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§ 60
Dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Utsänd dagordning godkänns.
BESLUT
Utsänd dagordning godkänns.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2019.562/0040

Månadsrapport September 2019
Ekonomisk rapport lämnas varje månad till ekonomiavdelningen.
Vid befarat underskott skall även en åtgårdsplan lämnas.
BESLUTSUNDERLAG
Månadsrapport september 2019
FÖRSLAG TILL BESLUT
Månadsrapport för september 2019 läggs till handlingarna.
BESLUT
Månadsrapport för september 2019 läggs till handlingarna.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Ekonomi

Utdragsbestyrkande
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2019.563/0004

Fastställande av miljö- och byggnämndens styrkort 2020
Styrkorten ska styra miljö- och byggnämndens arbete under
verksamhetsåret 2020. Utgångspunkten är kommunfullmäktiges styrkort
och budgetförutsättningar för året.
Förslag till upprättande av styrkort för miljö- och byggnämnden 2020.
BESLUTSUNDERLAG
- Miljö- och byggnämndens styrkort 2020.
FÖRSLAG TILL BESLUT
- Miljö- och byggnämndens styrkort för 2020 fastställs enligt förslag.
BESLUT
- Miljö- och byggnämndens styrkort för 2020 fastställs enligt förslag.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Ekonomi

Utdragsbestyrkande
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2019.564/1100

Uppföljning av verksamhetsplaner
Nämndens verksamhetsplaner till och med 10 oktober 2019 redovisas
per verksamhetsområde.
Bilaga
Uppföljning av verksamhetsplaner.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Uppföljningen av nämndens verksamhetsplaner godkänns.
BESLUT
Uppföljningen av nämndens verksamhetsplaner godkänns
En ny översyn av ovårdade tomter och en rundtur med ledamöterna
planeras in under våren 2020.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2019.565/0006

Sammanträdesdagar MBN 2020
Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd föreslås sammanträda följande
tisdagar, kl 09.00 – under 2020.
18 februari (samma dag som KS i Malå – alternativa dagar måndag 17/2
eller onsdag 19/2)
12 maj
16 juni
15 september
20 oktober
8 december
BESLUT
Malå/Norsjö miljö- och byggnämnds sammanträdesdagar fastställs
till följande dagar, kl 09.00 – under 2020.
18 februari
måndag 11 maj
16 juni
15 september
27 oktober
8 december

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Catrin Björk
Kansliet Norsjö

Utdragsbestyrkande
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2010.BMN055/0225

Avstädning av fastigheten Bastuträsk 1:149, Norsjö kommun
Bakgrund
2010 ansökte fastighetsägaren om rivningslov för att plocka ner ett stort
industrihus på fastigheten. Väggarna såldes och takplattorna skulle
plockas ner hela. Efteråt konstaterades att takplattorna istället krossats
och låg i osorterade högar bestående av betongkross, armeringsjärn och
takpapp. En del av industrihuset revs inte och står kvar.
Fastighetsägaren Kommanditbolaget Basen Industri har av nämnden vid
några tillfällen förelagts att avstäda fastigheten, senast 2018-03-01.
Ägarförhållandena har dock sedan slutet av 2016 varit oklara. I
december 2018 bytte fastigheten lagfaren ägare och Kommanditbolaget
Basen Industri är inte längre fastighetsägare.
Miljö- och byggavdelningen besökte fastigheten 2019-09-18 och kunde
då konstatera att fastigheten avstädats. Endast en liten hög med
betongkross fanns kvar liksom den kvarlämnade delen av industrihuset.
Bedömning
Eftersom fastigheten bytt ägare och avstädats kan ärendet avslutas. En
diskussion bör dock tas med den nya fastighetsägaren gällande planer
för den kvarlämnade delen av industrihuset.
Bilaga
- Bilder på fastigheten Bastuträsk 1:149
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar att ärendet avslutas.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar att ärendet avslutas.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Blad nr
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2019.414/0221

Bygglov, tillbyggnad och fasadändring,Gäddan 1, Malå kommun
Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan. Ansökan innefattar
flera olika delmoment som räknas upp nedan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tillbyggnad av entré/kapprum mot norr. (15 kvm)
Tillbyggnad med carport mot norr. ( 38,84 kvm)
Tillbyggnad på södra fasaden. (25 kvm)
Omfärgning av fasader till originalfärg.
Byte av fönster.
Igensättning av en halv fönsteröppning på östra gavelfasaden.
Upptagning av nytt fönster på västra gavelfasaden

FÖRSLAG TILL BESLUT
1.

