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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-09-04 

Anslags uppsättande 2015-09-15 Anslags nedtagande 2015-10-07 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnad stab 

  

Underskrift/anslaget av 
Ulla-Stina Fredman 

 

Plats och tid Stadshuset Fyrkanten 2015-09-04 kl 09:00 

  

Beslutande Bengt Ek (S), ordförande 

Stig Sjölund (V), vice ordförande 

Beatrice Åström (S) 

Jonas Vikström (S) 

Margit Johansson (S) 

Lennart Sundberg (S) 

Catrin Gisslin (MP) 

Håkan Johansson (M) 

Jeanette Åström (NS) 

Ivar Gustafsson (FP) 

Allan Samuelsson (C) 

  

Övriga deltagare Thomas Sundqvist, förvaltningschef Samhällsbyggnad 

Johan Wirtala, avdelningschef Fysisk planering 

Kommunrevisorerna Anders Berg, Göran Eriksson, Monika 

Lundström, Hans Lundström, Gunnar Plym Forshell § 70  

Frida Åkerström, utredare Samhällsbyggnad stab, § 71 

Leif Wågman, kvalitetssamordnare Samhällsbyggnad stab, § 74 

Ulla-Stina Fredman, sekreterare 

  

Utses att justera 

 

Catrin Gisslin 

Justeringens tid och plats Samhällsbyggnad stab 2015-09-15 kl 15:00 

  Paragrafer 68-79 

Sekreterare 

 

 

Ulla-Stina Fredman  

Ordförande 

 

 

Bengt Ek  

Justerande Catrin Gisslin  
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§  68 

Val av justerare samt tid och plats för justering 
Diarienr 15MTN32 

 

Beslut  

1. Catrin Gisslin utses till justerare 

2. Justering genomförs 2015-09-14 kl 15:00 hos Samhällsbyggnad stab 
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§  69 

Förvaltningschefen informerar  

Diarienr 15MTN33 
 

 

Ärendebeskrivning  

Förvaltningschef Thomas Sundqvist informerar kort om verksamheterna på 

Samhällsbyggnad. 
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§  70 

Revisorerna besöker nämnden  

Diarienr 15MTN77 
 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunallagen (KL 9 kap) och god revisionssed anger att revisorerna skall granska all 

verksamhet årligen. 

 

För att tillgodose detta krav granskar revisorerna hur nämnder och styrelser arbetar för att 

säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 

bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 

Revisorerna besöker därför miljö- och tillsynsnämnden den 4 september. Syftet med 

träffarna är att i dialog med nämndens ledamöter och ersättare, diskutera nämndens arbete 

med styrning, uppföljning och kontroll. Revisionens frågor diskuteras muntligt. 

 

En sammanfattning av revisorernas synpunkter kommer skriftligt till nämnden och tas 

därefter upp i nämndsammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

15MTN77-1 Gemensamma frågor/diskussionsområden 2015 
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§  71 

Internkontrollplan  

Diarienr 15MTN28 
 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner förslag till Internkontrollplan för år 2015. 

 

Ärendebeskrivning  

Nämnderna ska, enligt kommunallagen (1991:900) 6 kap. 7 §, var och en inom sitt område se 

till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 

samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  

 

Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 

bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

 

Enligt Policy för intern kontroll och styrning i Piteå kommun (KF 2015-02-16, § 6) ska 

nämnden, en gång per år, fastställa en internkontrollplan för kommande verksamhetsår. 

Internkontrollplanen och uppföljningen av densamma ligger sedan till grund för nämndens 

beslut gällande om den interna kontrollen anses vara tillräcklig. Detta beslut tas i samband 

med årsredovisningen. 
 

Beslutsunderlag 

15MTN28-2 Förslag till internkontrollplan 2015 
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§  72 

Yttrande angående tillfällig produktionsökning av sulfatmassa SCA 

Munksund 
 

Diarienr 2015-000569 
 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden har inget att erinra mot SCA Munksunds ansökan om tillstånd att 

tillverka högst 295 000 ton sulfatmassa per år till och med utgången av 2018. 

