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§ 71
Dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Utsänd dagordning godkänns.
BESLUT
Utsänd dagordning godkänns med följande tillägg;
- Begäran om detaljplan för Noretområdet, Norsjö
- Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för gruva i Maurliden,
Norsjö
- Remiss av gruvavfallsfinansieringsutrednings betänkande Statens
gruvliga risker
- Information sammanhållen bebyggelse

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2018.626/0062

Uppföljning av verksamhetsplaner
Nämndens verksamhetsplaner till och med 20 oktober 2018 redovisas
per verksamhetsområde.
Bilaga;
Uppföljning av verksamhetsplaner.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Uppföljningen av nämndens verksamhetsplaner godkänns.
BESLUT
Uppföljningen av nämndens verksamhetsplaner godkänns.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2018.627/0042

Månadsrapport september 2018
Ekonomisk rapport lämnas varje månad till ekonomiavdelningen.
Vid befarat underskott skall även en åtgärdsplan lämnas.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Månadrapport för september 2018 läggs till handlingarna.
BESLUT
Månadrapport för september 2018 läggs till handlingarna

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Ekonomi

Utdragsbestyrkande
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2018.412/7810

Yttrande över två redovisningar av regeringsuppdrag gällande gruvavfall
Bakgrund
Malå och Norsjö kommuner har fått möjlighet att lämna synpunkter på de
två rubricerade uppdragen. Kommunstyrelsen i Malå har lämnat över
ärendet till Miljö- och byggnämnden. Det ena är Naturvårdsverkets
redovisning avseende klassificering av gruvavfall (Ärendenr: NV-03300816). Det andra är Naturvårdverkets och SGU:s förslag till strategi för
hantering av gruvavfall (Ärendenr: NV03195-16 samt SGU 311888/2016). Sista dag för yttrande är 31 oktober 2018, varför detta ärende
föreslås justeras omedelbart.
Se tjänsteskrivelse
BESLUT
Miljö- och byggnämnden har följande synpunkter på Naturvårdsverkets
redovisning om klassificering av avfall:
- Nämnden utesluter inte att avfallskoderna bör uppdateras så att
gråberg kan klassas som farligt avfall efter det klargjorts vad detta får för
praktisk betydelse.
- Nämnden anser att avfallshanteringsplanernas roll i avfallshanteringen
inom branschen bör stärkas som verktyg för både verksamhetsutövare
och tillsynsmyndighet. Höjd status på dessa och bättre
kunskap/efterlevnad avseende utvinningsavfallsförordningens krav är ett
sätt att få till en bättre miljömässig avfallshantering inom branschen. Krav
bör ställas på bättre karaktärisering av gråberg och anrikningssand för att
verksamhetsutövaren ska bli bättre på att skilja ut avfall med farliga
ämnen eller vittringsbenäget, potentiellt syrabildande avfall. Detta i
kombination med egenkontroll, förbättrad operativ tillsyn och
möjliggörande av miljösanktioner bör leda till en förbättrad
avfallshantering med ökade möjligheter till återvinning.
- En tydlig vägledning om utvinningsavfallsförordningens bestämmelser
om avfallshanteringsplaner är ett bra sätt att ur miljösynpunkt förbättra
avfallshantering inom branschen.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnämnden har följande synpunkter på Naturvårdsverkets
och SGUs förslag till strategi för hantering av gruvavfall:
Nämnden anser att förslaget till strategi har bra målbild som
harmoniserar med övrig avfallshierarki inom EU d v s förebygga
uppkomst av avfall, minimera miljöpåverkan och öka återvinningen.
Vidare ett angeläget övergripande mål om att Sverige ska fortsätta vara
en stark gruvnation och samtidigt ett föredöme när det gäller miljömässigt
hållbar hantering av gruvavfall.
Vidare att strategin tar upp många bra förbättringsområden vad gäller
hanteringen av gruvavfall och instämmer med strategin i huvudsak.
Några förslag anses mer angelägna än andra såsom:
- för att kunna minimera miljöpåverkan och öka återvinningen krävs
bättre kunskap om avfallets egenskaper (bl a bättre karaktärisering av
gråberg och anrikningssand för att kunna skilja ut avfall med farliga
ämnen eller vittringsbenäget, potentiellt syrabildande avfall). Förslaget
om en tydlig vägledning om utvinningsavfallsförordningen och att höja
statusen/kraven på verksamheternas avfallshanteringsplaner är i det
sammanhanget viktiga grundförutsättningar för framgång.
Miljösanktionsavgift kan med fördel kopplas till kravefterlevnad m a p
avfallshanteringsplaner.
- att få in avfallshanteringsplaner tidigare i prövningsprocessen,
tydliggöra dess roll i prövningen är också viktigt inte minst för att kunna
genomföra förslaget att inkludera avfallshanteringskostnader vid
prövningen av en fyndighets brytvärdhet. Detta medför även ett
tydliggörande av kopplingen mellan den ekonomiska säkerheten och
avfallshanteringsplanen. På så sätt bör en del konkurser, miljöproblem
och skattefinansierade saneringsbekymmer kunna förebyggas.
Nämnden konstaterar att SGU och Naturvårdsverket har olika
uppfattning om behovet att förbättra prövningssystemet.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2018.464/7145

