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PROTOKOLL
2016-02-23
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 7

Dnr 0001/16 - 200

DELGIVNINGAR MBN 2016-02-23
Miljö- och byggnämndens beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning
Länsstyrelsen
 Beslut – tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall
Lst dnr 562-14699-2015 (8/16 MTN)
 Beslut – ändring av tidpunkt i överklagat beslut MYN § 57/14-08-21 –
fastigheten Vistheden 1:150 Lst 403-13453-2014 (364/13 221)
Miljö- och byggnämnden
 Yttrande till Trafikverket angående förslag till bärighetsklasser på vägar i
Norrbottens län (dnr 77/15, 511)
 Sammanställning läkemedels- och tobakstillsyn 2015 (dnr 5/16, 409)
Trafikverket
 Information – hastighetsdata
Havs och Vattenmyndigheten
 Åtgärdsprogram för havsmiljön – God havsmiljö 2020, rapport 2015:30
Besvarade enkäter
 Fysisk tillgänglighet – Myndigheten för delaktighet
 Översvämningar
 Vattenmyndigheterna
Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
Miljö- och byggnämnden
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2(27)

PROTOKOLL
2016-02-23

3(27)

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 8

Dnr 0002/16 - 200

DELEGATIONSRAPPORT MBN 2016-02-23
Miljö- och byggnämndens beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 29 december
2015 t o m 1 februari 2016, enligt bilaga.
Räddningstjänsten redovisar delegationsbeslut avseende egen rengöring
(sotning) för följande fastigheter:
Brännmark 2:37
Muskus 4:6
Tjärnkullen 1:4
Sävdal 1:92

Brännmark 1:122
Muskus 4:20
Salberg 4
Sävdal 1:102

Förslag till beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
Miljö- och byggnämnden
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2016-02-23
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 9

Dnr 0016/16 - 200

UTBILDNINGSDAG FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDER I
LULEÅREGIONEN
Miljö- och byggnämndens beslut
Både nämndens ledamöter och ersättare deltar i utbildningen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Fyrkantens ordförande- och chefsgrupp har beslutat genomföra en utbildning
för politiker i miljö- och byggnämnderna. Utbildningen är preliminärt planerad
att genomföras den 27 april 2016.
Förslag till beslut
Nämndens ledamöter och ersättare deltar i utbildningen.
Miljö- och byggnämnden
Ordföranden föreslår att både nämndens ledamöter och ersättare deltar i
utbildningen, vilket nämnden bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 10

Dnr 0011/16 - 042

ÅRSREDOVISNING 2015 - MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Miljö- och byggnämndens beslut
Fastställa årsredovisningen och lägga den till handlingarna.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggkontoret har upprättat en årsredovisning för 2015 enligt bilaga.
Förslag till beslut
Fastställa årsredovisningen och lägga den till handlingarna
Miljö- och byggnämnden
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.
_____
Bilaga
Miljö- och byggnämndens årsredovisning för 2015

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2016-02-23
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 11

Dnr 0004/16 - 170

TILLSYNSINRIKTNING 2016 FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Miljö- och byggnämndens beslut
Fastställa Tillsynsinriktning 2016 för räddningstjänsten, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten har upprättat ett förslag till tillsynsinriktning 2016 enligt
bilaga där det framgår hur tillsynen inom räddningstjänsten ska prioriteras för
2016.
Förslag till beslut
Fastställa Tillsynsinriktning 2016 för räddningstjänsten enligt bilaga.
Miljö- och byggnämnden
Brandinspektör Roger Bohman redovisar tillsynsinriktning 2016 för
räddningstjänsten.
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2016-02-23
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 12

