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§ 11  
 

Avdelningschefen informerar 

Diarienr 18MTN2 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Avdelningschef Johan Wirtala informerar kort om verksamheterna inom samhällsbyggnad. 
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§ 12  
 

Månadsrapport 

Diarienr 18MTN3 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar lägga månadsrapporten för februari 2018 till 

handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Avdelningschefen informerar arbetsutskottet om rapporten för februari 2018. 

 
Beslutsunderlag 

 Ekonomiskt utfall per ansvar februari miljö- och tillsynsnämnden 
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§ 13  
 

Internkontrollplan 2018 

Diarienr 18MTN12 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar godkänna förslag till Internkontrollplan för år 2018. 

 
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. 

 
Beslutsunderlag 

 Internkontrollplan 2018 Miljö- och tillsynsnämnden 

 Sammanställning riskanalys 2018 Samhällsbyggnad 

 

 

 

 

  



 

Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 7 (26) 

Sammanträdesdatum  

2018-03-22  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 14  
 

Ändring av miljö- och tillsynsnämndens delegationsbestämmelser 

Diarienr 18MTN16 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar anta reviderade delegationsbestämmelser. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad har gjort en översyn av nämndens delegationsordning med anledning av 

den nya kommunallagen (2017:725) och föreslår förändringar enligt bifogade 

delegationsbestämmelser. 

 

Ändringar och tillägg framgår med röd text. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbestämmelser för Miljö- och tillsynsnämnden 
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§ 15  
 

Uppföljning tillsynsplan 2017 

Diarienr 18MTN11 

 
Beslut 

Miljö-och tillsynsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av tillsynsplan 2017. 

 
Ärendebeskrivning 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner tillsynsplan inför 2017. När året 2017 nått sitt slut 

redovisar förvaltningen hur tillsynsplanen följdes. 

 
Beslutsunderlag 

 Uppföljning tillsynsplan/verksamhetsplan för miljö- och tillsynsnämnden 
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§ 16  
 

Behovsutredning 2018-2020 samt Tillsynsplan 2018 

Diarienr 18MTN19 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar anta Behovsutredning 2018-2020 samt Tillsynsplan 

2018. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt miljöbalken ska det finnas en flerårig behovsutredning fastställd av Miljö- och 

tillsynsnämnden. Behovsutredningen ska åskådliggöra det sammanvägda behovet av tillsyn 

och omfatta samtliga av nämndens åtaganden inom tillsynsområdet. 

 

För 2018 ska nämnden fastställa och, om behov finns, vidta prioriteringar av verksamheten 

enligt en tillsynsplan för miljöbalken respektive livsmedelskontrollen. 

 

Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska det hos den operativa tillsynsmyndigheten 

finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt 

miljöbalken. Utredningen ska avse minste en treårsperiod och den ska ses över årligen eller 

efter behov. Ett register ska också föras över de verksamheter som behöver återkommande 

tillsyn. 

 

Utifrån behovsutredningen och registret ska tillsynsmyndigheten inför varje verksamhetsår 

göra en samlad tillsynsplan. Miljö- och tillsynsnämnden ska besluta om behovsutredning och 

tillsynsplan. 

 

I livsmedelslagen anges att kontrollmyndigheten ska ha den kompetens och de resurser som 

krävs för att utföra kontroll så att lagstiftningen efterlevs inom alla led i 

livsmedelsproduktionen. Kontrollen ska vara utformad så att den säkerställer likriktning och 

kvalitet. För att klara kraven i lagstiftningen är det viktigt att den operativa 

kontrollmyndigheten beskriver behovet av offentlig kontroll inom livsmedelskedjan. Kraven 

på kontroll finns bland annat i EU-parlamentets och Rådets förordning nr 882/2004. Den 

operativa kontrollmyndigheten ska ta fram en årlig kontrollplan som ska fastställas av miljö- 

och hälsoskyddsnämnden. 

