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§ 42
Dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Utsänd dagordning godkänns.
BESLUT
Utsänd dagordning godkänns med följande tillägg;
- Budget 2022
- Personalsituationen på avdelningen

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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MBN.2021.207/1410

Delårsrapport jan-april 2021 för miljö- och byggnämnden
Bakgrund
Delårsrapport för perioden januari-april har upprättats.
BESLUTSUNDERLAG
Delårsrapport jan-april 2021.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Delårsrapporten för januari-april 2021 för miljö- och byggnämnden
redovisas och delges respektive kommunstyrelse.
BESLUT
Delårsrapporten för januari-april 2021 för miljö- och byggnämnden
redovisas och delges respektive kommunstyrelse.
Miljö- och byggnämnden noterar att miljö- och bygg prognostiserar ett
överskott på ca 430 tkr för 2021. Avdelningen undersöker möjligheten att
nyttja överskottet till att uppdatera kommunernas primärkartor.
Miljö- och byggnämnden noterar att Räddningstjänsten prognostiserar ett
underskott på ca 1157 tkr för 2021. Nämnden konstaterar dock att dessa
kostnader behövs för att kommunerna långsiktigt ska ha en fungerande
Räddningstjänst.

Beslutsexpediering

Malå Kommunstyrelse
Norsjö Kommunstyrelse

Utdragsbestyrkande
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§ 44
Budget 2022
Vid förra nämndssammanträdet 2021-03-31 § 39 informerade
avdelningen om att Malå kommun skulle meddela Norsjö kommun
förslag till budget för den gemensamma miljö- och byggnämnden innan
4 maj. Nämnden beslutade då att meddela behovet om en total budget
på 15 735 tkr till respektive kommuns budgetberedning.
Sedan förra nämnden har kommunsstyrelsen i Malå beslutat om en
teknisk ram för den gemensamma nämnden på 12 539 tkr. Utifrån
den tekniska ramen är nämndens prioritering/behov ca 3 200 tkr.
Kommunsstyrelsen i Malå beslutade om att den gemensamma
nämnden skulle få en prioritering på 2 500 tkr för att justera att
Räddningstjänsten varit underbudgeterad i många år.
BESLUT
Informationen noteras.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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MBN.2021.209/1280

Förslag till ändring av delegationsordning – strandskydd och PBL
Bakgrund
På grund av ökat tryck av strandskydds- och bygglovsansökningar
önskar avdelningen att delegationsordningen ses över för att möjliggöra
snabbare handläggning.
Bedömning
Miljö- och byggavdelningen föreslår ändringar/tillägg i kursiv text enligt
tabellen nedan:
Ärendetyp;

Lagrum

Besluta i ärenden om dispens från strandskyddet.
Delegationsrätten avser dispenser på redan
ianspråkstagna tomter. Exempelvis ersättnings- och
komplementbyggnader och bryggor.
Besluta i ärenden om dispens från strandskyddet.
Delegationsrätten avser servicebyggnad för
samhällsfunktion t.ex. transformatorstation, pumphus
m.m.
Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som
anges i 9 kap. 30-32a §§ PBL i följande ärenden:

Delegat

7 kap 18b§, 18c§ Bygginsp./
punkt 1 MB
Bygglovhandl./
MB-chef
7 kap 18b§, 18c§ Bygginsp./
punkt 5 MB
Bygglovhandl./
MB-chef
9 kap. 2 § första
stycket 1 och 2
PBL

f) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, vindskydd,
grillkåta, avloppspumpstation eller därmed jämförliga byggnader.

Bygginsp./
Bygglovhandl.
Bygginsp./
Bygglovhandl.

FÖRSLAG TILL MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
- Miljö- och byggnämnden delegerar nedanstående beslut, enligt tabell,
med stöd av kommunallagen 6 kap. 37§ och 7 kap. 5-8 §§.
Delegationerna förs in i gällande delegationsordning.
Ärendetyp;

Lagrum

Besluta i ärenden om dispens från strandskyddet.
Delegationsrätten avser dispenser på redan
ianspråkstagna tomter. Exempelvis ersättnings- och
komplementbyggnader och bryggor.
Besluta i ärenden om dispens från strandskyddet.
Delegationsrätten avser servicebyggnad för
samhällsfunktion t.ex. transformatorstation, pumphus
m.m.
Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som
anges i 9 kap. 30-32a §§ PBL i följande ärenden:

7 kap 18b§, 18c§ Bygginsp./
punkt 1 MB
Bygglovhandl./
MB-chef

Beslutsexpediering

Delegat

7 kap 18b§, 18c§ Bygginsp./
punkt 5 MB
Bygglovhandl./
MB-chef
9 kap. 2 § första
stycket 1 och 2
PBL

Bygginsp./
Bygglovhandl.
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f) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, vindskydd,
grillkåta, avloppspumpstation eller därmed jämförliga byggnader.

