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§ 40
Dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Utsänd dagordning godkänns.
BESLUT
Utsänd dagordning godkänns med följande tillägg;
- Planbesked Sågen 2
- Förhandsbesked Petikträsk 6:1
- Detaljplan Fjärdingsmannen, Vajan, Vargen och Björnen m fl

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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MBN.2020.295/1100

Månadsrapport Maj 2020
Ekonomisk rapport lämnas varje månad till ekonomiavdelningen.
Vid befarat underskott skall även en åtgärdsplan lämnas.
Bilaga; Månadsrapport.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Månadsrapport för maj 2020 läggs till handlingarna.
BESLUT
Månadsrapport för maj 2020 läggs till handlingarna.

Beslutsexpediering

Ekonomi

Utdragsbestyrkande
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MBN.2020.182/1100

Uppföljning revisionsrapport 2019
Bakgrund
Revsionsberättelsen för 2019 hanterades på förra nämndssammanträdet
där beslutet blev att revisorernas synpunkter kommer att beaktas samt
att avdelningen kontaktar revisorerna för en utförligare förklaring av
revisionen.
Revisorerna kan inte styrka att direktiv/instruktion finns för övrig
rapportering (som inte ligger inom ramen för internkontrollplanen) samt
att även om måluppfyllelse återrapporteras under året så sker det kanske
mer utifrån att det är rutin snarare än att det finns tydligt direktiv om
exempelvis när och i vilken form detta bör ske.
Bedömning
Revisorerna efterfrågar ett beslut som vad som ska rapporteras till
nämnden, när det ska rapporteras och i vilken form det ska rapporteras.
Detta fanns i nämndens tidigare internkontrollplan som efter uppmaning
av revisorer och kommunsstyrelse ändrades till att endast omfatta få och
kritiska kontrollpunkter.
Avdelningen föreslår därför att en plan för rapportering till nämnden tas
fram.
FÖRSLAG TILL MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
- Miljö- och byggnämnden beslutar att en plan för rapportering till
nämnden tas fram.
BESLUT
- Miljö- och byggnämnden beslutar att en plan för rapportering till
nämnden tas fram.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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MBN.2020.259/1210

Plan för rapportering till MBN 2020-2022
Bakgrund
Revisorerna efterfrågar direktiv om vad som ska rapporteras till
nämnden, när det ska rapporteras och i vilken form det ska rapporteras.
Bedömning
Miljö- och byggavdelningen har tagit fram ett förslag till plan för
rapportering till miljö- och byggnämnden.
Bilaga; Plan för rapportering till MBN 2020-2022.
FÖRSLAG TILL MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
- Miljö- och byggnämnden beslutar att anta upprättat förslag till plan för
rapportering till miljö- och byggnämnden. Planen gäller t o m 2022.
BESLUT
- Miljö- och byggnämnden beslutar att anta upprättat förslag till plan för
rapportering till miljö- och byggnämnden. Planen gäller t o m 2022.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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MBN.2020.296/1400

Uppföljning verksamhetsplaner
Nämndens verksamhetsplaner till och med 5 juni 2020 redovisas per
verksamhetsområde.
Tillsynen ligger något efter tidsplanen inom alla verksamhetsområden.
Orsaken till detta är det rådande läget med Covid-19 pandemin, där vi
avvaktar med viss tillsyn.
Bilaga: Uppföljning verksamhetsplaner
FÖRSLAG TILL MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Uppföljningen av nämndens verksamhetsplaner godkänns.
BESLUT
Uppföljningen av nämndens verksamhetsplaner godkänns.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Blad nr
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MBN.2020.297/0202

Ändring av detaljplan för Nordvästra industriområdet del av Rubanken,
Yxan, Pressen, Malå 7:22 m fl
Kommunstyrelsen har begärt en ändring av detaljplanen för Nordvästra
industriområdet, Malå kommun. Syftet med planändringen är att genom
att ändra en gata till kvartersmark möjliggöra en fastighetsreglering.
Detaljplaneändringen görs med begränsat förfarande.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar att påbörja detaljplaneändring för
Nordvästra industriområdet del av Rubanken, Yxan, Pressen, Malå 7:22
mfl.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar att påbörja detaljplaneändring för
Nordvästra industriområdet del av Rubanken, Yxan, Pressen, Malå 7:22
mfl.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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MBN.2020.217/0220

