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§ 56 
 

Förvaltningschefen informerar 

Diarienr 16MTN2 

 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Thomas Sundqvist och enhetschef Mikael Ferm informerar kort om 

verksamheterna inom samhällsbyggnad. 
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§ 57 
 

VEP 2017-2019 

Diarienr 16MTN38 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden antar förvaltningens förslag till VEP 2017 – 2019 enligt bilaga 

16MTN38-1. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad har upprättat förslag till verksamhetsplanering VEP 2017 – 2019 och 

föreslår att miljö- och tillsynsnämnden godkänner förslaget. 

 
Beslutsunderlag 

 VEP MTN 2016-04-14 
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§ 58 
 

Månadsbokslut 

Diarienr 16MTN5 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger månadsrapport för januari-mars 2016 till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Månadsrapport för januari till mars 2016 presenteras för nämndens kännedom. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsuppföljning MTN jan-mars 
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§ 59 
 

Remiss om omorganisation inom Samhällsbyggnad 

Diarienr 16MTN40 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden tillstyrker förslaget till omorganisation av förvaltningen 

Samhällsbyggnad. 

 
Ärendebeskrivning 

Under det senaste året har flyktingmottagningen ökat omfattande i Sverige och även i Piteå. 

Under hösten 2015 har enheten Flyktingmottagning, som idag är en del av avdelningen 

Kompetensförsörjning, starkt utökat sin omfattning avseende personalstyrka, verksamhet och 

ekonomi. Bedömningen görs att flyktingmottagning även framöver kommer att vara en 

mycket stor del av förvaltningens helhet. 

  

I nuvarande organisation finns tydliga utmaningar kring arbetsmiljöfrågor på ledningsnivå 

och vilket fokus de olika sakområdena får. För att kunna möta denna samhällsförändring så 

behövs en översyn göras av förvaltningens organisation. 

  

I nämndens reglemente anges det att samråd ska ske med miljö- och tillsynsnämnden samt 

kommunstyrelsen inför förändringar i samhällsbyggnadsförvaltningens organisation. För att 

kunna hålla tidplan och införa ny organisation från halvårsskiftet så har remiss skickats till 

dessa nämnder den 15 mars. Samhällsbyggnadsnämnden har 2016-03-17 § 34 fastställt 

tidplan. 

  

Målet är att samhällsbyggnadsnämnden kan ta beslut om ny organisation vid sammanträdet 

den 8 juni och att den kan träda i kraft den 1 juli 2016. 

 
Beslutsunderlag 

 16MTN40-2 Tidplan omorganisation ledning och styrning Kompetensförsörjning 

 16MTN40-3 Risk- och konsekvensanalys av förändrad organisation 
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§ 60 
 

Arkivansvarig för Miljö- och tillsynsnämnden 

Diarienr 16MTN37 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden utser nämndsekreterare Maria Burström till arkivansvarig för 

Miljö- och tillsynsnämnden. 

  

 
Ärendebeskrivning 

Varje nämnd/styrelse ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som 

framgår i §§ 4-8 av arkivreglemente för Piteå kommun. 

  

Hos varje nämnd/styrelse ska det finnas arkivansvarig och arkivredogörelse för fullgörande av 

arkivuppgifter hos nämnden/styrelsen. 

  

Yrkanden 

Ivar Gustafsson (L) och Jonas Vikström (S) yrkar bifall till förslaget. 

 
Beslutsunderlag 

 16MTN37-1 Arkivreglemente för Piteå kommun 
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§ 61 
 

Förändring av arvode för vice ordförande i miljö- och 

tillsynsnämnden 

Diarienr 16MTN39 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar att: 

1. dra in det begränsade årsarvodet för ordförande i nämnden. 

2. årsarvodet istället ska utgå till vice ordförande som sedan i januari regelmässigt 

tjänstgör i ordförandes ställe. 

3. årsarvodet utgår till vice ordförande tills ordförande är tillbaka i sin funktion eller tills 

ny ordförande utses. 

 
Ärendebeskrivning 

Ordförande för miljö- och tillsynsnämnden har på grund av sjukdom inte kunnat fullgöra sitt 

uppdrag i nämnden sedan årsskiftet. 

  

Enligt sidan 7 i ”Bestämmelser om ersättning till Piteå kommuns förtroendevalda”, under 

rubriken ”Bestämmelser vid sjukdom”, anges följande: ”Om förtroendevald som innehar 

begränsat årsarvode till följd av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag 

för en längre tid, får respektive nämnd besluta att det begränsade årsarvodet dras in och i 

stället utgår till den som regelmässigt tjänstgör i hans/hennes ställe”. 

  

Miljö- och tillsynsnämnden bedömer att det är rimligt att ordförandes fasta arvode ska utgå 

till vice ordförande eftersom han sedan i januari 2016 regelmässigt tjänstgör som ordförande. 

  

Yrkanden 

Ivar Gustafsson (L) yrkar bifall till förslaget. 
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§ 62 
 

Revidering av delegationsbestämmelser för Miljö- och 

tillsynsnämnden 

Diarienr 2016-000292 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden ändrar delegationsbestämmelserna för Miljö- och 

tillsynsnämnden enligt nedanstående. 

  

Förvaltningslagen (1986:223) 
Nya lydelser: 

24 § Avvisa för sent inkommet överklagande. 

Ord: Avdelningschef Fysisk planering, eller enhetschef Miljö och hälsa 

Ers: Miljöinspektör, miljöhandläggare, livsmedelsinspektör 

  

25 § Pröva om överklagande inkommit i rätt tid och besluta att överlämna skrivelsen och 

övriga handlingar i ärendet till den myndighet som skall pröva överklagandet för ej avvisat 

överklagande. 

