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§ 30
Dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT
Utsänd dagordning godkänns med följande tillägg;
- Remiss ansökan om villkorsändring för vindkraftsparken,
Berget Åmliden
- Remiss ansökan om villkorsändring för Ytterbergs vindkraftspark
- Remiss ansökan om villkorsändring för Tomasliden
- Detaljplan för nordvästra delen av Norsjö samhälle
- Kartprogram
BESLUT
Utsänd dagordning godkänns med följande tillägg;
- Remiss ansökan om villkorsändring för vindkraftsparken,
Berget Åmliden
- Remiss ansökan om villkorsändring för Ytterbergs vindkraftspark
- Remiss ansökan om villkorsändring för Tomasliden
- Detaljplan för nordvästra delen av Norsjö samhälle
- Kartprogram

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2019.342/0040

Månadsrapport, maj 2019
Ekonomisk rapport lämnas varje månad till ekonomiavdelningen.
Vid befarat underskott skall även en åtgärdsplan lämnas.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Månadrapport för maj 2019 läggs till handlingarna.
BESLUT
Månadrapport för maj 2019 läggs till handlingarna.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2019.343/00

Uppföljning verksamhetsplaner
Nämndens verksamhetsplaner till och med 15 juni 2019 redovisas
per verksamhetsområde.

BESLUT
Uppföljningen av nämndens verksamhetsplaner godkänns.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2019.183/7320

Åtgärdsgränser för enskilda avlopp
Bakgrund
Den 2017-09-19, § 53 beslutade miljö- och byggnämnden att inventering
av avloppen kring Norsjön skulle genomföras/påbörjas. Utsläpp av orenat
avloppsvatten omfattas av miljölagstiftningen samt berörs av de
nationella miljökvalitetsmålen. Kommunen har tillsynsansvar för de
enskilda avloppsanläggningarna och syftet med inventeringen är att de
avlopp som inte uppfyller kraven ska åtgärdas. I Norsjö kommuns
översiktsplan framgår bl.a.:
Utdrag av långsiktiga mål i Norsjö kommuns översiktsplan:
 Orsak till övergödning av Norsjön och andra vattendrag är utredd och
tillflödet av näringsämnen har minskat.
 Förbättra vattenstatusen i Norsjön.
 Kommunens sjöar och vattendrag ska ha god ekologisk status.
Norsjöns ekologiska status har klassats som måttlig med anledning av
övergödning. Miljökvalitetsnormen är att Norsjön till år 2021 ska ha
statusen god. Enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för perioden
2016-2021 ska tillsynsmyndigheten prioritera tillsyn av enskilda avlopp
samt ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det
behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Bedömning
Miljö- och byggavdelningen föreslår följande åtgärdsgränser:
 Avloppsanläggningar som medför omedelbara miljö- och hälsorisker,
t.ex. avlopp som orsakar/kan orsaka förorening av vattentäkt eller stor
påverkan på badvatten, beläggs med förbud.
 Avloppsanläggningar med WC utan vare sig slamavskiljare eller längre
gående rening, beläggs med förbud som träder i kraft inom 2 år därefter
tas beslut om förbud med vite om åtgärder inte vidtagits.
 Avloppsanläggningar med anslutet WC som inte har längre gående
rening än slamavskiljare och som släpper direkt eller via
dräneringsledning till ytvatten, beläggs med förbud som träder i kraft
inom 2 år därefter tas beslut om förbud med vite om åtgärder inte
vidtagits.
 Avloppsanläggningar med anslutet WC som inte har längre gående
rening än slamavskiljare beläggs med förbud som träder i kraft inom 3 år
därefter tas beslut om förbud med vite om åtgärder inte vidtagits.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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 Avloppsanläggningar med bad-, disk- och tvättvatten (BDT) bedöms
från fall till fall. Om tecken finns på olägenhet kommer beslut om förbud
som träder i kraft inom 5 år. Finns inga tecken på olägenhet kommer
fastighetsägaren främst att informeras.
 Övriga anläggningar där påverkan bedöms ha mindre men inte
obetydlig påverkan på grund- eller ytvatten bedöms från fall till fall.
I rättspraxis har Miljödomstolen bedömt att det är bättre att besluta om ett
förbud än ett föreläggande genom att fastighetsägaren då ges större
möjlighet att välja mellan olika reningstekniker. I yttersta fall kan det till
och med för en fastighetsägare tänkas vara ett alternativ att sluta
använda fastigheten och avloppet om det inte bedömas vara motiverat
att investera i en sådan avloppsanläggning som krävs för att
användandet av fastigheten ska kunna fortsätta. Ett föreläggande att
installera eller förbättra en befintlig avloppsanläggning för att uppnå en
viss reningsnivå blir då i praktiken en mera ingripande åtgärd än
nödvändigt.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljö- och byggnämnden fastställer föreslagna åtgärdsgränser.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden fastställer föreslagna åtgärdsgränser.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2019.219/0200