A. Planenligt bygglov med villkor beviljas för åtgärder: 3, 4, 5, 6
samt 7 av ansök åtgärd med stöd av 9 kap. 30§ plan- och
bygglagen (2010:900), PBL

Villkor:
Åtgärder 5-7 utförs i enlighet med remissinstansens yttrande bilaga
Åtgärd 3 utformas så att pulpettakets lutning samt färgsättning sker
enl. bilaga 1.
B. Bygglov nekas för åtgärder 1 och 2 med stöd av 8 kap 13§ planoch bygglagen (2010:900)
2.

Bygglov nekas med stöd av 8 kap 13§ plan- och bygglagen
(2010:900), PBL

BESLUT
A. Planenligt bygglov med villkor beviljas för åtgärder: 3, 4, 5, 6 samt 7
av ansökt åtgärd med stöd av 9 kap. 30§ plan- och bygglagen
(2010:900), PBL.
Villkor:
- Åtgärder 5-7 utförs i enlighet med remissinstansens yttrande bilaga 1.
- Åtgärd 3 utformas så att pulpettakets lutning samt färgsättning sker
enl.bilaga 1.
B. Bygglov nekas för åtgärder 1 och 2 med stöd av 9 kap 30§ 4. planoch bygglagen (2010:900)

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Sökande
Byggnadsinspektör

Utdragsbestyrkande
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2019.541/0241

Norsjö kommuns lokala trafikföreskrifter om 40 km/tim avvikelse på
vägarna Storgatan, Kuforsvägen och Rislidenvägen i Norsjö samhälle (nr
2019-01)
I samband med Trafikverkets trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs
Storgatan, Kusforsvägen och Rislidenvägen i Norsjö samhälle har
hastighetsbegränsningarna i samhället setts över.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta;
- lokal trafikföreskrift, enligt bilaga.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2019.352/0224

Byggsanktionsavgift fastigheten Norsjö 7:39
Sökanden har bygglov för åtgärden men har byggt och färdigställt utan
att ha erhållit startbesked.
BESLUTSUNDERLAG
Tjänsteskrivelse
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt 11 kap 51 och 53 a §§ PBL att
xxxxxx xxxxxxx påförs en byggsanktionsavgift om 20401 kr.
Avgiften har satts ner till en fjärdedel.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Sökande
Byggnadsinspektör

Utdragsbestyrkande
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2019.546/0223

Ansökan om bygglov för ombyggnad av fd dagcenter, Sjukstugan 1,
Norsjö kommun
Bakgrund
Dagcenterhuset har sålts till Torgny Stenberg i syfte att utveckla huset till
ett aktivitetshus med bowling, simulatorer och annat. TS söker nu
bygglov för ändrad användning/planlösning.
Miljö och byggförvaltningen gör bedömningen att varken miljö eller trafik
kommer påverkas i någon märkbar grad. Användandet av
aktivitetshuset/konferenshuset kommer vara begränsat på dagtid och
mer aktivt på kvällen när det övriga området är stängt. Det är inte troligt
att det blir ett ökat behov av parkeringar.
Grannehörande muntligen med Norsjö kommun och Norsjö Trä AB.
Ingen hade något att erinra mot projektet.
Räddningstjänsten inkommer med ett yttrande i veckan och eventuella
åtgärder kan tas med i kontrollplanen och brandskyddbeskrivningen.
Detaljplanen tillåter inte handel på fastigheten. Under åren 2011- tom.
2014 fanns ”konferenslokaler” med under K för kontor. Det ger en
möjlighet att se det som en grund för att ge lov.
Men.
Eftersom Byggherrens inkomna uppgifter inte varit korrekta så föreslår vi
att KA och tekniskt samråd krävs samt att byggherren måste göra en
undersökning av innomhusmiljön. De krav vi ställer kan, om byggherren
vill, åtgärdas innan beslutet vinner laga kraft och behöver inte påverka
tidsplanen.
BESLUTSUNDERLAG
Tjänsteskrivelse