Ord: Avdelningschef Fysisk planering, eller enhetschef Miljö och hälsa 

Ers: Miljöinspektör, miljöhandläggare, livsmedelsinspektör 

  

Tillsyn, 26 kap Miljöbalken (1998:808) 
Ny lydelse: 

9 § MB Besluta om förelägganden eller förbud utan vite i ärenden som nämnden ansvarar för 

Ord: Enhetschef Miljö och hälsa, miljöinspektör, miljöhandläggare, livsmedelsinspektör 

Ers: Avdelningschef Fysisk planering 

  

 
Ärendebeskrivning 

Enheten för miljö- och hälsoskydd konstaterar ett behov av att förändra delegations-

förteckningen på tre punkter för att kunna effektivisera det löpande arbetet. Nuvarande 

delegationsförteckning för Miljö- och tillsynsnämnden är fastställd 2015-01-16. 

  

Miljö- och hälsoskydd föreslår följande förändringar: 

  

2. Förvaltningslagen (1986:223) 
Nuvarande lydelse: 

24 § Avvisa för sent inkommet överklagande. 

Ord: Respektive avdelningschef, var och en inom sitt ansvarsområde 

Ers: Respektive enhetschef, var och en inom sitt ansvarsområde 

  

Ny lydelse: 

24 § Avvisa för sent inkommet överklagande. 

Ord: Avdelningschef Fysisk planering, eller enhetschef Miljö- och hälsoskydd 

Ers: Miljöinspektör, miljöhandläggare, livsmedelsinspektör 
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Nuvarande lydelse: 

25 § Pröva om överklagande inkommit i rätt tid och besluta att överlämna skrivelsen och 

övriga handlingar i ärendet till den myndighet som skall pröva överklagandet för ej avvisat 

överklagande. 

Ord: Respektive avdelningschef, var och en inom sitt ansvarsområde 

Ers: Respektive enhetschef, var och en inom sitt ansvarsområde 

  

Ny lydelse: 

25 § Pröva om överklagande inkommit i rätt tid och besluta att överlämna skrivelsen och 

övriga handlingar i ärendet till den myndighet som skall pröva överklagandet för ej avvisat 

överklagande. 

Ord: Avdelningschef Fysisk planering, eller enhetschef Miljö- och hälsoskydd 

Ers: Miljöinspektör, miljöhandläggare, livsmedelsinspektör 

  

Tillsyn, 26 kap Miljöbalken (1998:808) 

  
Nuvarande lydelse: 

9 § MB Besluta om förelägganden eller förbud utan vite i ärenden som nämnden ansvarar för 

Ord: Enhetschef Miljö- och hälsoskydd 

Ers: Avdelningschef Fysisk planering 

  

Ny lydelse: 

9 § MB Besluta om förelägganden eller förbud utan vite i ärenden som nämnden ansvarar för 

Ord: Enhetschef Miljö- och hälsoskydd, miljöinspektör, miljöhandläggare, 

livsmedelsinspektör 

Ers: Avdelningschef Fysisk planering 

  

Yrkanden 

Ivar Gustafsson (L) yrkar bifall till förslaget. 
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§ 63 
 

Rosviks avloppsreningsverk - Yttrande över ansökan om tillstånd för 

fortsatt drift 

Diarienr 2016-000018 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden tillstyrker Piteå Renhållning & Vatten AB:s ansökan för fortsatt 

drift av Rosviks avloppsreningsverk på fastigheten Rosvik 11:22. 

  

Bolaget yrkar på att verksamheten ska bedrivas under ett allmänt villkor samt tio särskilda 

villkor i tillståndet. Miljö- och tillsynsnämnden delar bolagets uppfattning om förslag på 

villkor. Nämnden vill dock uppmärksamma att nattperioden bör vara kl. 18 - 06 för villkor 9 

om buller enligt Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, 

rapport 6538, april 2015. 

  

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

  

 I god tid innan hela eller delar av verksamheten upphör ska en anmälan göras till 

tillsynsmyndigheten och en efterbehandlingsplan inlämnas. Planen ska beskriva hur 

undersökning av mark, vattenområden och byggnader ska ske, hur efterbehandling av 

förorenade mark- och vattenområden och byggnader ska genomföras samt hur 

kemiska produkter, farligt avfall och förorenad utrustning ska omhändertas. Planen 

ska utformas i samråd med tillsynsmyndigheten som också får avgöra om planen kan 

godkännas. 

 
Ärendebeskrivning 

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

yttrande. Länsstyrelsen anhåller om synpunkter med anledning av ansökan senast den 8 april 

2016. Begäran om förlängd remisstid har gjorts och beviljats till den 26 april 2016. Av 

yttrandet bör framgå om nämnden anser att tillstånd till verksamheten ska meddelas och i så 

fall vilka villkor som är nödvändiga. 

  

Piteå Renhållning & Vatten AB (nedan kallat bolaget) har ansökt om fortsatt drift av Rosviks 

avloppsreningsverk på fastigheten Rosvik 11:22 i Rosvik, Piteå kommun. Verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 28 kap 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

  

I ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen framgår bland annat följande: Bolaget ansöker 

om tillstånd för fortsatt drift av befintligt avloppsreningsverk samt tillhörande ledningsnät då 

gällande tillstånd är gammalt och gäller en annan huvudman. Verksamhetens befintliga 

tillstånd enligt miljöskyddslagen är daterat den 9 december 1983. 

  

Reningsverket togs i drift 1974 och har genomgått större renoveringar och ombyggnationer de 

senaste åren. Recipienten för vatten från reningsverket är Rosån som mynnar ut i Brändö-

fjärden. 
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Verket är uppbyggt med mekanisk, biologisk och kemisk rening. Rosviks avloppsreningsverk 

tar emot avloppsvatten från Rosviks samhälle. Avståndet från reningsverket till närmaste 

bostadsbebyggelse är strax över 100 meter. Dimensionerande anslutning är 2 500 person-

ekvivalenter. Nuvarande anslutning är cirka 1800 personer. Utöver hushåll är ett antal mindre 

industrier och handel anslutna till reningsverket. 

