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§ 32
Dagordning
BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Utsänd dagordning godkänns med följande tillägg;
- Strandskyddsdispens, Bastusel 1:70, 1:67

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2015.122/0201

Antagande av detaljplan för fastigheten Malå 4:29, Lappstan, Malå
Miljö- och byggnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för
fastigheten Malå 4:29 m.fl. (Lappstan), Malå kommun.
Syftet med detaljplanen är att utveckla området genom att köpa
mark och därmed kunna utöka antalet härbren och kåtor. Detaljplanen upprättas för att skapa planmässiga förutsättningar för de
planerade åtgärderna.
Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 13 april – 5 maj
och därefter ställts ut för granskning under tiden 19 maj – 9 juni.
- Antagandehandling.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden godkänner detaljplanen och skickar
den vidare till Malå kommunfullmäktige för antagande.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Malå Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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2014.392/0201

Antagande av detaljplan för Nordvästra industriområdet, Malå
Miljö- och byggnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för
Nordvästra industriområdet, Malå samhälle, Malå kommun.
Syftet med detaljplanen är att utveckla industriområdet med fler
industritomter, öka byggrätten inom planen, möjliggöra
bullerdämpande åtgärder, säkerställa naturmark samt möjliggöra
fastighetsrättsliga åtgärder.
Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 13 april – 5 maj
och därefter ställts ut för granskning under tiden 19 maj – 9 juni.
- Antagandehandling.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden godkänner detaljplanen och skickar
den vidare till Malå kommunfullmäktige för antagande.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Malå Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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2015.115/0201

Antagande av detaljplan för fastigheten Sågen 2 m fl, Malå
Miljö- och byggnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för
fastigheten Sågen 2 m.fl., Malå samhälle, Malå kommun. Syftet
med detaljplanen är att skapa förutsättningar för uppförande av
byggnader samt utökning av upplagsytor för timmer och bark,
trävaror samt lagring och hantering av snömassor från vinterhållning
av området. Genom detaljplanen kan en ändamålsenlig och
funktionell markanvändning uppnås samt en utökad skyddszon med
naturmark i planområdets sydöstra och nordvästra del kan tillskapas.
Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 18 aug 2016 –
27 sept 2016 och för granskning under tiden 13 april – 5 maj.
- Antagandehandling.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden godkänner detaljplanen och skickar
den vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Malå Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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2017.186/0210

Tjädern 3, Malå, ovårdad fastighet
Ny information redovisas i ärendet.
Nämnden beslutar att den nya informationen inte föranleder någon
ändring av tidigare beslut.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar att inte ändra gällande beslut och att
förelägga nuvarande fastighetsägare att åtgärda fasaden samt städa
tomten.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2017.272/0220

Bygglov, Trasten 15, Spontanidrottsanläggning, Norsjö
Bakgrund
Kommunal utveckling i Norsjö har initierat ärendet. Ärendet består i
nybyggnation av spontanidrottsanläggning som omfattar multiarena,
skateområde, löparbanor, isbana/bollplan, utegym och hinderbana mm
i anslutnig till skolområdet.
Inga ytterligare beslutsinstanser har varit inblandande och inga tidigare
beslut har förekommit i ärendet.
Bedömning
Området är benämnt A i detaljplanen för skolområdet vilket därför
innebär att nybyggnationen är planenlig. Eftersom åtgärden är planenlig
krävs inga intyg från grannar, hyresgäster och bostadsrättsinnehavare.
Byggglov kan beviljas.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna bygglov för nybyggnation av
spontanidrottsanläggningen enligt bifogade ritningar. Ärendet delegeras
till bygglovhandläggare för fortsatt handläggning.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Bygglovhandläggare

Utdragsbestyrkande
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2017.283/7145

Strandskyddsdispens, Långudden 1:10, Malå
Sökande har ansökt om strandskyddsdispens för att uppföra
fritidshusbebyggelse. Stuga ev komplementshus samt mindre båthus
och flytbrygga på framtida avstyckad del av Långudden 1:10 vid sjön
Släppträsket i Malå kommun. Området ligger inom utpekat LIS-område.
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.
BESLUT
Miljö- och byggavdelningen föreslår att dispens från strandskyddsbestämmelserna medges.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Sökande
Bygglovhandläggare

Utdragsbestyrkande
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2017.282/0227

