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§ 20
Dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Utsänd dagordning godkänns.
BESLUT
Utsänd dagordning godkänns.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2019.228/0006

Delårsrapport MBN jan- april 2019
Delårsrapport för januari- april 2019 har upprättats.
Bilaga;
Delårsrapport för januari-april 2019.
BESLUT
Delårsrapporten för januari-april 2018 för miljö- och byggnämnden
redovisas och delges respektive kommunstyrelse.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Malå Kommunstyrelse
Norsjö Kommunstyrelse

Utdragsbestyrkande
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2019.150/1100

Ansvarsutövande miljö- och byggnämnden
Bakgrund
Kommunens revisorer har granskat kommunens styrelse och nämnder.
Syftet med granskningen var att granska och pröva om kommunstyrelse
och nämnders ansvarsutövande sker på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern
kontroll. Kontrollområden:
1. Måluppfyllelse för a) verksamhet, b) ekonomi och effektivitet
2. Politisk styrning och kontroll
Fokus riktas främst mot följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av mål
och budget under 2018.
Bedömning
Revisorerna bedömer nämndens verksamhet enligt:
Ändamålsenlighet: Tillfredsställande (grön)
Ekonomisk tillfredställelse: Till övervägande del tillfredställande (gul)
Intern kontroll: Tillfredsställande (grön)
Revisorerna rekommenderar att nytillträdda styrelser och nämnden – vid
signal om bristande måluppfyllelse – vidtar aktiva åtgärder för att
förbättra måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi.
BESLUTSUNDERLAG
- Skrivelse från revisorerna.
- Ansvarsgranskning 2018, årlig granskning av kommunstyrelse och
nämnder, Malå kommun.
BESLUT
Miljö- och byggnämnden har tagit del av ansvarsgranskningen för 2018
av kommunstyrelse och nämnder i Malå kommun.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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§ 23

5

2019.187/1280

Revidering av delegationsordning Malå/Norsjö 2019
Bakgrund
Delegationsordningen behöver ses över med anledning av följande:
 bygglovhandläggarna har bytt titel till byggnadsinspektörer
 faroanalys gällande dricksvatten
 ändringar i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel
Bilaga
Delegationsordning för miljö- och byggavdelningen.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Delegationsordning fastställs enligt reviderat förslag.
BESLUT
Delegationsordning fastställs enligt reviderat förslag.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Blad nr
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2019.145/3150

Länsstyrelsens revision av tobakstillsyn i Malå och Norsjö kommuner
Bakgrund
Länsstyrelsen har under 2018 genomfört tillsyn över kommunernas tillsyn
avseende tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare (2017:425).
Länsstyrelsen riktar kritik för följande brist:
 Tillsynsfrekvensen gällande tillsyn av rökfria skolgårdar bedöms vara
för låg under 2017 och 2018 (Norsjö)
 Kommunen har inte genomfört någon strukturerad tillsyn av skolgårdar
(rökfria miljöer) under de senaste åren. Länsstyrelsen bedömer att
tillsynsfrekvensen är för låg för att uppnå intentionerna i lagstiftningen.
(Malå)
Länsstyrelsen har i övrigt även uppmärksammat följande brister:
 Tillsynsdokumentation avseende detaljhandel tobak samt rökfria
miljöer (skolgårdar) behöver utvecklas. (Norsjö)
 Det är otydligt vilken ambition, målsättning och prioritering nämnden
har för hela området rökfria miljöer. (Norsjö)
 Kommunen brister i kravet på att anmälan och egenkontrollprogram
uppfylls (5§ AL och 12cc§ TL). (Malå)
 Kommunens webbplats bör uppdateras med mer information, bland
annat saknas helt information avseende tillsyn av folköl (8 kap. 9 §
AL). (Malå)
 Dokumentationen vid tillsynen kan utvecklas. (Malå)
 Kommunen bör se över sina rutiner för hur uppmärksammade brister
vid tillsynen ska följas upp. (Malå)
Länsstyrelsen bedömer att Malå och Norsjö kommuner i övrigt följer
lagstiftningen i de delar som granskats inom ramen för denna tillsyn.
Bedömning
Länsstyrelsen riktar kritik angående tillsynsfrekvensen gällande rökfria
skolgårdar. Tillsyn sker i dagsläget i samband med annan tillsyn av
skolorna, t.ex. hälsoskyddstillsyn som enligt nämndens tillsynsplan ska
ske vart annat år. Gällande rökfria miljöer finns ingen tillsynsvägledning
från Folkhälsomyndigheten som som behandlar tillsynsfrekvens.
Länsstyrelsen ser brister i tillsynsdokumentationen, rutiner och
information på kommunernas webbplatser.
Information på webbplatserna har åtgärdats, så idagsläget finns
information om tobak, rökfria miljöer, läkemedel och folköl på
hemsidorna.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Rutiner för tobakstillsyn och anmälan/tillstånd för försäljning av tobak
kommer att ses över under året med anledning av att ny tobakslag träder
ikraft den 1 juli. Även mallar för tillsynsprotokoll kommer att ses över då
även tillsynen kommer att förändras i och med den nya lagen.
Länsstyrelsen anser att det är otydligt vilken ambition, målsättning och
prioritering nämnden har för hela området rökfria miljöer i nämndens
tillsynplan. Detta stämmer då det i gällande tillsynsplan endast nämns att
nämnden även har tillsyn över rökfria miljöer. Dock kan tilläggas att
Folhälsomyndigheten inte har någon tydlig, hjälpsam tillsynsvägledning
inom området rökfria miljöer.
Bilagor
Malå - Tillsynsbeslut enligt tobakslagen
Norsjö – Tillsynsbeslut enligt tobakslagen