 

 

 
Ärendebeskrivning  

SCA Munksund (bolaget) har tillstånd för en högsta årlig produktion av 420 000 ton 

kraftliner, 265 000 ton sulfatmassa, varav 100 000 ton blekt massa, samt 130 000 ton 

returfibermassa. 

 

Bolaget ansöker nu om tillstånd att tillverka högst 295 000 ton sulfatmassa per år till och 

med utgången av 2018. 

 

Bolaget anger att det är tekniskt möjligt att tillverka 295 000 ton sulfatmassa i befintliga 

anläggningar. Grundtillståndet är således den enda begränsningen för möjligheten att 

genomföra planerna. Bolaget uppger att efter utgången av treårsperioden (2015 – 2018) 

kommer bolaget sannolikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken till en permanent 

produktionsökning av såväl liner som sulfatmassa och returfibermassa. 

 

 
Motivering 

Länsstyrelsen i Norrbottens län är tillsynsmyndighet för bolaget.  

 

Miljö- och tillsynsnämnden har på ett samrådsmöte (telefonmöte den 12 juni 2015) fått 

lämna synpunkter för denna planerade produktionsökning. Under detta samrådsmöte 

informerades bolaget om att de miljöfrågor som kommunen, via Miljö- och tillsynsnämnden, 

särskilt bevakar är buller, damning, och transporter (särskilt nedskräpningsaspekten) samt 

luktpåverkan från verksamheten. 

 

Bolaget har i tillhörande tillståndsansökan samt miljökonsekvensbeskrivning redovisat hur 

dessa ovanstående frågor påverkas av produktionsökningen. 

 

Bolaget menar att den ansökta produktionsökningen inte innebär någon förändring av det 

befintliga systemet för förbränning av illaluktande gaser och att någon ökning av 

luktproblem från fabriken inte förutses. 

 

Bolagets bedömning är att befintliga bullernivåer till bebyggelse inte kommer att öka. 

Vidare bedömer bolaget att det totala antalet lastbilstransporter på allmän väg, för den 

ansökta produktionen, kan förväntas vara konstant eller minska något. Samt att de för att 

förebygga nedskräpning vid allmänna vägar regelbundet informerar leverantörer om vikten 
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av att förebygga nedskräpning t ex genom att transporterna hålls täckta när 

damning/nedskräpning kan befaras. 

 

 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 51 

15ECOS569-4 Bolagets tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

Miljö- och tillsynsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-09-04 

9 (16) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  73 

Remiss - yttrande tidigt samråd gällande bergtäktsverksamhet 

Kilbergsheden 1:2 
 

Diarienr 2015-000351 
 

 

 

Beslut 

Miljö och tillsynsnämnden tillstyrker Svevind ABs täktansökan på rubricerad fastighet med 

tillägg om tidsbegränsning av tillståndet. 

 

 

 
Ärendebeskrivning samt motivering till beslutet 

Svevind AB har sedan 2012-04-23 ett tillstånd för täkt av 139 000 ton morän och 60 000 ton 

berg på fastigheten Kilbergsheden 1:2. Tillståndet har gått ut eftersom verksamheten inte 

startats innan igångsättningstidens slutdatum, 31 mars 2015. Bolaget har till Länsstyrelsen i 

Norrbotten lämnat in en ny ansökan om täktverksamhet på samma fastighet. Ansökan är 

identisk med tidigare tillstånd förutom att bolaget inte vill ha ett stoppdatum för täktens 

verksamhet. Bolaget vill utan tidsgräns kunna använda täkten tills allt tillståndsgivet material 

utbrutits. 

 

Piteå kommun har inget att erinra avseende nytt tillstånd för täktverksamheten men anser att 

tillståndet skall omfatta både ett slutdatum för verksamheten och ett senaste datum för 

igångsättning av verksamheten. Eftersom syftet med täkten är att försörja Svevinds 

vindkraftsparker med material bör dessa datum vara anpassade till den ungefärliga tiden för 

bygg och anläggningsarbeten i Vindkraftsparken. 

 

 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 52 

Bolagets inskickade tillståndsansökan med tillhörande handlingar 
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§  74 

 

Delårsbokslut 
 

Diarienr 15MSN8 
 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner upprättat förslag till delårsbokslut 2015. Ett 

nollresultat för året kan uppnås om samtliga externa kostnader stryks under resten av året. Ett 

alternativ är att ställa in ett nämndsmöte under hösten. Oavsett valt alternativ är målet att 

uppnå nollresultat. 