Information om pågående handläggning av bygglov Entré Malå
Bakgrund
Malå Kommun har ansökt om bygglov för att anlägga en parkering samt
utkikstorn vid ”Entre Malå” längs Väg 370 sydväst om Malå Tätort vid
Nölviken.
I dagsläget finns ej förutsättning för att ta upp ärendet för beslut under
sammanträdet.
Bedömning
Det saknas i dagsläget b.la. nyttjanderättsavtal med fastighetsägaren
Sveaskog AB. Avdelningen bedömmer att ansökt åtgärd är av allmänt
intresse och påverkar fler än enskilda sakägare.
Avdelningens bedömning är att beslut kan fattas på delegation om inte
negativa yttranden inkommer. Avdelningens bedömning är att
åtgärderna kan tillåtas på platsen om erfoderliga handlingar lämnas in.
BESLUT
Informationen noteras.
Miljö- och byggnämnden beslutar att återremittera ärendet till nästa
nämnd.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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MBN.2020.12/7145

9
MBN.2020.13/0227

Förhandsbesked och strandskyddsdispens, Malå 6:26, 6:1

Sammanfattning av ärendet
Tobias Nilsson och Amanda Scott har ansökt om förhandsbesked och
strandskyddsdispens för att utveckla fastigheten Malå 6:26 med
ytterligare verksamhetslokal, enbostadshus, brygga/ramp för parkering
av sjöflygplan samt anordnande av betes- och odlingsmark. Nuvarande
fastighet är 5816 m2, ligger utanför detaljplanerat och sammanhållen
bebyggelse. Sökande har överenskommelse med fastighetsägaren till
Malå 6:1att utöka fastighetsytan genom köp med 2,15 hektar till totalt
2,73 hektar. Ansökan gäller nybyggnad av ett Enbostadshus
(Västerbottensgård) med ca 150 kvm byggnadsyta i 2 plan. Sökande
avser att bo permanent i bostaden. Syftet med bostaden inom
fastigheten är delvis att övervaka och skydda verksamheten.
Verksamhetslokalen utformas i liknande stil och mått som befintligt
verksamhetslokal på fastigheten. Byggnaden placeras norr om befintlig
byggnad utanför strandskyddsområde. Verksamheten ska inrymma en
komplett borrkärnloggningsanläggning för sökandes egen verksamhet.
Sökande bedömer att verksamheten har stor skyddsbehov utifrån
företagssekretess och börsregler för offentliggörande.
Sökande avser att anlägga en brygga/ramp vid stranden för att
möjliggöra att säkert lägga till med privat sjöflygplan. Även planet har
visst övervakningsbehov.
Sökande har intresse av hållbart boende och avser att anlägga odlingar
och en mindre djurhållning av köttdjur (får) inom fastigheten. För detta vill
sökande anlägga odling-/ och betesmark. Delar av betesmarken kommer
att anläggas inom strandskyddsområde.
Åtgärder som sökande avser att utföra inom 100 meter från strandlinjen
är nybyggnation av enbostadshus, uppförande av brygga/ramp för sjöflyg
samt delar av anläggandet av betes-/ odlingsmark.
Bedömningen har gjorts utifrån besök som Miljö- och byggavdelningen
har gjort på platsen, kommunens befintliga kartmaterial samt de bilder
och ritningar och dokument som lämnats in med ansökan.
Bilaga: -Tjänsteskrivelse.
- Yttrande ornitolog
- Yttrande sökande

Beslutsexpediering

Sökande
Länsstyreslsen

Utdragsbestyrkande
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BESLUT
1.
Miljö- och byggavdelningen föreslår att nämnden beslutar att
dispens från strandskyddsbestämmelserna gällande bostadshus nekas
eftersom det saknas särskilda skäl enligt 7 kap 18c§ miljöbalken.
2.
Miljö- och byggavdelningen föreslår att dispens från
strandskyddsbestämmelserna för ansökta åtgärder brygga/ramp medges
med stöd av 7 kap. 18 c§ 3 punkten miljöbalken (1998:808).

Dispens från strandskyddsbestämmelserna för ramp/brygga gäller
endast för anläggandet på den plats som anges i
tomtplatsavgräsningskartan. Bryggan är därmed allmänt tillgänglig och
får inte förses med avhållande anordning eller skyltar.
3.
Miljö- och byggavdelning föreslår att ge positivt förhandsbesked för
nybyggnad av verksamhetslokal med stöd av 9 kap 17§ plan- och
bygglagen (2010:900)

En arkeologisk utredning ska genomföras enl. 2 kap 11§
Kulturmiljölagen, innan bygglov beviljas. Se Länsstyrelsens yttrande.

