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§1
Dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Utsänd dagordning godkänns.
BESLUT
Utsänd dagordning godkänns med följande tillägg;
-

Verksamhetsberättelse för Energi- och klimatrådgivning för miljö- och
byggnämnden Norsjö och Malå 2020

-

Informationsärende, Malå 6:26

-

Extra nämndssammanträde

-

Ärendet ”Strandskyddsdispens Båtfors 2:22”, Norsjö utgår

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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MBN.2021.53/1400

Verksamhetsberättelse Malå/Norjö MBN 2020
Förslag till verksamhetsberättelse för miljö- och byggnämnden 2020
har upprättats.
Verksamhetsberättelsen innehåller även ekonomisk årsredovisning
samt uppföljning av nämndens styrkort.
Miljö- och byggchefen går igenom verksamhetsberättelsen samt
svarar på frågor.
Bilaga
Verksamhetsberättelse Malå/Norsjö MBN 2020
FÖRSLAG TILL BESLUT
Verksamhetsberättelsen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige i Malå och Norsjö.
BESLUT
Verksamhetsberättelsen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige i Malå och Norsjö.

Beslutsexpediering

Malå kommunfullmäktige
Norsjö kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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MBN.2021.41/1400

Fördelning av underskott
Bakgrund
Miljö- och byggnämnden redovisar ett underskott på 148 tkr. Vilket
ska fördelas 49% på Malå kommun och 51 % på Norsjö kommun.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Underskottet fördelas enligt följande 72 500 kr på Malå kommun och
75 000kr på Norsjö kommun.
BESLUT
Underskottet fördelas enligt följande 72 500 kr på Malå kommun och
75 000kr på Norsjö kommun.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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§4

5

MBN.2021.50/1400

Fastställande av miljö- och byggnämndens styrkort 2021
Styrkorten ska styra miljö- och byggnämndens arbete under
verksamhetsåret 2021. Utgångspunkten är kommunfullmäktiges styrkort
och budgetförutsättningar för året.
Förslag till upprättande av styrkort för miljö- och byggnämnden 2021.
BESLUTSUNDERLAG
- Miljö- och byggnämndens styrkort 2021.
FÖRSLAG TILL BESLUT
- Miljö- och byggnämndens styrkort för 2021 fastställs enligt förslag.
BESLUT
- Miljö- och byggnämndens styrkort för 2021 fastställs enligt förslag.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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MBN.2021.31/1800

Uppräkning av ersättning för IVPA-uppdrag i Norsjö kommun
Bakgrund
Norsjö kommun har tecknat avtal med Region Västerbotten om
”i väntan på ambulans” (IVPA)-uppdrag. Regionen ersätter
kommunen med 2140 kr per IVPA-uppdrag. Ersättningen ska
årligen uppräknas enligt LPI (Landstingsprisindex).
Bedömning
LPI-index för 2021 är enligt Sveries kommuner och Landsting 3,4 %.
Detta innebär att ersättningen 2021 blir 2213 kr per IVPA-uppdrag
FÖRSLAG TILL MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Miljö- och byggnämnden beslutar att räkna upp ersättningen för
IVPA-uppdrag med 3,4 % till 2213 kr per uppdrag.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar att räkna upp ersättningen för
IVPA-uppdrag med 3,4 % till 2213 kr per uppdrag.

Beslutsexpediering

Räddningschef
Stationsansvarig Norsjö

Utdragsbestyrkande
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MBN.2021.30/1800

Sotningstaxan 2020
Bakgrund
SKR och SSR publicerar sotningsindex för kommuner som i avtal med
Skorstensfejarmästare beslutat om att tillämpa indexet. Sotningsindexet
2020 kommer sent eftersom att avtalsrörelsen förskjöts pga pandemin.
Berörda kommuner uppmanas att så snart som möjligt justera taxorna
utifrån indexet.
Sotningsindex 2020 gäller från och med 2020-04-01.
Bilaga
Beräkning av sotningstaxa 2020
FÖRSLAG TILL MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Miljö- och byggnämnden föreslår att respektive kommunfullmäktige
fastställer sotningstaxa enligt bilaga.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden föreslår att respektive kommunfullmäktige
fastställer sotningstaxa enligt bilaga.