Remiss, omprövning av vattenkraft
Havs- och vattenmyndigheten fick tillsammans med Svenska kraftnät och
Energimyndigheten i januari 2019 i uppdrag att ta fram ett förslag till
nationell plan för omprövning av vattenkraft.
Syftet med den nationella planen är att:
 Alla som bedriver vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel
ska förse sin verksamhet med moderna miljövillkor.
 Kommande omprövningar kan göras på ett samordnat sätt.
 Omprövningarna ska kunna ske på ett sätt så att det miljömässiga
sammanhanget blir tydligt.
 Största möjliga nytta för vattenmiljön ska uppnås och samtidigt ska
nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel främjas.
 De underlag och utredningar som behövs på regional och lokal nivå
ska hinna tas fram i god tid innan prövning.
Bedömning
Miljö- och byggavdelningen föreslår att avdelningen lämnar ett yttrande i
samråd med nämndens ordförande.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljö- och byggnämnden uppdrar till miljö-och byggavdelningen att i
samråd med ordföranden lämna yttrande på förslag till nationell plan för
omprövning av vattenkraft.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden uppdrar till miljö-och byggavdelningen att i
samråd med ordföranden lämna yttrande på förslag till nationell plan för
omprövning av vattenkraft.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
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2019.218/0200

Remiss, Boverkets promemoria om förutsättningar för hur uppgifterna i
detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängliggöras och behandlas
digitalt (dnr:6352/2018)_______________________________________
Bakgrund
Boverket har tagit fram en promemoria om hur detaljplaner och
planbeskrivning kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. I en
annan remiss från Boverket har man tagit fram föreskrifter och
allmänna råd hur utformning av digitala handlingar kan ske och som
kommunen även lämnar sina synpunkter över.
En formell remiss kring förslag av föreskrifter om tillgängliggörande
och behandling digitalt av detaljplaner kan ske tidigast hösten 2019
enligt uppgifter från Boverket.
Sammanfattning av promemorian
Boverket anser att villkoren för hur den digitala informationen i
detaljplaner
och planbeskrivningar ska styras i Lantmäteriets specifikationer för
tillgängliggörande av geografisk information kopplat till den nationella
plattformen för geodata1 Boverket avser att hänvisa till dessa
specifikationer i föreskrifterna för digital detaljplaneinformation. Detta
förutsätter författningstekniskt och juridiskt att Lantmäteriet har
bemyndigande att föreskriva om specifikationerna senast när Boverkets
föreskrifter beslutas.
Lantmäteriet har på uppdrag av regeringen utrett frågan om en nationell
geodataplattform och en nationell plandatabas. Slutrapporten inlämnades
till regeringen 2019-04-26 och i den menar Lantmäteriet att det behövs
ett tvingande regelverk om nationellt tillgängliggörande av digital
detaljplaneinformation. Boverket anser att det i samband med en
reglering om nationell geodataplattform bör det införas ett bemyndigande
för Lantmäteriet att föreskriva om specifikation för detaljplaneinformation.
Promemorian beskriver en författningsteknisk lösning för att kunna
hantera och överföra uppgifter i detaljplan med planbeskrivning.
Bedömning
Övergripande konsekvenser
Generellt anser miljö- och byggavdelningen att arbetet med att få till en
digitaliserad planprocess är av stor nytta och anser därför att det är
1

