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§ 85
Dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Utsänd dagordning godkänns.
BESLUT
Utsänd dagordning godkänns med följande tillägg;
- Bygglov för garage på fastigheten Apotekaren 1, Norsjö

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2018.761/1270

Fastställande av miljö- och byggnämndens styrkort 2019
Styrkorten ska styra miljö- och byggnämndens arbete under
verksamhetsåret 2019. Utgångspunkten är kommunfullmäktiges styrkort
och budgetförutsättningar för året.
Förslag till upprättande av styrkort för miljö- och byggnämnden 2019.
Beslutsunderlag
- Miljö- och byggnämndens styrkort 2019.
BESLUT
- Miljö- och byggnämndens styrkort för 2019 fastställs enligt förslag.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Ekonomi

Utdragsbestyrkande

MALÅ/NORSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö- och byggnämnden
§ 87

Blad nr

2018-12-18

4

2018.762/1270

Verksamhets- och tillsynsplan Miljöbalken m fl 2019
Enligt 7 § förordningen om tillsyn enligt miljöbalken ska den ansvariga
kommunla nämnden dels avsätta resurser som i tillräcklig grad motsvarar
behovet av tillsyn samt ha personal med tillräcklig kompetens och dels
upprätta en tillsynsplan för varje år samt regelbundet följa upp och
utvärdera tillsyn.
Till verksamhets- och tillsynsplan Miljöbalken m fl 2019 för Miljö- och
byggnämnden finns även 4 bilagor;
- Kontrollplan miljöfarlig verksamhet Malå 2019-2023
- Kontrollplan miljöfarlig verksamhet Norsjö 2019-2023
- Kontrollplan hälsoskydd Malå 2019-2023
- Kontrollplan hälsoskydd Norsjö 2019-2023
BESLUT
Verksamhets- och tillsynsplan Miljöbalken m fl 2019 fastställs enligt
upprättat förslag.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2018.763/1270

Verksamhets- och tillsynsplan enligt PBL, Miljöbalken m fl 2019
Nämnden har ansvar för frågor om lov, besked, tillsyn och vid delegation
även planläggning. Nämnden ska genom sin verksamhet verka för en
god byggnadskultur och stads- och landskapsbild som även ska vara
estetiskt tilltalande. Nämnden ska följa den allmänna utvecklingen,
samarbeta med andra och ge råd och upplysningar.
Verksamhets- och tillsynsplanen består av sammanfattande information
om nämndens ansvarsområden som sedan fördjupas under varje
specifikt område. Avslutningsvis redovisas nämndens kortfristiga och
långsiktiga mål och prioriteringar.
Planen riktar sig till miljö- och byggnämnden samt tjänstemän på miljöoch byggavdelningen.
BESLUT
Verksamhets- och tillsynsplan enligt Plan- och bygglagen,
Miljöbalken m fl 2019 fastställs enligt upprättat förslag.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2018.764/1270

Kontrollplan för livsmedelsområdet 2019
Den myndighet som ansvara för att genomföra offentlig kontroll av
livsmedelsanläggningar ska upprätta en kontrollplan. I kontrollplanen
beskrivs hur myndighetens offentliga kontrollsystem är uppbyggt och
organiserat dvs hur de krav som ställs på den offentliga kontrollen
uppfylls av myndigheten.
Beslutsunderlag
- Kontrollplanen för Livsmedelsområdet 2019-2022
BESLUT
Kontrollplanen för Livsmedelsområdet 2019-2022 fastställs enligt
upprättat förslag.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2018.756/1800

Uppräkning av avgifter för 2019, Malå och Norsjö kommun
I kommunens taxor framgår att miljö- och byggnämnden för varje
kalenderår (avgiftsår) får besluta att höja de i taxorna antagna avgifterna.
Beslutsunderlag
- Uppräkning av avgifter för 2019, Malå och Norsjö kommuner.
BESLUT
Avgifterna för 2019 räknas upp enligt förslag.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2018.767/1280

Delegationsordning Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning
På grund av ändringar i kommunallagen, förvaltningslagen och PBL
har vi sett över och ändrat i vår delegationsordning.
Föreslagna ändringar är markerade i texten.
BESLUT
Delegationsordningen fastställs enligt upprättat och reviderat förslag.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2018.768/1270

Behovsutredning Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning 2019
På miljö- och byggavdelningen kommer under 2019 att finnas tillgång till
3,8 tjänster varav 3,0 för miljö- och hälsoskyddstillsyn, 0,7 tjänst för
livsmedelskontroller samt stödfunktionerna administratör och miljö- och
byggchef.
Slutsats
Nämndens behovsbedömning ger att det för livsmedelskontrollen behövs
0,7 tjänster och för miljö- och hälsoskyddstillsyn behövs ca 3,0 tjänster.
Det betyder att det ska finnas personal för de ärenden som ska utföras.
En omorganisation planeras dock under 2019 där den gemensamma
nämnden ska utökas med Sorsele och Arjeplogs kommuners miljö- och
byggavdelningar. Arbetet med att införliva detta kommer dock att ta tid
från planerad tillsyn vilket medför att vi troligen inte kommer att hinna
med allt ändå.
- Behovsutredning Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning 2019.
BESLUT
Informationen noteras.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2018.769/1500

