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Blad nr

2

§1
Dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Utsänd dagordning godkänns.
BESLUT
Utsänd dagordning godkänns med följande tillägg;
- Yttrande avseende överklagan av Länsstyrelsens beslut angående
byggsanktionsavgift på fastigheten Fraukälen 1:46
- Producentansvar för bilar
- Vattenmyndigheternas samråd
- Yttrande över tillstånd till utökad moräntäkt inom fastigheten
Ytterberg 1:19

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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§2

Blad nr

3

2018.095/00

Återrapportering internkontroll 2017
Enligt plan för internkontrollen inom miljö-och byggnämndens
verksamhetsområde ska återrapportering ske två gånger per år vad
gäller ekonomi och måluppföljning.
Bilaga: Återrapportering internkontrollplan 2017.
BESLUTSUNDERLAG
Se Elin Nilssons tjänsteutlåtande 2018-02-20.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Återrapportering internkontroll 2017 godkänns.
BESLUT
Återrapportering internkontroll 2017 godkänns.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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§3

4

2018.096/00

Uppföljning av verksamhets- och tillsynsplaner för 2017
Miljö- och byggavdelningen har gått igenom verksamhets- och
tillsynsplanen för Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd 2017 och jämfört
resultaten mot uppställda mål. Totalt har nämnden satt upp 24 mål för
verksamheterna, 14 mål (58%) har uppfyllts, 7 mål har delvis uppfyllts
och 3 mål har inte uppfyllts.
Bilaga: Uppföljning av verksamhets- och tillsynsplaner för 2017.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Uppföljning av verksamhets- och tillsynsplaner för 2017 godkänns.
BESLUT
Uppföljning av verksamhets- och tillsynsplaner för 2017 godkänns.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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§4

5

2018.097/00

Verksamhetsberättelse 2017
Förslag till verksamhetsberättelse för miljö- och byggnämnden 2017 har
upprättats.
Verksamhetsberättelsen innehåller även ekonomisk årsredovisning samt
uppföljning av nämndens styrkort.
Miljö- och byggchefen går igenom verksamhetsberättelsen samt svarar
på nämndens frågor.
BESLUTSUNDERLAG
Se Elin Nilssons tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Verksamhetsberättelsen godkänns och överlämnas till
kommunfullmäktige i Malå och Norsjö.
BESLUT
Verksamhetsberättelsen godkänns och överlämnas till
kommunfullmäktige i Malå och Norsjö.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Malå Kommunfullmäktige
Norsjö Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§5

Blad nr

6

2018.098/00

Uppföljning av verksamhets- och tillsynsplan för Malå/Norsjö
räddningstjänst 2017
Miljö- och byggavdelningen har gått igenom verksamhets- och
tillsynsplan för Malå/Norsjö räddningstjänst 2017 och jämfört resultaten
mot uppställda mål. Totalt har nämnden satt upp 8 mål för
räddningstjänsten, 1 mål har uppfyllts, 6 mål har delvis uppfyllts och 1
mål har inte uppfyllts.
Bilaga:Uppföljning av tillsynsplan för Malå/Norsjö räddningstjänst 2017.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Uppföljning av tillsynsplan för Malå/Norsjö räddningstjänst 2017
godkänns.
BESLUT
Uppföljning av tillsynsplan för Malå/Norsjö räddningstjänst 2017
godkänns.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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§6