Dnr 0015/16 - 214

SAMRÅD OM DETALJPLAN FÖR NORRA NYFORS INDUSTRIOMRÅDE
Miljö- och byggnämndens beslut
Nämnden har inga invändningar emot detaljplanen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggkontoret har i samarbete med MAF Arkitektkontor tagit fram
ett förslag till detaljplan för Norra Nyfors industriområde enligt bilagor och
vill samråda med nämnden om planförslaget.
Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redogör för detaljplanen. Nu är samrådstiden slut och nästa steg blir att planen ska ut för granskning.
Nämnden diskuterar detaljplanen och har inga invändningar emot den.
_____
Bilagor:
Plankarta
Planbeskrivning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 13

Dnr 0032/15 - 221

DOMHERREN 1 - ANMÄLAN OM OLOVLIG SCHAKTNING
0249/2015 221

Miljö- och byggnämndens beslut
Vidhålla miljö- och byggnämndens beslut 2016-01-21, § 3 samt att avvakta
länsstyrelsens beslut med anledning av överklagan.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden beslutade 2016-01-21, § 3, att förelägga Älvsby
Taxi AB att återställa marknivåerna på fastigheten Domherren 1 samt på
Älvsbyns kommuns mark mot väg 94.
Älvsby Taxi AB har 2016-02-03 inkommit med en överklagan av beslutet
(bilaga).
Miljö- och byggkontoret har 2016-02-09 översänt handlingarna till länsstyrelsen.
Vid miljö- och byggnämndens beredning 2016-02-08 framkom att man ville
ta upp ärendet för diskussion och ta ställning till om någon förändring av
beslutet är aktuellt.
Beredningens förslag till beslut
Vidhålla miljö- och byggnämndens beslut 2016-01-21, § 3.
Beslutsunderlag
Överklagandeskrivelse.
Miljö- och byggnämnden
Nämnden diskuterar ärendet. Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget
samt att avvakta länsstyrelsens beslut. Nämnden bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 14

Dnr 0008/16 - 228

BRÄNNMARK 1:96 - FÖRELÄGGANDE OM ÅTGÄRDER PÅ
FASTIGHET
Miljö- och byggnämndens beslut
Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 9 § miljöbalken förbjuda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx att upplåta
fastigheten Brännmark 1:96 för boende i nuvarande skick.
Med stöd av samma lag förelägga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
att senast den 30 juni 2016 vidta följande åtgärder på fastigheten Brännmark
1:96 för att den ska få användas som tillfälligt boende:
1. Se till att ventilationen uppfyller ställda krav i badrum, tvättstuga och
uthyrningsrum.
2. Åtgärda ytskikt på golv och väggar i badrummet på nedre plan så att
ytskikten blir slitage- och fukttåliga samt möjligt att hålla rent.
3. Se till att alla sängplatser har ordentliga sängar så att madrasser inte ligger
direkt på golvet.
4. Se till att det finns kuddöverdrag och madrasskydd för varje säng.
5. Se till att det finns tydliga rutiner för städning som kan uppvisas vid
inspektion.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljökontoret gjorde tillsyn på fastigheten Brännmark 1:96 den 7 september
2015.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lagstiftning och beslutsunderlag
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalkens (1998:808) hänsynsregler 2 kap 2-3
§§ samt 9 kap 9 § som beskriver att bostäder och lokaler för allmänna ändamål
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 14