 

Syftet med behovsutredningen är att åskådliggöra det sammanvägda behovet av tillsyn för att 

klara uppdraget enligt reglementet och främja en hållbar utveckling. För att beskriva behovet 

av resurser för tillsyn och kontroll har enheten valt att redogöra för den operativa tillsynen 

som ingår i 990 timmar per heltidsanställd tjänst. Tillsynsplanen preciserar vilka 

tillsynsinsatser som planeras genomföras under 2018 utifrån givna resurser. 

 

Enhetens totala resursbehov har beräknats i behovsutredningen. Resultatet visar på ett 

underskott motsvarande 1,4 tjänster i förhållande till enhetens preliminära resurser 2018 vilket 

innebär att prioriteringar inom den behovsprioriterade tillsynen har varit nödvändig. 
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Yrkanden 

Jonas Vikström (S) yrkar bifall till förslaget med tillägg att sammanfattning av tabeller läggs 

in i Tillsynsplan 2018. 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag vilket blir miljö- och tillsynsnämndens 

beslut. 

  

 
Beslutsunderlag 

 Behovsutredning 2018-2020 Tillsynsplan 2018 inklusive sammanfattande tabell. 
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§ 17  
 

Riktlinjer för serveringstillstånd i Piteå kommun samt 

försäljning/servering av folköl enligt alkohollagen (2010:1622) 

Diarienr 17MTN29 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar anta föreslagna riktlinjer för serveringstillstånd samt 

försäljning/servering av folköl enligt alkohollagen (2010:1622). 

 
Ärendebeskrivning 

I samband med kommunens senaste omorganisation flyttades verksamheten för 

serveringstillstånd från socialnämnden till miljö- och tillsynsnämnden den 1 januari 2015. 

Miljö- och tillsynsnämnden gav samhällsbyggnad 2017-04-26 uppdraget att under 2017 se 

över riktlinjerna för serveringstillstånd i Piteå kommun. 

 

Motivering 

Riktlinjerna i kommunen har omarbetats vid ett flertal tillfällen, detta innebär att vi har 

serveringsställen som sökt sitt tillstånd enligt kommunens riktlinjer och har olika öppettider. 

De omarbetade riktlinjerna ger tillståndshavarna en möjlighet att kostnadsfritt söka om sina 

tillstånd och alla får samma öppettider vilket ger lika konkurrens och villkor för alla. 

 

I riktlinjerna från 2013 framgår att särskilda riktlinjer för festivaler utformas och antas årligen 

av socialnämnden. 

De omarbetade riktlinjerna innefattar tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten vid 

festivaler eller liknande arrangemang i Piteå kommun. 

 

Under 2017 har miljö- och hälsoskydd träffat de krögare som enligt förslaget ges möjlighet att 

söka om sina serveringstillstånd. Vi har diskuterat och tagit in deras synpunkter. 

Denna typ av träff och diskussion kommer att fortgå om beslut tas i nämnden. Vår 

förhoppning är att samtliga som berörs söker om sina tillstånd. 

 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för serveringstillstånd och försäljning/servering av folköl i Piteå kommun 

enligt alkohollagen (2010:1622) 
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§ 18  
 

Tillsynsplan för serveringstillstånd i Piteå kommun samt 

försäljning/servering av folköl enligt alkohollagen 

Diarienr 18MTN21 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar anta tillsynsplanen för serveringstillstånd i Piteå kommun 

samt försäljning/servering av folköl enligt alkohollagen. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunen har skyldighet att utföra tillsyn enligt alkohollagen. Denna tillsyn ska göras 

utifrån en tillsynsplan som nämnden, med ansvar för området, beslutar om. Tanken är att 

tillsynsplanen strukturerar arbetet kring alkohollagen, underlättar verksamheten samt att den 

också ökar effekterna av det genomförda arbetet. 