Geodata är digital information som beskriver företeelser som har ett direkt eller indirekt angivet geografiskt läge, till

exempel kartdata såväl som registerinformation om byggnader, sjöar, vägar, vegetation eller befolkning .
Justeringsmännens sign
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viktigt att få till en lösning för att lagra geodata via en nationell plattform.
En digitalisering underlättar för alla parter i planerings- och
bygglovsprocessen och kommunen ser ett värde i att det tas fram verktyg
för det fortsatta arbetet.
Kommunen har ingen synpunkt på att Lantmäteriet får bemyndigande att
ta fram regelverk som styr hur detaljplaner ska tillgängliggöras digitalt.
Det är dock viktigt att kommunen får avge sina synpunkter när
Lantmäteriet och Boverket har tagit fram informationsspecifikation
respektive förslag till föreskrifter.
Kommunens konsekvenser
Kommunen kommer att bli informationsansvariga enligt lagen och
förordningen om geografisk miljöinformation, vilket innebär en skyldighet
att tillgängliggöra detaljplaner nationellt enligt fastställda riktlinjer. Det
innebär att de digitala verktyg som används för att producera och hantera
detaljplaner och grundkartor måste följa kraven i de nya reglerna. Enligt
det förslag om föreskrifter och allmänna råd som Boverket har tagit fram
kring digitala detaljplaner och digitala planbeskrivningar ska alla
detaljplaner som påbörjas efter den 2021-12-31 vara digitalt anpassade.
Det kräver tid för budgetering, planering och omställning.
Kostnaderna för omställningen är idag svåra att bedöma, vilket Boverket
också konstaterar. Oavsett val av lösningar, kommer dom nya
investerings- och driftskostnaderna för teknikomställning och utbildning,
till stor del att hamna på kommunerna.
Fördyrningarna kommer att bli svåra att hantera för oss resursvaga
kommuner. Boverket bör därför beskriva om man avser att stödja denna
omställning ekonomiskt för små kommuner där resurser är begränsade.
Omställningen medför kostnader i form av investeringar men även ökade
driftskostnader för programvaror och kostnader för utbildning.
Här menar ofta lagstiftare att kommunen ska lösa de ökade kostnaderna
genom att höja kommunens avgifter. Detta kan fungera i de större
kommunerna eller i populära fjäll- eller kustorter. I små
glesbygdskommuner kommer dock inte den ökade kostnaden att stå i
proportion till nyttan. Idagsläget har både företag och privatpersoner
svårt att få låna pengar till byggande pga av det låga andrahandsvärdet.
Risken är då att ytterligare ökade kostnader för byggandet kommer att
hämma utveckligen i glesbygdskommuner.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
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För att få en heltäckande planmosaik skulle det innebära ett omfattande
arbete med att digitalisera äldre planer. Vi har relativt många äldre planer
och miljö- och byggnämnden har inte de resurser som krävs för det
arbetet. Det är frivilligt för kommunerna att digitalisera äldre planer och
självklart så skulle det vara en stor fördel att få en heltäckande
planmosaik. Det skulle skapa nyttor i den egna organisationen och ge
möjlighet att bygga e-tjänster som ger medborgare och andra aktörer
nytta, t.ex. vid ansökan om bygglov. På längre sikt finns ambitionen att all
ärendehantering också ska kunna hanteras digitalt.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljö- och byggnämnden antar yttrandet som sitt eget.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden antar yttrandet som sitt eget.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2019.219/0200