Byggnader ska utformas med radonsäkert utförande
4.
Miljö- och byggavdelning föreslår att ge negativt förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus med stöd av 9 kap 17§ plan- och bygglagen
(2010:900)

Beslutsexpediering

Sökande
Länsstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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MBN.2020.139/0220

MBN.2020.141/0220

Informationsärende, Bygglov, Rengård Kraftstation
Skellefteå Kraft har sökt bygglov för ny- och tillbyggnad av ställverk och
vattenkraftverk samt för en tillfällig parkering.
Byggnadsinspektör informerar om ärendet.
Byggnadsinspektören kommer att fatta beslut i ärendet.
BESLUT
Informationen noteras.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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MBN.2020.212/7145 MBN.2020.214/0227

Information förhandsbesked och strandskyddsdispens Vågträsk 1:8
Sammanfattning av ärendet
Tim Solfeldt har ansökt om strandskyddsdispens och förhandsbesked för
nybyggnad av ett timrat fritidshus med en byggnadsyta om 80,4 m2
varav bostad. Fastigheten är 2000 m2 och har tidigare varit bebyggd
med komplementbyggnad. Vågträsk 1:8 styckades av från
stamfastigheten Vågträsk 1:2 som arvslotter 1978 (Akt 24-F1978-885)
med syftet att användas för fritidsbostäder.
Miljö- och byggavdelningen har inte gjort något besök på platsen,
bedömningen har gjorts utifrån kommunens befintliga kartmaterial samt
bilder och ritningar som lämnats in med ansökan.
Bilaga: Tjänsteskrivelse.
FÖRSLAG TILL BESLUT

Miljö och byggnadsnämnden beviljar dispens från
strandskyddsbestämmelserna med stöd av Miljöbalken 7 kap. 18 b §
med hänvisning till 7 kap. 18 c § andra stycket. Fastigheten ligger inom
område som avses i 18d §.

Miljö och byggavdelningen lämnar positivt beslut om
förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus med stöd av 9 kap 17§ Planoch bygglagen (2010:900)
Villkor
Dispensen från strandskyddsbestämmelserna gäller för hela ytan inom
fastighetsgränsen som utgör Vågträsk 1:8. Ny byggnad uppförs inom yta
markerad som ”Ny byggnad” på tomtplatsavgränsningskartan.
Byggnaden är ca 80 m².
BESLUT

Miljö och byggnadsnämnden beviljar dispens från
strandskyddsbestämmelserna med stöd av Miljöbalken 7 kap. 18 b §
med hänvisning till 7 kap. 18 c § andra stycket. Fastigheten ligger inom
område som avses i 18d §.

Miljö och byggavdelningen lämnar positivt beslut om
förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus med stöd av 9 kap 17§ Planoch bygglagen (2010:900)

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Villkor
Dispensen från strandskyddsbestämmelserna gäller för hela ytan inom
fastighetsgränsen som utgör Vågträsk 1:8. Ny byggnad uppförs inom yta
markerad som ”Ny byggnad” på tomtplatsavgränsningskartan.
Byggnaden är ca 80 m².

Beslutsexpediering

Sökande
Länsstyrelsen

Utdragsbestyrkande

MALÅ/NORSJÖ KOMMUN
Miljö- och byggnämnden
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MBN.2020.301/0240

Informationsärende förlängning av övergångsställe, Nilaskolan
Byggnadsinpektören informerar om ärendet.
Övergångsstället vid Nilaskolan/biblioteket mot Kulturskolan kommer att
förlängas/breddas under sommaren så det räcker från befintlig lyktstolpe
med övergångsskylten till förbi ”Kulturskolestigen” till nästa lyckstolpe.
Detta sker under sommaren 2020 och är färdigt till skolstart hösten 2020.
BESLUT
Informationen noteras.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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MBN.2020.302/5500