 

Kommunen och polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som 

gäller för servering av alkoholdrycker. Kommunen och polismyndigheten har också tillsyn 

över detaljhandeln med folköl. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till 

länsstyrelsen. Tillsynsplanen kan vara årlig eller flerårig, men bör revideras vid behov. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga - Tillsynsplan för serveringstillstånd i Piteå kommun samt försäljning/servering av 

folköl enligt alkohollagen 
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§ 19  
 

Stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten - Restaurang 

Viking i Piteå 

Diarienr 18MTN15 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar bevilja ansökan från Adrian R AB, med 

organisationsnummer 559059-1078, om stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten. 

  

Tillståndet gäller för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till 

allmänheten vid restaurang Viking i Piteå med tillhörande uteservering, enligt ritning. 

  

Serveringstillståndet är avsett att gälla dagligen kl. 11.00 – 01.00. 

  

Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622). 

 
Ärendebeskrivning 

Adrian R AB Org nr: 559059-1078 har hos Miljö och tillsynsnämnden ansökt om tillstånd 

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

andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid restaurang Viking i Piteå med tillhörande 

uteservering, enligt ritning. Serveringstillståndet är avsett att gälla dagligen kl. 11.00 – 01.00. 

Adrian R AB ägs av Hussein Rezai 890929-3238 som tidigare haft serveringstillstånd i 

samma omfattning och lokaler som enskild firma, verksamheten kommer att bedrivas som 

tidigare. 

 

Motivering 

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. Bolaget och personer med betydande inflytande i 

bolaget är prövade hos skattemyndigheten och polismyndigheten. Bolaget är arbetsgivar- och 

momsregistrerat och har F-skatt. 

 
Beslutsunderlag 

 Utredning 

 ALKT_H4019_Ritning 
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§ 20  
 

Stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten 

för Pensionatet i Piteå. 
Diarienr 18MTN22 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar bevilja ansökan från Kiosken pizza i Piteå AB, med 

organisationsnummer 559145-3682, om stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten. 

  

Tillståndet gäller för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till 

allmänheten vid Pensionatet, i restaurang på markplan med tillhörande servering i trädgården, 

enligt ritning. 

  

Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt dagligen kl.11:00 – 01:00. 

  

Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 8 kap. § 2 alkohollagen (2010:1622). 

 
Ärendebeskrivning 

Kiosken pizza i Piteå AB Org nr: 559145-3682 har hos Miljö och tillsynsnämnden ansökt om 

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

och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Pensionatet i restaurang markplan med 

tillhörande servering i trädgården, enligt ritning. Bolaget återkallar sin ansökan gällande 

servering på övre plan. 

Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt dagligen kl.11:00 – 01:00. 

 

Motivering 

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. 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. 

 

 
Beslutsunderlag 

 Utredning 

 Ritning 
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§ 21  
 

Stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten 

för Borggårdens matsalar i Piteå. 
Diarienr 18MTN23 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar bevilja ansökan från 2 kök AB, med 

organisationsnummer 556280-0903, om stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten. 

  

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

Borggårdens matsalar i Piteå med tillhörande uteservering, enligt ritning. Tillståndet 

gäller även för catering till slutet sällskap. 

  

Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt kl. 11:00 – 01:00. 

  

Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 8 kap. 2 § och 4 § alkohollagen 

(2010:1622). 

 
Ärendebeskrivning 

2 kök AB Org nr: 556280-0903 har hos Miljö och tillsynsnämnden ansökt om tillstånd enligt 

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

jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Borggårdens matsalar i Piteå med tillhörande 

uteservering, enligt ritning. 

 

Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt. 

 

Serveringstid 11:00 – 01:00. 

 

Bolaget ansöker även om cateringtillstånd till slutet sällskap enligt 8 kap 4 § Alkohollagen 

(SFS 2010:1622). 

 

Motivering 

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. 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. 
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Beslutsunderlag 

 Utredning 

 Ritning 
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§ 22  
 

Stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten 

för Plankan Restaurang i Piteå 

Diarienr 18MTN24 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar bevilja ansökan från 2 kök AB, med 

organisationsnummer 556280-0903, om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. 

  

Tillståndet gäller för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till 

allmänheten vid Plankan restaurang i Piteå med tillhörande uteservering, enligt ritning. 

