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§  93 

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

 

Beslut  

1. Dan Nilsson (S) utses till justerare. 

2. Justering sker 2015-12-07 kl. 15 hos Samhällsbyggnad stab. 

 

Ärendebeskrivning  

Nämndsekreteraren föreslår Dan Nilsson (S) som justerare och att justering sker 

den 7 december 2015 kl. 15.00 hos Samhällsbyggnad stab. 
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§  94 

Förvaltningschefen informerar  

Diarienr 15MTN33 
 

 

Ärendebeskrivning  

Förvaltningschef Thomas Sundqvist informerar kort om verksamheterna på 

Samhällsbyggnad. 
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§  95 

Sammanträdesplanering 2016  

Diarienr 15MTN86 
 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2016 

enligt bilaga. 

 

Ärendebeskrivning  

Ett förslag till sammanträdesdagar (nämnd och arbetsutskott) och beredningar för miljö- och 

tillsynsnämnden under 2016 redovisas i bilagan. Miljö- och tillsynsnämnden föreslås 

godkänna förslaget.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-11-26 § 72 

15MTN86-1 Sammanträdesplanering 2016 MTN 
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§  96 

Revidering av dokumenthanteringsplan - förslag till ändrad 

gallringsfrist för sop- och slamdispenser 
 

Diarienr 2015-000825 
 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner revidering i dokumenthanteringsplan enligt bilaga. 

 
Ärendebeskrivning 

Varje nämnd ska upprätta en dokumenthanterings- och gallringsplan som beskriver 

nämndens handlingar och hur dessa hanteras. Miljö- och tillsynsnämnden antog en sådan 

plan 2015-01-16, § 7. 

 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av gallringsfristen för sop- och 

slamdispenser i miljö- och tillsynsnämndens dokumenthanteringsplan. Revideringen innebär 

att gallringsfristen ändras från två år efter att sop- och/eller slamdispensen har upphört till att 

kunna gallras direkt efter att dispensen upphört. 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-11-26 § 73 

2015-000825-1 Inkommande skrivelse, bilaga 

 
 



 

Miljö- och tillsynsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-12-02 

7 (18) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  97 

Remiss - Ansökan om tillstånd för hamnverksamhet  

Diarienr 2015-000276 
 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden har inget att erinra mot det sökta tillståndet för hamnverksamhet 

på Sandholmen, fastigheten Sandholmen 7:1, under förutsättning att det säkerställs att 

störningar i form av buller, damning och liknande inte uppkommer. 

 

Miljö- och tillsynsnämndens anser att följande villkor ska ingå i tillståndet: 

 

1. Verksamheten – inbegripet åtgärder för att minska föroreningar och andra störningar 

för människor och miljö – ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad 

bolaget har uppgett eller åtagit sig i ärendet. 

 

2. Verksamheten ska bedrivas så att risken för störande damning och buller minimeras, 

både vad gäller hamnverksamheten samt tillhörande transporter. Uppkommer 

olägenheter från verksamheten ska åtgärder omedelbart vidtas för att avhjälpa 

problemen. 

 

3. Oljor, drivmedel och flytande kemiska produkter ska förvaras i ett tätt invallat 

utrymme. Invallningen ska rymma den maximala volymen flytande kemiska 

produkter i den största behållaren plus 10 % av den övriga volymen flytande kemiska 

produkter som förvaras inom respektive invallning. 

 

4. Farligt avfall som består av eller innehåller flytande hälso- eller miljöfarliga ämnen 

ska förvaras på en tät yta så att de farliga ämnena inte kan förorena mark, vatten eller 

luft och inte heller nå det kommunala spill- och dagvattennätet. 

 

5. Absorptionsmedel ska finnas lätt tillgängligt i anslutning till de platser där flytande 

farligt avfall och flytande kemiska produkter förvaras eller hanteras. 

 

6. Vid lossning och lastning över kaj ska åtgärder vidtas så att spill på kaj och i vattnet 

minimeras. Eventuellt spill av produkt eller avfall ska omgående samlas upp och tas 

omhand. 