Privat nyttjande av allmän mark
Ett klagomål har inkommit till avdelningen på följande;
Området mellan Smultronstigen och Rönnbärsstigen, används idag som
skrotupplag för avställda bilar, släpar, husvagnar och skotrar. Här står 5
släpar och 1 avställd bil. Samma sak gäller parkeringsplats i korsningen
Rengatan/Gruvvägen. Där står idag 8 bilar, 4 släpar av varierande slag, 1
husvagn. Dom flesta i ej körbart skick. Malå Kommun borde se till att
berörda ägare, avlägsnar sitt/sina fordon snarast.
Miljö- och byggavdelningen får tillskriva markägaren Malå Kommun i
ärendet.
BESLUT
Miljö- och byggavdelningen få i uppdrag att tillskriva fastighetsägaren
Malå kommun i ärendet.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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MBN.2019.120/7145

Återrapportering strandskyddsdispens, Norsjö 4:4
Miljö- och byggnämnden beviljade strandskyddsdispens på fastigheten
Norsjö 4:4 vid sammanträdet 2019-06-18.
Länsstyrelsen överprövade dispensen och upphävde nämndens beslut.
Sökanden överklagade till mark- och miljödomstolen som höll syn på
platsen den 5 maj 2020.
Mark- och miljödomstolen beslutade 2020-05-13 att ändra
Länsstyrelsens beslut och fastställa nämndens beslut att bevilja
strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus och carport på
fastigheten Norsjö 4:4.
BESLUT
Informationen noteras.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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MBN.2020.240/0227 MBN.2020.239/7145

Förhandsbesked och strandskyddsdispens, Gumboda 1:59

Sammanfattning av ärendet
Norsjö Kommun har ansökt om strandskyddsdispens för fastigheten
Gumboda 1:59.
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. Förhandsbesked har sökt
med d.nr 2020-239.
Fastighetens läge
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse, har inget utpekat
känt kulturhistorisk värde och omfattas inte av något riksintresse.
Yttranden
Har redan genomförts vid tidigare sökt förhandsbesked.
Skäl till beslut
I Gumboda har kommunen pekat ut LIS områden för permanent boende.
Terrängen i området har en svag lutning ner till Skellefteälven och är
skogsbeklädd. Fri passage för djur finn på bägge sidor av tomten och vid
älvskanten finns fri passage för både människor och djur.
Miljö- och byggavdelningen föreslår att det medges ett förhandsbesked
på fastigheten Gumboda 1:59.
Bilaga: Tjänseskrivelse Förhandsbesked
Tjänsteskrivelse Strandskyddsdispens
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljö- och byggnämnden lämnar positivt förhandsbesked avseende
nybyggnation av bostadshus under förutsättning att följande villkor
uppfylls:
Beslutet om förhandsbesked börjar gälla först när beslutet om
strandskydd vunnit laga kraft.
Nybyggnaden placeras inom tomtplatsavgränsningen på sådant
sätt att befintliga marknivåer behålls så långt det är möjligt.
-

Lösningen av avlopps och vattenfrågor redovisas och godkänns av
miljö- och hälsoinspektör.
-

Beslutsexpediering

Sökande
Länsstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggavdelningen föreslår att dispens från
strandskyddsbestämmelserna medges på fastigheten Gumboda 1:59 för
uppförande av ny byggnad.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden lämnar positivt förhandsbesked avseende
nybyggnation av bostadshus under förutsättning att följande villkor
uppfylls:
Beslutet om förhandsbesked börjar gälla först när beslutet om
strandskydd vunnit laga kraft.
Nybyggnaden placeras inom tomtplatsavgränsningen på sådant
sätt att befintliga marknivåer behålls så långt det är möjligt.
-

Lösningen av avlopps och vattenfrågor redovisas och godkänns av
miljö- och hälsoinspektör.
-

Miljö- och byggnämnden beviljar dispens från
strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Gumboda 1:59 för
uppförande av ny byggnad.

Beslutsexpediering

Sökande
Norsjö Kommun
Länsstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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MBN.2020.238/0227

MBN.2020.237/7145

Förhandsbesked och strandskyddsdispens, Gumboda 1:49
Sammanfattning av ärendet
Norsjö Kommun har ansökt om strandskyddsdispens för två tomter från
fastigheten Gumboda 1:49.
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. Förhandsbesked har sökts
d.nr 2020.238.
Fastighetens läge


Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse



Fastigheten har inget utpekat eller känt kulturhistoriskt värde.