7

2018.099/00

Fördelning av miljö- och byggnämndens resultat 2017
Enligt det avtal som finns upprättat mellan Malå och Norsjö
kommun ska miljö- och byggnämnden besluta om hur det
ekonomiska resultatet ska fördelas.
Nämndens resultat 2017 visar ett underskott på 81 tkr. Malå redovisar
ett underskott på 206 tkr medan Norsjö visar ett överskott på 125 tkr.
Det har dock visat sig att ett vikariat i Norsjö bokförts på Malå
kommun. Detta motsvarar en kostnad på ca 124 tkr. (Malå –
underskott 82 tkr, Norsjö överskott 1 tkr)
Överskottet i Norsjö beror främst på att 50% bygglovhandläggare inte
varit tillsatt under 8 månader under 2017.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Resultatet för nämnden delas så att Malå tar 48 % och Norsjö 52 % av
underskottet.
Malå, 38 880kr
Norsjö, 42 120kr
BESLUT
Resultatet för nämnden delas så att Malå tar 48 % och Norsjö 52 % av
underskottet.
Malå, 38 880kr
Norsjö, 42 120kr

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Ekonomi

Utdragsbestyrkande
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Blad nr
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2017.735/0241

Hastighetssänkning Kvarnåsen
Bakgrund
Alf Johansson har på uppdrag av byastyrelsen lämnat in en begäran om
nedsatt hastighet på Åsvägen mellan bron över Åman och en bit
bortanför lekparken. Anledningen är att det körs för fort förbi förskolan
och lekparken.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar att hastigheten på Åsvägen i
Kvarnåsen mellan bron över Åman (X=692 141, Y=7 208 432) förbi
lekparken (X=692 464, Y= 7 208 182) sänks till 30 km/tim.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar att hastigheten på Åsvägen i
Kvarnåsen mellan bron över Åman (X=692 141, Y=7 208 432) förbi
lekparken (X=692 464, Y= 7 208 182) sänks till 30 km/tim.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Byastyrelsen
Bygglovhandläggare
Trafikverket

Utdragsbestyrkande
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9

2010.BMN055/0225

Föreläggande med vite – Bastuträsk 1:149
Mark- och miljödomstolen har avslagit nämndens ansökan om
utdömande av vite för avstädning av fastigheten Bastuträsk 1:149.
Domstolen menar att nämnden inte har bevisat att Torbjörn Holmlund är
rätt adressat.
Rätt adressat är Kommanditbolaget Basen Industri som avregistrerades
2016-12-21. Eftersom bolaget fortfarande har registrerade tillgångar
(ägare av fastigheten Bastuträsk 1:149) anses det inte vara upplöst.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar om föreläggande med vite enligt bilaga.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Kommanditbolaget Basen Industri
Bygglovhandläggare

Utdragsbestyrkande
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2018.037/0220

Gumboda 1:54
Bakgrund
Ärendet gäller en installation av en kamin som är en anmälspliktig åtgärd
som påbörjades utan anmälan samt startbesked. Detta gäller för
fastigheten Gumboda 1:54.
Bedömning
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och
bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om ett
byggnadsverk som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 2 b planoch bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 4, 5, 6 eller 7
innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
2. 0,1 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en eldstad.
Med hänsyn till detta det bedöms avgiften inte stå i rimlig proportion till
den överträdelse som har begåtts. Avgiften sätts ned till hälften av det
totala beloppet. Summan blir då 2225 kronor.
Enligt 11 kap. 53 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas
ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Enligt kapitel 9. 16 § Även om en åtgärd inte kräver bygglov, rivningslov
eller marklov, får åtgärden inte påbörjas i strid med föreskrifter om
skyldighet att anmäla åtgärden som har meddelats med stöd av 16 kap.
8 §.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Med stöd av plan- och bygglagen beslutar miljö- och byggnämnden att ta
ut en sanktionsavgift för överträdelsen.
BESLUT
Med stöd av plan- och bygglagen beslutar miljö- och byggnämnden att ta
ut en sanktionsavgift på 2225 kronor för överträdelsen.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Sökande

Utdragsbestyrkande
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2018.064/0224 // 2018.063/07145