  

Bolaget uppger att arbetet med att successivt åtgärda ovidkommande vatten föreslås fortgå. 

Genom detta kan bräddningsförhållandena ytterligare förbättras samt energi och 

kemikalievinster uppnås i reningsverket. 

  

Ett minskat flöde till reningsverket innebär möjligheter till lägre kemikaliedosering och 

förbättrad avskiljning av suspenderat material. 

  

Motivering 

Det kommunala reningsverket har funnits på platsen sedan 1974. Miljö- och tillsynsnämnden 

anser att tillstånd till fortsatt drift av reningsverket kan lämnas. 

  

Rosån, Brändöfjärden och Bastafjärden har fastställda miljökvalitetsnormer för vatten. Rosån 

och Bastafjärden har måttlig ekologisk status och orsaken är försurning och morfologiska 

förändringar (Rosån) och övergödning (Bastafjärden). 

  

Eftersom recipienten har övergödningsproblem är det viktigt att se till att minimera utsläpp av 

näringsämnen till recipienten. Det är viktigt att bolaget fortsätter med att till exempel 

successivt minimera ovidkommande vatten till reningsverket. Genom detta kan bräddnings-

förhållandena ytterligare förbättras och kemikalievinster uppnås i reningsverket, vilket miljö- 

och tillsynsnämnden tycker är positivt. 
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§ 64 
 

Norrfjärdens avloppsreningsverk - Yttrande över ansökan om 

tillstånd för fortsatt drift 

Diarienr 2016-000019 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden tillstyrker Piteå Renhållning & Vatten AB:s ansökan för fortsatt 

drift av Norrfjärdens avloppsreningsverk på fastigheten Håkansön 28:10. 

  

Bolaget yrkar på att verksamheten ska bedrivas under ett allmänt villkor samt tio särskilda 

villkor i tillståndet. Miljö- och tillsynsnämnden delar bolagets uppfattning om förslag på 

villkor. Nämnden vill dock uppmärksamma att nattperioden bör vara kl. 18 - 06 för villkor 9 

om buller enligt Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, 

rapport 6538, april 2015. 

  

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

 I god tid innan hela eller delar av verksamheten upphör ska en anmälan göras till 

tillsynsmyndigheten och en efterbehandlingsplan inlämnas. Planen ska beskriva hur 

undersökning av mark, vattenområden och byggnader ska ske, hur efterbehandling av 

förorenade mark- och vattenområden och byggnader ska genomföras samt hur 

kemiska produkter, farligt avfall och förorenad utrustning ska omhändertas. Planen 

ska utformas i samråd med tillsynsmyndigheten som också får avgöra om planen kan 

godkännas. 

 
Ärendebeskrivning 

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

yttrande. Länsstyrelsen anhåller om synpunkter med anledning av ansökan senast den 8 april 

2016. Begäran om förlängd remisstid har gjorts och beviljats till den 26 april 2016. Av 

yttrandet bör framgå om nämnden anser att tillstånd till verksamheten ska meddelas och i så 

fall vilka villkor som är nödvändiga. 

  

Piteå Renhållning & Vatten AB (nedan kallat bolaget) har ansökt om fortsatt drift av 

Norrfjärdens avloppsreningsverk på fastigheten Håkansön 28:10 i Norrfjärden, Piteå 

kommun. Verksamheten är tillståndspliktig enligt 28 kap 1 § miljöprövningsförordningen 

(2013:251). 

  

I ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen framgår bland annat följande: Bolaget ansöker 

om tillstånd för fortsatt drift av befintligt avloppsreningsverk samt tillhörande ledningsnät då 

gällande tillstånd är gammalt och gäller en annan huvudman. Verksamhetens befintliga 

tillstånd enligt miljöskyddslagen är daterat den 8 november 1991. 

  

Reningsverket togs i drift 1972 och har genomgått större renoveringar och ombyggnationer år 

2003 och 2008. Recipienten för vatten från reningsverket är Alterälven. 
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Verket är uppbyggt med mekanisk, biologisk och kemisk rening. Norrfjärdens avlopps-

reningsverk tar emot avloppsvatten från Norrfjärdens samhälle och omkringliggande 

samhällen. Avståndet från reningsverket till närmaste bostadsbebyggelse är cirka 300 meter. 

Dimensionerande anslutning är 2 500 personekvivalenter. Nuvarande anslutning är cirka 1850 

personer. Utöver hushåll är ett antal mindre industrier och handel anslutna till reningsverket. 

  

Bolaget uppger att arbetet med att successivt åtgärda ovidkommande vatten föreslås fortgå. 

Genom detta kan bräddningsförhållandena ytterligare förbättras samt energi och kemikalie-

vinster uppnås i reningsverket. 

  

Ett minskat flöde till reningsverket innebär möjligheter till lägre kemikaliedosering och 

förbättrad avskiljning av suspenderat material. 

  

Motivering 

Det kommunala reningsverket har funnits på platsen sedan 1972. Miljö- och tillsynsnämnden 

anser att tillstånd till fortsatt drift av reningsverket kan lämnas. 

  

Alterälven och Håkansöfjärden har fastställda miljökvalitetsnormer för vatten. Varken älven 

eller fjärden uppnår idag normerna för god kemisk status eller god ekologisk status. Att 

endast måttlig ekologisk status uppnås i Alterälven beror på problematik med kontinuitets-

förändringar och morfologiska förändringar, medan det för Håkansöfjärden beror på över-

gödning. 
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§ 65 
 

Klagomål på trafikbuller, Tangogatan, Öjebyn 

Diarienr 16MTN36 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden håller fast vid sitt tidigare beslut och lämnar klagomålet utan 

åtgärd eftersom de beräkningar för trafikbuller som redovisats för Tangogatan 32 inte 

överstiger riktvärden för åtgärd enligt Proposition 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för 

framtida transporter. 