Området omfattas inte av något riksintresse
Yttranden
Har redan genomförts vid tidigare sökt förhandsbesked.
Bilaga: Tjänsteskrivelse Förhandsbesked
Tjänsteskrivelse Strandskyddsdispens
FÖRSLAG TILL BESLUT
1.
Miljö - och byggnämnden lämnar positivt förhandsbesked avseende
nybyggnation av bostadshus under förutsättning att följande villkor
uppfylls.
 Beslutet om förhandsbesked börjar gälla först när beslutet om
strandskyddsdispens vunnit laga kraft
 Nybyggnaden placeras inom tomtplatsavgränsningen på sådant sätt
att befintliga marknivåer behålls så långt det är möjligt.

2. Lösning av avlopps och vattenfrågor redovisas och godkänns av miljöoch hälsoskyddsnämnden.
Miljö- och byggavdelningen föreslår att dispens från
strandskyddsbestämmelserna medges på fastigheten Gumboda 1:49 för
uppförande av ny byggnad.

Beslutsexpediering

Sökande
Länsstyrelsen

Utdragsbestyrkande

MALÅ/NORSJÖ KOMMUN
Miljö- och byggnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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BESLUT
1.
Miljö - och byggnämnden lämnar positivt förhandsbesked avseende
nybyggnation av bostadshus under förutsättning att följande villkor
uppfylls.
 Beslutet om förhandsbesked börjar gälla först när beslutet om
strandskyddsdispens vunnit laga kraft
 Nybyggnaden placeras inom tomtplatsavgränsningen på sådant sätt
att befintliga marknivåer behålls så långt det är möjligt.

2. Lösning av avlopps och vattenfrågor redovisas och godkänns av miljöoch hälsoskyddsnämnden.
Miljö- och byggnämnden beviljar dispens från
strandskyddsbestämmelserna medges på fastigheten Gumboda 1:49 för
uppförande av ny byggnad.

Beslutsexpediering

Norsjö
Kommun
Sökande
Länsstyrelsen
Seller använd

Utdragsbestyrkande

MALÅ/NORSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden
§ 55

Sammanträdesdatum
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MBN.2020.167/0210

Rivning av gamla skolan Risliden
Byggnadsinspektör redovisar ärendet.
Byaföreningen vill riva huset.
Museet har lämnat muntligt besked och vill att huset ska behållas.
Byaföreningen har inte ekonomiska möjligheter att renovera byggnaden.
Bilaga: Tjänsteskrivelse.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljö- och byggnämnden beviljar rivningslov på fastigheten Risliden 24:1
enligt 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
alt.
Miljö- och byggnämnden beviljar inte rivningslov på fastigheten Risliden
24:1 enligt 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beviljar rivningslov på fastigheten Risliden 24:1
enligt 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Beslutsexpediering

Sökande

Utdragsbestyrkande

MALÅ/NORSJÖ KOMMUN
Miljö- och byggnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 56
Uppföljning av ärenden gällande ovårdade tomter
Avdelningen gör en redovisning över pågående tillsynsärenden i Norsjö
och i Malå.
Miljö- och byggnämnden rekommenderar att ett åtgärdsföreläggande
skrivs för kvarnbyggnaden på fastigheten Larstorp 1:1, Norsjövallen 139.
BESLUT
Informationen noteras.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ/NORSJÖ KOMMUN
Miljö- och byggnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 57
Redovisning av avloppsinventering 2019 i Finnäs
Miljö- och hälsoskyddsinspektören redovisar ärendet för nämnden.









31 st. avlopp inventerades varav:
9 st var utedass, förbränningstoa, förmultningstoa, porta potti, eller
separett. På en av dessa fastigheter fanns en stenkista för BDT-vatten,
stenkistan bedömdes dock vara full och i stort behov av tömning samt
sakna tillräcklig kapacitet för att rena spillvattnet, åtgärder ska ske senast
2025-08-31.
3 st hade sluten tank samtliga var ok.
8 st hade 1-kammarbrunn, två av dessa var fastigheter som användes
ytterst lite eller inte alls, krav ställs om de börjar användas mer.
Gemensamt för de övriga var att efterföljande rening saknades och att
avloppsvattnet gick ut i dike, t-rör saknades och brunnsringar var ofta
otäta. Åtgärder ska tas senast 2022-08-31 för de som bor permanent och
2023-08-31 för de som har fastigheten som fritidshus.
1 st hade 2-kammarbrunn, slamavskiljaren var otät och rötter hade växt
in mellan ringarna, t-rör saknades, mellanväggen var trasig vilket
troligtvis lett till att slamflykt till infiltrationen har skett och att
spridningsledningar satt igen. Åtgärd senast
2022-08-31.
10 st hade 3-kammarbrunn, sex av dessa var ok, en måste kollas upp
ytterligare om den åter ska tas i bruk, tre hade bl.a. otät slamavskiljare
med trasiga mellanväggar, infiltration som inte fungerade samt avsaknad
av t-rör. En ska komma in med kompletterade uppgifter senast 2020-0630 och de andra ska vidta åtgärder senast 2023-08-31.
BESLUT
Informationen noteras.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ/NORSJÖ KOMMUN
Miljö- och byggnämnden
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Sammanträdesdatum