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö
Nämnden hade som mål under 2018 att se över de lokala föreskrifterna.
Miljö- och byggavdelningen lämnar härmed förslag på uppdaterade
lokala föreskrifter.
Beslutsunderlag
- Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö.
FÖRSLAG TILL MALÅ/NORSJÖ KOMMUNFULLMÄKTIGE
Miljö- och byggnämnden lämnar förslag på Lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljö till respektive kommunfullmäktige för
antagande.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Malå KS/KF
Norsjö KS/KF

Utdragsbestyrkande
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2018.770/1250

Sammanträdesdagar MBN 2019
Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd föreslås sammanträda följande
tisdagar, kl 09.00 – under 2019.
19 februari
14 maj
18 juni
17 september
22 oktober
10 december
BESLUT
Malå/Norsjö miljö- och byggnämnds sammanträdesdagar fastställs till
följande tisdagar, kl 09.00 - under 2019.
19 februari
14 maj
18 juni
17 september
22 oktober
10 december

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Catrin Björk
Kansliet Norsjö

Utdragsbestyrkande
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2018.771/1110

Redovisning av Livsmedelsenkät
Miljö- och byggnämnden genomför varje år en kundbrukarundersökning.
I år har turen kommit till livsmedelsverksamheter. En enkät har skickats
ut till de företag och privatpersoner som registrerat livsmedelsverksamhet
eller har haft tillsyn under 2017. 64 enkäter har skickats ut och 23 svar
har kommit in.
- Sammanställning av enkäten redovisas på sammanträdet.
BESLUT
Informationen noteras.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2018.757/0240

Lokal trafikföreskrift Bågvägen, Malå
Bakgrund
Tekniska avdelningen har ansökt om att införa ett förbud mot gångtrafik
på båda sidor om del av Bågvägen i Malå kommun.
Väghållaren bedömmer att vägens status samt den stora delen av tung
trafik på vägstreckan gör det olämpligt för oskyddade trafikanter att
uppehålla sig inom vägområdet. Sökande har mottagit ett antal
tillbudsrapporter från transportnäringen som uttryckt stor oro.
Alternativ väg för gång- och cykeltrafik finns i dagsläget genom kvarteret
Bonden vidare med GC-väg fram till Rickardsvägen och Fabriksgatan.
Den alternativa vägen är belyst och används dagligen. Dock är stäckan
ej belagd i delen mellan kvarteret Bonden och Fabriksgatan/Storgatan.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar följande med stöd av 10 kap. 1 § andra
22 trafikförordningen samt 3 § första stycket (1998:1276);

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Polisen
Bygglovhandläggare

Utdragsbestyrkande
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Malå kommuns Lokala Trafik Föreskrift om förbud mot
gångtrafik på del av Bågvägen; (nr 2018-03)
Beslutade den 2018-12-18
Malå kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
9 och 22 samt 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276).
1 § På rött markerad del av Bågvägen enligt kartbild är gångtrafik
förbjuden.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2019-02-01

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Polisen
Bygglovhandläggare

Utdragsbestyrkande
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2018.207/7880

Användning av avfall för anläggningsändamål på fastigheten
Bastuträsk 1:133, Norsjö
Bakgrund
Fabriken i Bastuträsk AB har ansökt om att få använda 2500 m 3 siporexbetong till att fylla ut befintlig plan för industriändamål på fastigheten
Bastuträsk 1:133. Betongen kommer från taket på industrilokalen som
revs på fastigheten Bastuträsk 1:149.
Betongen innehåller armeringsjärn som företaget avser att avlägsna i så
stor grad som de anser är ekonomiskt försvarbart. Betongen ska fyllas
över med andra fyllnadsmassor. Betongen har analyserat med avseende
på tungmetaller.
Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-05-22 att bifalla sökandes
anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål samt förelade
verksamhetsutövaren att sortera ut armeringsjärn i skälig omfattning och
att utfyllnadsområdet skulle utformas och täckas så att risker för djur och
allmänhet inte uppkommer. Miljö- och byggnämnden skulle vidare
avsyna platsen efter utförd åtgärd.
Bedömning
Miljö- och byggavdelning och nämndens ordförande besökte fastigheten
Bastuträsk 1:133 den 29 november 2018.
Utfyllnadsområdet var täckt med morän och utformat på ett godtagbart
sätt.
På fastigheten Bastuträsk 1:149 fanns ingen siporexbetong kvar,
däremot fanns det kvar högar med armeringsjärn som väntade på
bortforsling.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden konstaterar att utfyllnaden på fastigheten
Bastuträsk 1:133 genomförts i enlighet med nämndens beslut och
avslutar därmed ärendet.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Fabriken
Miljö- och
hälsoskyddsinspektör

Utdragsbestyrkande
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2018.732/0220

Bygglov för garage på fastigheten Apotekaren 1, Norsjö
Ansökan om rivningslov för befintligt garage samt bygglov för nytt garage
på fastigheten Apotekaren 1 har inkommit.
Garaget byggs ihop med huvudbyggnaden vilket medför att den totala
byggrätten enligt gällande detaljplan överskrids med ca 35%.
Garaget blir totalt 56 m².
BESLUT
Miljö- och byggnämnden godkänner avvikelserna och ger
bygglovhandläggaren delegation att fatta beslut i ärendet.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Bygglovhandläggare

Utdragsbestyrkande
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2018.780/1280

Redovisning av delegationsbeslut
Redovisning av delegationsbeslut.
BESLUT
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ/NORSJÖ KOMMUN
Miljö- och byggnämnden
§ 100

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad nr

2018-12-18

18

2018.781/1100

Meddelanden
Redovisning av meddelanden.
BESLUT
Redovisningen av meddelanden godkänns.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