 
Ärendebeskrivning 

Dåvarande miljö- och byggnämnden i Piteå kommun beslutade den 9 september 2013 (Bilaga 

2012-599-1) att lämna klagomål om trafikbuller från väg E4 för fastigheten Öjebyn 3:369 

utan åtgärd med motivet att Trafikverkets beräkningar för trafikbuller, som redovisats för 

fastigheten, inte överstiger riktvärden för åtgärd enligt proposition 1996/97:53 Infrastruktur-

inriktning för framtida transporter, det vill säga 65 dB(A) vid befintlig utomhusmiljö. 

  

Fastighetsägarna Håkan och Marjo Öhlund överklagade beslutet till länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen upphävde miljö- och byggnämndens beslut och återförvisade ärendet för ny 

handläggning (Bilaga 2012-599-2). Länsstyrelsens motivering till beslutet är att den av 

Trafikverket använda beräkningsmodellen, Buller Väg från Trivector, innehåller vissa brister 

och bedömer att ny ljudberäkning alternativt mätning som tar hänsyn till förändringar i 

terrängen samt till trafikmängdens säsongsvariationer ska utföras. Länsstyrelsen anser också 

att vägombyggnationen ska utredas avseende vilka förändringar den har inneburit på 

bullernivån. 

  

Miljö- och tillsynsnämnden har i beslut den 12 juni 2015 (Bilaga 2012-599-3) förelagt 

Trafikverket att, i enlighet med vad länsstyrelsen skriver i sitt beslut, inkomma med ny 

bullerberäkning alternativt bullermätning som tar hänsyn till variationer som kan ge upphov 

till ökad ljudbild, ex vis pendlingstrafiken morgon och eftermiddag/kväll samt turisttrafiken 

sommartid, förändringar i terrängen, inklusive vägavsnittet över öppet vatten, bron över Piteå 

älv samt bullerplanket på motsatt sida om E4. Trafikverket förelades även att utreda om 

vägombyggnationen varit föremål för väsentlig ombyggnad samt vilka förändringar 

ombyggnationen har inneburit på bullernivån. En begäran om komplettering skickades den 14 

oktober 2015 (Bilaga 2012-599-4) samt den 21 december 2015 (Bilaga 2012-599-5). 

Nämnden har i sitt beslut även begärt att Trafikverket utför bullerberäkningar för samtliga 

fastigheter ingående i Tangogatans Samfällighetsförening. 

  

Trafikverket har i skrivelse den 21 september 2015, kompletteringar den 23 november 2015 

och den 29 februari 2016 svarat på nämndens föreläggande enligt nedan (Bilaga 2012-599-6, 

Bilaga 2012-599-7 och Bilaga 2012-599-8). 
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De nya bullerberäkningarna som Trafikverket låtit utföra har utförts enligt Nordiska 

beräkningsmodellen för vägtrafikbuller, Statens naturvårdsverk (SNV) rapport 4653, och 

genomförts i beräkningsprogrammet SoundPLAN, version 7.4. I beräkningsprogrammet har 

en tredimensionell bild av området byggts upp av bland annat höjdpunkter och byggnader. 

Terrängmodellen baseras på indata från Metria i form av punkter i ett rutnät på 2x2 meter. 

Även byggnader och deras placering har erhållits av underlag från Metria. Bullerskärmen på 

andra sidan E4 har lagts in manuellt i beräkningsmodellen. Vatten har lagts in som akustiskt 

hård mark. Resultatet från Trafikverkets beräkningar visar att fastigheten beräknas ha en 

dygnsekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA vid fasad i markplan. Den maximala ljudnivån 

beräknas till högst 59 dBA. Ljudnivåerna är korrigerade till frifältsvärden för att kunna 

jämföras med riktvärdena. 

  

Trafikverket anger också att i bullerutredningen räknas trafikmängden schablonmässigt upp 

med 2 % per år vilket i detta fall på E4 vid Öjebyn visat sig ge en överskattning av 

trafikmängden. Trafikverket anser att trafikmängden 15 000 fordon per dygn motsvarar 

ungefär den trafik som förekommer under sommarmånaderna. Andelen lätta fordon ökar dock 

och tunga fordon minskar. I komplettering som inkom den 29 februari 2016 redovisar 

Trafikverket en beskrivning av sommartrafiken utifrån den senaste trafikräkningen. Resultatet 

visar på en sommartrafik på 15 500 fordon per dygn vilket, utifrån beräkningen baserad på 

15 000 fordon, ökar den ekvivalenta ljudnivån med storleksordningen 0,1-0,2 dBA. 

  

Trafikverket uppger att ombyggnationen består av uppsättning av mitträcke vilket i sig inte 

inneburit några förändringar av bullernivån. Trafikmängd eller bashastighet har inte 

förändrats av själva ombyggnaden. Trafikverket har inte bedömt vägombyggnaden som 

väsentlig ombyggnad. I beslutet om fastställd arbetsplan för vägens ombyggnad framgår 

också att det finns en av länsstyrelsen godkänd miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i vilken 

det framgår att vägombyggnaden inte bedömts som väsentlig eftersom ombyggnaden inte 

innebär några förändringar av plan eller profil och den tillåtna hastigheten inte kommer att 

förändras. Av MKB:n framgår det också att projektet inte medför någon förändring av 

bullersituationen i boendemiljöerna. 

  

Motivering 

Miljö- och tillsynsnämnden bedömer att den nya beräkningen tar hänsyn till parametrar såsom 

att vägen är upphöjd ca 5 meter över aktuell marknivå, bullerplanket på motsatt sida av väg 

E4, vägavsnittet som går över öppet vatten samt vägens lutning med krökning och att 

Trafikverket har inkommit med redovisning med avseende på Länsstyrelsens frågor. 