Beslutsexpediering

Malå Kommunfullmäktige
Norsjö Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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8

MBN.2020.541/1400

Uppföljning Malå/Norsjö miljö- och byggnämnds verksamhets- och
tillsynsplaner 2020
Miljö- och byggavdelningen har gått igenom verksamhets- och
tillsynsplanen för Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd 2020 och jämfört
resultaten mot uppställda mål. Totalt har nämnden satt upp 29 mål för
verksamheterna, 15 mål (52%) har uppfyllts, 8 mål har delvis uppfyllts
och 6 mål har inte uppfyllts.
Bilaga
Uppföljning av verksamhets- och tilsynsplaner för 2020.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Uppföljning av verksamhets- och tillsynsplaner för 2020 godkänns.
BESLUT
Uppföljning av verksamhets- och tillsynsplaner för 2020 godkänns.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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MBN.2020.23/1260

Uppföljning av arbetsmiljömål 2020
Bakgrund
Miljö- och byggnämnden beslutade 20200511 om följande arbetsmiljömål
för 2020:
Mål:
1
Arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelats arbetstagarna ska inte ge
upphov till ohälsosam arbetsbelastning.
2
En god fysisk arbetsmiljö. Inga allvarliga anmärkningar skall finnas på
skyddsrondsprotokollet.
Aktiviteter
Följa upp på arbetsplatsmöten och på medarbetarsamtal
1. vilka arbetsuppgifter som skall utföras,
2. vilket resultat som ska uppnås,
3. vilka arbetsuppgifter som skall prioriteras när tillgänglig tid, inte räcker
till för alla arbetsuppgifter,
4. vem man kan vända sig till för att få hjäp och stöd för att utföra arbetet.
5. Vid årets slut genomförs en enkät för att utvärdera ovanstående
aktiviteter.
Skyddsronder genomförs inom hela verksamheten - följs upp på
arbetsplatsmöten samt rapport lämnas till den avdelningsövergripande
samverkansgruppen
Bedömning
Aktiviten för mål 1, att följa upp punkterna 1-4, har gjorts både vid
arbetsplatsträffar och i samband med medarbetarsamtal (2020). Frågor
om punkterna 1-4 ställdes i en enkät till heltidsanställda på avdelningen i
januari 2021 (7 av 8 svar).
Resultatet för dessa var:
1 Vilka arbetsuppgifter som ska utföras
4,9
2 Vilket resultat som ska uppnås
4,4
3 Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när
4,6
tillgänglig tid inte räcker till för alla
arbetsuppgifter
4 Vem man kan vända sig till för att få hjälp
5,1
och stöd för att utföra sitt arbete
Max resultat för varje enskild
fråga är 6,0

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Mål 1; Arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelats arbetstagarna ska
inte ge upphov till ohälsosam arbetsbelastning, kan anses som uppfyllt
då medarbetarna på miljö- och byggavdelningen har möjlighet att
påverka och vet vad som ska uppnås, prioriteras och vem man ska
vända sig till vid behov av hjälp.
Aktiviteten att skyddsronder ska genomföras inom hela verksamheten
har genomförts. Skyddsrond har genomförts på miljö- och byggkontoren
samt brandstationerna i Malå och Norsjö. Inga allvarliga brister
uppmärksammades på kontoren i Malå medan en allvarlig anmärkning i
form av ett trasigt vägguttag fanns i ett kontor i Norsjö.
På brandstationen i Norsjö bedömdes det finnas 5 allvarliga
anmärkningar, varav 3 tillhör fastigheten. I Malå uppmärksammades 3
allvarliga anmärkningar. I skyddsrondsprotokollen har även en
bedömning gjorts om när anmärkningarna ska vara åtgärdade. Vissa
åtgärder kommer att kräva investeringar, vilka kommer att lyftas i
budgetarbetet. Skyddsrondsprotokollen kan redovisas på sammanträdet.
Mål 2; En god fysisk arbetsmiljö. Inga allvarliga anmärkningar skall finnas
på skyddsrondsprotokollet. Målet kan delvis anses vara uppfyllt.
Vid varje arbetsplatsträff tas både den fysiska och psykosociala
arbetsmiljön upp och åtgärder vidtas eftersom behov uppstår.
Riskbedömningar med tillhörande handlingsplaner har arbetats fram och
följts upp för byggnadsinspektörer/ administratör, miljö- och
hälsoskyddsinspektörer respektive räddningstjänstpersonal.
FÖRSLAG TILL MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Miljö- och byggnämnden godkänner uppföljningen av arbetsmiljömålen
för 2020.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden godkänner uppföljningen av arbetsmiljömålen
för 2020.
Skyddsrondsprotokollen kompletteras med uppföljningsdatum och
följs upp i september.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnämnden
§9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad nr