Förhandsbesked, fritidshus, Släppträsk 2:1, Malå
Strandskyddsdispens, Släppträsk 2:1, Malå
Förhandsbesked fritidshus
Ansökan avser förhandsbesked utanför område med detaljplan eller
områdesbestämmelser. Sökande har enligt ansökan avsikt att bebygga
del av stamfastigheten Släppträsk 2:1 med ett fritidshus på ca 70 m2.
Enligt inlämnade handlingar är tilltänkt avstyckning ca 1,9 hektar och
placeras i fastighetsgränsen mot Släppträsk 3:1. Avstyckningen sker i
samband med att ägaren till Släppträsk 2:1 även styckar av ytterligare
två lika stora fastigheter av stamfastigheten. Sökande avser att bryta en
gemensam väg från den enskilda vägen ner mot strandlinjen där
sökande även planerar att anlägga en mindre brygga. I ansökan finns
även uppgift på att enskild avloppsanläggning ska anläggas.
Placering av nytt fritidshus anges ca 30- 40 meter från strandlinjen på en
planare hylla på en annars rätt brant sluttning ner mot vattnet från vägen.
Detta gör också att byggnaden kommer upp från ett potentiellt blötare
parti i strandzonen. Fritidshuset kommer inte att vara synligt från vägen.
Strandskyddsdispens
Lis-Marie Stenberg har ansökt om strandskyddsdispens för att anlägga
fritidshus, väg och brygga på fastigheten Släppträsk 2:1. Stamfastigheten
Släppträsk 2:1 är 18,1 hektar och är tidigare avstyckad. Sökande har
som gåva fått en del av fastigheten 2:1 som ska styckas av enligt
tomtplatsavgränsningskarta. Tilltänkt ny fastighet blir ca 1,9 hektar.
Miljö- och byggavdelningen har inte gjort något besök på platsen,
bedömningen har gjorts utifrån kommunens befintliga kartmaterial samt
bilder och ritningar som lämnats in med ansökan.

Förhandsbesked har sökts för åtgärden, se separat ärende:
2018.064
FÖRSLAG TILL BESLUT

1.
Miljö - och byggnämnden lämnar positivt förhandsbesked avseende
nybyggnation av fritidshus enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL, under förutsättning att följande villkor uppfylls.
 Beslutet om lokaliseringsprövning börjar gälla först när beslutet om
strandskyddsdispens vunnit laga kraft
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Sökande
Bygglovhandläggare
Länsstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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 Nybyggnaden ska placeras enligt tomtplatsavgränsningskarta (Bil.1) inom
markerad ruta för ”Ny Byggnad”.
 Större utfyllning eller schaktning ska inte förekomma

2.
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar att bevilja dispens från
strandskyddsbestämmelserna enl. 7 kap 18 b§ Miljöbalken
BESLUT
1.
Miljö - och byggnämnden lämnar positivt förhandsbesked avseende
nybyggnation av fritidshus enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL, under förutsättning att följande villkor uppfylls.
 Beslutet om lokaliseringsprövning börjar gälla först när beslutet om
strandskyddsdispens vunnit laga kraft
 Nybyggnaden ska placeras enligt tomtplatsavgränsningskarta (Bil.1) inom
markerad ruta för ”Ny Byggnad”.
 Större utfyllning eller schaktning ska inte förekomma
2.
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar att bevilja dispens från
strandskyddsbestämmelserna enl. 7 kap 18 b§ Miljöbalken

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2018.053/7145 // 2018.054/0224