 

Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt kl. 11:00-01:00. 

  

Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622). 

 
Ärendebeskrivning 

2 kök AB 556280-0903 har hos Miljö och tillsynsnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 

§ Alkohollagen (SFS 2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 

alkoholdrycker till allmänheten vid Plankan Restaurang i Piteå med tillhörande uteservering, 

enligt ritning. 

 

Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt. 

 

Serveringstid dagligen 11:00-01:00 

 

Motivering 

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. 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. 

 

 
Beslutsunderlag 

 Utredning 

 Ritning 
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§ 23  
 

Begäran om godkännande om deponering av avfall Bredviksbergets 

avfallsanläggning Öjebyn 144:82 

Diarienr 18MTN18 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar godkänna, med stöd av 32 § förordning (2001:512) om 

deponering av avfall, del A av sluttäckningsprojektet etapp 4-6 på Bredviksbergets 

avfallsanläggning på fastigheten Öjebyn 144:82 i Piteå kommun. Under deponins 

efterbehandlingsfas ska verksamhetsutövaren, enligt 33 §, se till att i minst 30 år, eller den 

längre tid som tillsynsmyndigheten bestämmer, vidta de åtgärder för underhåll, övervakning 

och kontroll som behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. 

 
Ärendebeskrivning 

Under hösten 2017 färdigställdes del A av sluttäckningsprojektet etapp 4-6 på 

Bredviksbergets deponi. Täckningen omfattar en 0,8 hektar stor yta och har utförts i enlighet 

med tillståndet för anläggningen och förordningen om deponering av avfall. 

Entreprenadjuridisk slutbesiktning godkändes den 27 december 2017. Projektet har 

genomförts med samma koncept som etapp 2 och 3 som färdigställdes och godkändes 2015 

respektive 2016. 

 

Motivering 

Piteå Renhållning & Vatten AB (Pireva) driver avfallsanläggningen vid Bredviksberget med 

stöd av ett tillstånd från Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen daterat 2007-01-24. 

En avslutningsplan har enligt villkor 7 i gällande tillstånd redovisats den 4 oktober 2013 till 

tillsynsmyndigheten där det framgår hur sluttäckningen ska ske för att uppfylla 

bestämmelserna i deponiförordningen. Deponidel A av sluttäckningsprojektet etapp 4-6 

bedöms ha täckts enligt gällande regler. 

 

Sluttäckning regleras av krav enligt förordning (2001:512) om deponering av avfall med 

avseende på konstruktions- och funktionskrav. Enligt 32 § anges att en deponi, eller del av 

deponi, kan anses vara avslutad först när sluttäckningen godkänts av tillsynsmyndigheten. 

Genom att tillsynsmyndigheten godkänner täckningen övergår denna del av deponin i en 

efterbehandlingsfas som varar i minst 30 år, eller den längre tid som tillsynsmyndigheten 

bestämmer. Under denna tid ska verksamhetsutövaren kontrollera miljöpåverkan och 

funktionen av täckningen. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga - Relationshandling - sluttäckning av deponi 

 Bilaga - Pireva - Begäran om godkännande om deponering av avfall 

 Bilaga - Ritning Ecos 2018-6 
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§ 24  
 

Remiss förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya 

prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten 

Diarienr 17MTN72 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar föreslå att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot 

förslaget till åtgärdsprogram och kvalitetsnormer. 

 
Ärendebeskrivning 

Samrådshandling: Förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i 

ytvatten och PFAS i grundvatten för Sveriges fem vattendistrikt – Åtgärder riktade till 

myndigheter och kommuner samt konsekvensanalyser. 

Dokumentet innehåller förslag till ”nytt” Åtgärdsprogram som är en förändring med vissa 

tillägg till det nu gällande åtgärdsprogrammet (ÅP 2016-2021) som fortsätter att gälla i sin 

helhet. Tillägget gäller PFAS, 12 nya prioriterade ämnen samt reviderade 

Miljökvalitetsnormer för koppar och zink. 