  

I Trafikverkets (dåvarande Vägverket) miljökonsekvensbeskrivning för arbetsplan, daterad 

2005-03-29 rev 2005-05-20, anges under rubriken ”Trafikförhållanden” att den skyltade 

hastigheten förbi trafikplatserna är 70 km/h. Efter att väg E4 blev färdigställt med mitträcke 

och separerade norr- och södergående trafik har Länsstyrelsen i beslut daterat 2007-10-12, 

diarienummer 258-14299-07, (Bilaga 2012-599-9)  beslutat att högsta tillåtna hastighet på 

hela sträckan förbi trafikplatserna Bergsviken och Piteå Södra ska vara 90 km/h. Även om 

hastighetsförändringen innebär, eller skulle kunna innebära, att vägombyggnationen ska 

bedömas som väsentlig ombyggnad så är den beräknade ljudnivån vid fastigheten på 55 dBA i 

nivå med den åtgärdsgräns som föreskrivits vid nybyggnation. 
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Trafikverket har inte utfört någon särskild trafikberäkning som visar trafikmängd för en 

speciell period som kan visa turisttrafik men utifrån Trafikverkets senaste trafikräkning samt 

diagram med teoretiskt medeldygnsflöde anges att 15 500 fordon motsvarar den trafik som 

förekommer under sommarmånaderna. 

  

Enheten för miljö och hälsa har låtit klaganden ta del av de nya uppgifter som tillförts ärendet. 

De synpunkter som inkommit har Trafikverket fått ta del av med uppmaning att vid behov 

komplettera sitt ställningstagande eller bullerberäkning. Trafikverket har återkommit med 

besked om att de inte har något att tillägga utan anser att de utfört de utredningar som tillsyns-

myndigheten efterfrågat (Bilagor 2012-599-10.1 och 2012-599-10.2). 

 
Beslutsunderlag 

 16MTN36-1 Bilaga 1 MBN delegationsbeslut 

 16MTN36-2 Bilaga 2 Länsstyrelsens beslut 

 16MTN36-3 Bilaga 3 MTN delegationsbeslut 

 16MTN36-4 Bilaga 4 MTN begäran om komplettering förtydligande 

 16MTN36-5 Bilaga 5 MTN begäran om komplettering 

 16MTN36-12 Bilaga 6 svar fr Trafikverket på föreläggandet 

 16MTN36-7 Bilaga 7 Trafikverket 

 16MTN36-9 Bilaga 9 Länsstyrelsen 

 16MTN36-8 Bilaga 8 Trafikverket epost 

 16MTN36-10 Bilaga 10-1 Klagandes synpunkter 

 16MTN36-11 Bilaga 10-2 Klagandes synpunkter o Trafikverkets svar 
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§ 66 
 

Klagomål om måsar vid Ringiusviken 

Diarienr 2013-000102 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden förelägger Piteå kommun (212000-2759) i egenskap av 

markägare till fastigheterna Pitholm 45:3 och Munksund 35:2 att som en del i sin 

egenkontroll, i enlighet med Miljöbalkens 26 kap 19 §: 

 Komplettera tidigare upprättad handlingsplan till att omfatta en skötsel- och 

åtgärdsplan som ska följas och syfta till att åtgärda och minimera olägenheter för 

människors hälsa på grund av måsfåglar vid Ringiusviken. 

  

 Skötsel och åtgärdsplanen ska innehålla uppgifter om planerade skötselåtgärder, 

jaktåtgärder utifrån jaktlagstiftningens bestämmelser om skyddsjakt,specifikt 

skyddsjakt på enskilds initiativ enligt § 26 jaktförordningen (SFS 1987:905), och 

andra åtgärder som markägaren finner lämpliga och som stämmer överens med syftet. 

  

 Skötsel- och åtgärdsplanen ska tas fram senast den 31 maj 2016 så att åtgärder kan 

börja utföras redan under 2016. 

 Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 26 kap 9 § Miljöbalken. 

 
Ärendebeskrivning 

Historiskt sett har Ringiusviken, som namnet anger, utgjort en vik i havet. Genom land-

höjningen har den kommit att snörpas av från havet för att bilda en sjö som fram till 90-talet 

sakta vuxit igen och minskat fågellivet. Piteå kommun restaurerade delar av Ringiusviken år 

2003. Ett projekt inleddes där tanken var att få ett varierat fågelliv, hälsobrunn och en gång-

stig runt viken så att allmänheten kan ta del av området. Under 2003 påbörjades arbetet med 

återskapande av en vattenspegel och små öar för att återfå ett varierat fågelliv. Hälsobrunn 

och gångstig blev inte genomförda. 

  

Dessa åtgärder har fått den konsekvensen att många av de boende upplever att för varje år 

som går så ökar måsbeståndet. De som bor närmast Ringiusviken upplever att det är mycket 

störande och tolererar inte längre det buller och den nedskräpning måsarna ger upphov till på 

de boendes fastigheter och ägodelar. Den första indikationen på störning på grund av måsar 

inkom till Miljö- och hälsoskydd 2009. Under 2012/2013 kontaktade tre närboende Miljö- 

och hälsoskydd och uttryckte att den störning som måsarna ger upphov till inte längre är 

hållbar. 

  

Miljö- och hälsoskydd gjorde 2013 ett flertal besök för att skapa en uppfattning om omfatt-

ningen av problemet. Miljö- och hälsoskydd har på plats upplevt buller från måsarna, sett den 

nedskräpning som uppstår på de boendes fastigheter, bilar och ägodelar.  
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Dokumentation i form av bilder och filmer finns. Efter flertalet besök vid Ringiusviken under 

våren med både markägare och boende så gjorde Miljö- och hälsoskydd bedömningen att det 

buller och nedskräpning som måsarna ger upphov till är en risk för olägenhet för människors 

hälsa som inte är ringa eller helt tillfällig. Störningen från måsarna uppkommer i slutet av 

april och pågår tills de flyttar i juli. 

