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§ 71
Dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Utsänd dagordning godkänns med följande tillägg;
- Ansökan om förhandsbesked Riskälen 1:4, Norsjö kommun,
nybyggnad fritidshus (4 tomter).
BESLUT
Utsänd dagordning godkänns med följande tillägg;
- Ansökan om förhandsbesked Riskälen 1:4, Norsjö kommun,
nybyggnad fritidshus (4 tomter).
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MBN.2022.384/1410

Delårsrapport januari-augusti 2022
Bakgrund
Miljö- och byggavdelningen har sammanställt en delårsrapport för
perioden januari - augusti 2022. Nämnden har totalt förbrukat ca 69% av
budgeten. Miljö- och bygg har förbrukat 51% och Räddningstjänsten
76%.
Bedömning
Miljö- och byggnämnden beräknas vid årets slut ha uppnått 5 av 6 mål.
Den ekonomiska prognosen för helåret är att nämnden kommer att göra
ett underskott på ca 150 tkr.
Beslutsunderlag
Delårsrapport januari-augusti 2022.
BESLUT
Delårsrapporten för januari-augusti 2022 för miljö- och byggnämnden
redovisas och delges respektive kommunstyrelse.

Beslutsexpediering

Malå Kommunstyrelse
Norsjö Kommunstyrelse
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MBN.2022.591/0150

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst
Malå och Norsjö kommuner
Bakgrund
Kommunen ska enligt 3 kap 3 och 8 §§ lagen om skydd mot olyckor
(2003:778) anta ett handlingsprogram för den förebyggande
verksamheten och räddningstjänsten. Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) har utfärdat föreskrifter och allmänna råd om
innehåll och struktur i handlingsprogrammet
Bedömning
Kommunernas beredskapssamordnare har tillsammans med
räddningschef utarbetat ett förslag till Handlingsprogram för
förebyggande verksamhet och räddningstjänst för Malå och Norsjö
kommuner. Kommunfullmäktige i respektive kommun ska anta
handlingsprogrammet men först ska det samrådas med berörda
myndigheter.
Beslutsunderlag
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst,
Malå och Norsjö kommuner, 2023-2027.
FÖRSLAG TILL MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
- Miljö- och byggnämnden beslutar att handlingsprogram för
förebyggande verksamhet och räddningstjänst, Malå och Norsjö
kommuner, samråds under perioden 2022-09-14--2022-10-05.
BESLUT
- Miljö- och byggnämnden beslutar att handlingsprogram för
förebyggande verksamhet och räddningstjänst, Malå och Norsjö
kommuner, samråds under perioden 2022-09-14--2022-10-05.

Beslutsexpediering

Räddningschef

Utdragsbestyrkande
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MBN.2022.589/1650

Interkommunalt samverkansavtal, plan- och byggområdet
Bakgrund
Miljö- och byggavdelningen har fått förfrågan om ett samverkansavtal
med Skellefteå kommun inom plan- och byggområdet i syfte att undvika
jäv eller misstanke om jäv.
Bedömning
Kommunerna åtar sig att för varandras räkning genomföra handläggning
inom plan- och byggområdet i de fall när handläggare i respektive
kommun skulle kunna anses vara för närstående sökande, privat eller i
arbetet. Handläggning läggs ut på annan kommun men besluten ligger
kvar hos respektive kommuns nämnd.
Beslutsunderlag
Interkommunalt samverkansavtal, plan- och byggområdet.
FÖRSLAG TILL BESLUT
- Miljö- och byggnämnden godkänner avtalet och uppdrar till ordförande
att underteckna avtalet
BESLUT
- Miljö- och byggnämnden godkänner avtalet och uppdrar till ordförande
att underteckna avtalet

Beslutsexpediering

Miljö- och byggchef
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MBN.2022.499/0150