Remiss, revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering
och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten samt föreskrifter (HVMFS
2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten (dnr: 2425-18)_____
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har reviderat de föreskrifter som
reglerar hur ytvattenförekomster kartläggs och analyseras samt
klassificeras och normsätts.
HaV har gjort en större strategisk översyn för att anpassa föreskrifterna
till aktuella författningsändringar som trädde i kraft i kraft i januari 2019
men också för att hantera tidigare uppmärksammade oklarheter.
HVMFS 2013:19 utgör centrala föreskrifter för genomförandet av
vattendirektivet och är ett av HaV:s viktigaste verktyg för att samordna
och styra vattenmyndigheternas och länsstyrelsernas arbete med
klassificering och normsättning av vattenförekomster.
Statusklassificeringen och normsättningen används även av andra
myndigheter för att ta ställning till om en åtgärd eller en verksamhet
riskerar att försämra en vattenförekomsts status på ett otillåtet sätt eller
riskerar att medverka till att en miljökvalitetsnorm äventyras.
HVMFS 2017:20 är de föreskrifter som reglerar den kartläggning och
analys som föregår arbetet med klassificering och normsättning.
Reviderade föreskrifter
En viktig del i revideringen har varit att det tydliggjorts att
vattenmyndigheterna ska förklara en ytvattenförekomst som konstgjord
eller kraftigt modifierad samt besluta om undantag om alla förutsättningar
för att göra det är uppfyllda. HaV har även i föreskrifterna valt att
tydligare beskriva processen för de olika delstegen för förklarande av
KMV och normsättning inklusive undantag. En annan stor förändring är
att stora delar av föreskrifternas bilagor 1-5 med bedömningsgrunder
föreslås lyftas ur föreskrifterna till vägledning (exklusive klassgränser,
SFÄ i föreskrifter). Utöver det nämnda ändringarna har ett stort antal
förtydliganden gjorts i främst HVMFS 2013:19 vilka finns sammanfattade
i missivet till remissen. Konsekvenser av föreslagna ändringar beskrivs
närmare i konsekvensutredningen.
Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
HaV önskar remissvar senast 30 augusti 2019.

Justeringsmännens sign
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Bedömning
Miljö- och byggavdelningen har prioriterat andra remisser och föreslår
därför att avdelningen lämnar ett yttrande i samråd med nämndens
ordförande.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljö- och byggnämnden uppdrar/delegerar till miljö-och byggavdelningen
att i samråd med ordföranden lämna yttrande på revideringen av
föreskrifterna HVMFS 2013:19 och HVMFS 2017:20.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden uppdrar/delegerar till miljö-och byggavdelningen
att i samråd med ordföranden lämna yttrande på revideringen av
föreskrifterna HVMFS 2013:19 och HVMFS 2017:20.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
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2019.219/0200