Yttrande avseende Naturvårdsverkets skrivelse ”Uppdrag att se över
och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära
läge”
Bakgrund
Naturvårdsverket fick i mars 2017 i uppdrag av regeringen att se över
LIS-reglerna i syfte att föreslå författningsändringar och eventuella andra
åtgärder för att ytterligare främja landsbygdsutveckling i områden med
god tillgång till stränder, utan att de värden som strandskyddet långsiktigt
syftar till att skydda äventyras. Fokus skulle ligga på att utveckla
möjligheterna att bygga permanentbostäder. Uppdraget resulterade i
skrivelsen ”Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om
landsbygdsutveckling i strandnära läge”. Regeringen konstaterade att
skrivelsen var begränsad avseende att utöka förutsättningarna för att
bygga permanentbostäder och har därför inom ramen för remissen
avseende skrivelsen uttryckt möjlighet för att även inkomma med
kompletterande förslag till åtgärder när det gäller att utöka möjligheten att
bygga permanentbostäder för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i
områden med god tillgång till ständer samtidigt som de värden som
strandskyddet syftar till inte äventyras. Norsjö kommun är en av de
utpekade remissinstanserna men samtliga kommuner har möjlighet att
inkomma med synpunkter senast den 16 november 2018.
Se tjänsteskrivelse
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljö- och byggnämnden överlämnar föreslaget yttrande till
kommunstyrelserna i Malå och Norsjö kommuner.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden överlämnar yttrande till kommunstyrelserna
i Malå och Norsjö kommuner.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

KS Malå kommun
KS Norsjö kommun

Utdragsbestyrkande
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2018.492/0223

Olovligt byggande och rättelseföreläggande, Lingonet 11, Malå
Byggherren på fastighetsbeteckning, Lingonet 11 har uppfört en olovlig
byggnation gällande en carport. Rättelse är gjord genom att större delen
av carporten har rivits.
Se tjänsteskrivelse
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att fastighetsägaren inte ska
betala någon sanktionsavgift, då rättelsen är gjord.
BESLUT
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att fastighetsägaren inte ska
betala någon sanktionsavgift, då rättelsen är gjord.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Sökande
Bygglovhandläggare

Utdragsbestyrkande
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2018.422/0221

Nylund 1:73, Malå
Bygglovhandläggaren informerar om beslut om lov med startbesked för
enbostadshus efter totalbrand.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Informationen noteras.
BESLUT
Informationen noteras.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2018.118/0221

Ändring av beviljat bygglov, Tjädern 6, Malå
Ansökan avser planenlig åtgärd inom detaljplan. Åtgärden är en del i
försäkringsärende som ersättningsbyggnad efter totalbrand sommaren
2017 då huvudbyggnaden på Tjädern 6 förstördes.
Sökande har påbörjat att bygga ett tvåfamiljshus i två våningar med
Skidstahus som entreprenör. Bygglov beviljades 2018-05-28 för
åtgärden. Vid det tekniska samrådet inför startbesked framkom att
sökande avser att måla fasaden i en kulör som inte uppgavs i
bygglovsansökan.
Se tjänsteskrivelse
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beviljar ändring av bygglov med stöd av 9 kap
30§ plan och bygglagen (2010:900), PBL för ändring av fasadkulör NCS,
S5502–Y eller ljusare enligt stadsarkitektens yttrande.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Sökande
Bygglovhandläggare