Bygginsp./
Bygglovhandl.

BESLUT
- Miljö- och byggnämnden delegerar nedanstående beslut, enligt tabell,
med stöd av kommunallagen 6 kap. 37§ och 7 kap. 5-8 §§.
Delegationerna förs in i gällande delegationsordning.
Ärendetyp;

Lagrum

Besluta i ärenden om dispens från strandskyddet.
Delegationsrätten avser dispenser på redan
ianspråkstagna tomter. Exempelvis ersättnings- och
komplementbyggnader och bryggor.
Besluta i ärenden om dispens från strandskyddet.
Delegationsrätten avser servicebyggnad för
samhällsfunktion t.ex. transformatorstation, pumphus
m.m.
Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som
anges i 9 kap. 30-32a §§ PBL i följande ärenden:

7 kap 18b§, 18c§ Bygginsp./
punkt 1 MB
Bygglovhandl./
MB-chef

f) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, vindskydd,
grillkåta, avloppspumpstation eller därmed jämförliga byggnader.

Beslutsexpediering

Delegat

7 kap 18b§, 18c§ Bygginsp./
punkt 5 MB
Bygglovhandl./
MB-chef
9 kap. 2 § första
stycket 1 och 2
PBL

Bygginsp./
Bygglovhandl.
Bygginsp./
Bygglovhandl.

Utdragsbestyrkande
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MBN.2021.208/1100

Revisionsberättelse 2020
Bakgrund
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig
intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt
fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten.
Bedömning
Revisorerna bedömer att:
• Gemensam miljö- och byggnämnd har inte helt bedrivit verksamheten
på ett ändamålsenligt sätt.
• Miljö- och byggnämnd har inte helt bedrivit verksamheten från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
• Den interna kontrollen inom gemensam miljö- och byggnämnd har
varit tillräcklig.
Revisorerna rekommenderar:
• Att nämnden i högre utsträckning vidtar aktiva åtgärder vid indikation
om bristande måluppfyllelse, såväl för ekonomiska som för
verksamhetsmässiga mål.
BESLUTSUNDERLAG
- Revisionsberättelse Malå Kommun 2020
- Grundläggande granskning Gemensam miljö- och byggnämnd
- Granskning av årsredovisning 2020
- Revisorernas redogörelse 2020
BESLUT
Miljö- och byggnämnnden har noterat revisionens synpunker.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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MBN.2021.192/0201

Begäran om utökning och ändring av detaljplan för – Västra
industriområdet Norsjö samhälle
Bakgrund
Norsjö kommun begär planbesked för utökning och ändring av detaljplan
för Västra industriområdet, Norsjö samhälle. Syftet med planen är att
utöka planområdet och se över prickmark m.m. för att möjliggöra framtida
utveckling.
Bedömning
Föreslagen ändring och utökning stämmer i stort med fördjupning av
Norsjö samhälle i gällande översiktsplan. Detaljplanen kommer därför att
handläggas enligt normalt förfarande. Föreslagen utökning och ändring
av detaljplan har inte hanterats av Samhällsplaneringskommittén.

BESLUTSUNDERLAG
Tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT
- Miljö- och byggnämnden beslutar att påbörja arbete med detaljplan
för Västra industriområdet, Norsjö samhälle. Utökning och ändring av
detaljplanen tas upp i Samhällsplaneringskommittén innan den
påbörjas. Detaljplanen beräknas vara antagen inom ett år från det att
den påbörjas.

Beslutsexpediering

Norsjö Kommun
utvecklingsavdelningen

Utdragsbestyrkande

MALÅ/NORSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö- och byggnämnden

2021-05-10

Blad nr

9

BESLUT
- Miljö- och byggnämnden beslutar att påbörja arbete med detaljplan
för Västra industriområdet, Norsjö samhälle. Utökning och ändring av
detaljplanen tas upp i Samhällsplaneringskommittén innan den
påbörjas. Detaljplanen beräknas vara antagen inom ett år från det att
den påbörjas.