Dnr 0008/16 – 228 forts

BRÄNNMARK 1:96 - FÖRELÄGGANDE OM ÅTGÄRDER PÅ
FASTIGHET
ska brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Tillsynsmyndigheten
får besluta om föreläggande och förbud med stöd av miljöbalken 26 kap 9 §.
Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 33
skall en bostad särskilt;
1. Ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar.
2. Ha en tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på
annat sätt,
3. Medge tillräckligt dagsljus
4. Hållas tillfredsställande uppvärmd.
5. Ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien,
6. Ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till
dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål.
Enligt folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation bör uteluftsflödet
inte understiga 0,35 l/s m2 golvarea eller 4 l/s per person.
I folkhälsomyndighetens handbok om Hälsoskydd vid tillfälligt boende står
det bland annat:
Fria golvytor underlättar rengöringen. Detta är en viktig anledning till att
boenderum behöver utrustas med förvaringsutrymmen. Om väskor och övriga
personliga tillhörigheter samt madrasser förvaras på golvet medför detta att
städningen av lokalerna försvåras. Rutiner för städning, tvätt och skötsel av
bäddutrustning ska finnas. Det ska även finnas rutiner för fortlöpande underhåll av byggnader och inredning. I toaletter och badrum ska slitage- och fukttåliga ytskikt finnas, samt tillräcklig ventilation för att undvika fukt- och
mögelproblem. Medvetet materialval och god städbarhet är en viktig förutsättning för god hygien. Madrasser som inte är tvättbara skyddas bäst med
avtagbart och tvättbart madrasskydd och kuddar med extra kuddöverdrag.
Xxxxxxxxxxx har getts möjlighet att yttra sig i ärendet men inget yttrande har
kommit in till miljökontoret.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 14

Dnr 0008/16 – 228 forts

BRÄNNMARK 1:96 - FÖRELÄGGANDE OM ÅTGÄRDER PÅ
FASTIGHET
Nämnden beslutar
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
1. Se till att ventilationen uppfyller ställda krav i badrum, tvättstuga och
uthyrningsrum.
2. Åtgärda ytskikt på golv och väggar i badrummet på nedre plan så att
ytskikten blir slitage- och fukttåligt samt möjligt att hålla rent.
3. Se till att alla sängplatser har ordentliga sängar så att madrasser inte ligger
direkt på golvet.
4. Se till att det finns kuddöverdrag och madrasskydd för varje säng.
5. Se till att det finns tydliga rutiner för städning som kan uppvisas vid
inspektion.
Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.
_____
Beslutet skickas till
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hur man överklagar
Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå.
Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.
Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag
då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i
beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill
åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 15

Dnr 0014/16 - 231

SÄVDAL 3:1 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV GARAGE MED
CARPORT
0006/2016 231

Miljö- och byggnämndens beslut
Bevilja bygglov med liten avvikelse med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen.
Bevilja rivningslov med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen.
Handläggningsavgift 6 112 kronor

(Avgiften faktureras)

Upplysningar
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats.
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen då lovet har vunnit laga kraft.
Bygg- och rivningsavfall ska hanteras och tas omhand på sådant sätt att olika
material kan tas omhand var för sig.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage med carport på fastigheten
Sävdal 3:1 har inkommit till miljö- och byggnämnden. Det nya garaget
kommer att placeras på samma plats som befintligt garage varför befintligt
garage måste rivas.
För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1959-04-09. Planbestämmelser:
B, F, II = Bostadsändamål, friliggande byggnader, högst två våningar.
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att
garaget delvis placeras på punktprickad mark, d.v.s. mark som inte får
bebyggas.
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har
inkommit.
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning
Tumregeln för liten avvikelse är i storleksordningen 10 %. I det här fallet
placeras ca 1/3 av garaget på punktprickad mark. Miljö- och byggkontoret
gör därför bedömningen att avvikelsen är för stor för att tillåtas. Om man
inte vill initiera en detaljplaneändring finns möjligheten att uppmana sökanden att dra in byggnaden från vägen.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 15

Dnr 0014/16 – 231 forts

SÄVDAL 3:1 - BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV GARAGE MED
CARPORT
Beslutsunderlag
Ansökan om bygglov och rivningslov, situationsplan, plan- och fasadritning
inkl. sektion.
Beredningens förslag till beslut
Bevilja bygglov med liten avvikelse med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen.
Bevilja rivningslov med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen.
Miljö- och byggnämnden
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.
_____

Beslutet skickas till
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sakägare

Hur man överklagar
Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå.
Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.
Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag
då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i
beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill
åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 16