 

7. Den ekvivalenta ljudnivån får, som riktvärde, utomhus vid bostäder inte överstiga 

50 dB(A) vardagar utom lördagar  kl. 06.00-18.00 

45 dB(A) lördagar, söndagar och helgdagar kl. 06.00-18.00 

45 dB(A) kvällstid   kl. 18.00-22.00 

40 dB(A) nattetid   kl. 22.00-06.00 

 

Momentana ljud nattetid får, som riktvärde, utomhus vid bostäder inte överstiga 55 

dB(A). 
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8. En anmälan ska göras till tillsynsmyndigheten i god tid innan verksamheten i sin 

helhet eller delar av denna upphör. Anmälan ska innehålla redovisning av hur 

eventuella förorenade områden ska efterbehandlas. 

 

9. Om annat gods i väsentlig mängd utöver det som beskrivits i ansökan hanteras i 

hamnen ska en anmälan om detta göras till tillsynsmyndigheten. Anmälan ska göras 

minst sex veckor före det att hanteringen av det nya godsslaget inleds. 

 

10. Ramarna för mellanlagringen vid hamnen måste förtydligas om vad som får 

mellanlagras, bland annat typ av avfall och mängder. 

 

Vidare anser miljö- och tillsynsnämnden att ett utredningsvillkor ska komma till. Bolaget ska 

utreda, redovisa och komma in med en tidsplan till miljöprövningsdelegationen med 

avseende på införande av hamnel.  

 
Ärendebeskrivning 

Miljö- och tillsynsnämnden har mottagit en tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken för 

yttrande. Kompletteringar till ansökan har även inkommit. Länsstyrelsen anhåller om 

synpunkter med anledning av ansökan senast den 26 november 2015. Begäran om förlängd 

remisstid har gjorts och beviljats till den 7 december 2015. Av yttrandet bör framgå om 

nämnden anser att ett tillstånd till verksamheten ska meddelas och i så fall vilka villkor som 

är nödvändiga. 

 

Marine Capital AB (nedan kallat bolaget) har ansökt om tillstånd till hamnverksamhet på 

fastigheten Sandholmen 7:1 i Piteå kommun. Verksamheten är tillståndspliktig enligt 24 kap 

1 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

 

I ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen framgår bland annat följande: 

Det har bedrivits hamnverksamhet vid Sandholmen i minst 150 år kopplat till sågverk och 

fartygsunderhåll. Det huvudsakliga godset som avses hanteras är importerad lövmassaved till 

Smurfit Kappa. Det kan även bli aktuellt med transporter av överstort och övertungt gods vid 

Sandholmen. Utskeppning av egenproducerade kranar är också en del av verksamheten. 

Bolaget bedömer att omfattningen av massaved ligger i nivån max 2-3 anlöp per vecka. Detta 

skulle betyda cirka 400 000 ton massaved per år. 

 

Bolaget har förslag på följande villkor: 

Verksamheten – inbegripet åtgärder för att minska föroreningar och andra störningar för 

människor och miljö – skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget har 

uppgett eller åtagit sig i ärendet. 

 
Information 

Förutom ansökan om tillstånd till hamnverksamhet har bolaget inkommit med ansökan till 

miljö- och tillsynsnämnden om dispens från strandskyddet (dnr 2015-849) och anmälan om 

uppläggning av muddermassor (dnr 2015-842) gällande farledsmuddring. Dessa ärenden 

kommer att hanteras separat. Miljö- och tillsynsnämnden kan komma att ha synpunkter på 

eventuella föroreningar i massorna som ska muddras. 
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En anmälan om vattenverksamhet har lämnats till Länsstyrelsen i Norrbottens län gällande 

farledsmuddringen och miljö- och tillsynsnämnden har fått anmälan på remiss (dnr 2015-

880).  

 
Motivering 

Miljö- och tillsynsnämnden anser att området för hamnverksamheten, både kajplatsen och 

upplagsområdet, är ianspråktaget eftersom det förekommit industriell verksamhet på 

Sandholmen under en längre tid. Det kommunala reningsverket har funnits på platsen sedan 

1970-talet och rederiverksamhet har funnits länge på Sandholmen. Miljö- och 

tillsynsnämnden anser därför att tillstånd till hamnverksamhet kan lämnas. Enheten för 

miljö- och hälsoskydd har samrått med naturvårdshandläggare på Fysisk planering och då 

framgick att hamnetableringen inte påverkar några stora naturvärden, varken på udden eller i 

vattnet. 