  

Avstånd från de närboendes tomtgräns till Ringiusviken är ca 70 m, måskolonin har huvud-

delen av sina bon på ett avstånd av ca 140 m från de närboendes tomtgräns. Mellan måsarnas 

bon och de boendes tomtgräns är landskapet öppet, det finns inga naturliga bullerdämpande 

faktorer. När väl kolonin är etablerad på våren och människor eller djur rör sig nära viken 

försvarar de sina bon och rör sig över ett större område och ljudnivån ökar markant. Storleken 

på måskolonin och det faktum att husen ligger så nära gör att nedskräpning från måsarna är ett 

problem, störst är problemet då måsungarna ska lära sig att flyga, då tak används som 

startbana. 

  

Markägaren fick ta del av Miljö- och hälsoskydds bedömning att måsarna ger upphov till en 

olägenhet, genom en skrivelse som skickades 2013-05-29. Miljö- och hälsoskydd skrev: 

”Enheten för Miljö- och hälsoskydd vill att Piteå kommun redovisar vilka åtgärder som 

planeras i nuläget (innan första juli) för att minska olägenheterna från måsfåglar vid Ringius-

viken. Piteå kommun bör ha en beredskap för att planera in en långsiktig lösning ifall de 

direkta åtgärderna inte får avsedd effekt och undanröjer olägenheterna.” Miljö- och hälso-

skydd fick inget svar på de långsiktiga lösningarna. 

  

2013-10-04 svarade Miljö- och hälsoskydd på en skrivelse som Plan, bygg och mark (pbm) 

skickat till de boende och Miljö- och hälsoskydd. Miljö- och hälsoskydd tydliggör att det 

största ansvaret för att motverka den olägenhet som föreligger finns hos fastighetsägaren 

(Piteå kommun). Miljö- och hälsoskydd önskade återigen ett svar på de långsiktiga planerna, 

men fick återigen inget svar på denna skrivelse. 

  

Under 2014 utfördes en del kortsiktiga lösningarna som pbm aviserat för boende runt 

Ringiusviken i form av bulvaner och bollar med rovfågelögontryck som placerades nära 

viken. Dessa hade inte den effekt som önskades. Antalet måsar upplevdes som oförändrat. 

2014-11-06 skickade Miljö- och hälsoskydd ytterligare en skrivelse där det stod: ”Enheten för 

Miljö- och hälsoskydd begär att Piteå kommun som är markägare till markområdet där 

Ringiusviken ligger redovisar ytterligare åtgärder som planeras för att minska störningen av 

måsarna som de boende i området utsätts för.” 

  

Pbm:s svar på denna skrivelse inkom 2014-12-04: ”Plan, bygg och mark kommer som ett 

nästa steg att undersöka det upplevda problemets omfattning, för att få en klarhet i vilka 

åtgärder som kan behöva vidtas framöver. Ett första steg blir att under första kvartalet 2015 

skicka ut en enkät till de boende på gatorna Näckrosgränd och Lotusgränd. Enkätens syfte är 

att kartlägga på vilket sätt de boende upplever olägenheter och omfattningen av detta. I 

samband med enkäten kommer även ytterligare tips som fastighetsägarna själva kan utföra att 

skickas ut. Under sommaren 2015 utför kommunen ljudnivåmätning vid viken.” 
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I samband med kommunicering 2015-02-12 av tidigare förslag gällande föreläggande inkom 

pbm med en handlingsplan 2015-02-18 samt ett följebrev/yttrande 2015-02-18 som beskriver 

hur de har för avsikt att komma tillrätta med olägenheterna. 

  

Tillsynsmyndigheten anser att dessa två dokument ger en beskrivning över hur olägenheten 

kan avlägsnas och föreslår därför Miljö- och tillsynsnämnden att förelägga markägaren att 

följa inlämnade planer, vilka inkom 2015-02-18. Med andra ord, det tidigare förslaget 

gällande föreläggande utgår till förmån för detta. 

  

Miljö- och tillsynsnämnden beslutade 2015-02-26, § 17 att förelägga Piteå kommun att följa 

inlämnad handlingsplan daterad 2015-02-18. 

  

Pbm har under 2015 låtit sätta upp linor med piggar på de hus som är närmast belägna viken 

med fastighetsägarens medgivande. Detta för att förhindra att måsarna sätter sig på hustaken 

och utför sina behov på tak och bebyggelsen. Vidare utfördes den bullermätning som 

redovisades i åtgärdsplanen. Bullermätningen visar på höga bullervärden som indikerar att 

olägenhet för människors hälsa kan bedömas förekomma. Enkäten som också skickades ut 

gav vid handen att 46 % upplever fågellivet negativt eller mycket negativt. Pbm skickade in 

en ansökan om dispens från artskyddförordningen i syfte att få genomföra en vassklippning 

för att minska områdets attraktivitet som häckningslokal för måsfåglar. Denna 

dispensansökan avslogs av Länsstyrelsen. 

  

2015-10-20 inkom pbm med en skrivelse som redogjorde för de vidtagna åtgärderna hittills 

samt en avsiktsförklaring om att ytterligare åtgärder, med hänvisning till länsstyrelsens 

avslagsbeslut för vassklippning samt hänvisning till ett par domslut som är snarlika detta 

ärende varför pbm bedömde att vidare åtgärder, inte var möjliga. 

  

Motivering 

Enheten för miljö- och hälsoskydd ska vid sina bedömningar enligt miljöbalken ta hänsyn till 

vad som är miljömässigt motiverat, ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt när krav på 

åtgärder ställs mot en verksamhetsutövare. 

  

Miljö- och hälsoskydd står fast vid sin bedömning om att fågellivet vid Ringiusviken orsakar 

olägenhet för människors hälsa för boende vid Ringiusviken och att åtgärder måste vidtas för 

att minimera olägenheten för människors hälsa. Olägenheten bedöms inte vara ”ortsvanlig” 

(ortsvanligt är som exempel att sjöfåglar häckar vid havet sedan urminnes tider, men om en 

fiskfabrik anläggs som inte har kontroll på exempelvis fiskrens och fågelkolonierna ökar och 

olägenheterna för omgivningen uppstår är det inte ortsvanligt). 