2021-02-16

11

MBN.2021.29/1260

Arbetsmiljöhandbok 2021-2022
Bakgrund Nämnden antog arbetsmiljömål för 2020 i maj 2020. För att få
kontinuerlighet i arbete och uppföljning föreslår avdelningen att handoken
antas för resterande mandatperiod. I arbetsmiljöhandboken finns under
kap. 4 (se nedan) förslag till arbetsmiljömål för nämndens verksamheter,
Mål:
1 Arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelats arbetstagarna ska inte
ge upphov till ohälsosam arbetsbelastning.
2 En god fysisk arbetsmiljö. Inga allvarliga anmärkningar skall finnas på
skyddsrondsprotokollet.
Aktiviteter • Följa upp på arbetsplatsmöten och på medarbetarsamtal 1.
vilka arbetsuppgifter som skall utföras, 2. vilket resultat som ska uppnås,
3. vilka arbetsuppgifter som skall prioriteras när tillgänglig tid, inte räcker
till för alla arbetsuppgifter, 4. vem man kan vända sig till för att få hjäp
och stöd för att utföra arbetet. Vid årets slut genomförs en enkät för att
utvärdera ovanstående aktiviteter.
• Skyddsronder genomförs inom hela verksamheten - följs upp på
arbetsplatsmöten samt rapport lämnas till den avdelningsövergripande
samverkansgruppen.

FÖRSLAG TILL MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Arbetsmiljöhandbok för Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd fastställs
enligt upprättat förslag. Revidering sker i början av nästa mandatperiod
(2023). Arbetsmiljömålen ska kompletteras med uppföljningsdatum och
följas upp vid nämnden i september.
BESLUT
Arbetsmiljöhandbok för Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd fastställs
enligt upprättat förslag. Revidering sker i början av nästa mandatperiod
(2023).

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnämnden
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MBN.2019.675/1210

Uppföljning Internkontrollplan 2020
Bakgrund
Miljö- och byggnämnden beslutade vid decembersammanträdet 2019 om
följande internkontroll för 2020:
Miljö- och byggnämnden beslutar att som internkontrollplan för 2020 göra
uppföljningar av verksamhetsplanerna vid juni och oktober
sammanträdena.
Uppföljning av nämndsbeslut och fordonskort sker en gång per år.
Bedömning
Miljö- och byggnämnden har vid sina sammanträden i juni och oktober
följt upp verksamhets- och tillsynsplaner.
Miljö- och byggchef har granskat nämndens beslut under 2019 och
konstaterat att besluten genomförts. I september 2019 beslutade
nämnden att lämna planbesked för fastigheten Skraken och att påbörja
detaljplan efter att planen hanterats i plankommittén och planavtal
undertecknats. Sökanden har valt att inte gå vidare med planering i detta
skede. I oktober 2019 önskade nämnden att en rundtur i kommunerna
skulle planeras in under våren 2020 men pga av Coronapandemin har
detta inte genomförts.
Uppföljning av fordonskort för 2020 visar att Miljö- och byggbilarna under
året gått totalt 10 728 km och tankat 581 liter drivmedel. På grund av
Corona har bilarna använts mycket mindre än ett normalt år.
Räddningstjänsten har gjort stickprovskontroll på tankkortsanvändningen
och konstaterar att allt är i sin ordning.
FÖRSLAG TILL MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Uppföljningen av internkontrollplanen godkänns.
BESLUT
Uppföljningen av internkontrollplanen godkänns.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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MBN.2021.47/1210