Remiss, förslag till boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan
med planbeskrivning, (dnr: 6352/2018)___________________________
Boverket har tagit fram en konsekvensutredning om förslag till
föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning.
En remiss är skickad till kommunen kring detta, som är den del
i arbetet med att styra upp planinformationen inför digitalisering av
arbetsflödet. Med regleringen vill man få ett enhetligt och bindande
system och en reglering av visualiseringen av detaljplaner och hur
planbestämmelser får användas och formuleras. I dagsläget finns
ingen vägledning kring planbeskrivningen.
Bakgrund
Boverket har fått ett regeringsuppdrag att utreda en reglering av hur
detaljplaner ska utformas digitalt. Idag finns det standarder kring
digitalt överföringsformat för att göra det möjligt att utbyta
information mellan IT-system men det är frivilligt att tillämpa
standarden. För att kunna få samhällsbyggnadsprocessen
digitaliserad krävs att det regleras så att detaljplaner utformas på
enhetligt sätt och de innehåller information och struktur som
möjliggör en digital hantering av information som detaljplanerna
innehåller.
Förslag till ny författningssamling om Boverkets föreskrifter och
allmänna råd är indelad i sex kapitel och en bilaga.
 Inledning, innehåll och definitioner m.m.
 Detaljplanens utformning,
 Betecknings- och planbestämmelsesystemet,
 Användning av planbestämmelser,
 Planbeskrivning,
 Ändring av detaljplan
 Bilaga (tabeller över användningsbestämmelser,
egenskapsbestämmelser och administrativa bestämmelser)
Bedömning
Övergripande konsekvenser
Generellt anser miljö- och byggavdelningen att arbetet med att få till en
digitaliserad planprocess är viktig och tillstyrker i stora drag förslaget. En
digitalisering underlättar för alla parter i planerings- och
bygglovsprocessen och kommunen ser ett värde i att det tas fram verktyg
för det fortsatta arbetet. En enhetlig modell för detta förenklar även i
kontakter med företag och allmänhet.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
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Boverket behöver ta fram en vägledning som ska finnas på plats i god tid
innan föreskrifterna träder i kraft.
Kommunens konsekvenser
En ytterligare positiv konsekvens kan vara att det blir lättare för
kommunerna att samverka inom plan- och byggområdet.
Framtida e-tjänsteutveckling påverkas även den positivt av enhetliga
begrepps- och hanteringsdefinitioner.
Alla detaljplaner i Malå och Norsjö kommuner upprättas idag via
tjänsteköp (konsulter). Oavsett hur/var ökade kostnader uppstår så
kommer kostnadsökningen i ett inledningskede att hamna på
kommunerna.
Miljö- och byggavdelningen befarar att detaljplaner kan komma att
överprövas/överklagas i större utsträckning med anledning av att
formkraven i t.ex. planbeskrivningen inte följer föreslagna föreskrifter. Det
kan innebära att istället för att lägga fokus på t.ex. utformning (god
bebyggd miljö, hållbar utveckling m.m.) så blir fokus på ”att göra rätt”
enligt föreskrifterna. Därför bör innehållet i planbeskrivningen regleras via
allmänna råd i stället för via föreskrifter.
Övriga synpunkter vad avser föreskrift/allmänna råd och
konsekvensutredning
Se bilaga 1 (Boverkets särskilda svarsfil).
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljö- och byggnämnden antar yttrandet, inklusive bilaga, som sitt eget.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden antar yttrandet, inklusive bilaga, som sitt eget.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2019.067/714

Strandskyddsdispens, Kattisträsk 2:18, Norsjö
Bakgrund
På fastigheten Kattisträsk 2:18 har Urban Strömberg ansökt om både
strandskyddsdispens samt förhandsbesked för att uppföra en
huvudbyggnad på ca 25 m² samt en sovstuga på ca 15 m².
I dagsläget finns det ett utedass samt ett mindre förråd på fastigheten.
Även grillring och husvagn finns på plats. Ingen huvudbyggnad fanns på
fastigheten vid arbetsplatsbesöket. (2019-06-03)
Dispensområdet gränsar till ett LIS-område.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
FÖRSLAG TILL BESLUT
Fastställa att dispensområdet tillhör intilliggande LIS-område och bevilja
dispens med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b och 18 d §§, men längre
från vattnet än vad sökanden önskat.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden fastställer att dispensområdet tillhör intilliggande
LIS-område.
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja dispens från
strandskyddsbestämmelserna med stöd av Miljöbalken 7 kap. 18 b §
med hänvisning till 7 kap. 18 d §, enligt tjänsteskrivelse.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Sökande
Länsstyrelsen
Byggnadsinspektör

Utdragsbestyrkande
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2019.120/7145

Strandskyddsdispens, Norsjö 4:4, Norsjö
Bakgrund
På fastigheten Norsjö 4:4 har Jesper Forsman ansökt om
strandskyddsdispens för ett fritidshus och en carport. Fastigheten är
belägen i början av byn Arnberg.
Huvudbyggnaden på fastigheten revs 2014. Fritidshuset ska placeras på
ungefär samma ställe där det tidigare huset stod, dock nämare vattnet.
Detta innebär att hemfidszonen kommer att utökas. Huvudbyggnaden
kommer att placeras ca 55–60 meter från strandkanten.
Sedan tidigare finns det ett bygglov beviljat för ett fritidshus (1975-06-18)
på fastigheten.
Närmast strandkanten finns det en samfällighet som är gjord sedan
tidigare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljö- och byggavdelningen föreslår att nämnden beslutar att
dispensområdet är att betrakta som ett område för landsbygdsutveckling
i strandnära läge enligt miljöbalken (MB) 7 kap. § 18e.
Miljö- och byggavdelningen föreslår att dispens från strandskyddsbestämmelserna medges med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b och 18 d
§§.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden anser att området är att betrakta som ett
område för landsbygdsutveckling i strandnära läge, enligt miljöbalken 7
kap. 18 e §.
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja dispens från
strandskyddsbestämmelserna med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b §
med hänvisning till 7 kap. 18 d §, enligt tjänsteskrivelse.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Sökande
Länsstyrelsen
Byggnadsinspektör