Förhandsbesked nybyggnad fritidshus, Långträsk 1:6, Malå
Strandskyddsdispens, Långträsk 1:6, Malå
Förhandsbesked nybyggnad av fritidshus
Ansökan avser förhandsbesked utanför område med detaljplan eller
områdesbestämmelser. Sökande har enligt ansökan avsikt att stycka av
stamfastigheten Långträsk 1:6. Enligt inlämnade handlingar är tilltänkt
avstyckning ca 1800 m2 och placeras i fastighetsgränsen mot Långträsk
22:18. Den nya fastigheten ansluts till byaväg vid tidigare infart till
jordbruksmarken.
Placering av nytt fritidshus sker i gräns mellan befintlig jordbruksmark
och strandängen som går ner mot strandlinjen. Strandängen är ca 20
meter bred, har högt skyddsvärde och är inte lämplig för bebyggelse.
Från strandängen upp mot tilltänkt placering stiger marknivån snabbt för
att sedan plana ut till åkermarken.
Enl. SGU:s jordartskarta bedöms marken för placeringen vara fastmark
och består av morän och drumlin. Avståndet till strandlinjen är ca 36-40
meter.
Sökande uppger att varken el eller avlopp kommer att anslutas.
Uppvärmning löses med kamin
Byggnaden som sökande vill uppföra är en nyproducerad timrad stuga
med boyta på ca 25 m2 med total byggyta på 29 m2. Grundläggning sker
med plintgrund. Taket kläs med plåt, har en nockhöjd på 3,5 meter med
taklutning på ca 27 grader.
Strandskyddsdispens
Anund Hedlund har ansökt om strandskyddsdispens för att uppföra ett
mindre timrat fritidshus på 25 m2 med en eldstad samt anslutningsväg
på del av fastighet som sökande planerar att styckas av från
stamfastigheten Långträsk 1:6. Ansökan ligger inom
strandskyddsområdet vid Långträsket som är utpekat i Malå Kommuns
LIS-plan.
Sökande har ingen avsikt att anlägga avloppsanläggning eller dra in el.
Miljö- och byggavdelningen har inte gjort något besök på platsen,
bedömningen har gjorts utifrån kommunens befintliga kartmaterial samt
bilder och ritningar som lämnats in med ansökan.
Förhandsbesked har sökts för åtgärden, se separat ärende: 2018:054.
Tjänsteskrivelse

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Sökande
Bygglovhandläggare
Länsstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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FÖRSLAG TILL BESLUT
1.
Miljö - och byggnämnden lämnar positivt förhandsbesked avseende
nybyggnation av fritidshus enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL, under förutsättning att följande villkor uppfylls.
 Beslutet om lokaliseringsprövning börjar gälla först när beslutet om
strandskyddsdispens vunnit laga kraft
 Nybyggnaden placeras inom tomtplatsavgränsningen (Bil. 1) inom
markerad yta ”Ny Byggnad”.
 Ny anslutningsväg får inte anläggas på åkermark i större utsträckning
än vad som är nödvändigt
 Större utfyllning eller schaktning bör inte förekomma
2.
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar att bevilja dispens från
strandskyddsbestämmelserna enl. 7 kap 18 b§ Miljöbalken
BESLUT
1.
Miljö - och byggnämnden lämnar positivt förhandsbesked avseende
nybyggnation av fritidshus enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL, under förutsättning att följande villkor uppfylls.
 Beslutet om lokaliseringsprövning börjar gälla först när beslutet om
strandskyddsdispens vunnit laga kraft
 Nybyggnaden placeras inom tomtplatsavgränsningen (Bil. 1) inom
markerad yta ”Ny Byggnad”.
 Ny anslutningsväg får inte anläggas på åkermark i större utsträckning
än vad som är nödvändigt eller dras inom 4,5 meter från
fastighetsgränsen mot Grundträsk 22:15 om inte överenskommelse
eller servitut/tillstånd finns mellan fastighetsägare och väghållaren.
 Större utfyllning eller schaktning ska inte förekomma
2.
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar att bevilja dispens från
strandskyddsbestämmelserna enl. 7 kap 18 b§ Miljöbalken

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Per Berggren

Utdragsbestyrkande
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2017.733/7130