  

Ytterligare stöd för denna bedömning har kommit fram via enkät och bullermätning som pbm 

utfört. Åtgärder på hustaken, med piggar monterade, bedöms ha minskat olägenheter i form 

av att fåglarna inte utför sina behov på taken i samma utsträckning som tidigare men det 

störande ljudet från måsfåglar vid Ringiusviken kvarstår. Sammantaget bedöms fortsatta 

åtgärder från markägarens sida vara miljömässigt motiverade. 
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Enheten bedömer att det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att kräva av kommunen 

som markägare att ta ansvar för sitt markinnehav och viltet som lever därpå och de olägen-

heter som där uppkommer. I många fall kan det handla om att ha rätt skötselåtgärd på det 

aktuella markområdet men när det inte hjälper kan man välja att ha anlitade s.k. kommunala 

jägare som åtgärdar olägenheter som uppstår pga de vilda djuren vilket är relativt vanligt i 

andra kommuner. I begreppet jakt ingår enligt jaktlagstiftningen inte bara att avliva djur utan 

kan även innebära fångst eller att bon rivs eller att boplatser görs ogästvänliga. De kommuner 

som valt att ha kommunala jägare har även de att ta hänsyn till Artskyddsförordningens 

bestämmelser och hitta en framkomlig väg. 

  

I Naturvårdsverkets ”Handbok för artskyddsförordningen. Del 1. Handbok 2009:2” nämns att 

om tveksamhet uppstår om vilken av lagstiftningarna (jaktlagstiftning eller artskydds-

förordning) som ska tillämpas är det syftet med åtgärden är avgörande. Om avsikten med en 

åtgärd är att fånga eller döda djur eller att förstöra deras bon eller ägg ska jaktlagstiftningen 

tillämpas. Om djur skadas eller dödas eller deras bon förstörs som en icke önskad konsekvens 

av en åtgärd (till exempel i samband med jord- eller skogsbruk) bör inte detta betraktas som 

jakt utan bedömas utifrån artskyddsförordningens bestämmelser. Att sköta marken och att 

tillämpa skyddsjakt bedöms inte som ekonomiskt orimligt vid Ringiusviken. 

  

Enheten för miljö- och hälsoskydd bedömer vidare att de domar som pbm hänvisar till inte 

”speglar ett normalfall” och att detta ärende är unikt och skiljer sig på det sättet att det är en 

olägenhet som tillkommit pga markägarens åtgärder samt brist på åtgärder och därför väljer 

enheten för miljö- och hälsoskydd att gå vidare med detta. 

  

I 26 kap 19 § Miljöbalken nämns att den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som 

kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande 

planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. 

Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall också genom egna 

undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens 

påverkan på miljön. Den som bedriver sådan verksamhet skall lämna förslag till kontroll-

program eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär 

det. 
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§ 67 
 

Förändring av riktlinjer för serveringstillstånd vid festivaler 2016 

Diarienr 16MTN35 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden antar föreslagna riktlinjer med följande förändringar och med 

hänvisning till folkhälso- och barnperspektivet (FN:s barnkonvention): 

1. Serveringstillstånd beviljas inte på onsdagar. 

2. Serveringstillstånd för spritdrycker till allmänheten under PDOL beviljas endast kl. 

17-22. 

3. Försäljning av hela flaskor alkohol större än 50 cl under PDOL får inte förekomma 

efter kl. 22. 

Ärendebeskrivning 

Riktlinjer för PDOL och festivaler uppdateras för 2016. Samhällsbyggnad föreslår att 

riktlinjerna från 2015 förändras enligt följande: 

1. Man kan ansöka om tillfälligt serveringstillstånd även på onsdagar. 

2. Tillfällig servering till allmänheten i samband med festivaler beviljas endast för 

alkoholdrycker upp till 20 volymprocent. 

3. Ingen försäljning av hela flaskor alkohol större än 50 cl får förekomma under PDOL. 

Vid sammanträdet presenterar förvaltningen alternativa förändringar av punkterna 2 och 3 

ovan, under rubriken "Mat och dryck". Dessa avser: 

 Vid tillfällig servering till allmänheten under PDOL beviljas tillstånd för spritdrycker 

endast kl. 11-22. 

 Ingen försäljning av hela flaskor alkohol större än 50 cl får förekomma under PDOL 

efter kl. 22. 

Efter diskussioner mellan ledamöter och alkoholhandläggare om bland annat lämpligheten att 

servera alkohol även på onsdagar och spritdrycker redan från kl. 11, kommer nämnden fram 

till ytterligare förändringar av de föreslagna riktlinjerna. Ändringarna avser att tillfälliga 

serveringstillstånd inte ska beviljas på onsdagar, att tillfälliga serveringstillstånd för sprit-

drycker endast ska beviljas kl. 17-22 och att ingen försäljning av hela flaskor alkohol större än 

50 cl får förekomma under PDOL efter kl. 22. 

  

Miljö- och tillsynsnämndens motivering 

Förändringarna är motiverade ut ett folkhälso- och barnperspektiv. 

  

Samhällsbyggnads motivering 

Enligt alkohollagen 8 kap 17 § kan serveringstillstånd vägras om särskild risk för människors 

hälsa finns och om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk 

synpunkt. 
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Under festivalen 2015 var det tillåtet att servera spritdrycker. Vid uppföljning av festivalen 

framkom att det var en högre berusningsgrad än åren innan och att många ungdomar under 18 

år hade varit inne på serveringsställen i Piteå. För att sänka berusningsgraden vill samhälls-

byggnad begränsa utbudet att endast gälla alkoholdrycker upp till 20 volymprocent. 