Blad nr

2020-06-16

24

§ 58
Ovårdad fastighet Storsele 1:30, Norsjö
Ett klagomål har kommit in till avdelningen.
Avdelningen kommer att åka ut dit imorgon.
Ett eventuellt föreläggande kan komma utav detta.
BESLUT
Informationen noteras.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ/NORSJÖ KOMMUN
Miljö- och byggnämnden
§ 59

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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MBN.2020.260/1280

Delegering av ärenden enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen
Bakgrund
Regeringen har överlämnat ett förslag om ändrat tillsynsansvar på
serveringsställen till riksdagen. Förslaget innebär att kommunerna
ansvarar för hela kedjan av tillsyn från inspektion till beslut. Regeringen
gör bedömningen att förslaget under en påfrestande tid gör
tillsynsprocessen enklare, tydligare och mer effektiv genom att förflytta
ansvaret för beslut i enskilda ärenden från smittskyddsläkaren till
kommunen.
Regionernas smittskyddsläkare, som har blivit hårt belastade till följd av
covid-19, är inte en tillsynsmyndighet och inte heller dimensionerade för
denna typ av uppgift. Kommunerna har sedan tidigare kunskapen och
erfarenheten av att vara tillsynsmyndighet mot serveringsställen enligt
alkohollagen och livsmedelslagen. Regeringen anser därför att
kommunerna är bättre lämpade att vara tillsynsmyndighet mot
serveringsställen även enligt detta regelverk.
Smittskyddsläkarna kommer fortfarande ge rådgivning till kommunerna ur
smittskyddssynpunkt vid behov.
Den tillfälliga lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och upphöra att
gälla vid utgången av 2020.
Beslut om den nya lagen beräknas fattas av riksdagen den 17 juni.
Bedömning
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram information
gällande lagändringen, bl.a. förslag till delegationsordning samt
vägledning och underlag för beslut.
Miljö- och byggavdelningen har utifrån SKR:s förslag till
delegationsordning tagit fram förslag till delegationer utifrån den nya
lagen, se bilaga.
FÖRSLAG TILL MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
- För det fall riksdagen beslutar anta förslaget till en ny lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen i prop. 2019/20:172 ges
ordföranden, eller vid dennes förfall, vice ordföranden, rätt att fatta beslut
om att bilagd delegationsordning ska börja gälla, dock tidigast vid tiden
för lagens ikraftträdande.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ/NORSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Miljö- och byggnämnden beslutar, med stöd av 6 kap. 37 och 39 samt 7
kap. 5 § kommunallagen (2017:725), KL, att revidera gällande
delegationsordning genom att i nedan redovisade
ärenden/ärendegrupper uppdra beslutanderätten till där angivna
delegater.
Delegationerna börjar gälla i samband med att lagen träder i kraft 1 juli
2020.
BESLUT
Med stöd av 6 kap. 37 och 39 samt 7 kap. 5 § kommunallagen
(2017:725), KL, och med beaktande av de begränsningar som framgår
av 6 kap. 38 § KL beslutar Miljö- och byggnämnden att i nedan
redovisade ärenden/ärendegrupper uppdra beslutanderätten till där
angivna delegater.
Delegationerna börjar gälla i samband med att lagen träder i kraft 1 juli
2020.
Delegationerna införs i gällande delegationsordning.
Ärende/ärendegrupp

Föreskrift

Upplysningar och tillträde

Lagen (2020:xxx) om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen

Delegat(er)

Beslut om att av den som driver
serveringsställe begära de upplysningar och
handlingar som behövs för tillsynen.
Beslut om att begära tillträde till sådana
lokaler, områden och entréer som avses i 3 §
för att utöva tillsynen.
Beslut om att hos Polismyndigheten begära
sådan hjälp som behövs för genomförande av
åtgärder enligt lagens 5 §.