Bergvärme Fromheden 1:27
Förfrågan om energiborrning inom
Lustigkulla yttre vattenskyddsområde, Norsjö kommun
Per Berggren har till miljö- och byggnämnden lämnat in en förfrågan om
det är möjligt att anlägga en energibrunn på sin fastighet Fromheden
1:27. Fastigheten ligger inom Lustigkulla yttre vattenskyddsområde.
Fromhedens egen vattentäkt ligger i närheten ca 50 meter ifrån det
tilltänkta borrhålet. Miljö- och byggavdelningen har remitterat ärendet till
Länsstyrelsen för tillsynsvägledning, och Fromhedens vattenförening och
teknikavdelningen Norsjö kommun (huvudman för Lustigkulla vattentäkt)
för yttrande. Svar från Fromhedens vattenförening har i ej inkommit till
miljö- och byggavdelningen.
BESLUT
Med anledning av risken för att påverka vattenkvaliteten i Fromhedens
vattentäkt, samt belägenheten inom yttre vattenskyddsområde för
Lustigkulla vattentäkt, anser nämnden att det är olämpligt att anlägga en
energibrunn på fastigheten Fromheden 1:27.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2018.065/0220

Delegation på bygglov för elintensiv verksamhet
Bakgrund
Vid nämndens senaste sammanträde beviljades ett bygglov för elintensiv
verksamhet i Örträsk. Inom Norsjö kommun finns ett stråk med goda
förutsättningar för denna typ av verksamhet. Bygglov utanför detaljplan
beslutas av nämnden. För att ha beredskap inför eventuella liknande
etableringar behöver nämnden kunna hantera en snabb bygglovsprocess
även mellan planerade nämndsammanträden.
För en snabb bygglovsprocess kan nämnden antingen delegera vissa
beslut till tjänstepersoner eller kalla till extra sammanträden vid behov.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar att delegera till bygglovhandläggare att
besluta om bygglov för elintensiva verksamheter utanför detaljplan.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Bygglovhandläggare

Utdragsbestyrkande
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2017.089/8400

Föreläggande med vite om att rätta till brister, för Lilla Amir Pizzeria och
Restaurang
Bakgrund
Lokalen på Kassören 2 är sliten och i stort behov av underhåll. Behovet
av att laga laga golvmattan som har ett flertal hål i sig både i
diskutrymmet och inne i beredningsutrymmet har påpekats ett flertal
gånger sedan 2015. Likaså är det för det eluttag som sitter i golvnivå
mellan spis och stekhäll. Eluttaget har trasigt hölje från ovansidan och
där har det genom åren samlats smuts och fett. 2017-10-03 fick han ett
föreläggande om att rätta till bristerna vilket även omfattade rutiner kring
temperaturtagning, inköp av termometer och rutin för regelbunden
rengöring av lokalen. Vid uppföljandet av föreläggandet som gjordes
2018-02-06 hade ännu inget av dessa avvikelser åtgärdats. Amir uppgav
att han skulle åtgärda avvikelserna inom 2 veckor och vi kom överens om
att en uppföljning skulle ske då. Han informerades också om att ärendet
skulle drivas vidare med ett föreläggande med vite om avvikelserna
kvarstår.
Tjänsteskrivelse
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar om föreläggande med vite enligt bilaga.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Amir Ali Sohani
Miljö- och
hälsoskyddsinspektör

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2017.654/8100

Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Malå/Norsjö kommuner
med fokus på anläggningstyp storhushåll
Bakgrund
Länsstyrelsen genomförde revision av nämndens livsmedelskontroll den
9-10 oktober 2017.
Länsstyrelsens sammanfattande bedömning var:
Nämnden visar på insikt om, och förståelse för, vad ansvaret som
kontrollmyndighet innebär. Nämnden uppfyller i stort lagstiftningens krav
på offentlig kontroll. Dock återstår visst arbete.
Länsstyrelsen lämnade följande rekommendationer på
förbättringsområden:
 Nämnden bör säkerställa att kontroll utförs med lämpliga kontrollmetoder
utifrån anläggningens risk.
 Nämnden bör säkerställa ett system för att följa avvikelser och att dessa
åtgärdas i rimlig tid så att kontrollen ger effekt.
En åtgärdsplan som redogör för hur och när åtgärder kommer att vidtas,
med hänsyn till rekommendationerna ska lämas in till Länsstyrelsen efter
februarinämnden.
Länsstyrelsens rapport, miljö- och byggavdelningens synpunkter på
rapporten samt Länsstyrelsens mailsvar bifogas.
Bedömning
Miljö- och byggavdelningen redovisar förslag på åtgärdsplan vid
nämndsammanträdet.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Åtgärdsplanen godkänns och lämnas till Länsstyrelsen.
BESLUT
Åtgärdsplanen godkänns och lämnas till Länsstyrelsen.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Länsstyrelsen
Miljö- och byggavdelningen