Dnr 0013/16 - 264

LILL-KORSTRÄSK 1:15 OCH 2:35 - SAMRÅD MED LANTMÄTERIET INFÖR AVSTYCKNING AV FRITIDSHUSTOMTER
0033/2016 264

Miljö- och byggnämndens beslut
Avstyrka begäran om fastighetsbildning med stöd av 4 kap 2 § plan- och
bygglagen.
Upplysning
För att strandskyddet ska kunna upphävas krävs detaljplan för området.
Upprättandet av detaljplanen bekostas av fastighetsägarna.
_____
Sammanfattning av ärendet
En begäran om samråd har inkommit till miljö- och byggnämnden från
lantmäteriet angående avstyckning och fastighetsreglering av fastigheterna
Lill-Korsträsk 1:15, 1:48 och 2:35. Ansökan avser en utvidgning av fastigheterna 1:48 och 2:35 från 1:15 samt att fyra nya fastigheter skapas från 1:15.
Fastigheterna ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser och ligger
utanför område för sammanhållen bebyggelse.
Fastigheterna ligger helt eller delvis inom strandskydd. Området omfattas inte
av LIS.
Enligt Älvsbyns kommuns översiktsplan är sjön Lill-Korsträsk avsedd för
biltestverksamhet och aktuellt landområde ligger inom bevarandeprogram för
odlingslandskapet.
Vid genomgång av miljö- och byggkontorets arkiv finns bygglov för fritidshusen på fastigheterna Lill-Korsträsk 1:48 och 2:35.
Lantmäteriet nämner i sin skrivelse att detaljplanearbete har diskuterats för ca
25 år sedan, men avbrutits efter överklaganden.
De beslut som miljö- och byggkontoret kan finna i sitt arkiv är att byggnadsnämnden 1983-12-15 har meddelat negativt förhandsbesked för nybyggnad
av fyra fritidshus med motiveringen att bygglov endast ska beviljas för byggnader som behövs för det rörliga friluftslivet och jordbruksändamål.
Byggnadsnämnden har 1987-05-21 avslagit ett förhandsbesked och avstyckningar för fyra fritidshus i avvaktan på översiktsplanens antagande.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2016-02-23

15(27)

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 16

Dnr 0013/16 – 264 forts

LILL-KORSTRÄSK 1:15 OCH 2:35 - SAMRÅD MED LANTMÄTERIET INFÖR AVSTYCKNING AV FRITIDSHUSTOMTER
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning
För att de obebyggda fastigheterna ska kunna bli byggbara krävs att fler särskilda skäl för strandskyddsdispens skapas alternativt att strandskyddet upphävs helt. Det kan ske på två olika sätt – antingen genom att området utpekas
som LIS-område i Älvsbyns kommuns översiktsplan eller att en detaljplan
upprättas. Miljö- och byggnämnden har vid ett par tidigare tillfällen beslutat
att om tre eller fler fastigheter skapas ska detaljplan upprättas. I det här fallet
bör detaljplan vara det bästa alternativet, då det verkar som om vatten- och
avloppsfrågan är oklar enligt lantmäteriets skrivelse.
Då fastigheterna 1:48 och 2:35 har giltiga bygglov har miljö- och byggkontoret inte några invändningar mot att utöka dessa fastigheter.
Beslutsunderlag
Begäran om samråd från lantmäteriet, kartutdrag, fastighetsinformation
Miljö- och byggnämnden
Ordföranden föreslår att avstyrka begäran om fastighetsbildning. För att
strandskyddet ska kunna upphävas krävs detaljplan för området. Upprättandet
av detaljplan en bekostas av fastighetsägarna. Nämnden bifaller förslagen.
_____
Beslutet skickas till
Lantmäteriet, Att. Annica Olovsson, Box 79, 933 21 Arvidsjaur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 17