Internkontroll 2021
Bakgrund
Nämnden ska varje år anta en internkontrollplan samt följa upp och
utvärdera den enligt beslut i Kommunstyrelsen i Malå kommun.
Bedömning
För att nämnden ska ha kontroll på verksamheten föreslås att nämnden
kontrollerar nämndsbeslut, delegationer samt inköps- och personalpolicy
enligt bilaga.
Bilaga
Plan för internkontroll 2021 för Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd.
FÖRSLAG TILL MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
- Internkontrollplan för 2021 antas enligt bilaga.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar att Internkontrollplan för 2021
antas enligt bilaga.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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MBN.2020.659/7050

Samråd om vattenförvaltning i Bottenvikens vattendistrikt
Bakgrund
Länsstyrelsen i Norrbottens län, som också är Vattenmyndighet i
Bottenvikens vattendistrikt, har tagit fram reviderade förslag till
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer inför
vattenarbetet 2021–2027. I samrådet ingår även ett förslag till en
delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka för
Bottenvikens vattendistrikt. Dessa förslag samråds under sex månader, 1
november 2020–30 april 2021. Synpunkter på samrådsdokumenten ska
ha inkommit till vattenmyndigheten senast den 30 april 2021.
Kort sammandrag av de 6 åtgärder som kommunerna föreslås ska vidta:
Åtgärd 1: Vattenplanering
Kommunerna ska genomföra en förvaltningsövergripande
vattenplanering med en helhetssyn utifrån ett
avrinningsområdesperspektiv. Vattenplaneringen ska ha fokus på de ytoch grundvattenförekomster där det behövs åtgärder för att
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas.
Åtgärd 2: Miljötillsyn
Kommunerna ska särskilt utöka och prioritera sin tillsyn av
1. miljöfarliga verksamheter enligt (miljöbalk (1998:808) (MB))9 kap.
2. förorenade områden enligt MB 10 kap.
3. jordbruk och annan verksamhet enligt MB 12 kap.
De områden som nämns i åtgärdsplanen är bl.a. avloppsreningsverk,
små avlopp, miljöfarlig verksamhet och förorenade områden, deponier,
brandskum (PFOS och PFAS), jordbruk och djurhållande verksamheter.
Åtgärd 3: Dricksvattenskydd
Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och
framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt
1. anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda
dricksvattentäkter, exempelvis i form av vattenskyddsområde, för
vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens
uttag är mer än 10 m3 / dygn
2. göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före införandet
av (miljöbalk (1998:808) (MB)) (1 januari 1999) och
vattenskyddsområden där behov finns att revidera skyddsområdets
avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås
3. bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över
vattenskyddsområden
4. säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt- och grundvattentäkter har
tillstånd för vattenuttag.
Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets
fastställande.
Åtgärd 4: Fysisk planering
Kommunerna ska inom sin myndighetsutövning genomföra översiktsoch detaljplanering samt prövning och tillsyn enligt (plan- och bygglag
(2010:900) (PBL)), på ett sådant sätt att det bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. Åtgärden ska
påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
Åtgärd 5: VA-plan inklusive dagvatten
Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten
och dagvatten (VA-plan) och genomföra åtgärder i enlighet med planen
så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. Åtgärden
ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
Åtgärd 6: Dioxiner från småskalig förbränning
Kommunerna ska verka för att minska utsläppen av dioxiner och
dioxinlika föreningar från småskalig förbränning.
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som
behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Bedömning
Vattenmyndigheterna har bjudit in till samrådsmöte den 24 februari, där
avdelningen avser att delta. Som kan utläsas av åtgärdsförslagen så
berörs flera av kommunens verksamheter. Det är ännu oklart om
nämnden ska lämna yttrande till respektive kommunsstyrelse eller om
nämnden ska yttra sig direkt till vattenmyndigheten.
FÖRSLAG TILL MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Inget beslut fattas i ärendet idag, ett yttrande tas fram och redovisas
vid en extra nämnd den 31 mars 2021.
BESLUT
Inget beslut fattas i ärendet på dagens sammanträde, ett yttrande
tas fram och beslut fattas vid en extra nämnd den 31 mars 2021.