Utdragsbestyrkande
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2018.106/0201

Detaljplan Norsjövallen
Bakgrund
2013-02-12 beslutade miljö- och byggnämnden att påbörja en ändring av
detaljplan för del av fastigheten Karlberg 1:21 i Norsjövallen. Detta pga
av att den gamla skolan skulle användas för bostadsändamål.
2013-06-18 föreslog nämnden till KS/KF att upphäva detaljplanen för del
av Norsjövallen med undantag för den del som omfattar Karlberg 1:9 och
1:18.
Detta beslutatdes också av kommunfullmäktige i oktober 2013.
Det finns dock inga planhandlingar i ärendet och inga samråd har skett.
Eftersom skolbyggnaden i Norsjövallen för närvarande står tom kan det
inom kort behövas en detaljpleneändring.
Bedömning
Nämnden kan antigen:


besluta att påbörja arbete med ny detaljplan för skolområdet i
Norsjövallen samt upphäva detaljplanen ”Byggnadsplan för del av
Norsjövallen inom Norsjö kommun Västerbottens län” antagen 1979-0212 § 6, eller



besluta att göra en ändring av”Byggnadsplan för del av Norsjövallen inom
Norsjö kommun Västerbottens län” antagen 1979-02-12 § 6. Där syftet är
att bekräfta befintliga förhållanden, ge utökad byggrätt samt öppna upp för
fler användningsområden av gamla skolområdet.
Att ändra detaljplanen tar lika lång tid som att upphäva den.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden beslutar att göra en ändring av ”Byggnadsplan
för del av Norsjövallen inom Norsjö kommun Västerbottens län” antagen
1979-02-12 § 6. Där syftet är att bekräfta befintliga förhållanden, ge
utökad byggrätt samt att öppna upp för fler användningsområden av
gamla skolområdet.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Miljö- och
byggavdelningen

Utdragsbestyrkande
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2015.193/0210

Ytttrande avseende överklagande av Länsstyrelsen i Västerbottens
beslut angående byggsanktionsavgift på fastigheten Fraukälen 1:46
Bakgrund
Miljö- och byggnämnden beslutade om byggsaktionsavgift för rivning av
befintligt fritidshus samt nybyggnation av nytt bostadshus på fastigheten
Fraukälen 1:46.
Fastighetsägaren överklagade nämndens beslut till Länsstyrelsen som
förutom att ändra storleken på sanktionsavgiften fastställde nämndens
beslut.
Fastighetsägaren har nu överklagat Länsstyrelsens beslut och Mark- och
miljödomstolen önskar eventuellt yttrande från nämnden senast den 30
mars 2018.
Fastighetsägaren vidhåller de yrkanden som framfördes i överklagandet
till Länsstyrelsen och påkallar syn av den byggnad det handlar om och av
huvudbyggnaden. Med synen ska styrkas att byggnaden är en
komplementbyggnad.