  

Enligt alkohollagen 8 kap 14 § ska en serveringslokal vara överblickbar och eftersom många 

områden är väldigt stora och det är svårt att ha överblick över hela serveringsytan, är förslaget 

att inga flaskor större än 50 cl får serveras. 

 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för PDOL och liknande arrangemang i Piteå kommun 2016 
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§ 68 
 

Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap, Bryggerikällaren 

AB 

Diarienr 16MTN29 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från Bryggerikällaren AB, med 

organisationsnummer 559048-0181, om stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap. 

  

Tillståndet avser servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid 

Bryggerikällaren, Hampasgränd 12 B, enligt ritning Bryggerikällaren. Serveringstillståndet 

gäller dagligen kl. 11 – 01. 

  

Pite Bryggeri, på Hampasgränd 12, ska kunna boka Bryggerikällarens lokal på Hampasgränd 

12 B. Bryggerikällaren avsäger sig sin serveringsyta vid de tillfällen som Pite Bryggeri har 

bokat lokalen. 

  

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

2010:1622). 

 
Ärendebeskrivning 

Bryggerikällaren AB, 559048-0181, har hos miljö- och tillsynsnämnden ansökt om stadig-

varande tillstånd enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) om att servera starköl, vin, 

spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap vid Bryggerikällaren AB, enligt 

ritning Bryggerikällaren. Serveringstillståndet är avsett att gälla dagligen kl. 11 – 01. 

  

Bryggerikällaren AB ägs av NEOK AB som tidigare haft serveringstillstånd i samma lokaler 

och med samma PBI, det vill säga personer med betydande inflytande, och ska bedriva 

samma verksamhet som tidigare ägare. 

  

Pite Bryggeri på Hampasgränd 12, ska kunna boka Bryggerikällarens lokal, Hampasgränd 12 

B. Vid bokning avsäger sig Bryggerikällaren sin serveringsyta för det tillfälle bokning finns. 

 
Beslutsunderlag 

 16MTN29-1 Ritning Bryggerikällaren AB 

 16MTN29-2 Utredning Bryggerikällaren AB 
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§ 69 
 

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Café Röda Lyktan 

AB 

Diarienr 16MTN31 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från Café Röda Lyktan AB, med organisations-

nummer 559023-1097, om serveringstillstånd till allmänheten. 

  

Tillståndet avser servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid 

Café Röda Lyktan Gallerian, enligt ritningar Gallerian och Gallerian Tak. Serverings-

tillståndet gäller dagligen kl. 11 – 01. På takterrassen gäller serveringstillståndet årligen från 

den 1 maj till den 30 september kl. 11 – 01. 

  

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

2010:1622). 

 
Ärendebeskrivning 

Café Röda Lyktan AB, 559023-1097, har hos miljö- och tillsynsnämnden ansökt om tillstånd 

enligt 8 kap. 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) om att servera starköl, vin och andra jästa 

alkoholdrycker till allmänheten vid Café Röda Lyktan Gallerian AB, enligt ritningar Gallerian 

och Gallerian Tak. Serveringstillståndet är avsett att gälla dagligen kl. 11 – 01. På takterrassen 

är tillståndet avsett att gälla årligen 0501 – 0930 kl. 11 – 01. 

  

Bolaget är nytt, men med samma PBI personer, personer med betydande inflytande, och 

därför innefattar ansökan även takterrassens serveringstillstånd. 

  

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 

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

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

  

Sökanden har sedan tidigare stadigvarande serveringstillstånd i Småstaden och ett 

stadigvarande serveringstillstånd på takterrassen i Gallerian. 

  

Miljö- och hälsoskydd bedömer mot bakgrund av ansökan, inkomna yttranden och handlingar 

samt platsbesök att sökanden och lokalen uppfyller alkohollagstiftningens krav och att ett 

stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten kan meddelas. 

 
Beslutsunderlag 

 Ritning Gallerian, Café Röda Lyktan 

 Ritning Gallerian Tak, Café Röda Lyktan 

 Utredning, Café Röda Lyktan, i Gallerian 



 

Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 27 (31) 

Sammanträdesdatum  

2016-04-14  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§ 70 
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 16MTN8 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationslista alkoholärenden Monica Lindberg 160120-160329 

 Delegationslista ECOS 2016-02-03--2016-03-30 
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§ 71 
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 16MTN6 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 

 Delgivningar Ecos 20160104-20160202 

 Sammanställn drivmedelsanläggningar o fordonstvättar 2015 

 Förslag till 2016 års stipendium för miljö- natur- och kulturvård 

 Granskningsmeddelande från KPMG Intern kontroll 

 Delgivningslista ECOS 2016-02-03--2016-03-30 
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§ 72 
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 16MTN7 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag KF 2016-03-14 § 81 Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och 

tillsynsnämnden, Marita Isaksson (S). 

 Protokollsutdrag KF 2016-03-14 § 48 Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning 

för år 2015 och anslagsöverföring till år 2016 

 Protokollsutdrag KF 2016-03-14 § 46 Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 

2015 samt frågan om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 2015 

 Protokollsutdrag KF 2016-03-14 § 49 Riktlinjer verksamhetsplanering (VEP) 2017-2019 

 Riktlinjer inför budgetarbetet 2017-2019, Bilaga till protokollsutdrag KF 2016-03-14 § 49 

Riktlinjer verksamhetsplanering (VEP) 2017-2019 
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§ 73 
 

Informationsärenden 

Diarienr 16MTN3 

 

 
Ärendebeskrivning 

 Information om revisorernas slutdokument: Årlig övergripande granskning 2015 

(15MTN77) 

 
Beslutsunderlag 

 15MTN77 Årlig övergripande granskning 2015 Slutdokument från revisorerna 
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§ 74 
 

Övriga frågor 

Diarienr 16MTN4 

 

 

 

 

 