Utdragsbestyrkande
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2017.462/0220

Lidbränna 1:9, Norsjö
Bakgrund
Vid flera tidigare tillfällen har fastighetsägaren på Lidbränna 1:9 fått
möjlighet att städa upp på sin fastighet. Inga förbättringar har skett trots
upprepade tillsynsbesök.
Bilaga
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar om föreläggande med vite enligt bilaga.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Fastighetsägare
Byggnadsinspektör

Utdragsbestyrkande
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2019.144/5500

Ovårdad tomt, Rentjärn 1:47, Malå
Byggnadsinspektörens lämnar information om ärendet på sammanträdet.

BESLUT
Miljö- och byggnämnden bedömer att bristerna i nuläget inte föranleder
ett ingripande från myndigheten.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2019.340/0011

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

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2019.341/0010

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

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2019.337/7820

Remiss ansökan om villkorsändring för vindkraftsparken,
Berget Åmliden (23 verk)_________________________
Länsstyrelsen har skickat en kompletterings/slutremiss angående
villkorsändring för vindkraftsanläggning Berget Åmliden och önskar svar
senast 20190830.
Företaget vill ändra sista meningen i villkoret gällande kontroll av buller
till:
”Kontroll ska genomföras om det sker förändringar i verksamheten som
kan medföra ökade ljudnivåer, eller när tillsynsmyndigheten anser att
kontroll av ljudnivån är befogad.”
Gällande villkor:
”Ljud från vindkraftsverken får inte överskrida ekvivalent ljudnivå om 40
dB(A) utomhus vid bostadshus. Ekvivalentvärdet ska beräknas för och
får inte överskridas under någon enskild 4 timmarsperiod. Kontroll ska
ske genom mätning och beräkning första gången inom ett år från det att
vindkraftsanläggningen tagits i drift.
Ljudmätning ska utföras i enlighet med vedertagen internationell
standard, utifrån tre (3) vindkraftverk. Uppgifter från denna mätning
används för beräkning av ljudemission enligt etablerade
beräkningsmodeller. Kontroll ska ske årligen, men om tre efter varandra
följande mätningar visar att begränsningsvärdet innehålls ska mätning
istället ske vart femte år eller om ytterligare vindkraftverk driftsätts eller
om verksamheten förändras på ett sådant sätt som kan medföra ökade
bullernivåer.”
BESLUT
Miljö- och byggnämnden anser att det är rimligt att bullermätning sker
vart 5:e år.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Länsstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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2019.338/7820

Remiss ansökan om villkorsändring för Ytterbergs vindkraftspark
(22 verk)____________________________________________
Länsstyrelsen har skickat en kompletterings/slutremiss angående
villkorsändring för Ytterbergs vindkraftspark och önskar svar senast
20190830.
Företaget vill ändra sista meningen i villkoret gällande kontroll av
buller till:
”Kontroll ska genomföras om det sker förändringar i verksamheten
som kan medföra ökade ljudnivåer, eller när tillsynsmyndigheten anser
att kontroll av ljudnivån är befogad.”
Gällande villkor:
”Ljud från vindkraftsverken får inte överskrida ekvivalent ljudnivå om
40 dB(A) utomhus vid bostadshus. Ekvivalentvärdet ska beräknas för
och får inte överskridas under någon enskild 4 timmarsperiod. Kontroll
ska ske genom mätning och beräkning första gången inom ett år från
det att vindkraftsanläggningen tagits i drift.
Ljudmätning ska utföras i enlighet med vedertagen internationell
standard, utifrån tre (3) vindkraftverk. Uppgifter från denna mätning
används för beräkning av ljudemission enligt etablerade
beräkningsmodeller. Kontroll ska ske årligen, men om tre efter
varandra följande mätningar visar att begränsningsvärdet innehålls
ska mätning istället ske vart femte år eller om ytterligare vindkraftverk
driftsätts eller om verksamheten förändras på ett sådant sätt som
kan medföra ökade bullernivåer.”
BESLUT
Miljö-och byggnämnden anser att det är rimligt att bullermätning sker
vart 5:e år.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Länsstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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2013.119/7820