 

Vidare anser även miljö- och tillsynsnämnden att färre landtransporter genom Piteå via 

Timmerleden är positivt ur miljösynpunkt. 

 

Omfattningen avseende massaved till Smurfit Kappa bedöms av bolaget bli maximalt 2-3 

anlöp per vecka och avtransporten med lastbil kräver cirka 75 lastbilar per båt. Miljö- och 

tillsynsnämnden anser att närheten till E4 är positiv då transporterna på E4:an minskar risken 

för störningar längs mindre vägar. 

 

Det kommer även att lossas och mellanlagras vindkraftskomponenter som är både tunga och 

skrymmande. Vissa vindkraftskomponenter är för tunga för att kunna transporteras över 

Bergsviksbron. Detta medför att komponenterna inte kan lossas vid Piteå Hamn på 

Haraholmen, utan måste lossas på södra sidan av älven på Sandholmen. Miljö- och 

tillsynsnämnden konstaterar att det kommer att ske fler in- och uttransporter med lastbilar på 

Sandholmsvägen. Det måste därför säkerställas att närboende inte blir störda av buller, 

damning och liknande. 

 

Bolaget uppger att i normalfallet kommer all ved att direkttransporteras till fabrik varför 

någon mellanlagring av ved inte är aktuell. Miljö- och tillsynsnämnden anser dock att 

problem med transporter eller liknande kan uppstå och då kan massaved behöva lagras på 

Sandholmen under en kortare tid. Miljö- och tillsynsnämnden anser därför att ramarna för 

mellanlagringen måste förtydligas om vad som får mellanlagras, bland annat typ av avfall 

och mängder.  

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-11-26 § 74 

15ECOS276-9 Karta Sandholmen 7:1 

15ECOS276-10 Ansökan med kompletteringar 

15ECOS276-11 Miljökonsekvensbeskrivning med kartor 
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§  98 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 

Remidjen Restaurang AB 
 

Diarienr 15MTN87 
 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan för Remidjen Restaurang AB, 

organisationsnummer 556946-1360, om att få servera starköl, vin, sprit och andra jästa 

alkoholdrycker till allmänheten på markerad serveringsyta enligt ritning. 

 

Serveringstillståndet gäller dagligen 11:00 – 01:00. 

 

Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 8 kap. 2 § alkohollagen (SFS 

2010:1622). 

 

Ärendebeskrivning  

Remidjen Restaurang AB, organisationsnummer 556946-1360, och bolagets nya ägare har 

inkommit med ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten med servering 

av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker. Enligt ritning avser ansökan 

serveringsyta i Remidjen Restaurang AB:s lokal med uteplats på Sundsgatan 41 i Piteå. 

Sökande vill att serveringstillståndet ska gälla dagligen kl. 11.00 – 01.00. 

 

Enligt alkohollagen 8 kap. 12 § får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han 

eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i 

övrigt är lämplig att bedriva verksamheten, samt att verksamheten kommer att bedrivas i 

enlighet med de krav som ställs i denna lag. 

 

Motivering 

Bolaget och personer med betydande inflytande i bolaget är prövade hos skattemyndigheten, 

kronofogdemyndigheten och polismyndigheten. Det förekommer inget i dessa yttranden som 

negativt påverkar prövade personers lämplighet att inneha serveringstillstånd. Finansiering är 

visad och styrkt. Bolaget är arbetsgivar- och momsregistrerat samt har F-skatt.  

 

Serveringsstället uppfyller kraven om kök enligt 8 kap 15 § alkohollagen. Köket är 

registrerat som restaurangkök. Sökande erbjuder en godkänd meny. Lokalens belägenhet 

utgör ur ordnings- och störningssynpunkt inget hinder för det sökta tillståndet.  