Beslutsexpediering

Norsjö Kommun
Utvecklingsavdelningen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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MBN.2021.211/0150

Yttrande angående förslag till enhetligt ledningssystem för kommunal
räddningstjänst
Bakgrund
Utvärderingarna efter Västmanlandsbranden 2014 och skogsbränderna
2018 visade på ett behov av att utveckla kommunal räddningstjänsts
ledningsförmåga. Lagen om skydd mot olyckor har nyligen ändrats och
krav har införts på att alla kommuner ska ha ett ledningssystem för
kommunal räddningstjänst. För att stödja samverkan och likvärdighet har
MSB fått föreskriftsrätt för ledningssystemen. MSB:s förslag till
föreskrifter har varit ute på remiss. Många och omfattande
utvecklingsarbeten inom ledning drivs också i kommunerna. För att
ledningsförmågan inom kommunal räddningstjänst ska kunna gynna
samverkan och stärka förmågan i Sverige krävs förutom föreskrifter och
lokala utvecklingsinitiativ också att arbetet utgår från en gemensam
grund. MSB driver sedan 2019, tillsammans med kommunal
räddningstjänst, projektet Ett enhetligt ledningssystem för kommunal
räddningstjänst - ELS.
MSB remitterar nu förslag till Ett enhetligt ledningssystem för kommunal
räddningstjänst – ELS. Med anledning av att arbetet har bedrivits i ett
forcerat tempo, och att det är angeläget att en första version av
dokumentet kan beslutas så snart som möjligt, vill vi be om er hjälp med
en effektiv hantering. Det är ett omfattande och komplext material som
tagits fram under de restriktioner som Covid-19 medfört. Vi önskar att de
synpunkter som lämnas i möjligaste mån även inkluderar förslag till
alternativa eller kompletterande skrivningar eller strykningar.
Bedömning
Förslag till Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst är
ett omfattande dokument som miljö- och byggavdelningen inte granskat
färdigt ännu. Region 10- samverkan inom Räddningstjänsten kommer
också att lämna synpunkter på förslaget.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljö- och byggnämnden delegerar till ordförande att i samråd med
avdelningen lämna yttrande på förslag till ”Ett enhetligt ledningssystem
för kommunal räddningstjänst”. Delegationen innefattar också
bedömningen att inget yttrande ska lämnas.

Beslutsexpediering

Ordförande
Avdelningen

Utdragsbestyrkande
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BESLUT
Miljö- och byggnämnden delegerar till ordförande att i samråd med
avdelningen lämna yttrande på förslag till ”Ett enhetligt ledningssystem
för kommunal räddningstjänst”. Delegationen innefattar också
bedömningen att inget yttrande ska lämnas.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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MBN.2021.2/7145

Strandskyddsdispens, Båtfors 2:22, Norsjö
Sammanfattning av ärendet
Sökande har ansökt om strandskyddsdispens för att uppföra ett nytt
fritidshus om max 105,85 m² samt 2 komplementbyggnader om totalt ca
58 m² på fastigheten Båtfors 2:22. Fritidshusets storlek kan komma att bli
mindre beroende på leverantör och sökandes ändrade förutsättningar.
Fastigheten avstyckades 1970 som fritidshustomt av Skellefteå Stads
Kraftverk (Skellefteå kraft AB) i exploateringssyfte. Fastigheten friköptes
1975. Fastigheten är 2050 m² och är ej tidigare bebyggd. Området och
fastigheten omfattas av Norsjö Kommuns LIS-plan. 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 har inte sökts ännu.
BESLUTSUNDERLAG
Tjänsteutlåtande
Tomtplatsavgräsningskarta
Bilder
FÖRSLAG TILL BESLUT
- Miljö och byggavdelningen föreslår att dispens från
strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av fritidshus på
fastigheten beviljas med stöd av 7 kap. 18 b § med hänvisning till 7 kap.
18 c och 18d §§. Särskilda skäl har beaktas att området som dispensen
avser gäller ett sådant område för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen. Åtgärden avses att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus.
- Dispensen från strandskyddsbestämmelserna gäller endast för den yta
av fastigheten Båtfors 2:22 som upptas av nya byggnader inom markerat
område som benämns ”Nybyggnadsområde” i
tomtplatsavgränsningskartan. Byggnaderna upptar totalt ca 164 m².
Tomtplatsavgränsningen är densamma som fastighetsgränsen.
BESLUT
- Miljö och byggnadsnämnden beviljar dispens från
strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av fritidshus på
fastigheten med stöd av 7 kap. 18 b § med hänvisning till 7 kap. 18 c och
18d §§. Särskilda skäl har beaktas att området som dispensen avser
gäller ett sådant område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Åtgärden avses att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus.