FÖRSLAG TILL BESLUT
- Miljö- och byggnämnden anser att tillsynsfrekvensen vart annat år är
tillräcklig för rökfria skolgårdar, till dess att Folkhälsomyndigheten
kommer med andra riktlinjer.
- Uppdra till miljö- och byggavdelningen att ta fram rutiner och mallar
enligt nya Tobakslagen.
- Uppdra till miljö- och byggavdelningen att till tillsynsplanen för 2020
lämna föslag på tillsynsfrekvens för de olika rökfria miljöerna.
BESLUT
- Uppdra till miljö- och byggavdelningen att ta fram rutiner och mallar
enligt nya Tobakslagen.
- Uppdra till miljö- och byggavdelningen att till tillsynsplanen för 2020
lämna föslag på tillsynsfrekvens för de olika rökfria miljöerna.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Miljö- och
byggavdelningen

Utdragsbestyrkande
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Blad nr
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2019.183/7320

Kalkning av Kvarnån
Bakgrund
Kalkningen av Kvarnån har pågått sedan 1993. Under denna period har
nedfallet av försurande svavel reducerats avsevärt. Det finns idag
ingenting som tyder på att Kvarnån fortfarande är försurad, däremot kan
pH tidvis sjunka ned mot 5,0. Dessa nivåer på pH bedöms således som,
mer eller mindre, naturliga för Kvarnån.
Kalkningen av Kvarnån har inte lyckats motverka att pH-värdet tidvis
sjunkit under pH-målet på 5,6. Med den kalkningsstrategi som tillämpas,
källsjökalkning, bedöms det inte som möjligt att ytterligare åstadkomma
mer än marginella förbättringar av vattenkemin.
Utifrån dessa utgångspunkter kan länsstyrelsen inte motivera fortsatt
kalkning i Kvarnånsystemet, inklusive Maratjärn, och därmed inte bevilja
ytterligare statsbidrag.
Bedömning
Då den biologiska uppföljningen i Kvarnån inte har visat någon tydlig
positiv effekt av kalkningen och att länsstyrelsen inte kan motivera
fortsatt kalkning och därmed inte bevilja ytterligare statsbidrag bör
kalkningen avslutas.
FÖRSLAG TILL BESLUT
- Miljö- och byggnämnden konstaterar att statsbidrag för kalkning upphör
från och med år 2019 vilket medför att kalkning i Kvarnånsystemet,
inklusive Maratjärn, avslutas.
BESLUT
- Miljö- och byggnämnden konstaterar att statsbidrag för kalkning upphör
från och med år 2019 vilket medför att kalkning i Kvarnånsystemet,
inklusive Maratjärn avslutas.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2018.341/0220

Strandskyddsdispens, Kokträsk 1:23, Malå
Miljö- och byggnämnden överklagade Länsstyrelsen beslut om
upphävande av strandskyddsdispens inom fastigheten Kokträsk 1:23,
Malå kommun.
Mark- och miljödomstolen avvisar miljö- och byggnämndens
överklagande.
Bilaga
Beslut från Mark- och miljödomstolen.
BESLUT
Informationen noteras. För närvarande leder det inte till någon
ytterligare åtgärd i ärendet.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2019.034/7145 och 2019.035/0227