 

Sökanden har avlagt prov mot Folkhälsomyndigheten med godkänt resultat för att visa att 

han har tillräckliga kunskaper om alkohollagstiftningen. 

 

Lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap ska 

vara lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt, enligt alkohollagen 8 kap 16 §. Enligt 

räddningstjänsten uppfyller serveringstället dessa krav.  
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-11-26 § 75 

15MTN87-2 Ansökan 

15MTN87-3 Ritning 
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§  101 

Kopparnäs 26:1 och 8:26, Yttrande över ansökan om tillstånd enligt 

miljöbalken för täkt av morän i Piteå kommun 
 

Diarienr 2014-000832 
 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden tillstyrker AB Berggren och Bergmans täktansökan på 

fastigheten Kopparnäs 26:1 och 8:26. 

 
Ärendebeskrivning 

AB Berggren och Bergman har sedan 2006 tillstånd att bedriva täktverksamhet på 

fastigheterna Kopparnäs 26:1 och 8:26 i Piteå kommun. Inom brytningsområdet har de 

tillstånd att ta ut högst 49 900 ton morän. Tillståndet omfattar också uppställning och drift av 

kross- och sorteringsverk. Tillståndet är giltigt till och med den 31 december 2014. 

 

Sedan det nuvarande tillståndet togs i bruk har endast 4 836 ton morän av tillståndsgivna  

49 900 ton brutits och bolaget söker därför förnyelse av tillståndet för att kunna bryta 

resterande mängd. Bolaget ansöker om brytning av totalt 41 464 ton morän med ett årligt 

maximalt uttag om 24 900 ton. Ansökan avser en period om 10 år. Bolaget anger också att 

uttaget kan bli mindre och att täkten kan avslutas tidigare. 

 
Motivering 

Miljö- och tillsynsnämnden i Piteå kommun har inget att erinra avseende nytt tillstånd för 

täktverksamheten. Täkten har funnits sedan 1970-talet och medför ingen påtaglig störning 

för boende eller miljön. Naturvärden som kan påverkas negativt av verksamheten är inte 

kända i täktens närhet. 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-11-26 § 76 

14ECOS832-9 Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning 
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§  99 

Månadsbokslut  

Diarienr 15MSN8 
 

 

Beslut 

Månadsrapport för oktober 2015 läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning  

Månadsrapport för oktober 2015 presenteras för nämndens kännedom. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-12-02 § 77 

15MTN8-9 Månadsrapport oktober (Analystext MTN oktober 2015) 

15MTN8-10 Ekonomitabell jan-okt 2015 MTN 
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§  100 

Informationsärenden  

Diarienr 15MSN3 
 

 

Ärendebeskrivning  

 Information från miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Ulf Isaksson och Lisa 

Sandström om enhetens hälsoskyddsarbete. 

 Information om livsmedelskontrollens resultat under Piteå dansar och ler (PDOL). 

 Fyrkantsmöte 2015-12-11, bland annat om övergödning av sjöar, länsstyrelsens 

remisstider, behovsutredningar och tillsynsplaner. 

 Förvaltningens arbete med att ta fram lokala föreskrifter för människors hälsa och 

miljö har påbörjats. Arbetsplanen är att kommunfullmäktige ska kunna fastställa 

föreskrifterna 2016-04-18. 

 Information om uppföljning av hälsoskyddsbristerna i Piteå kommuns skolor. 

 Information om kommande ärende och utdelning av beslutsunderlag. 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 

1. bedöma vilket beslutsunderlag i vindkraftärendet som ska delas ut och se till att detta 

sker i rimlig tid innan nästa sammanträde. 

2. vid sammanträdet 2015-01-19 informera om vilken uppföljning som gjorts i 

alkoholtillståndsärendet för Halloweenpartyt i Mässhallen. 