Beslutsexpediering

Länsstyrelsen
Sökande
Byggnadsinspektör

Utdragsbestyrkande
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- Dispensen från strandskyddsbestämmelserna gäller endast för den yta
av fastigheten Båtfors 2:22 som upptas av nya byggnader inom markerat
område som benämns ”Nybyggnadsområde” i
tomtplatsavgränsningskartan. Byggnaderna upptar totalt ca 164 m².
Tomtplatsavgränsningen är densamma som fastighetsgränsen.

Beslutsexpediering

Länsstyrelsen
Sökande
Byggnadsinspektör

Utdragsbestyrkande

MALÅ/NORSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden
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MBN.2021.196/7145 // MBN.2021.197/0

Strandskyddsdispens och Förhandsbesked, Kvammarnäs 1:28, Norsjö
Sammanfattning av ärendet
Göran Harnesk har ansökt om förhandsbesked och strandskyddsdispens för att utveckla sin fastighet Kvammarnäs 1:28. Sökande
avser att stycka av två fritidshustomter inom fastigheten vid sjön
Kvammarn i Norsjö Kommun. Den ena tilltänkta fastigheten är sedan
1960 bebyggd med ett mindre fritidshus som sökande i dagsläget vill
avstycka. Den andra tilltänkta fastigheten är ej bebyggd men planeras
att uppföra ett fritidshus om ca 66 m². Byggnaden flyttas från Norsjö
samhälle. Miljö- och byggavdelningen har inte gjort något besök på
platsen, bedömningen har gjorts utifrån kommunens befintliga
kartmaterial intervjuer med personer med god lokalkännedom som
lämnats in med ansökan. Bygglov har sökts för åtgärden, se separat
ärende: MBN-2021-198.
BESLUTSUNDERLAG
Tjänsteutlåtande
Tomtplatsavgräsningskarta
Bilder
FÖRSLAG TILL BESLUT
• Miljö och byggavdelningen föreslår Miljö- och byggnadsnämnden att
besluta att markerat område i tomtplatsavgränsningskartan betecknat
”Föreslagen Fastighetsgräns” i bilaga 1 ska likställas med ett sådant
område som avses med LIS-område i Norsjö Kommuns LIS-plan med
stöd av 7 kap 18e§ Miljöbalken (1998:808).
• Miljö och byggavdelningen föreslår Miljö- och byggnadsnämnden att
förhandsbesked beviljas för nybyggnad av fritidshus om ca 66 m² inom
fastigheten Kvammarnäs 1:28 med stöd av 9 kap 17§ Plan- och
bygglagen (2010:900).
• Miljö och byggavdelningen föreslår att Miljö- och byggnadsnämnden
beviljar dispens på fastigheten från strandskyddsbestämmelserna för
nybyggnad av fritidshus på tilltänkt avstyckad fastighet 2 med stöd av 7
kap. 18 b § med hänvisning till 7 kap. 18 c och 18d §§ miljöbalken
(1998:808). Särskilda skäl har beaktas att området som dispensen avser
gäller ett sådant område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Åtgärden avses att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus.
o Dispenserna från strandskyddsbestämmelserna gäller endast
för den yta av fastigheten Kvammarnäs 1:28 som upptas av ny byggnad,
markerade som ”NyByggnadBostad” på tomtplatsavgränsningskartan.