Yttrande angående MSB:s bedömning av räddningstjänstens arbete
enligt lagen om skydd mot olyckor. (LSO)
Bakgrund
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har granskat de
uppgifter som Räddningstjänsten Malå/Norsjö har lämnat i
årsuppföljningarna enligt LSO för åren 2018-2020. Utifrån denna
granskning, inklusive kompletteringar, har MSB gjort nedanstående
bedömningar och önskar redovisningar/specificeringar etc senast 30/9
alternativt vid MSB:s platsbesök under vintern. MSB:s skrivelse
”Bedömning av räddningstjänstens arbete enligt lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor (LSO)” biläggs.
Bedömning
Kommunens tillsyn – omfattning och föreläggande/rättelse
MSB efterfrågar hur räddningstjänsten avser lösa uppdraget och vill ha
en specificering av hur tillsynsverksamheten ska planeras och
dimensioneras för att leva upp till kraven i de kommande föreskrifterna.
MSB önskar specificering senast 30/9. Kontroll av förelägganden m.m.
sker när MSB besöker nämnden under hösten/vintern.
Räddningstjänsten har sammanställt tillsynsobjekt i kommunerna samt
riskbedömt dem för att kunna göra en behovsbedömning utifrån
kommande föreskrifter. Sammanställning och behovsbedömning omfattar
både LSO och LBE. Tillsynsobjekt samt behovsbedömning redovisas i
bilaga. Behovsbedömningen ger att det behövs ca 1 tjänst som arbetar
med tillsyn, vilket är mer än nämnden har att tillgå i dagsläget.
Nämnden kommer att köpa tillsyn av annan kommun under tiden
bemanningsfrågan utreds.
Tillsynsplan för 2023-2027 kommer att hanteras av nämnden i
decembersammanträdet.
Kommunens plan för räddningsinsatser
Objekt som föranleder krav på plan för räddningsinsats finns i Norsjö
kommun (Maurliden). Räddningstjänsten behöver ha en plan för
räddningsinsats och även öva den. MSB följer upp ärendet under
hösten/vintern 2022.
Räddningstjänsten kontaktar angränsande kommun med liknande
verksamheter för råd angående plan för räddningsinsats. Redovisas vid
MSB:s besök i höst/vinter.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Olycksundersökningar
MSB bedömer att Räddningstjänsten har insett behovet av att införa
rutiner för arbetet med olycksundersökningar. Räddningstjänsten
behöver specificera hur de avser implementera rutiner för verksamheten
och vill ta del av specificeringen senast 30 september 2022.
Räddningstjänsten nyttjar samma rutiner som övriga region
10/18.Rutinerna kommer att implementerats på förmansträffar i båda
kommunerna. Rutinerna bifogas.
Rengöring och brandskyddskontroll – kommunens kontroll över
sina objekt
Det finns anledning för Räddningstjänsten att säkerställa att man har
aktuella uppgifter om objekt som ska brandskyddkontrolleras och
rengöras. Räddningstjänsten ska redogöra för hur man avser att
säkerställa tillgång till kompletta och uppdaterade objektsregister. MSB
vill ta del av redogörelsen senast den 30 september 2022.
Malå sotningsdistrikt AB ansvarar för sotningsverksamheten i Malå och
Norsjö kommuner genom avtal. Räddningstjänsten har fått tillgång till
bolagets verksamhetssystem och genom detta även kontroll över vilka
objekt som ska ha brandskyddskontroll och rengöras.
Rengöring och brandskyddskontroll – fristuppfyllnad
MSB vill ta del av redovisning av hur räddningstjänsten ska säkerställa
att verksamheten med brandskyddskontroller och rengöring ska bedrivas
så att fristerna uppfylls. Redovisningen vill MSB ha senast 30
september.
Räddningstjänsten har erhållit statistik för 2021 enligt tabellen nedan.
Totalt
Antal/år Norsjö Antal/år Malå/Norjö