 

Bilagor 

15MTN3-4 Information om hälsoskyddstillsyn 
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§  102 

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 2015-11-26 § 79 

15MTN78-3  Beslut tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, Mässhallen 

(Rivierahallen), Show med Måns Zelmerlöv 

15MTN79-3  Beslut tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, Mässhallen 

(Rivierahallen), Halloweenparty 

15MTN85-2   Beslut tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker för slutet sällskap för  

 PRO Norrfjärden 

15MTN75-2 Beslut serveringstillstånd vid enstaka tillfälle/period till slutet sällskap, 

ABB, 2015-08-28 

15MTN89-1 Beslut tillfälligt serveringstillstånd Folkets hus Norrfjärden 

15MTN90-2 Beslut tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, Afterski Team 

Norrland AB, filmlanseringsfest Norrmalmia Foajé 2015-11-07 

15MTN93-2 Beslut tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, Great Gig 2015-11-

21, Norrmalmia sporthall, Carne Grill AB 

15MTN98-1 På egen begäran återkallelse av stadigvarande tillstånd till allmänheten för 

Camp Fagervik Piteå 

15MTN1-22 Delegationslista yttranden till Lotteriinspektionen, Ingbritt Dahlqvist 

15MTN1-23 Delegationsbeslut ECOS 151010–151120 
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§  103 

Delgivningsärenden  

Diarienr 15MSN4 
 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning  

Anmäls för miljö- och tillsynsnämndens kännedom enligt nedan: 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-11-26 § 80 

15MTN4-37   Från Boverket: Viktig information om prövningen av små avlopp!  

15MTN4-38   Yttrande till föreläggande i M 415-14, Rosviks småbåtshamn 

15MTN4-39   Mål M 527-99, domare 2:1, SCA Munksund AB angående tillstånd till 

                       tillfällig ökning av produktion av sulfatmassa respektive uppskjutna frågor i 

                       tillstånd enligt miljöskyddslagen 

15MTN4-40   Mål M 1512-15, domare 2:1, SCA Munksund AB angående tillstånd till 

                       tillfällig ökning av produktion av sulfatmassa respektive uppskjutna frågor  

                       tillstånd enligt miljöskyddslagen 

15MTN4-41   Munksunds bruk, kallelse till huvudförhandling VB: M 1512-15, M 527-99  

15MTN4-42   Tjänsteskrivelse kontroll av nya styrelsemedlemmar samt alkoholansvarig 

                       person på Kårhuset, Piteå 

15MTN4-43   Folkhälsomyndighetens rapport om inomhusmiljö i skolan  

15MTN4-44   Tillstånd till täktverksamhet inom fastigheten Altergård 1:9 

15MTN4-45   Tillsyn av livsmedelshanteringen under PDOL 2015 

15MTN4-46   Provtagning mjukglass/kulglass 2015 

15MTN4-48   Delgivningar ECOS 151010–151120 

15MTN4-49   Rapport 2015/48 PITEÅ Kartering av luftkvaliteten i Norrbottens län 

15MTN4-50   Rapport 2015/37 LÄNET Kartering av luftkvaliteten i Norrbottens län 
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§  104 

Delgivningsärenden - protokoll  

Diarienr 15MSN5 
 

 

Beslut 

Nedanstående delgivningar läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning  

Delgivningar av protokoll anmäls för miljö- och tillsynsnämndens kännedom enligt nedan. 

 

Beslutsunderlag 

- Arbetsutskottets protokoll 2015-11-26 § 81 

- Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 278 Uppföljning av handlingsprogram för 

förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor 2014 

- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 271 Fastställande av verksamhetsplan (VEP) 

2016 - 2018 samt kommunal skattesats för år 2016 

- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 273 Ändring av taxor samt nya taxor 

gällande för miljö- och tillsynsnämnden från och med 2016 

- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 274 Ändring av taxa inom 

alkohollagstiftningens område från och med 2016 

- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 285 Svar på motion (SLP) om åtgärdande av 

Norrfjärdens återvinningsstation 

- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 291 Avsägelse av uppdrag som ledamot i 

miljö- och tillsynsnämnden 

- Protokollsutdrag Miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskott § 82 Uppdrag översyn av 

regler för alkoholhandläggning 
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§  105 

Övriga frågor  

Diarienr 15MSN2 
 

Tack! 

Ordförande Bengt Ek (S) önskar alla en god jul och ett gott nytt år och tackar för det gångna 

året. 
 

 

 

 

 

 

 