Dnr 0049/15 - 303

VA-STRATEGI FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN
Miljö- och byggnämndens förslag till kommunfullmäktige
Anta VA-strategi för Älvsbyns kommun, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till VA-strategi för Älvsbyns kommun har tagits fram av miljö- och
byggkontoret i samråd med Älvsbyns Energi AB under 2015. Förslaget har
varit på remiss till Älvsbyns Energi och har reviderats. Slutligt förslag föreligger i bilaga till ärendet.
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige anta VA-strategi för Älvsbyns kommun enligt
bilaga.
Miljö- och byggnämnden
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 18

Dnr 0009/16 - 350

UPPDATERADE RIKTLINJER FÖR ENSKILDA AVLOPP
0042/2016 ADM

Miljö- och byggnämndens beslut
Anta riktlinjer för enskilda avlopp enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Riktlinjerna för enskilda avlopp som myndighetsnämnden beslutade anta
2012-12-06 har reviderats. Den nya EU-lagstiftningen om byggprodukter
innebär att delar av Naturvårdsverkets allmänna råd 2006:7 strider mot lagen.
Numera får kommuner inte begära annan information om produkter som
omfattas av harmoniserad standard än vad som framgår av prestandadeklarationen och CE-märkningen av produkterna i enlighet med standarden.
Den ändrade texten i riktlinjerna har kursiverats, bilaga
Beslutsunderlag
Bilaga: Riktlinjer för enskilda avlopp
Beredningens förslag till beslut
Anta riktlinjer för enskilda avlopp enligt bilaga.
Miljö- och byggnämnden
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2016-02-23

18(27)

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 19

Dnr 0007/16 - 406

KYRKOHERDEN 7 - BESLUT OM MILJÖSANKTIONSAVGIFT ÄLVSBY FOLKHÖGSKOLA
Miljö- och byggnämndens beslut
Med stöd av 30 kap miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 1 och 8 §§ förordningen om miljösanktionsavgifter, ska Älvsby Folkhögskola (organisationsnummer 898800-1205) betala miljösanktionsavgift enligt nedan:
• 5 000 kronor för att kontrollerna inte har utförts enligt föreskriven
kontrollintervall
• 10 000 kronor för att kontrollen inte utförts av en certifierad kontrollant
_____
Sammanfattning av ärendet
Vid Älvsby Folkhögskola i Älvsbyn finns fyra aggregat innehållande köldmedium med fyllnadsmängden 3, 3, 3 och 4,5 kg. Återkommande kontroll av
utrustningen har utförts 2013-03-26 och 2014-12-19, därmed har inte kravet
på återkommande läckagekontroll uppfyllts.
Kontrollen är utförd av företaget To.L & In.S Värme AB (556693-6463) som
är certifierad att utföra kontroller (C50). Kontrollanten var Tomas Lundberg.
Enligt uppgift från Kristina Beiertz på Incert gick Tomas personliga certifikat
ut 2011-02-16. Han saknade därmed behörighet att utföra kontrollen.
Älvsby Folkhögskola fick möjlighet att yttra sig om förslag till beslut och ansåg
följande:
•
att sanktionsavgiften för den missade kontrollen är befogad.
•
att Älvsby Folkhögskola anlitat ett certifierat företag och det borde vara
deras ansvar att skicka en certifierad person att utföra arbetet. Därför motsätter sig Älvsby Folkhögskola den delens av sanktionsavgiften.
Miljökontoret har varit i kontakt med Naturvårdsverket som är tydlig med att
det är företagets (Älvsby Folkhögskolas) ansvar att anlita ett företag som är
certifierat och se till att den som utför arbetet har ett personligt certifikat som
är aktuellt.
Lagstiftning
Krav på kontroll för läckage återfinns i artikel 3 punkt 2 Europaparlamentet
och Rådets förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser
(F-gasförordningen) samt förordningen om fluorerande växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen SFS 2007:846. För utrustning (aggregat) som innehåller 3 kg köldmedium eller mer (men mindre än 30 kg) gäller kravet på återkommande läckagekontroll en (1) gång per 12 månader.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2016-02-23

19(27)