2021 Malå
Antal
förbränningsanläggningar
Brandskyddskontroll:
2-års frist
3-års frist
6-års frist

Rengöring:
Egen sotning
2 gånger/år
1 gång/år
Vart 3:dje år

1111

12
628
471

82

1534

6
209
79
294

18
816
700

92

Beslutsexpediering

Antal/år

2645

9
272
117
398

30
1444
1171

15
481
196
692
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Enligt statistiken ska 692 brandskyddskontroller genomföras varje år
inom kommunerna. Malå sotningsdistrikt AB ansvarar även för
sotningsverksamheten i Sorsele kommun. Beroende på logistiska
förhållanden varierar därför antalet genomförda kontroller mellan åren.
Vissa år kontrolleras fler objekt och andra år färre utifrån bolagets
planering. Varje år faller även en viss procent av de planerade
kontrollerna bort pga att fastighetsägarna inte nyttjat sin anläggning
senaste året/åren.
Räddningstjänsten har ännu inte tillgång till statistik för antal
rengöringar/sotningar som ska göras per år, eller antal anläggningar
per frist. Detta redovisas för MSB så snart Räddningstjänsten erhållit
statistiken.
Räddningstjänsten kommer att föra kontinuerlig dialog med Malå
sotningsdistrikt AB och ta med bolagets grovplanering av sotning och
brandskyddskontroller i kommande tillsynsplan. Uppföljning kommer
till att börja med ske årsvis, då sotarnas verksamhetssystem ännu inte
klarar av att enkelt ta fram statistik. Statistik ska kunna gå ta fram ur
programmet så småningom och då kan uppföljningen utökas.
Rengöring och brandskyddskontroll – föreläggande och
säkerställande om rättelse
Räddningstjänsten behöver säkerställa att brister som upptäcks vid
brandskyddskontroller medför krav på åtgärdande och att det
säkerställs att åtgärderna blir utförda. MSB vill ha en redogörelse för
hur verksamheten ska bedrivas för att åstadkomma detta. MSB vill ta
del av redogörelsen senast 30 september 2022.
Räddningstjänsten och bolaget tar gemensamt fram rutiner för
föreläggande och förbud under hösten/vintern 2022/2023.
FÖRSLAG TILL MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Miljö- och byggnämnden lämnar yttrandet vidare till MSB.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden lämnar yttrandet vidare till MSB.

Beslutsexpediering
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MBN.2022.588/0241

Malå kommuns lokala trafikföreskrift om 40 km/tim avvikelse på vägarna
Storgatan och Mörttjärnvägen i Malå samhälle (nr 02-2022)
Bakgrund
I samband med Trafikverkets trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs
Mörttjärnvägen i Malå samhälle har hastighetsbegränsningarna i
samhället setts över.
Samråd har skett med Trafikverket och Polisen.
Beslutsunderlag
Lokal trafikföreskrift Malå Kommun.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta lokal trafikföreskrift, enligt
bilaga.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta lokal trafikföreskrift, enligt
bilaga.

Beslutsexpediering

Polisen
Trafikverket
Byggnadsinspektör

Utdragsbestyrkande
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MBN.2022.466/7145