¨

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar att planenligt bygglov ges med stöd av
9.kap 30 § plan och bygglagen (2010:900), PBL.
Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked har meddelats enligt 10
kap. 3 § PBL.
För att startbesked ska kunna meddelas ska byggherren lämna in
följande handlingar i god tid före tekniskt samråd:

Förslag till kontrollplan

Certifierad kontrollansvarig

Brandskyddsbeskrivning - av behörig brandingenjör

Konstruktionshandlingar - ny vägg
- nya enheter
- ändring av befintliga duschar

Undersökning av inomhusmiljön inkl. egenskaper för
ventilationsflöden, luftdistribution, vädring, utformning av
installationer samt eventuell förekomst av buller.

Underentreprenörer - VVS
- OVK/ventilation

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Sökande
Byggnadsinspektör

Utdragsbestyrkande
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2019.555/0230

Nytt höjdsystem RH2000
Malå och Norsjö kommuner är på gång att byta höjdsystem från RH 70
till RH 2000.
Ett gemensamt referenssystemen i höjd förenklar utbyte av geografisk
information mellan kommuner, statliga myndigheter och andra aktörer.
Det blir lättare att tillgodogöra sig den information som finns tillgänglig
genom samverkansavtalet med staten, däribland den nationella
höjdmodellen. Det innebär också att effektiva mätmetoder med
satellitbaserad mätningsteknik kan tillämpas fullt ut då den högkvalitativa
nationella geoidmodellen SWEN17_RH2000 kan utnyttjas.
I Norsjö kommun har Lantmäteriet räknat om det lokala stomnätet till RH
2000 och utifrån det lokala stomnätet även faststället en systemskillnad
(skift) mellan RH 70 och RH 2000. Man kan med skiftet transformera
höjdsatt information om t.ex. VA-ledningar, gatuhöjder etc till RH 2000.
I Malå har Lantmäteriet inte haft tillgång till det lokala stomnätet, förutom
ett fåtal punkter. Här har Lantmäteriet tagit fram en genomsnittlig
systemskillnad (skift) för att ge ungefärliga höjder i RH 2000.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar att övergång till höjdsystemet RH 2000
sker i Malå och Norsjö kommuner från och med 1 november 2019.
Miljö- och byggnämnden beslutar att delegera till nämndens ordförande
att underteckna beslut om övergång till RH 2000 i dokumentet ”Byte av
höjdsystem i Malå kommun”
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar att övergång till höjdsystemet RH 2000
sker i Malå och Norsjö kommuner från och med 1 november 2019.
Miljö- och byggnämnden beslutar att delegera till nämndens ordförande
att underteckna beslut om övergång till RH 2000 i dokumentet ”Byte av
höjdsystem i Malå kommun”