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 19

Dnr 0007/16 – 406 forts

KYRKOHERDEN 7 - BESLUT OM MILJÖSANKTIONSAVGIFT ÄLVSBY FOLKHÖGSKOLA
Krav på att företag och personal ska vara certifierade återfinns i Rådets förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser artikel 5 punkt 1.
Om miljösanktionsavgifter
Enligt förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter 9 kap § 1 ska den
som inte uppfyller föreskrivna krav på kontrollintervall betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor.
Enligt 9 kap § 18 i ovanstående förordning ska den som inte uppfyller föreskrivna krav på certifiering (enligt 31 § i förordning 2007:846) betala en
miljösanktionsavgift med 10 000 kronor, om den som är skyldig att betala
avgiften är en juridisk person som inte är en ideell förening.
Miljö- och byggnämnden är enligt lag (Miljöbalken SFS 1998:808 kap 30)
skyldig att besluta om avgiften om den inte kan anses oskälig med hänsyn till
1. sjukdom som medför att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand
eller genom att uppdra till någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha
förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka,
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle
inträffa eller
4. att överträdelsen föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap miljöbalken.
Miljösanktionsavgiften ska tillfalla staten.
För att avgiften ska tas ut ska överträdelse objektivt kunna konstateras. Överträdelsen behöver dock inte ha skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Förslag till beslut
Med hänvisning till vad som sägs ovan bedömer miljö- och byggkontoret att
Älvsby Folkhögskola (organisationsnummer 898800-1205) ska betala miljösanktionsavgift enligt nedan:
• 5 000 kronor för att kontrollerna inte har utförts enligt föreskriven
kontrollintervall
• 10 000 kronor för att kontrollen inte utförts av en certifierad kontrollant
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2016-02-23
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 19

Dnr 0007/16 – 406 forts

KYRKOHERDEN 7 - BESLUT OM MILJÖSANKTIONSAVGIFT ÄLVSBY FOLKHÖGSKOLA
Miljö- och byggnämnden
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.
_____
Beslutet skickas till
Älvsby Folkhögskola, Nygrensvägen 28, 942 33 Älvsbyn

Hur man överklagar
Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut om miljösanktionsavgift ska
skriva till Mark- och miljödomstolen i Umeå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och
byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.
Överklagandet ska ha inkommit till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den
dag då ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den
ändring i beslutet som ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de
bevis som ni vill åberopa till stöd för er talan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

20(27)

PROTOKOLL
2016-02-23

21(27)

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 20

Dnr 0059/13 - 408

HÖKEN 2 - FÖRELÄGGANDE ATT ÅTGÄRDA BRISTER VID
SOLARIUM
0020/2016 HSK

Miljö- och byggnämndens beslut
Verksamhetsutövaren iShare AB, (556772-5196), föreläggs med stöd av 26 kap
9 § och 14 § miljöbalken, att i enlighet med 8 § Strålsäkerhetsmyndighetens
föreskrifter (SSMFS 2012:5), minska längsta möjliga soltid till 15 minuter.
Föreläggandet förenas med stöd av 3 § lagen om viten, med ett vite om 10 000
kronor om åtgärden inte är utförd senast den 30 april 2016.
_____
Sammanfattning av ärendet
Den 14 juni 2013 gjordes en inspektion på vid solarieanläggningen Sun Tan,
som drivs av iShare AB, där man konstaterade att
1. Längsta möjliga soltid på 15 minuter, enligt 8 § SSMFS 2012:5, överstegs i
samtliga solarium.
2. Varningstext för UV-strålning, enligt 7 § SSMFS 2012:5 med hänvisning
till bilaga 3, saknades vid samtliga solariebäddar.
3. Strålsäkerhetsmyndighetens råd och information med rubriken ”Råd för
att skydda din hälsa”, enligt 9 § SSMFS 2012:5, fanns inte anslaget i minst
format A3 vid varje solariebädd.
Den 16 juli 2013 gjordes en uppföljande inspektion där man konstaterade att
avvikelserna kvarstod. En ny inspektion gjordes oanmält 2015-01-21, där man
konstaterade att bristerna fortfarande inte åtgärdats.
Beslutsunderlag
Uppföljande inspektion 2013-07-16, dnr 2013-0344
Minnesanteckningar från inspektion 2015-01-21
Beredningens förslag till beslut
Verksamhetsutövaren iShare AB, (556772-5196), föreläggs att i enlighet med
8 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5), minska längsta
möjliga soltid till 15 minuter, samt i enlighet med 7 § och 9 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5), sätta upp varningstexter och råd
vid varje solariebädd.
Miljö- och byggnämnden
Miljöinspektör Amanda Johansson redogör för ärendet och meddelar att
punkterna 2 och 3 nu är åtgärdade i solariet.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2016-02-23