Ansökan om strandskyddsdispens samt förhandsbesked för fritidshus,
Släppträsk 2:1, Malå
Per-Arvid Stenberg har ansökt om förhandsbesked och
strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus i samband med
avstyckning av fastigheten Släppträsk 2:1 i Malå Kommun.
Fastighetsägare är Ann-Marie Stenberg
I samband med fastighetsbildning kommer totalt 3 fastigheter att bildas
varav en är bebyggd och har strandskyddsdispens från 2010 och ägas
av Anna-Stina Repponen. Den andra har beviljats strandskyddsdispens
och förhandsbesked 2018 och ägs av Lis-Marie Stenberg. Den tredje
gäller detta ärende.
BESLUTSUNDERLAG
Se tjänsteskrivelse
FÖRSLAG TILL BESLUT
1. Om förhandsbesked/lokaliseringsprövning enl. PBL (2019.035/0227)
a. Miljö- och byggavdelningen föreslår nämnden efter
lokaliseringsprövning i enlighet med 2 kap Plan- och bygglagen
(2011:900) att lämna positivt förhandsbesked enligt 9 kap 17§ Planoch bygglagen (2011:900) till Per-Arvid Stenberg för uppförande av
fritidshus på 50 m² om följande villkor uppfylls:
- Beslutet om lokaliseringsprövningen börjar gälla först när beslut om
strandskyddsdispens vunnit laga kraft
- Nybyggnaden av fritidshus om ca 50 m² ska placeras inom
tomtplatsavgränsningen enligt beslut 2.
- Lösning av vatten och avloppsfrågor ska redovisas och godkännas
av Miljö- och byggnadsnämnden
b. Miljö- och byggavdelningen föreslår att miljö- och
byggnadsnämnden ska uttrycka sig över att påbörjat
fastighetsbildningsärende inom fastigheten Släppträsk 2:1 bedömas
vara lämplig om avstyckningarna i huvudsak överensstämmer med
utformningen i bilaga 1 där:
- Fastigheterna är minst 3000 m² och angränsa mot varandra och
bildar en sammanhållen bebyggelse
- Servitut skapas för anslutningsväg mellan fastigheterna B och C
- Strandskyddets syften tillvaratas.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2. Ansökan om strandskyddsdispens enl. MB (d.nr.2019:034/7145)
Miljö- och byggavdelningen föreslår nämnden att bevilja Per-Arvid
Stenberg dispens från strandskyddsbestämmelserna inom LIS-område
för nybyggnation av fritidshus med stöd av 7 kap 18 b § Miljöbalken
(1998.808). Som särskilt skäl anges 7 kap 18 c § andra stycket och 7
kap 18 d§ Miljöbalken (1998.808).
- Miljö- och byggavdelningen föreslår nämnden att fastställa
tomtplatsavgränsning för ansökt åtgärd enlig 7 kap 18 f § andra
stycket Miljöbalken (1998.808) enligt karta i bilaga 2.
BESLUT
1a. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar efter lokaliseringsprövning i
enlighet med 2 kap Plan- och bygglagen (2011:900) att lämna positivt
förhandsbesked enligt 9 kap 17§ Plan- och bygglagen (2011:900) till
Per-Arvid Stenberg för uppförande av fritidshus på 50 m² om följande
villkor uppfylls:
- Beslutet om lokaliseringsprövningen börjar gälla först när beslut
om strandskyddsdispens vunnit laga kraft
- Nybyggnaden av fritidshus om ca 50 m² ska placeras inom
tomtplatsavgränsningen enligt beslut 2.
- Lösning av vatten och avloppsfrågor ska redovisas och
godkännas av Miljö- och byggnadsnämnden
b. Miljö- och byggnadsnämnden bedömmer att påbörjat
fastighetsbildningsärende inom fastigheten Släppträsk 2:1 bedöms
vara lämplig om avstyckningarna i huvudsak överensstämmer med
bilaga 1.
2. Om strandskyddsdispens enl. MB (2019:034)
Miljö- och byggavdelningen föreslår nämnden att bevilja Per-Arvid
Stenberg dispens från strandskyddsbestämmelserna inom LIS-område
för nybyggnation av fritidshus med stöd av 7 kap 18 b § Miljöbalken
(1998.808). Som särskilt skäl anges 7 kap 18 c § andra stycket och 7
kap 18 d§ Miljöbalken (1998.808).
- Miljö- och byggavdelningen föreslår nämnden att fastställa
tomtplatsavgränsning för ansökt åtgärd enlig 7 kap 18 f § andra
stycket Miljöbalken (1998.808) enligt karta i bilaga 2.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Länsstyrelsen
Sökande
Byggnadsinspektör

Utdragsbestyrkande
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2019.229/0011

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

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2019.230/0010

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

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