Beslutsexpediering

Länsstyrelsen
Sökande
Byggnadsinspektör

Utdragsbestyrkande
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• Miljö- och byggavdelningen föreslår att Miljö- och byggnadsnämnden
bör i och med att det är en kommunal angelägenhet med stöd av 1 kap
2§ PBL att yttra sig om pågående fastighetsbildningsärende genom att
ställa sig positivt till sökandes förslag till fastighetsgräns genom att
fastställa tomtplatsavgränsning även för befintligt fritidshus.
BESLUT
• Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att markerat område i
tomtplatsavgränsningskartan betecknat ”Föreslagen Fastighetsgräns” i
bilaga 1 ska likställas med ett sådant område som avses med LISområde i Norsjö Kommuns LIS-plan med stöd av 7 kap 18e§ Miljöbalken
(1998:808).
• Miljö- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad
av fritidshus om ca 66 m² inom fastigheten Kvammarnäs 1:28 med stöd
av 9 kap 17§ Plan- och bygglagen (2010:900).
• Miljö- och byggnadsnämnden beviljar dispens på fastigheten från
strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av fritidshus på tilltänkt
avstyckad fastighet 2 med stöd av 7 kap. 18 b § med hänvisning till 7
kap. 18 c och 18d §§ miljöbalken (1998:808). Särskilda skäl har beaktas
att området som dispensen avser gäller ett sådant område för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Åtgärden avses att uppföras i
anslutning till befintligt bostadshus.
o Dispenserna från strandskyddsbestämmelserna gäller endast
för den yta av fastigheten Kvammarnäs 1:28 som upptas av ny byggnad,
markerade som ”NyByggnadBostad” på tomtplatsavgränsningskartan.
• Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att sökandes förslag till
fastighetsgräns är lämplig med stöd av 1 kap 2§ PBL.

Länsstyrelsen
Sökande
Byggnadsinspektör
Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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MBN.2021.187/0220

Planavvikelse byggrätt, tillbyggnad, inglasad altan, Enbäret 1, Malå
Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan. Sökande avser att
bygga till befintligt bostadshus med en inglasad altan. Altanen ansluts
mot baksidan och garagets västra fasad. Tillbyggnaden blir 3,6 x 7,4
meter (BYA 26,4 m²). Taket kommer att röstas utanpåliggande befintligt
tak och ges en lutning om 8,5 grader.
Beslutsunderlag
Se tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Bygglov med avvikelse från detaljplan ges med stöd av 9 kap. 30 och
31 b §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
• Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked har meddelats enligt 10
kap. 3 § PBL
• Kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
• Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende
BESLUT
Bygglov med avvikelse från detaljplan ges med stöd av 9 kap. 30 och
31 b §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
• Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked har meddelats enligt 10
kap. 3 § PBL
• Kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
• Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende

Beslutsexpediering

Sökande
Byggnadsinspektör

Utdragsbestyrkande
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MBN.2021.108/

Planavvikelse carport, Tranbäret 3, Malå
Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan. Sökande har
ansökt om att bygga till befintligt garage med en carport om 28,35 m²
som placeras ca 2,2 meter från tomtgräns mot gatan. Total byggrätt på
fastigheten är 200 m² av vilket i dagsläget 167,15 m² nyttjas enligt
primärkartan.
BESLUTSUNDERLAG
Tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Bygglov nekas med stöd av 9 kap 30 § plan och bygglagen (2010:900),
PBL.
BESLUT
Bygglov nekas med stöd av 9 kap 30 § plan och bygglagen (2010:900),
PBL.

Beslutsexpediering

Sökande
Byggnadsinspektör

Utdragsbestyrkande
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MBN.2020.494/7145

