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Sekreterare Ulla-Stina Fredman 
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Justerande Lennart Sundberg 

  

 

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

 

Organ  Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-02-16 

Anslags uppsättande 2017-02-21 Anslags nedtagande 2017-03-15 

Förvaringsplats för protokollet Staben, Samhällsbyggnad 
  

Underskrift/anslaget av Ulla-Stina Fredman 

 

Plats och tid Ovalen  kl. 09:30-12:30 

  

Beslutande       Se sida 2 

  

Övriga deltagare      Se sida 2  

  

Utses att justera Lennart Sundberg 

  

Justeringens plats och tid Stab Samhällsbyggnad den 21 februari kl. 10:00 

  

Paragrafer              §§18-24 

§§14-17 redovisas 

i separat protokoll 
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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Beslutande  Lars U Granberg (S), ordförande 

Jonas Vikström (S) 

Margit Johansson (S) 

Lennart Sundberg (S) 

Stig Sjölund (V) 

Ellinor Sandlund (M) 

Ivar Gustafsson (L) 

Allan Samuelsson (C) 

Dan Nilsson (S), ersättare 

Lisa Samuelsson (C), ersättare 

  

Övriga deltagare Johan Wirtala, avdelningschef, Fysisk planering 

Mikael Ferm, enhetschef, Miljö- och hälsoskydd 

Gudrun Åström, stadsarkitekt, Samhällsplanering 

Peder Ljungqvist, biolog, Fysisk planering 

Maria Widman, samhällsutvecklare, Samhällsplanering 

Ulla-Stina Fredman, vik nämndsekreterare 
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§ 18 
 

Förvaltningschefen informerar 

Diarienr 17MTN2 

 

 
Ärendebeskrivning 

Johan Wirtala, avdelningschef Fysisk planering, informerar kort om verksamheten inom 

samhällsbyggnad. 
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§ 19 
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 17MTN4 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 

delegationsbestämmelser. 

 

 

 
Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut ECOS 2016-12-16—2017-01-31 

 

 

 

  



 

Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 6 (11) 

Sammanträdesdatum  

2017-02-16  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 20 
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 17MTN6 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för nämnden. 

 

 

 
Beslutsunderlag 

Delgivningslista januari 

Beslut domar januari 

Cirkulär 16:55 från Sveriges Kommuner och Landsting 

Cirkulär 16:71 från Sveriges Kommuner och Landsting 

Cirkulär 16:71 från Sveriges Kommuner och Landsting 

Cirkulär 16:71 från Sveriges Kommuner och Landsting 

Cirkulär 16:71 från Sveriges Kommuner och Landsting 

Cirkulär 16:71 från Sveriges Kommuner och Landsting 
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§ 21 
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 17MTN7 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom. 

 

 

 
Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 § 321 Riktlinjer för inrättande av nya 

verksamhetsområden för vatten och avlopp 

Bilaga till kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 § 321 Riktlinjer för inrättande av nya 

verksamhetsområden för vatten och avlopp 

Kartbilaga till kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 § 332 Utbyggnadsplan och 

fastställande av verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp Nötön 

Kartbilaga till kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 § 332 Utbyggnadsplan och 

fastställande av verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp Renön 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 § 332 Utbyggnadsplan och fastställande av 

verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp 

Bilaga Handlingsprogram, kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 § 341 Handlingsprogram 

för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor Diarienr 15KS94 (2/3) 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 § 341 Handlingsprogram för förebyggande 

verksamhet till skydd mot olyckor 
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§ 22 
 

Samrådsremiss - Förslag till vattenskyddsområde och tillhörande 

skyddsföreskrifter för Svensbyfjärden och Piteälven 

Diarienr 17MTN12 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner förslag till remissvar till vattenskyddsområde och 

tillhörande skyddsföreskrifter för Svensbyfjärden och Pite älv för vidare beslut i 

kommunstyrelsen 

 
Ärendebeskrivning 

Förslag till vattenskyddsområde och tillhörande skyddsföreskrift för Svensbyfjärden och 

Piteälven är ute på remiss och samråd pågår t o m 17 februari. Idag försörjer Svensbyfjärden 

och Piteälven mer än nittio procent av Piteås befolkning med dricksvatten. 

Motiv och syfte med föreslaget vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att skydda och 

säkra Svensbyfjärdens ytvattentäkt från både akuta och långsiktiga risker – i ett 

flergenerationsperspektiv. Det vill säga att motverka att diffusa och punktvisa föroreningar 

når vattnet i Svensbyfjärden samt begränsar eventuella föroreningar. Skyddsföreskrifterna är 

ett styrmedel inom skyddsområdet för att reglera verksamheter och markanvändning. 

 

Vattenskyddsområdets zoner och föreskrifter har tagits fram med utgångspunkt från 

Naturvårdsverkets handbok (NH 2010:5) om vattenskyddsområde och allmänna råd om 

vattenskyddsområde (NFS 2003:16). 