5§

Miljöinsp. / MB-chef

5§

Miljöinsp. / MB-chef

6§

Miljöinsp. / MB-chef

Förelägganden och förbud

Beslut om föreläggande att vidta smittskydds- 7 och 8 §§
åtgärder enligt lagens 3 § och anslutande
föreskrifter för att förhindra spridning av det
virus som orsakar covid-19.
Sådant förbud får förenas med fast vite om
maximalt 15 000 kr eller löpande vite om
maximalt 5 000 kr.
Beslut om förbud mot öppethållande av
7 och 8 §§
serveringsställe, för viss tidsperiod eller tills
vidare.
Sådant förbud får förenas med fast vite om
maximalt 15 000 kr eller löpande vite om
Beslutsexpediering

Miljöinsp. / MB-chef

Miljöinsp. / MB-chef

Utdragsbestyrkande

MALÅ/NORSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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maximalt 5 000 kr.

Beslut om förbud mot öppethållande avseende
viss del av serveringsställe, för viss tidsperiod
eller tills vidare.

7 och 8 §§

Miljöinsp. / MB-chef

Ärende/ärendegrupp

Föreskrift

Delegat(er)

Upplysningar och tillträde

Lagen (2020:xxx) om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen

Beslut om förbud mot öppethållande av hela eller
del av serveringsställe under vissa tider på
dygnet.

7 och 8 §§

Miljöinsp. / MB-chef

7 § tredje stycket

Miljöinsp. / MB-chef

Sådant förbud får förenas med fast vite om
maximalt 15 000 kr eller löpande vite om
maximalt 5 000 kr.

Sådant förbud får förenas med fast vite om
maximalt 15 000 kr eller löpande vite om
maximalt 5 000 kr.
Beslut om förordnande att ett föreläggande
eller förbud ska börja gälla vid en annan
tidpunkt än den som anges i 7 § tredje stycket
Återkallelse av ett föreläggande eller förbud
som meddelats med stöd av delegering

Miljöinsp. / MB-chef

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ/NORSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden
§ 60

Sammanträdesdatum
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MBN.2020.298/1280

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
§ 61

Sammanträdesdatum
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MBN.2020.299/1100

Meddelanden
Redovisning av meddelanden.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Redovisning av meddelanden godkänns.
BESLUT
Redovisning av meddelanden godkänns.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ/NORSJÖ KOMMUN
Miljö- och byggnämnden
§ 62

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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MBN.2020.282/0200

Planbesked Sågen 2
Setra har lämnat in en begäran om planbesked gällande utökning och
ändring av deltaljplan för Sågen 2.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja planbesked och att
planarbetet påbörjas tillsammans med sökande.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ/NORSJÖ KOMMUN
Miljö- och byggnämnden
§ 63

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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MBN.2020.206/0224

Förhandsbesked Petikträsk 6:1, Norsjö
Nyetablering i Petikträsk. Byggnadsinspektören beskriver ärendet.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beviljar byggnadsinspektören delegation i
ärendet att bevilja förhandsbesked om inget yttrande kommer in.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ/NORSJÖ KOMMUN
Miljö- och byggnämnden
§ 64

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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MBN.2020.300/0202

Detaljplan Fjärdingsmannen, Vajan, Vargen och Björnen m fl.
Detaljplanen för Fjärdingsmannen ska ändras, men konsult är ännu inte
anlitad. Eventuellt kommer ändringar av detaljplanen för bl.a. Vajan
också att behövas. Då dessa planer gränsar till varandra kan det vara idé
att göra om och slå ihop de berörda detaljplanerna till en ny.
Planeringskommittén rekommenderade på mötet i februari att även
detaljplanen för Vargen och Björnen (Miklagård) ska ingå i den nya
detaljplanen samt att kommunstyrelsen ska beställa planen hos miljöoch byggnämnden.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-02 att beställa detaljplan för
fastigheterna Fjärdingsmannen, Vajan, Vargen och Björnen m.fl.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar att påbörja arbete med detaljplan för
fastigheterna Fjärdingsmannen, Vajan, Vargen och Björnen m fl.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