Strandskyddsdispens luftledning Bastuträsk-Tomasliden
Bakgrund
NEKTAB har på uppdrag för Skellefteå Krafts AB ansökt om
strandskyddsdispens för att uppföra en 170 kV ledning där ledningsgatan
är ca 40 meter bred och ca 10,5 km lång mellan Tomasliden och
Bastuträsk. Syftet är att koppla ihop Tomaslidens vindkraftspark som
beviljats miljötillstånd med ledningsnätet inom Skellefteå Krafts
nätkoncessionsområde 412KC. Dispens söks för avverkning, schaktning
och anläggande av stolpar samt körning i terräng som krävs under
uppförandet. Totalt kommer ledningen att beröra 7 vattendrag och 3
sjöar/tjärnar. Sökande har i sansökan meddelat de försiktighetsåtgärder
som väntas företas under uppförande. Avverkning planeras under vintern
2022 och byggnation av ledningsgata under vintern 2023. Miljö- och
byggavdelningen har inte gjort något besök på platsen, bedömningen har
gjorts utifrån kommunens befintliga kartmaterial samt bilder och ritningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljö- och byggavdelningen föreslår att dispens från
strandskyddsbestämmelserna medges för nybyggnad av luftledning
mellan Bastuträsk och Tomasliden med stöd av 7 kap. 18 b § med
hänvisning till 7 kap. 18 c § Miljöbalken (1998:808).
Särskilda skäl har beaktats att området som dispensen avser behöver
tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området.
Dispensen från strandskyddsbestämmelserna gäller enligt 7 kap 18 f§
andra stycket endast för den yta som upptas av ny ledningsgata enligt
ansökan (Figur 1) inom strandskyddsområdet.
Ledningsgatan är totalt ca 40 meter bred och i sin helhet ca 10,5 km
lång.
BESLUT
Miljö- och byggavdelningen beslutar att dispens från
strandskyddsbestämmelserna medges för nybyggnad av luftledning
mellan Bastuträsk och Tomasliden med stöd av 7 kap. 18 b § med
hänvisning till 7 kap. 18 c § (Miljöbalken (1998:808).
Särskilda skäl har beaktats att området som dispensen avser behöver
tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området.

Beslutsexpediering

Länsstyrelsen
Sökande
Byggnadsinspektör
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Dispensen från strandskyddsbestämmelserna gäller enligt 7 kap 18 f§
andra stycket endast för den yta som upptas av ny ledningsgata enligt
ansökan (Figur 1 i tjänsteskrivelsen) inom strandskyddsområdet.
Ledningsgatan är totalt ca 40 meter bred och i sin helhet ca 10,5 km
lång.

Beslutsexpediering

Länsstyrelsen
Sökande
Byggnadsinspektör
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§ 78
Information inför ansökan om bygglov för nybyggnad av temporär
skolbyggnad inom fastigheten Trasten 15, Norsjö
Bakgrund
Norsjö kommun kommer att ansöka om bygglov för att bygga en
skolavdelning för fritidsverksamheten som för närvarande utförs i lokaler
som är uttjänta.
Enligt projekteringshandlingar kommer byggnaden placeras inom
fastigheten Trasten 15 norr om ishallen. Byggnaden kommer att uppföras
som en bodetablering med anpassade baracker. Tekniska avdelningen
avser att använda byggnaden i högst 6 år medan projektering och
uppförande av permanenta lokaler för verksamheten pågår.
Avdelningen har mottagit projekteringshandlingar men ingen
ansökningshandling ännu. Dock vill avdelningen informera i detta läge
redan nu så nämnden vet vad det handlar om. Avdelningen har
delegation att fatta beslut om åtgärden följer detaljplanen. Om det avviker
från detaljplanen kan avdelningen på enligt delegationsordningen bevilja
ett tidsbegränsat lov.
BESLUT
Informationen noteras.

Beslutsexpediering

Byggnadsinspektör

Utdragsbestyrkande
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MBN.2021.436/7890