FÖRSLAG TILL MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Miljö- och byggnämnden har inget ytterligare att tillägga i ärendet och
anser att Länsstyrelsens beslut stämmer överens med nämndens
tidigare beslut.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden har inget ytterligare att tillägga i ärendet och
anser att Länsstyrelsens beslut stämmer överens med nämndens
tidigare beslut.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Mark och miljödomstolen
Bygglovhandläggare

Utdragsbestyrkande
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2018.105/5150

Beslut om att skicka skrivelse angående problematik med
producentansvaret för bilar
Vi är flera kommuner i Norrlands inland som upplever stora problem med
hanteringen av uttjänta fordon, så kallade skrotbilar. Organisationer och
ansvariga myndigheter kan inte svara på våra frågor eller ge oss den
vägledning och information som vi behöver. Vi skickar därför denna
skrivelse för att synliggöra problematiken och visa på att nuvarande
mottagningssystem inte fungerar.
I dag har kommunerna stora kostnader för det arbete som uppkommer
då producentansvaret för skrotbilar inte fungerar på ett tillfredställande
sätt. Privatpersoner kan inte med enkelhet lämna sin bil till ett lämpligt
mottagningsställe vilket resulterar i övergivna bilar efter vägar eller på
fastigheter som belamras med upp till hundra skrotbilar. Denna typ av
ärenden är väldigt tids- och resurskrävande för oss på kommunerna.
Ett fungerande och lättillgängligt mottagningssystem i varje kommun
skulle sannolikt förebygga uppkomsten av övergivna bilar vilket leder till
en vinst för miljön, en vinst för skattebetalarna och en vinst för oss
kommuner. Att lämna in sin bil på ett mottagningsställe ska alltid vara
kostnadsfritt. Att dessutom införa någon form av ersättning liknande den
tidigare skrotbilspremien är något vi förordar.
Vi önskar att få hjälp för att kunna ge kommuninvånarna den service de
enligt lag har rätt till och anser vidare att producenterna måste ta sitt
ansvar och driva frågan kring avsaknaden av mottagningsställen i
glesbygd.
Av den anledningen har Storuman, Vilhelmina, Arvidsjaur och
Malå/Norsjö kommuner i samarbete tagit fram denna skrivelse som
skickas till Naturvårdsverket, SKL, BilSweden, Håll Sverige Rent,
Länsstyrelsen i Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten.
Malå kommun
I kommunen finns inte tillräckliga resurser att hantera alla fordonsvrak.
Här finns dock ett mottagningsställe beläget inom rimligt avstånd för
kommuninnevånarna. Kompletta fordon kan lämnas kostnadsfritt. Likväl
finns många fordonsvrak på fel plats, i skogen, på avlägset belägna
och/eller övergivna fastigheter eller utanför mottagningsstället, mm. Ett
bekymmer är att det saknas tillräckligt starka incitament för att lämna in
fordon för skrotning och vår uppfattning är att här torde en
skrotningspremie ha väsentlig betydelse för att minska problemen.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Enligt sändlista

Utdragsbestyrkande

MALÅ/NORSJÖ KOMMUN
Miljö- och byggnämnden
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Norsjö kommun
Mottagningsställe saknas i kommunen. Enligt Bilretur beror det på att
ingen verksamhetsutövare visat intresse att ta emot bilar. Eftersom det
verkar vara krångligt att lämna in bilar för skrotning blir de ståendes på
parkeringsplatser, gårdar, skogsbilvägar etc. Bilarna anmäls då till
kommunen och det är ett resurskrävande arbete att söka efter bilägaren
och förelägga denne att lämna bilen till en auktoriserad bilskrot.
Försökte inför denna skrivelse göra en föranmälan på Bilreturs hemsida
men kom då inte vidare till anmälningsformuläret. På hemsidan finns bl.a.
följande information: ” I valt län finns nedanstående mottagningsställen
där du kan lämna in din bil när det är dags för skrotning. Innan du lämnar
din bil till mottagningsstället måste den föranmälas. Saknas
mottagningsställe kan bilen föranmälas ändå, skriv in den adress där
bilen står (se allmänna bestämmelser om vad som gäller). Ni blir sedan
kontaktad innan bilen körs till återvinning.” Har dock inte kunnat hitta
”allmänna bestämmelser” på hemsidan, så det är inte direkt tydligt vad
som gäller.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden ställer sig bakom skrivelsen och uppdrar till
ordförande att skriva under och skicka skrivelsen om problematiken kring
producentansvaret för bilar till de adressater som står nämnda i
skrivelsen.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2018.104/7050