22(27)

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 20

Dnr 0059/13 – 408 forts

HÖKEN 2 - FÖRELÄGGANDE ATT ÅTGÄRDA BRISTER VID
SOLARIUM
Ordföranden föreslår att besluta enligt punkt 1 samt ett vite om 10 000 kronor
om inte längsta möjliga soltid är ändrad till 15 minuter senast den 30 april
2016. Nämnden bifaller förslagen.
_____

Beslutet skickas till
iShare AB, Björkgatan 23, 942 31 Älvsbyn

Hur man överklagar
Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i
Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.
Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag
då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i
beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni
vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2016-02-23

23(27)

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 21

Dnr 0012/16 - 409

VERKSAMHETSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-12-29 -- 2016-02-01
Miljö- och byggnämndens beslut
Lägga redovisningen till handlingarna.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggkontoret redovisar verksamheten inom tillsyns- och kontrollområdet för perioden 29 december 2015 t o m 1 februari 2016, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Lägga redovisningen till handlingarna.
Miljö- och byggnämnden
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2016-02-23

24(27)

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 22

Dnr 0057/13 - 446

AVATRÄSK 3:1 - FÖRELÄGGANDE OM ATT ÅTGÄRDA AVLOPPSANLÄGGNING
0308/2013 AVL

Miljö- och byggnämndens beslut
Med stöd av 26 kap 9 § och med hänvisning till 9 kap 7 § miljöbalken förelägga xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxx), ägare till fastigheten Avaträsk 3:1, att
senast 2016-06-30 anlägga en avloppsanläggning som uppfyller kraven på hög
skyddsnivå till bostadshuset på fastigheten Avaträsk 3:1.
Föreläggandet förenas med stöd av 26 kap 9 och 14 §§ miljöbalken och 3 §
lagen om viten, med ett vite på 100 000 kronor som ska betalas om åtgärden
inte är utförd senast 2016-06-30.
_____
Sammanfattning av ärendet
Det enskilda avloppet tillhörande fastigheten Avaträsk 3:1 inspekterades den
14 augusti 2012 och brister konstaterades vid inspektionen. På miljö- och
byggkontorets begäran inkom en åtgärdsplan 2013-05-07 där fastighetsägaren
uppgav att han hade för avsikt att installera en trekammarbrunn inom en
femårsperiod, senast 2018. Myndighetsnämnden beslutade 2013-08-22, § 76,
att inte godkänna tidplanen och angav i beslutet att avloppsanläggningen
skulle vara åtgärdad senast 2015-09-30.
Eftersom miljö- och byggkontoret inte har fått in någon ansökan om anläggande av nytt avlopp föreslås nämnden nu förelägga fastighetsägaren om att
senast 2016-06-30 anlägga en ny avloppsanläggning som uppfyller kraven för
hög skyddsnivå. Hög skyddsnivå innebär att anläggningen ska klara minst
90 % reduktion av organiska ämnen, minst 90 % reduktion av fosfor och
minst 50 % reduktion av kväve.
Bakgrund
Västra Muskusträsket tillhör Piteälvens avrinningssystem och fastigheten ligger
inom avrinningsområde till Natura 2000-området Piteälven med biflöden.
Västra Muskusträsket klassas som måttlig ekologisk status på grund av övergödning och når inte miljökvalitetsnormen som är god status. Inom Piteälvens
vattenområde gäller hög skyddsnivå enligt kommunens riktlinjer för enskilda
avlopp. Avloppsanordningen från fastigheten Avaträsk 3:1 ligger ca 100 meter
från Västra Muskusträsket och ungefär lika långt från närliggande Avan. Vid
en inventering som gjordes i oktober 2010 upptäcktes ett utsläpp av avloppsvatten i ett dike på andra sidan vägen som går genom fastigheten. Det förekom då klagomål om dålig lukt från avloppet. Avloppsanläggningen på fastigheten inspekterades den 14 augusti 2012. Vid inspektionen konstaterades att
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2016-02-23

