samråd med köpmännen. Nämnden godkänner förslaget. 
_____  
 
 

 