Remiss ansökan om villkorsändring för Tomasliden
Länsstyrelsen har skickat en kompletterings/slutremiss angående
villkorsändring för vindkarftspark Tomasliden och önskar svar senast
20190830.
Tillståndet är utfärdat med villkor där villkor 7 beskriver att
vindkraftverken skall stängas av i vissa lägen för att minska risken för
fladdermöss. Bolaget önskar att villkoret ska upphävas i sin helhet.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljö- och byggavdelningen lämnar yttrande i samråd med nämndens
ordförande.
BESLUT
Miljö- och byggavdelningen lämnar yttrande i samråd med nämndens
ordförande.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Länsstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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2013.011/0201

Detaljplan för nordvästra delen av Norsjö samhälle
Ändring av detaljplan för nordvästra delen av Norsjö samhälle (nr 20,
dnr. 2013.011). Syftet med denna planändring var att införliva 3
mindre detaljplaner samt att ändra byggrätten på bostadstomter från
nuvarande max 200 m² till max 250 m².
Denna plan var ute på samråd 2013, men sedan hände inget mer.
På samhällsplaneringskommittén beslutades att den skulle göras klar
och att miljö- och byggnämnden skulle äska medel från
kommunsstyrelsen. Miljö- och byggavdelningen har inte fått in
prisuppgift från konsult för uppdraget ännu.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljö- och byggnämnden uppdrar till miljö- och byggchef att till
kommunsstyrelsen inlämna äskande av medel till detaljplan för
nordvästra del av Norsjö samhälle, när prisuppgift från konsult
inkommit.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden uppdrar till miljö- och byggchef att till
kommunsstyrelsen inlämna äskande av medel till detaljplan för
nordvästra del av Norsjö samhälle, när prisuppgift från konsult
inkommit.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Miljö- och byggchef

Utdragsbestyrkande
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2019.339/0210

Kartprogram
Sedan starten av den gemensamma nämnden 2011 har ansvaret för
kartprogrammet legat på nämnden. Kommunernas alla verksamheter
har dock nytta av kartprogrammet och använder sig av det i
varierande omfattning. Kartprogrammet använd och hanteras
gemensamt av Malå, Norsjö och Sorsele kommuner.
Eftersom vårt kartprogram Solen håller på att utfasas behöver
kommunerna upphandla eller uppgradera programmet. Detta beslut
bör dock fattas av respektive kommunsstyrelse eftersom flera
kommuner och verksamheter berörs.
Frågan är också om inte kartprogrammet ska likställas med
Officepaketet. Dvs att IT-avdelningarna hanterar driften av
programmet och tillhandahåller det till de verksamheter och
tjänstepersoner som behöver använda det. Uppdatering och
ajourhållning av kommunerna primärkartor ligger dock fortfarande kvar
på miljö- och byggnämnden.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljö-och byggnämnden beslutar att miljö- och byggavdelningen i
samråd med ordföranden skickar en skrivelse till respektive
kommunstyrelse.
BESLUT
Miljö-och byggnämnden beslutar att miljö- och byggavdelningen i
samråd med ordföranden skickar en skrivelse till respektive
kommunstyrelse.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Miljö- och
byggavdelningen

Utdragsbestyrkande