Beslutsexpediering
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MBN.2021.1/0220

Bygglov Petiknäs 2:87, kraftstation, Norsjö
Skellefteå Kraft AB har ansökt om bygglov utanför område med
detaljplan eller områdesbestämmelser genom nybyggnad av kraftstation
(G2) inom verksamhetsområdet för vattenkraftverket vid
Rengårdsdammen. Åtgärden ger en möjlig effektökning med 35 MWh
samt tar bort flaskhalsen som befintlig anläggning idag bedöms utgöra
för vattenföringen i Skellefteälven för Skellefteälvens
vattenregleringsföretag. I samband med nybyggnationen planeras även
renovering av befintlig station (G1). Den nya bygganden är ca 481 m²
med en bruttoarea om 1320 m². Sökande har under handläggningen
meddelat att det är av vikt att byggnationerna kan påbörjas så snart som
möjligt för att undvika förseningar av projektet som leder till stora
ekonomiska förluster för sökande. Därav önskar sökande även ett
verkställighetsbeslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900),
PBL.
- Detta beslut får verkställas innan lovet vunnit laga kraft med stöd av 9
kap 42a§ andra stycket plan- och bygglagen (2010:900)
- För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas Pär Bergqvist, som är certifierad kontrollansvarig
med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL.
- Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked har meddelats enligt 10
kap. 3 § PBL.
BESLUT
Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900),
PBL.
- Detta beslut får verkställas innan lovet vunnit laga kraft med stöd av 9
kap 42a§ andra stycket plan- och bygglagen (2010:900)
- För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas Pär Bergqvist, som är certifierad kontrollansvarig
med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL.
- Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked har meddelats enligt 10
kap. 3 § PBL.
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MBN.2021.19/0220

Ansökan om bygglov, Råliden 1:4, mobilbasstation torn, Norsjö
Ansökan avser bygglov utanför område med detaljplan eller
områdesbestämmelser på fastigheten Råliden 1:4 i Norsjö Kommun.
Fastigheten ägs av Holmen AB.
Åtgärden avser nybyggnad av mobilmast samt teknikbod. Mobilmasten
är 42 m hög och upptar en yta om 2,98 m x 2,98 m.
Teknikboden placeras direkt norr om masten, ca 6 meter från befintlig
skogsbilväg. Byggnaden är 2,055 m hög och upptar en yta om 2,83 x
2,33 m.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
FÖRSLAG TILL BESLUT
Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900),
PBL.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas Lennart Lundmark (3508), som är certifierad av
KIWA som kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL.
BESLUT
Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900),
PBL.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas Lennart Lundmark (3508), som är certifierad av
KIWA som kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL.
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MBN.2020.589/7145

Ansökan om strandskyddsdispens, Storklinten 1:3, Norsjö
Fastighetsägaren har ansökt om strandskyddsdispens för att bygga
ett nytt fritidshus. Bedömningen har gjorts utifrån besök som
Miljö- och byggavdelningen har gjort på platsen, kommunens befintliga
kartmaterial samt de bilder och ritningar som lämnats in med ansökan.
Bygglov har sökts för åtgärden dock är ansökan ej komplett i dagsläget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljö- och byggavdelningen föreslår att dispens från
strandskyddsbestämmelserna medges för nybyggnad av fritidshus.
Dispensen från strandskyddsbestämmelserna gäller endast för den
yta av fastigheten Storklinten 3:1 som upptas av ny byggnad,
markerade som ”Ny byggnad” på tomtplatsavgränsningskartan.
Byggnaden är ca 76 m².
BESLUT
Miljö- och byggavdelningen föreslår att dispens från
strandskyddsbestämmelserna medges för nybyggnad av fritidshus.
Dispensen från strandskyddsbestämmelserna gäller endast för den
yta av fastigheten Storklinten 3:1 som upptas av ny byggnad,
markerade som ”Ny byggnad” på tomtplatsavgränsningskartan.
Byggnaden är ca 76 m².
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MBN.2019.120/7145