Strandskyddsdispens, Risliden 1:30, Norsjö
Bakgrund
Sture Lindström har lämnat in en ansökan om strandskyddsdispens för
att bygga ett fritidshus på 30 m² med tillhörande komplementbyggnader
på fastigheten Risliden 1:30. Ingen avstyckning är gjord och sökande
äger hela skiftet själv. Ärendet berör en nylokalisering av ett fritidshus.
BESLUTSUNDERLAG
Tjänsteskrivelse
FÖRSLAG TILL BESLUT
- Miljö och byggavdelningen föreslår att dispens från
strandskyddsbestämmelserna för nybyggnation av fritidshus med
tillhörande komplementbyggnader beviljas med stöd av 7 kap. 18 b §
med hänvisning till 7 kap. 18 c och 18d §§ miljöbalken (1998:808).
Särskilda skäl har beaktas att området som dispensen avser gäller ett
sådant område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
- Miljö och byggavdelningen föreslår att dispens från
strandskyddsbestämmelserna för nybyggnation båthus och brygga
beviljas stöd av 7 kap. 18 b § med hänvisning till 18c§ miljöbalken
(1998:808) att som särskilt skäl vid prövningen av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta
endast om det område som upphävandet eller dispensen avser
behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
BESLUT
- Miljö och byggavdelningen föreslår att dispens från
strandskyddsbestämmelserna för nybyggnation av fritidshus med
tillhörande komplementbyggnader beviljas med stöd av 7 kap. 18 b §
med hänvisning till 7 kap. 18 c och 18d §§ miljöbalken (1998:808).
Särskilda skäl har beaktas att området som dispensen avser gäller ett
sådant område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
- Miljö och byggavdelningen föreslår att dispens från
strandskyddsbestämmelserna för nybyggnation båthus och brygga
beviljas stöd av 7 kap. 18 b § med hänvisning till 18c§ miljöbalken
(1998:808) att som särskilt skäl vid prövningen av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta
endast om det område som upphävandet eller dispensen avser
behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
Beslutsexpediering

Länsstyrelsen
Sökande
Byggnadsinspektör
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MBN.2021.168/0220

Parken i Bastuträsk 50:5, Norsjö
Bakgrund
Mats Skogh har ansökt om ett bygglov för att anlägga ett ute-gym i
Bastuträsk.
8 stycken moduler kommer att monteras på en yta av 10 x 20 m.
Underlaget kommer att bestå av stenmjöl.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljö- och byggnämnden är att bevilja bygglov med startbesked
för ett ute-gym i Bastuträsk med stöd av 9 kap 30§ plan- och bygglagen
(2010:900)
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov med startbesked
för ett ute-gym i Bastuträsk med stöd av 9 kap 30§ plan- och bygglagen
(2010:900)

Beslutsexpediering

Sökande
Byggnadsinspektör

Utdragsbestyrkande
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MBN.2019.67/7145

Yttrande komplettering, Kattisträsk 2:18, Norsjö
Bakgrund
Bygg- och miljönämnden i Norsjö kommun har 2021-03-31 § 26, beviljat
strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus och en
komplementbyggnad inom rubricerad fastighet. Ärendet inkom till
Länsstyrelsen 2021-04-12. Länsstyrelsen anser att det finns grund att
närmare utreda om skälen för att meddela strandskyddsdispens är
uppfyllda och begär in en kopia av samtliga originalhandlingar och
arrendet i ärendet översända för kommande beredning av ärendet.
Aktuell strandskyddsdispens är beviljats med stöd av MB kap 7:18 d §,
att området bedöms vara av ett sådant område för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen (LIS). Det är dock oklart om det aktuella området alls
kan betraktas som LIS-område, eftersom någon utredning inte har
presenterats.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar avdelningens tjänsteskrivelse som
komplettering i ärendet. Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande
yttrande till Länsstyrelsen med anledning av Länsstyrelsens beslut om
att överpröva ärendet.
BESLUT
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar avdelningens tjänsteskrivelse som
komplettering i ärendet. Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande
yttrande till Länsstyrelsen med anledning av Länsstyrelsens beslut om
att överpröva ärendet.

Beslutsexpediering
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Utdragsbestyrkande
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MBN.2021.16/7145

Yttrande komplettering, Ljungby 1:3, Malå
Bakgrund
Bygg- och miljönämnden i Malå kommun har 2021-03-31 § 27, beviljat
strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus inom rubricerad
fastighet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljö- och byggnämnden lämnar avdelningens tjänsteskrivelse som
komplettering i ärendet.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden lämnar avdelningens tjänsteskrivelse som
komplettering i ärendet.

Beslutsexpediering
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MBN.2021.235/1280

Redovisning av delegationsbeslut
Redovisning av delegationsbeslut.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.
BESLUT
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.
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MBN.2021.236/1100

Meddelanden (delgivn, yttrande, remisser, rapport)
Redovisning av meddelanden.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Redovisning av meddelanden godkänns.
BESLUT
Redovisning av meddelanden godkänns.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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§ 59
Personalsituationen på avdelningen
Miljö- och byggchefen lämnar information till nämnden hur
personalsituationen på avdelningen ser ut för tillfället.
BESLUT
Informationen noteras.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