25(27)

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 22

Dnr 0057/13 – 446 forts

AVATRÄSK 3:1 - FÖRELÄGGANDE OM ATT ÅTGÄRDA AVLOPPSANLÄGGNING
slamavskiljaren består av en enkammarbrunn och att ett efterföljande reningssteg saknades. Vid inspektionstillfället 2012 kunde inte utloppet från brunnen
hittas på grund av kraftig växtlighet.
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning
Enligt 2 kapitlet miljöbalken ska var och en som bedriver en verksamhet eller
vidtar en åtgärd se till att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppstår. Det är inte tillåtet att släppa ut orenat avloppsvatten från en enkammarbrunn till miljön. En enkammarbrunn har inte tillräcklig renande funktion. Orenat avloppsvatten som bidrar till övergödning och som kan medföra
en bakteriell påverkan på grund- och ytvatten sker från en enkammarbrunn.
Det är inte ovanligt att avloppsanläggningar som inte fungerar dessutom ger
upphov till dålig lukt.
Det har gått mer än tre år sedan fastighetsägaren uppmärksammades på att
anläggningen inte är godkänd. På grund av den nuvarande anläggningens
bristande rening och områdets höga naturvärden samt att Västra Muskusträsket inte har god status, bland annat med avseende på övergödning,
behöver avloppet åtgärdas snarast. Eftersom det är svårt att anlägga avlopp
under den kallaste årstiden bör installationen av anläggningen få utföras då
tjälfria förhållanden råder.
Ärendet med förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägaren.
Beredningens förslag till beslut
Med stöd av 26 kap 9 § och med hänvisning till 9 kap 7 § miljöbalken
förelägga xxxxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxx), ägare till fastigheten Avaträsk 3:1, att
senast 2016-06-30 anlägga en avloppsanläggning som uppfyller kraven på hög
skyddsnivå till bostadshuset på fastigheten Avaträsk 3:1.
Miljö- och byggnämnden
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget samt att även utdöma ett vite
på 100 000 kronor om åtgärden inte är utförd senast 2016-06-30. Nämnden
bifaller förslagen.
_____
Beslutet skickas till
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2016-02-23

26(27)

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 22

Dnr 0057/13 – 446 forts

AVATRÄSK 3:1 - FÖRELÄGGANDE OM ATT ÅTGÄRDA AVLOPPSANLÄGGNING

Hur man överklagar
Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i
Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.
Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den
dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den
ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis
som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2016-02-23

27(27)

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 23

Dnr 0006/16 - 460

LOKAL LIVSMEDELSKONTROLL 2015 - RAPPORT OM UTFÖRD
REVISION
Miljö- och byggnämndens beslut
Anta åtgärdsplan avseende livsmedelskontrollen, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen granskade 2015 miljö- och byggnämndens livsmedelskontroll.
Miljö- och byggchefen har gjort ett förslag till åtgärdsplan i bilaga till ärendet
som nämnden har att ta ställning till.
Förslag till beslut
Anta bilagd åtgärdsplan.
Miljö- och byggnämnden
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