Norsjö 4:4, Arnberg, informationsärende
Miljö- och byggnämnden beslutade 2019-06-18 att bevilja
strandskyddsdispens på fastigheten Norsjö 4:4. Länsstyrelsen beslutar
2019-07-04 att överpröva beslutet och 2019-11-06 beslutar de att
upphäva beslut. Nämnden lämnar ett yttrande i ärendet till Mark- och
miljödomstolen 2020-02-18 och kallas till syn 2020-05-05. Dom
meddelas 2020-05-13 att bevilja dispensen. Länsstyrelsen överklagar
beslutet. Nämnden lämnar nytt yttrande 2020-10-27. Mark- och
miljööverdomstolen avslår Länsstyrelsen överklagan 2020-12-18.
Mark- och miljööverdomstolens dom redovisas på nämnden.
BESLUT
Informationen noteras.
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MBN.2020.342/7880

Ytterberg, miljötillsyn, informationsärende
Nämnden beslutade 2020-10-27 § 99 att ansöka om utdömande av vite
på Skeppträskåheden 3:13, Malå.
Miljö- och byggavdelningen redovisar för nämnden vad som framkommit
i ärendet sen sist.
BESLUT
Informationen noteras.
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MBN.2021.48/1280

Redovisning av delegationsbeslut
Redovisning av delegationsbeslut.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.
BESLUT
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ/NORSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden
§ 19

Sammanträdesdatum

Blad nr

2021-02-16

22

MBN.2021.49/1100

Meddelanden (delgivn, yttrande, remisser, rapport)
Redovisning av meddelanden.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Redovisning av meddelanden godkänns.
BESLUT
Redovisning av meddelanden godkänns.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ/NORSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden
§ 20

Sammanträdesdatum

Blad nr

2021-02-16

23

MBN.2021.51/1400

Verksamhetsberättelse för energi- och klimatrådgivning för miljö- och
byggnämnden i Norsjö och Malå kommun 2020
I verksamhetsberättelsen redovisas genomförda aktiviteter och hittills
erhållna resultat.
Mål
Energi- och klimatrådgivningens övergripande mål är att kommunerna
ska främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi och
minska energianvändningens klimatpåverkan. Syfte Syfte med
Energimyndighetens gemensamma insatsprojekt var att samla alla
rådgivare i landet och jobba under samma projekt i hela landet. Det
fanns två insatsprojekt att välja mellan Hållbara transporter och Solcell.
Vi valde solcell insatsprojekt. Anledningen till att vi valde solcell projekt
var att det finns behov för mer information och kunskap kring solcell.
Under året har det genomförts flera samtal med allmänheten och andra
aktivitet som i enlighet med övergripande målet.
Bilaga
Verksamhetsberättelse för energi- och klimatrådgivning för miljö- och
byggnämnden i Norsjö och Malå kommun 2020
FÖRSLAG TILL BESLUT
Verksamhetsberättelse för Energi- och klimatrådgivning Malå/Norsjö
kommun 2020 godkänns och läggs till handlingarna.
BESLUT
Verksamhetsberättelse för Energi- och klimatrådgivning Malå/Norsjö
kommun 2020 godkänns och läggs till handlingarna.
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MBN.2020.12/7145

Informationsärende Malå 6:26, Malå
Miljö- och byggnämnden beviljade en strandskyddsdispens på
fastigheten Malå 6:26 i Malå kommun 2020-06-16 § 47.
Länsstyrelsen har beslutat att upphäva miljö- och byggnämndens
beslut om strandskyddsdispens.
Länsstyrelsens beslut redovisas på nämnden.
BESLUT
Informationen noteras.
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§ 22
Extra nämndssammanträde
Miljö- och byggnämnden beslutar om att ett extra nämndssammanträdet hålls onsdag den 31 mars 2021 kl 09.00.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar om att ett extra nämndssammanträde hålls onsdag den 31 mars 2021 kl 09.00.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