 

Ärendebeskrivning  

Nämnden har god måluppfyllelse för ekonomimålen. Resultatet för perioden visar ett 

underskott på 0,1 mkr och en årsprognos som visar nollresultat. 

  

Underskottet beror främst på ökade kostnader för nämnd samt för alkoholtillstånd. Ett 

nollresultat för året kan uppnås om samtliga externa kostnader stryks under resten av året. Ett 

alternativ är att ställa in ett nämndsmöte under hösten. Oavsett valt alternativ är målet att 

uppnå nollresultat en stor utmaning, som förutsätter att inte några oförutsägbara händelser 

sker under hösten. 

  

Nämnden har inga egna anställda, utan köper tjänster av Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Samhällsbyggnad har upprättat förslag till delårsbokslut augusti 2015 och föreslår miljö- och 

tillsynsnämnden godkänna förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

15MTN8-6 Delårsbokslut 
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§  75 

Ansökan tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 

Kongressfoajén, Piteå Havsbad, Lounge 2015-10-31 
 

Diarienr 15MTN80 
 

 

Beslut 

Miljö och tillsynsnämnden beviljar ansökan för Pite Havsbad AB om serveringstillstånd till 

allmänheten enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) att få servera starköl, vin, 

spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid Pite Havsbad AB enligt ritning 2015-10-31, 
00.00 – 05.00. 

 

Ärendebeskrivning 

Pite Havsbad ansöker om tillfälligt serveringstillstånd 2015-10-31 kl 00.00 – 05.00, för en 

efterfest i foajén till kongresshallen. Där kommer artister som uppträtt i mässhallen under 

kvällen, I´m Orenge, med Cleo, Albin Myers, Annie V, DJ, tillsammans med inbjudna gäster 

erbjudas efterfest från 00.00 – 05.00. Pite Havsbad kommer att erbjuda nattmeny. 

 

Vid prövning av serveringstidens längd har hälsoskydd och polismyndigetens bedömning av 

risk för störda grannar och ordning stor betydelse och ska beaktas vid prövningen. När det 

gäller ansökan om förlängd serveringstid, bedöms varje enskilt ärende huruvida detta kan 

befaras medföra alkoholpolitiska olägenheter.  

 

Polismyndigheten och hälsoskydd är tillfrågade och bedömer att risken för störda grannar 

och ordning är liten. Samhällsbyggnad bedömer att detta ärende kan beviljas öppettid till 

05.00 då det är ett enstaka arrangemang och att risk störningar är väldigt liten. 

 

Beslutsunderlag 

15MTN80-2 Utredning Pite Havsbad AB 
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§  76 

Delegationsbeslut  

Diarienr 15MSN1 
 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 

 

Ärendebeskrivning  

Förvaltningen Samhällsbyggnad samt i vissa fall nämndens ordförande har i enlighet med sin 

delegationsrätt och under vissa förutsättningar, lämnat tillstånd/godkännande, beviljat 

respektive avslagit ansökningar och avgivit yttranden inom nedanstående verksamheter: 

 

Avlopp 

Slam, sopor 

Livsmedel 

Serveringstillstånd 

Övriga yttranden och tillstånd 

 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 53 

15MTN1-13 Delegationsbeslut Ecos 150603--150819 

15MTN1-14 Delegationsbeslut ByggR 150603--150819  

15MTN39 Delegationsbeslut tillfälligt serveringstillstånd till Allmänheten för Pite 

Havsbad AB, Strandfyren  

15MTN55 Yttrande gällande tillstånd till spel enligt lagen (1982:636) om 

 anordnande av visst automatspel, DH kök & bar AB 

15MTN57-5 Yttrande gällande tillstånd till spel på värdeautomater på spelplatsen 

 O´Learys, Piteå 

15MTN57-8 Yttrande gällande tillstånd till restaurangkasinospel O´Learys  

15MTN53 Delegationsbeslut tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till  

 allmänheten för funktionärsfest, Summergames, Furuborg Piteå 

15MTN48 Delegationsbeslut tillfälligt serveringstillstånd under PDOL 2015 för 

Tony Martin AB 

15MTN48 Delegationsbeslut förändring av tillfälligt serveringstillstånd Tony Martin 