 

Förslaget omfattar ett geografiskt sett stort skyddsområde indelat i fyra zoner (olika 

skyddsnivåer): 

 Vattentäktszon närmast intagsområdet, 

 Primär zon (I huvudsak området som omfattas av 0-12 h rinntid ytvatten och 100 dygn 

grundvattentillrinning i mark), 

 Sekundär zon (I huvudsak området som omfattas av 12-24 h rinntid ytvatten och 100 

dygn grundvattentillrinning i mark), 

 Tertiär zon (hela avrinningsområdet) 

  

De tre första zonerna enligt ovan är behäftade med föreskrifter och berör endast Piteå 

geografiska kommun. Föreskrifterna berör flertalet typer av aktiviteter i olika grad inom 

respektive zon, bl.a. hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga 

vätskor, fordonstvätt, kemiska bekämpningsmedel och andra skadliga kemikalier, 

växtnäringsämnen, djurhållning, skogsbruk, avloppsvatten, avfall, täkt- och miljöfarlig 

verksamhet samt transport av farligt gods. 

 

En konsekvensanalys av förslagets införande har genomförts. Analysen visar förutom en 

mycket positiv skyddsåtgärd för vattentäkten självt, även vissa begränsningar av aktiviteter 

inom vattenskyddsområdet och utökade krav på tillstånd. T ex har sammanlagt ca 36 

verksamhetsutövare inom miljöfarlig verksamhet eller lantbruk/djurhållare identifierats i den 

primära zonen, motsvarande siffra för den sekundära zonen ligger på ca 52 st. 
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Genom att inrätta ett vattenskyddsområde för kommunens huvudvattentäkt skyddas inte 

täkten endast via de föreskrifter som tillsynen utövas efter, utan synliggörs i flertalet andra 

digitala system på regional och nationell nivå. Det medför att vattentäktens status höjs och 

möjligheten att skydda den ökar. 

  

Miljö- och tillsynsnämnden tillstyrker i stort förslaget till vattenskyddsområde och tillhörande 

skyddsföreskrifter för Svensbyfjärden och Piteälven. Det är av stor vikt att långsiktigt säkra 

dricksvattentillgången, eftersom det i dagsläget saknas fullgott reservalternativ. Ansvaret för 

tillsyn och prövning inom vattenskyddsområdet kommer att åligga miljö- och 

tillsynsnämnden. Arbetet kommer att utföras av Enheten för miljö- och hälsoskydd på 

nämndens uppdrag. Det kan konstateras att enheten kommer att behöva ytterligare resurser för 

att på ett godtagbart sätt kunna utföra arbetet med tillsyn och prövning. 

  

Miljö- och tillsynsnämnden anser att regleringarna i skyddsföreskrifterna är relevanta för att 

uppnå syftet med skyddet. Nämnden har dock noterat att det kan finnas skäl att i vissa fall 

justera nivåer, förtydliga definitioner och ange övergångsbestämmelser. Även verksamheter 

som inte regleras i skyddsföreskrifterna, men som möjligen bör beaktas, har lyfts fram. 

Synpunkterna på utformningen av skyddsföreskrifterna framgår av bilaga 1. 

 

 

 
Beslutsunderlag 

1_TeknisktUnderlag_SvensbyfjardenVSO161114.docx 

1_Bilaga1_9TeknisktUnderlag 

1_Bilaga10_13TeknisktUnderlag 

1_Bilaga14TeknisktUnderlag_GIS-modelleringESRI 

2_Svensbyfjardens_vattenskyddsomrade20161208 

3_Skyddsforeskrift_SvensbyfjardenVSO161214 

4_Konsekvensanalys161219.docx 

Bilaga 1 granskning av skyddsföreskrifter 

Samrådsremiss - Förslag till vattenskyddsområde och tillhörande skyddsföreskrifter för 

Svensbyfjärden och Piteälven 
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§ 23 
 

Medborgarförslag om förbud mot okopplade husdjur på öarna i Piteå 

under maj-augusti 
Diarienr 16MTN122 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden anser att medborgarförslaget är färdigbehandlat med hänvisning 

till att det redan finns lagar som reglerar lösa husdjur/förslaget. 

 
Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om förbud mot lösa husdjur på öar mellan perioden maj-augusti inkom 

till kommunfullmäktige som överlämnade ärendet (kommunfullmäktiges beslut 2016-11-21 

§314) till miljö- och tillsynsnämnden för beslut. 

  
Laghänvisning 

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter föreskriver i 1 och 16 §§ följande: 

  

1§ Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med 

hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar 

skador eller avsevärda olägenheter. 

  

16 § Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras 

från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar 

hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används 

vid jakt. 

  

Polisen är den myndighet som har tillsynsansvaret för ovanstående lagar.                   

 

 

 
Beslutsunderlag 

Medborgarförslag utan kontaktuppgifter 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-21 § 314 Medborgarförslag angående förbud mot 

okopplade husdjur på öarna i Piteå under maj-augusti 
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§ 24 
 

Övriga frågor 

Diarienr 17MTN9 

 

 
Ärendebeskrivning 

 Johan Wirtala, avdelningschef Fysisk planering, önskar få nämndens uppdrag att se 

över riktlinjerna för serveringstillstånd. 

  

 Ledamot Ellinor Sandlund (M) önskar att frågan om riktlinjer för PDOL kommer upp 

för diskussion. 

 

 

 

 

 