 

ÅP riktar sig till myndigheter och kommuner som ska vidta de åtgärder som behövs för att 

miljökvalitetsnormen (MKN) skall uppnås. ÅP omfattar de vattenförekomster (minsta 

vattenområde som bedöms med avseende på vattenkvalitet) som inte uppnår eller riskerar att 

inte uppnå fastställd MKN. Det nya förslaget som är ute på remiss berör åtgärd 1-8 i 

nuvarande ÅP där ytterligare prioriterade ämnen, vid behov, införs i rådande kontrollprogram. 

Förekomst av de prioriterade ämnena undersöks i möjligt påverkade områden. 

 

Kommunen har i dagsläget inte några problem med förhöjda halter av PFAS i vårat 

grundvatten. PFOS (ett av de nya prioriterade ämnena) är ett PFAS är oftast knutna till 

flygplatser och räddningstjänstens övningsplatser då det fanns i brandsläckningsskum. En 

undersökning av västra kajen är genomförd och kommunen har bra koll på tillståndet där och 

vad som bör göras i förhållande till typ av markanvändning. Det är i dagsläget 6 av de 12 nya 

prioriterade ämnena som har identifierats i statusklassificering i halter över gränsvärden. 

Förutom PFOS så är de andra fem ämnena 

• Dioxiner 

• Cybutryn (giftig båtfärg) 

• Ämnen knutna till jordbruk (biocider och insekticid) 

Dioxiner är ett regionalt problem i hela norrbottenskusten och provtagningar genomförs 

kontinuerligt för att undersöka förekomst i sediment och för att minska. Restprodukter av 

giftiga båtfärger undersöks men har hittills inte varit några problem. De Växtskyddsmedel och 

insektsgift som skall prioriteras innebär en ökad kontroll med provtagning för att undersöka 

halter och källor men brukar normalt inte användas i stora mängder i Jordbruk i vår kommun. 

 
Beslutsunderlag 

 Remiss förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya prioriterade ämnen i 

ytvatten och PFAS i grundvatten 

 Vattenmyndigheternas samråd november 2017- april 2018 
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§ 25  
 

Klagomål på trafikbuller från E4:an vid fastigheten Öjebyn 84:2, 

Degeränget, Piteå 

Diarienr 18MTN20 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar lämna klagomålet utan åtgärd eftersom de beräkningar 

för trafikbuller som redovisats för Degerängsvägen 7, Öjebyn 84:2, inte överstiger riktvärden 

för åtgärd enligt Proposition 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter. 

 

Detta beslut kan överklagas. 

  

På grund av jäv deltar inte Catrin Gisslin (MP) i handläggningen av ärendet. 

 
Ärendebeskrivning 

Den 20 maj 2013 inkom en skrivelse från Catrin Gisslin angående buller vid fastigheten 

Öjebyn 84:2, Degerängsvägen 7, Piteå, till dåvarande miljö- och byggnämnd. Trafikverket har 

gjort bullerberäkningar avseende bullerstörningar för fastigheten från väg E4. Beräkningen 

visar på en ekvivalent ljudnivå på 54 dBA vid fasaden på våning 1 och 57 dBA på våning 2. 

Inomhusvärdena är beräknade till 26 dBA respektive 29 dBA. 

 

Beräkningen visar också att den maximala ljudnivån utomhus vid fasaden är 57 dBA på 

våning 1 och 60 dBA på våning 2. Inomhusvärdena är beräknade till 29 respektive 32 dBA. 

 

Under 2015 har miljö- och tillsynsnämnden vid två tillfällen uppmanat Trafikverket att ta 

kontakt med Catrin Gisslin gällande trafikbuller samt meddela miljö- och tillsynsnämnden 

vad som framkommit. 

 

Den 21 september 2017 inkom en bullerberäkning från Trafikverket till miljö- och 

tillsynsnämnden. Beräkningen har utförts på hela området Degeränget som gränsar till E4. 

Fastigheten Öjebyn 84:2 ligger klart under åtgärdsnivåerna i Trafikverkets åtgärdsprogram. 