Förhandsbesked, fritidshus, Långudden 1:10, Malå
Ansökan avser förhandsbesked i område där detaljplan eller
områdesbestämmelser saknas. Ärendet gäller förhandsbesked för
fritidshus samt ev. komplementbyggnader som förråd och båthus.
Fastigheten är ett större skogsskifte vid Släppträskets norra strand som
ska avstyckas vid beviljat förhandsbesked och strandskyddsdispens.
Den fastighet som sökande har för avsikt att avstycka och bebygga blir
ca 4000 kvm och ligger inom utpekat LIS-område.
BESLUT
Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan och bygglagen.
(2010:900), PBL, meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på
den avsedda platsen med angivna villkor.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Sökande
Bygglovhandläggare

Utdragsbestyrkande
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2017.262/0220

Strandskyddsdispens, Petikträsk 7:3, Norsjö
Fastighetsägaren har ansökt om strandskyddsdispens för att uppföra en
Attefalls bostadsbyggnad inom strandskyddat område.
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.
Bygganmälan har lämnats in.
Se tjänsteskrivelse.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar att dispens från
strandskyddsbestämmelserna inte kan medges med nuvarande
placering.
Bygglovhandläggaren får i uppdrag att undersöka om en annan
placering närmare befintligt bostadshus är möjligt.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Sökande
Bygglovhandläggare

Utdragsbestyrkande
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2017.255/7145

Strandskyddsdispens, Kokträsk 1:3, Malå
Leif Holmström har ansökt om strandskyddsdispens för att föra upp en
enkel timrad stuga på fastigheten Kokträsk 1:3. Fastigheten är totalt
42,2 ha och ägs av Karita Käck.Sökande har fullmakt på att nyttja
marken som tas i anspråk.
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 krävs i ärendet men har inte ansökt i dagsläget.
Se tjänsteskrivelse.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar att dispens från
strandskyddsbestämmelserna inte kan medges.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Sökande
Bygglovhandläggare

Utdragsbestyrkande
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2017.289/1900

Länsstyrelsens revision av överlåten miljöbalkstillsyn i Malå/Norsjö
kommun
Bakgrund
Länsstyrelsen kommer under 2017 att slutföra revision för samtliga
kommu-ner med överlåten miljöbalkstillsyn. Som en del av detta arbete
genomförde vi en revision av Malå/Norsjö kommun den 10 maj 2017.
Revisionen omfattade verksamhetsområde miljöfarlig verksamhet.
Bedömning
Revisionen visade på följande:
1. Malå/Norsjö kommun har verksamhetsplan, tillsynsplan och behovsutredning.
2. Inom organisationen finns mallar, men mallarna kan dock utökas.
3. Verksamheten har inte rutiner och andra viktiga styrdokument som
stöd för att kunna hantera viktiga moment inom verksamheten.
4. De miljöinspektörer vi mötte uppfattades som kompetenta för sina
uppgifter och det verifierades även vid det tillsynsbesök som
genomfördes.
5. Ni använder er av de sanktioner som finns.
6. Det vore önskvärt om ni hade möten oftare inom arbetslaget.
7. Ni behöver arbeta mer med att initiera tillstånd i de fall det är
nödvändigt.
Utförligare bedömningar och sammanfattning finns i bifogad rapport
från Länsstyrelsen.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden uppdrar till miljö- och byggavdelningen att i
kommande verksamhetsplan planera in framtagande av mallar och
rutiner för miljöfarlig verksamhet.
Vid nästa tillsyn ta upp frågan om nytt tillstånd med berörda
verksamhetsutövare.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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§ 43
Räddningstjänstens fordon
- Förteckning över fordon och utrustning.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar att bilar som angivits som bilar för
avyttring, avyttras av den kommun som står som ägare av fordonen.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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§ 44
Rökfria miljöer
På förekommen anledning tas ärendet upp på sammanträdet.
Miljö- och byggavdelningens handläggare av tillsyn av rökfria miljöer
delges informationen.
BESLUT
Informationen noteras.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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§ 45
Redovisning av delegationsbeslut
BESLUT
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2017.317/7145

2017.319/0224

Strandskyddsdispens, Bastusel 1:70, 1:67
En ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus på
fastigheten Bastusel 1:70, 1:67 har inkommit.
Nästa miljö- och byggnämnd infaller den 19 september därför ber
bygglovhandläggaren om delegation att fatta beslut i ärendet.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar att ge bygglovhandläggaren
delegation att fatta beslut i ärendet.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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§ 47
Meddelanden
BESLUT
Redovisningen av meddelanden godkänns.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