AB 

15MTN49 Delegationsbeslut tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten i PDOL 

 tältet 

15MTN50 Delegationsbeslut tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för  

 Afterskii Team i Norrland AB 

15MTN58 Delegationsbeslut stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten   

 Adana kebab bar, Piteå 

15MTN51 Delegationsbeslut tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 

 Vid dragracing i Långnäs, för Karls Källa i Piteå AB 

15MTN54 Delegationsbeslut tillfälligt serveringstillstånd uteservering under PDOL, 
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 Karls Källa i Piteå AB 

15MTN59 Delegationsbeslut förändring av serveringstillstånd O´Learys 

15MTN63 Delegationsbeslut förändring tillfälligt serveringstillstånd Diggeloo 2015, 

Pite Havsbad 

15MTN68 Delegationsbeslut tillfällig förändring av öppettid, Doktorsvillan 

15MTN69 Delegationsbeslut tillstånd till restaurangkasinospel Kitteltältet PDOL 

15MTN70 Delegationsbeslut tillstånd till restaurangkasinospel PDOL-tältet 

15MTN62 Delegationsbeslut serveringstillstånd vid enstaka tillfälle/period till slutet 

 sällskap Svensby SK 

15MTN73 Delegationsbeslut serveringstillstånd vid enstaka tillfälle/period till slutet 

sällskap Stormyrberget, Lidret 
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§  77 

Delgivningsärenden  

Diarienr 15MSN4 
 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 

 

Ärendebeskrivning  

Handlingarna anmäls för miljö- och tillsynsnämndens kännedom enligt nedan. 

 

Beslutsunderlag 

 Skrivelse mark- och miljödomstolen ang överklagande av Länsstyrelsen Norrbottens 

beslut 2014-05-20, dnr 551-3836-13, avseende tillstånd att uppföra och driva upp till 

440 vindkraftverk inom Etapp 2  

 Hantering av riksintressen för totalförsvarets militära del vid Sveriges kommunder 

 Högsta förvaltningsdomstolens beslut prövningstillstånd Vindbruksplan, mål nr 

2158-15 

 Inbjudan till WWFs Earth Hour City Challenge 2016  

 Protokoll M 415-14 muddring inseglingsrännan till Rosviks småbåtshamn 

 Tjänsteanteckning M 415-14 muddring Rosviks småbåtshamn 

 Slutligt beslut M 525-15 tillstånd till täktverksamhet Svevind AB 

 Dom i mål nr 2742-14 tillstånd till täktverksamhet BDX företagen 

 Rapport Hälsa på lika villkor 
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§  78 

Informationsärenden  

Diarienr 15MSN3 
 

 

 

Ärendebeskrivning  

Information om livsmedelskontroll bodläggs till nästa sammanträde 

Ordförande Bengt Ek informerar: 

 Allt har fungerat bra under Piteå dansar och ler (PDOL) 

 Anmälan om förorening i Mjösjön 

 Bullerproblem Svensbyliden. Föreningen hanterar själva bullermätningar. 

 Störande gatumusik i centrala Piteå.  

 

Förvaltningschef Thomas Sundqvist informerar om Västra kajen.  
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§  79 

Övriga frågor  

Diarienr 15MSN2 
 

 

1. Ledamot Catrin Gisslin (Mp) önskar utbildning/information till politiker om buller 

på nämndsammanträde. 

 

2. Ordförande Bengt Ek väcker fråga om lokal ordningstadga som kan reglera störande 

musik. 
 

Beslut: 

Nämnden uppdrar till förvaltningen att komma med ett förslag till ordningstadga. 

 

3. Kommunen kommer att söka eget bygglov för att återställa återvinningsstation på 

Strandbacka. 
 

Beslut: 

Nämnden beslutar att ordförande Bengt Ek ska skriva under delegationsbeslut för 

ansökan om bygglov enligt punkt 3 i delegationsordningen gällande brådskande 

ärende. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