Den ekvivalenta ljudnivån är beräknad till 57,6 dBA och den maximala ljudnivån 66,1 dBA. 

 

Den 23 oktober 2017 erhöll miljö- och tillsynsnämnden en skrivelse från Trafikverket 

gällande bullerskyddsåtgärder. Trafikverket uppger att deras beräkningar visar att 

ljudnivåerna vid fastigheterna i Degeränget är för låga för att ingå i Trafikverkets program för 

bullerskyddsåtgärder. Den ekvivalenta ljudnivån utomhus för de olika fastigheterna i området 

är beräknad till mellan 50-63 dBA. Undantaget är fastigheten Öjebyn 3:20 som är beräknad 

till ca 66 dBA. Fastigheten Öjebyn 3:20 kan komma ifråga för ytterligare utredning avseende 

skydd av en uteplats. Den ekvivalenta ljudnivån vid fastigheten Öjebyn 84:2 är beräknad till 

ca 57 dBA. Catrin Gisslin har haft önskemål om en sänkning av hastigheten samt att 

bullerplanket skulle åtgärdas. Trafikverket meddelar att en sänkning av hastighetsgränsen till 

70 km/h inte kommer att utföras och att bullerplanket förbi Degeränget ”tätades” av deras 

entreprenör sommaren 2016. 
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Miljö- och tillsynsnämnden begärde den 9 november och 22 december 2017 in förtydligande 

och kompletterande uppgifter från Trafikverket gällande bullerutredningen. 

 

Den 16 november 2017 och 8 januari 2018 inkom förtydliganden och kompletteringar från 

Trafikverket. Bullerberäkningen är utförd i beräkningsprogrammet SoundPlan enligt Nordiska 

beräkningsmodellen för vägtrafik. Terrängens utformning samt avstånd till hus hämtas från 

Lantmäteriets karta. Trafikflödet på E 4 år 2015 är 14 116 fordon/dygn, varav 10 % är tung 

trafik. Uppräknat till 2017 blir trafikflödet ca 14 700 fordon/dygn, varav 10 % är tung trafik. 

Hastigheten är 90 km/tim. Trafikmängder hämtas från Trafikverkets mätningar. I 

Trafikverkets bullerutredningar räknar de schablonmässigt upp den trafikmängd som räknats 

ett visst år med 2 % per år. I detta fall är den uppräknade trafikmängden 2017 ca 14 600 

fordon per dygn varav ca 10 % är tung trafik. 

 

Trafikverket uppger att trafiken varierar under året, men riktvärden för trafikbuller bygger på 

årsdygnstrafiken. Trafikverkets beräkningar görs utifrån årsdygnstrafiken vilket är trafiken 

under ett år delat med 365 dygn. Denna definition på årsdygnstrafik är den som 

Naturvårdsverket anser ska tillämpas. Trafikverket utför inga trafikräkningar som visar 

trafikmängd för en speciell period som kan visa turisttrafik. Det förekommer mer trafik under 

vissa delar av året, t.ex. sommartid. Ökning av trafiken sommartid består mest av lätta fordon 

och den tunga andelen sjunker betydligt. Trafikverket uppskattar att sommartrafiken utifrån 

utförda trafikmätningar ger ca 15 000 fordon per dygn. Detta ger en beräknad ökning av den 

ekvivalenta ljudnivån med ca 0,1 dBA jämfört med årsdygnstrafiken. 

 

Trafikverket uppger vidare att ombyggnationen på berörd vägsträcka inte är en ”väsentlig 

ombyggnad”. Ombyggnationen bestod av uppsättning av mitträcke och har i sig inte inneburit 

några förändringar av bullernivån. Trafikmängd eller bashastighet har inte förändrats av själva 

ombyggnaden. 