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2019.236/7050

Samråd inom vattenförvaltningen – viktiga vattenfrågor i Bottenvikens
vattendistrikt – inför arbetet med förvaltningsplan 2021-2027
Bakgrund
Vilka är de största utmaningarna för att bevara och förbättra
vattenresurserna i Bottenvikens vattendistrikt? Vad behöver prioriteras
de kommande åren för att förvaltning av vattnet ska bli ännu bättre?
Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikts samråd "Översikt över
väsentliga frågor – inför arbetet med förvaltningsplan 2021-2027" handlar
om just dessa frågor. Samrådet ger alla en möjlighet att påverka
inriktningen på arbetet som ska genomföras de kommande åren.
De frågor som vattenmyndigheten i Bottenviken vill ha svar på är:
 Har Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt fångat upp de
viktigaste vattenfrågorna i samrådshandlingen? Saknas det någon
viktig fråga? Eller är det något som borde prioriteras om?
 Vilka hinder ser ni i arbetet med vattenfrågor? Vilka lösningar ser ni?
 Vilken samverkan och dialog anser ni behövs i arbetet med
vattenfrågor? Vilka behöver samverka? Om vad?
 Hur kan kommande åtgärdsprogram förbättras för att vara mer
användbart i ert arbete? Finns det exempelvis delar som behöver
förtydligas, i så fall hur? Borde åtgärdsprogrammet vara ännu mer
regionalt anpassat än vad det är idag?
 Övriga synpunkter om vattenförvaltning?
Bedömning
Miljö- och byggavdelningen har tagit del av samrådshandlingen och
lämnar förslag till yttrande enligt bifogat svarsformulär.
Bilaga
- Svarsformulär
FÖRSLAG TILL MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna synpunkter på samråd om
viktiga vattenfrågor i Bottenvikens vattendistrikt till Vattenmyndigheten
enligt bilaga.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna synpunkter på samråd om
viktiga vattenfrågor i Bottenvikens vattendistrikt till Vattenmyndigheten
enligt bilaga.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2019.566/1100

Remiss, Handlingsprogram, olyckförebyggande verksamhet och
räddningstjänst,Norsjö
Kommunen ska enligt lag om Skydd mot olyckor (LSO 2003:778) ha ett
handlingsprogram för den förebyggande verksamheten samt ett
handlingsprogram för räddningstjänstens verksamhet.
Räddningstjänstens verksamhet verkar ”före, under och efter” att en
olycka inträffat, det är även efter den uppdelningen detta
handlingsprogram har utformats.
LSO är tydlig både när det gäller kommunens och den enskildes
skyldigheter. Syftet med handlingsprogrammet är att visa på vad lagen
kräver från båda parter;


Genom att ta del av handlingsprogrammet får den som bor, vistas
eller verkar i kommunen inblick i hur kommunen arbetar med
olycksförebyggande arbete tillika räddningstjänst.



Handlingsprogrammet visar på den politiska ambitionen för hur
kommunen avser att arbeta i dessa frågor.



Handlingsprogrammet beskriver hur vi ska arbeta och då är det
naturligt att Länsstyrelsens tillsyn utgår ifrån detta för att se om vi
verkligen arbetar med det vi ska och hur vi uppfyller de mål som är
uppsatta.

BESLUT
Ärendet tas upp igen i december och till dess ses målen över enligt
Länsstyrelsens yttrande.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2019.542/1270

Systemledning inom räddningstjänsten
Bakgrund
Förslagen i utredningen, SOU 2018:54, En effektivare kommunal
räddningstjänst kommer under våren 2020 läggas fram i proposition och
såväl ansvarig minister som utredaren och MSB tydliggör att varje
kommun kommer att måsta vara ansluten till eller samverka inom ett
ledningssystem för räddningstjänst som säkerställer förmåga att dygnet
runt utöva övergripande ledning av räddningstjänstsystemet.
– Vi vet att det behövs tydligare krav på systemledning. Det finns ingen
ursäkt för små kommuner att inte ingå i ett större system redan idag. Min
uppmaning är att vänta inte på ny lagstiftning, den kommer och det
kommer att bli krav.
(Mikael Damberg, inrikesminister)
Bedömning
Räddningstjänsterna i Norrbotten har tagit fram ett diskussionsunderlag
för en avsiktsförklaring om övergripande ledning och regional samverkan
i Norr- och Västerbotten. Denna ligger med som bilaga.
Räddningschef Göran Josefsson deltar på nämndssammanträdet och
föredrar ärendet och svarar på frågor.
BESLUT
Informationen noteras.
Respektive kommuns budgetberedning informeras om kommande
kostnadsökningar för Räddningstjänsten utifrån utredningen SOU
2018:54.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2019.567/0011

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

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2019.568/0010

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

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