Vattenmyndigheternas samråd





Bakgrund
Sveriges fem vattenmyndigheter genomför samråd under perioden från
den 1 november 2017 till den 30 april 2018. Samrådet omfattar två
separata delar inom vattenförvaltningen:
Förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya prioriterade
ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten, samt reviderade
miljökvalitetsnormer för särskilda förorenande ämnen (koppar och zink) i
ytvatten.
Arbetsprogram med tidplan för samtliga vattendistrikt.
FÖRSLAG TILL MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Miljö- och byggnämnden uppdrar till miljö- och byggavdelningen att i
samråd med nämndens ordförande lämna yttrande på
Vattenmyndigheternas samråd.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden uppdrar till miljö- och byggavdelningen att i
samråd med nämndens ordförande lämna yttrande på
Vattenmyndigheternas samråd.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Miljö- och
byggavdelningen

Utdragsbestyrkande
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2018.103/7700

Ansökan om tillstånd till utökad moräntäkt inom Ytterberg 1:19 i Malå
kommun
Miljöprövningsdelegationen har översänt rubricerad ansökan till miljöoch byggnämnden för yttrande. Senaste datum för yttrande 2018-03-19.
Boliden Mineral AB ansöker om utökat tillstånd för uttag av morän inom
rubricerad fastighet i anslutning till den tidigare täkten. Materialet som
skall brytas är morän och är kritiskt för att kunna fortsätta den pågående
efterbehandlingen av Näslidengruvan. Behovet av material har under
2017 visat sig större p g a att större områden på industriområdet var i
behov av sanering samtidigt som befintlig täkt innehåller mindre material
än beräknat då den innehöll en bergklack som minskade volymerna med
20 000 m3. Tillstånd söks för 7 år för volymen 120 000 m3 (tidigare
60 000 m3). Verksamheten startar så snart tillstånd erhållits.
Upprättad MKB visar att området utgörs av skogsmark med ungskog,
inga dokumenterade kultur- eller speciella naturvärden finns i området
och att närmaste bostad finns ca 2 km bort.

BILD Täktområde vid Näslidens gruvområde. Grön yta är den utökade
delen.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Länsstyrelsen

Utdragsbestyrkande

MALÅ/NORSJÖ KOMMUN
Miljö- och byggnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad nr

2018-03-01

25

Planförhållanden m.m: Området som berörs av täkten är ej
detaljplanelagt och angränsar ej heller till område som regleras i
detaljplan. Täktområdet ligger inte på mark klassad som känslig
beträffande kulturmiljön och det finns inte heller några riksintressen för
naturvård eller friluftsliv registrerade inom det berörda området. Enligt
Skogsstyrelsens karttjänst, Skogen pärlor, finns inga nyckelbiotoper eller
biotopskyddade områden inom det berörda området. Närmaste
kulturlämning är en gammal tomt med ett par husgrunder av sten. Denna
lämning ligger i en björkdunge väster om det tidigare dagbrottet, på
västra sidan av vägen mot Kvarnheden. Den kommer ej att beröras av
den planerade moräntäkten.
Befintliga och utökning av täkter delegeras till miljö- och
hälsoskyddsinspektör, nya större täkter tas i nämnden.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden har inget att erinra mot att tillstånd meddelas för
rubricerad täktverksamhet.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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§ 21
Redovisning av delegationsbeslut
FÖRSLAG TILL BESLUT
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.
BESLUT
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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§ 22
Meddelanden
FÖRSLAG TILL BESLUT
Redovisningen av meddelanden godkänns.
BESLUT
Redovisningen av meddelanden godkänns.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