 

Smurfit Kappa ska börja/har börjat lossa timmer vid Sandholmens hamn och timmerbilar 

kommer att köra via E4:an förbi Degeränget. Trafikverket uppger att den schablonmässiga 

uppräkningen av trafikmängden ger en årlig uppräkning av antalet tunga fordon med ca 30 

fordon per dygn. Ett exempel på hur ökningen av fordonsnivå påverkar ljudnivå är enligt 

Trafikverket att en ökning av den tunga trafiken med 250 fordon per dygn ger en beräknad 

ökning av den ekvivalenta ljudnivån med ca 0,2 dBA. 

 

Catrin Gisslin har tagit del av miljö- och tillsynsnämndens begäran om uppgifter och 

Trafikverkets svar. Catrin Gisslin uppger att flera uppgifter från Trafikverket inte stämmer 

och har lämnat synpunkter till miljö- och tillsynsnämnden och Trafikverket. Miljö- och 

tillsynsnämnden har beaktat synpunkterna i detta beslut. 

 

Motivering 

Miljö- och tillsynsnämnden anser att bullernivån som redovisats för Degerängsvägen 7, 

Öjebyn 84:2, inte överstiger riktvärden för åtgärd enligt Proposition 1996/97:53 

Infrastrukturinriktning för framtida transporter. 
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Enligt praxis tillämpas de långsiktiga målen i infrastrukturpropositionen 1996/97:53 för god 

miljökvalitet för att bedöma om god miljö råder. I normalfallet bör 55 dBA vid fasad 

underskridas för att en god miljökvalitet ska nås utanför befintliga bostäder. 

 

Enligt praxis har det i äldre befintlig miljö bedömts att åtgärder inte rutinmässigt ska 

övervägas även om nivåerna för god miljö inte klaras. Istället har de så kallade 

”åtgärdsnivåerna”, max 65 dBA ekvivalentnivå utomhus, använts för att avgöra om åtgärder i 

normalfallet behöver övervägas i äldre befintlig miljö. Med äldre befintlig miljö avses 

bostäder byggda före våren år 1997 samt att den störande vägen inte byggts eller väsentligt 

byggts om efter nämnda tidpunkt. 

 

Miljö- och tillsynsnämndens utredning är främst inriktad på Catrin Gisslins fastighet Öjebyn 

84:2 och från början var fokus bara på det. Sedan inkom Catrin Gisslin med uppgifter om att 

hon är ombud för flera fastighetsägare på Degeränget. Trafikverket har inkommit med 

bullerberäkning för flera fastigheter på Degeränget. I detta ärende berörs endast fastigheten 

Öjebyn 84:2 och övriga fastighetsägare kan kontakta miljö- och tillsynsnämnden vid behov. 

 

Miljö- och tillsynsnämndens bedömning är alltså att ljudnivåerna från vägtrafiken vid 

fastigheten Öjebyn 84:2 inte innebär en sådan störning att den orsakar skada eller olägenhet 

för människors hälsa i miljöbalkens mening. 
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§ 26  
 

Lägesrapport EU jan 2018 MTN 

Diarienr 18MTN14 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar godkänna lägesrapporten över de EU-projekt som 

Samhällsbyggnad är involverad i. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt riktlinjer för EU arbetet inom nämnden ska En sammanställning av förvaltningens EU-

arbete rapporteras till nämnden årligen. 

 

Inom miljö och tillsynsnämndens ansvarsområde pågår inga EU projekt och inga ansökningar 

har gjorts under 2017 
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§ 27  
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 18MTN4 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 

delegationsbestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationslista till MTN 2018-03 
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§ 28  
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 18MTN7 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar lägga delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom. 

 
Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2018-02-07  Riktlinjer för 

serveringstillstånd och försäljning/servering av folköl 

 Beslut i kommunfullmäktige 2018-02-19 § 7 Revidering av avgiftstaxa för utlämnande av 

allmänna handlingar 

 Bilaga till § 7 - Revidering av avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar 
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§ 29  
 

Informationsärenden 

Diarienr 18MTN8 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad informerar nämnden om: 

Revisorernas granskning 2017, slutrapport med begäran om yttrande senast 2018-04-30. 

 
Beslutsunderlag 

 Revisionsrapport grundläggande granskning 2017 

 

 

 

 