Föreläggande med vite – Bröderna Larsson åkeri AB
Bakgrund
Miljö- och byggavdelningen har genomfört miljötillsyn av dels
oljeavskiljare på Plogen 3 och dels på mellanlagring av avfall på Niten 2
i Norsjö kommun. Miljö- och byggavdelningen har skickat ut skrivelser
och förelägganden, varefter vissa åtgärder gjorts.
Visst avfall har transporterats bort från fastigheten Niten 2 men vissa
delar återstår och är osorterat. Under våren 2022 har en ny oljeavskiljare
installerats på fastigheten Plogen 3 men redovisning av
installationskontroll eller funktion har inte lämnats till nämnden.
Ett föreläggande med vite om att ordna med avfallet samt kontrollera,
mäta och redovisa oljeavskiljarens funktion anses därför motiverat.
Bilaga
Tjänsteutlåtande
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av Miljöbalken (1998:808)
- 2 Kap, 3 §, 26 Kap, 9, 19 och 21 §§ och hänvisning till Förordningen
om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901) 4 - 6 §§ att
förelägga verksamhetsutövaren Bröderna Larssons åkeri AB,
organisationsnummer xxxxxx-xxxx, Bjurträsk 72, 935 93 Norsjö att:
1, Redovisa analys av prov enligt bilaga 3 med bland annat oljeindex från
utgående avlopp från er oljeavskiljare på fastigheten Plogen 3 till Miljöoch byggnämnden. Mätningarna ska utföras av ett ackrediterat
laboratorium.
2, Redovisa senaste tömningen av oljeavskiljarna på fastigheten
Plogen 3, när och av vilken slamtömningsentreprenör, till Miljö- och
byggnämnden. Skicka in kopia på följesedel för tömningen.
3, Redovisa protokoll från installationskontrollen av den nya
oljeavskiljaren till Miljö- och byggnämnden.
Föreläggandet ska vara förenat med ett löpande vite på 5 000 kr (fem
tusen kronor), för varje ny påbörjad månad efter 1 november 2022 som
föreläggandet inte har uppfyllts.
4, Redovisning till Miljö- och byggnämnden av eventuellt planerade
åtgärder och när nästa 5 års-kontroll av oljeavskiljaren är planerad.
Föreläggandet ska vara förenat med ett löpande vite på 5 000 kr (fem
tusen kronor), för varje ny påbörjad månad efter 1 november 2022 som
föreläggandet inte har uppfyllts.

Beslutsexpediering
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5. Källsortera och forsla bort avfallet i containrarna från fastigheten
Niten 2 se bilder, till en mottagare med tillstånd för byggavfall.
Bortforsling av det källsorterade byggavfallet från fastigheten Niten 2 ska
utföras och redovisas till Miljö- och byggnämnden senast den 1
november 2022.
Föreläggandet ska vara förenat med ett löpande vite på 5000 kr (fem
tusen kronor) för varje påbörjad månad efter 1 november 2022 som
föreläggandet inte har uppfyllts.
Redovisningen av ovanstående punkter ska skickas in till Miljö- och
Byggnämnden senast den 1 november 2022.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ/NORSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden
§ 80

Sammanträdesdatum

Blad nr

2022-09-13

15

MBN.2022.563/0227

Ansökan om förhandsbesked Riskälen 1:4, Norsjö kommun för
nybyggnad av fritidshus (4 tomter)
Bakgrund
Ansökan avser förhandsbesked utanför område med detaljplan eller
områdesbestämmelser. Sökande avser att iordningställa 4 stycken
fastigheter för nybyggnation av fritidshus. Byggnadernas slutliga
utformning är ej bestämd i detta skede utan hanteras i
bygglovsförfarandet. Ansökan anger en byggnadsyta om ca 80 m2 för
huvudbostadshus inom respektive tomt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
FÖRSLAG TILL BESLUT
Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL, meddelas att de föreslagna åtgärderna om
nybyggnad av 4 tomter med fritidshus kan tillåtas på de avsedda
platserna med nedan givna villkor.
Strandlinjen vid planerade tomter ska bevaras och ska bestå av den
på platsen naturliga vegetationen.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar att förhandsbesked enligt 9 kap. 17
§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, för de föreslagna åtgärderna
om nybyggnad av 4 tomter med fritidshus kan tillåtas på de avsedda
platserna med nedan givna villkor.
Strandlinjen vid planerade tomter ska bevaras och ska bestå av den
på platsen naturliga vegetationen.

Beslutsexpediering

Sökande
Byggnadsinspektör

Utdragsbestyrkande

MALÅ/NORSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden
§ 81

Sammanträdesdatum

Blad nr

2022-09-13
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MBN.2022.608/1280

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
§ 82

Sammanträdesdatum

Blad nr

2022-09-13

17

MBN.2022.609/1100

Meddelanden (delgivningar och rapporter)
Redovisning av meddelanden.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Redovisning av meddelanden godkänns.
BESLUT
Redovisning av meddelanden godkänns.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