Utdragsbestyrkande
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2018.630/0201

Begäran om detaljplan för Noretområdet, Norsjö
Bakgrund
Nuvarande detaljplan för Noretområdet anger att området är avsatt som
friluftsområde. Därmed får inga bygg- eller anläggningsåtgärder vidtas
inom området. En planändring för Noretområdet har betydelse för hur
Norsjö samhälle kan utvecklas och skapar förutsättningar för nya
användningsområden av ett centralt beläget område som såväl privata
som offentliga aktörer och invånare kan dra nytta av. Noret området är av
intresse då det finns initiativ till nya inslag i samhällsbilden, bland annat
med koppling till besöksnäring och för att stärka den lokala handeln men
även andra typer av användande.
Syftet med planen är att möjliggöra utveckling av området genom bl.a.
ställplatser för husbilar samt tillhörande bebyggelse och även bebyggelse
av kontorstyp.
Kommunsstyrelsen i Norsjö har beslutat att planändring ska inledas och
även beslutat om finansiering (KS 20181016, § 191). Ärendet har även
hanterats i Samhällsplaneringskommitén.
Bedömning
Enligt kommunens översiktsplan är Noretområdet avsatt för
Fritidsändamål, friluftsliv, idrottsplats (N). Tänkt ändring av användning
av del av Noretområdet strider mot översiktsplanen varför detaljplanen
hanteras enligt utökat förfarande.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar att detaljplanearbete för
Noretområdet, del av fastigheten Norsjö 4:57, påbörjas.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2017.728/7810

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken mm för gruva i
Maurliden, Norsjö kommun
Bakgrund
Boliden Mineral AB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till att
övergå till underjordsdrift vid befintlig gruva eller fortsätta
dagbrottsbrytning i Maurliden för fortsatt brytning av högst 200 000 ton
malm. Tillstånd söks också till fortsatt bortledning av gruvvatten, uttag av
grundvatten för försörjning av borriggar, anläggande av deponi för slam
och mottagande av gråberg från Maurliden Östra för deponering. Enligt
ansökan bedöms verksamheten även påverka fastigheterna Vidmarken
3:1 och 3:4. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in.
Synpunkter med anledning av ansökan och
miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in till Mark- och miljödomstolen
senast 30 november 2018. Mark- och miljödomstolen kan lämna anstånd
som längst till 10/12.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Alt.1- Miljö- och byggnämnden delegerar till ordföranden att lämna
synpunkter på ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken m.m. för
gruva i Maurliden .
Alt. 2 - Miljö- och byggnämnden kallar till extra sammanträde innan 10/12
för att lämna yttrande på ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken
m.m. för gruva i Maurliden
BESLUT
Miljö- och byggnämnden delegerar till miljö- och byggavdelningen att i
samråd med ordföranden lämna synpunkter på ansökan om
ändringstillstånd enligt miljöbalken m.m. för gruva i Maurliden .

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2018.504/7810

Remiss av gruvavfallsfinansieringsutredningen betänkande Statens
gruvliga risker (SOU 2018:59)
Bakgrund
Utredningens uppdrag har varit att utreda och analysera om det finns
insatser eller åtgärder som på ett mer ändamålsenligt sätt än idag kan
säkerställa att det finns tillräckliga säkerheter för efterbehandling och
andra återställningsåtgärder vid gruvverksamhet. Syftet med
säkerheterna är att minimera risken för att staten ska behöva stå för
dessa kostnader.
Utredningen ska bl.a. identifiera förutsättningar som kan påverka
säkerhetens storlek och form, vilket underlag som krävs vid beslut samt
eventuella svårigheter för staten att ta säkerheten i anspråk.
Malå och Norsjö kommuner är remissinstanser. Miljö- och
energidepartementet vill ha in remissvaren senast 3 december.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljö- och byggnämnden delegerar till miljö- och byggavdelningen att i
samråd med ordföranden lämna synpunkter på remissen.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Miljö- och byggchef

Utdragsbestyrkande
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2018.628/0011

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

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2018.629/0010

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

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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§ 84
Information Sammanhållen bebyggelse
Bygglovhandläggaren informerar om plan- och bygglagens senaste
definition av sammanhållen bebyggelse.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden noterar informationen.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

