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Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 58  
 

Bullerstörningar från E4 vid fastigheten  
Diarienr 20MTN45 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden förelägger Trafikverket, organisationsnummer 202100-6297, att 
senast den 18 december 2020 skriftligen redovisa möjliga åtgärder för att sänka ljudnivån 
utomhus vid fasad på fastigheten  enligt följande: 

1. Åtgärdsförslaget utformas så att de föreslagna åtgärderna är tekniskt möjliga och 
ekonomiskt rimliga att vidta. 
 

2. Varje föreslagen åtgärd ska även innefatta en kostnadsberäkning. 
 

3. Synpunkter på vilken åtgärd Trafikverket förordar ska framgå. 

Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 2 kap. 3 §, 2 kap. 7 §, 9 kap. 3 § och 
26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808). Beslutet kan överklagas. 
 
Ärendebeskrivning 
En fastighetsägare har framfört klagomål på buller från trafik på väg E4 vid sin fastighet 

, i Piteå kommun. Miljö- och tillsynsnämnden beslutade den 
22 mars 2018 att lämna klagomålet utan åtgärd. 
 
Fastighetsägaren överklagade nämndens beslut till Länsstyrelsen i Norrbottens län som avslog 
överklagandet. Fastighetsägaren överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljödom-
stolen (MMD). 
 
MMD beslutade den 9 juni 2020 att avvisa fastighetsägarens yrkande om hastighets-
begränsning. MMD beslutade även att undanröja länsstyrelsens och nämndens beslut och 
återförvisade målet till nämnden för fortsatt handläggning. 
 
MMD bedömer att buller vid bostadsbyggnads fasad som överstiger en ekvivalentnivå om 55 
dB(A) bör anses utgöra en olägenhet för människors hälsa. Den beräknade ekvivalentnivån 
utomhus på fastigheten  är 57,6 dB(A) och överskrider således riktvärdet med 2,6 
dB(A). Därför anser MMD att det på grund av bullerstörning föreligger en olägenhet för 
människors hälsa på fastigheten . 
 
MMD anger i domslutet att det inte kan anses skäligt att förelägga Trafikverket att sörja för 
att den aktuella bullerskärmen höjs. Däremot bör det enligt MMD utredas om det finns andra 
åtgärder för att sänka ljudnivån utomhus vid fasaden aktuell fastighet. Åtgärderna bör vara 
tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga att utföra. De förslag på åtgärder som nämnts i målet 
är en mindre bullerskärm i tomtgräns, hastighetsbegränsning och/eller bullerdämpande väg-
beläggning. 
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Sammanträdesprotokoll 5 (27) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-14  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har den 15 september 2020 träffat fastighetsägaren för att 
stämma av om klagomålet fortfarande kvarstår. Fastighetsägaren uppger att hon vill ha 
följande åtgärder: 

 nuvarande plank höjs 
 hastigheten sänks till 70 km/h 
 plexiglas sätts upp vid räcket på bron (även gärna vid viadukten) 
 bullerplanket förlängs 
 träd planteras vid planket 
 bullermätning utförs. 

Motivering 
Miljö- och tillsynsnämnden har tidigare beslutat att bullernivån som redovisats för fastigheten 

 inte översteg riktvärden på max 65 dBA ekvivalentnivå utomhus för åtgärd 
enligt Proposition 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter. Nämnden 
vidtog därför inga ytterligare åtgärder i ärendet och lämnade klagomålet utan åtgärd. MMD 
anser att buller vid bostadsbyggnads fasad som överstiger en ekvivalentnivå om 55 dB(A) kan 
utgöra en olägenhet för människors hälsa. MMD har därför återförvisat målet till nämnden för 
ytterligare utredning i frågan om vilka åtgärder som kan minska bullernivån utomhus vid 
fasad. 
 
Begreppet olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap. 3 § miljöbalken. Med olägenhet 
för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan 
påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Av förarbeten till 
bestämmelsen (prop. 1997/98:45) framgår att bedömningen av vad som kan anses vara en 
olägenhet ska utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte enbart 
baseras på en enskild persons reaktion i det enskilda fallet. Hänsyn ska dock tas till personer 
som är något mer känsliga än vad som kan anses normalt, exempelvis allergiker och 
astmatiker. 
 
Av 2 kap. 3 § miljöbalken följer att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som 
behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta krav gäller enligt 7 § samma kapitel i 
den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla det. 
 
Trafikverket har till MMD föreslagit åtgärder såsom en mindre bullerskärm i tomtgräns, 
hastighetsbegränsning och/eller bullerdämpande vägbeläggning. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden bedömer att Trafikverket ska genomföra de åtgärder som är 
tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga för att minska risken för olägenhet vid fasad på 
fastigheten  och förelägger därför Trafikverket att inkomma med ett åtgärds-
förslag för att minska ljudnivån utomhus på fastigheten. Nämnden vill även om möjligt 
erhålla andra tekniskt genomförbara åtgärder som också är ekonomiskt rimliga att vidta samt 
få Trafikverkets syn på vilken åtgärd de förordar. 
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Beslutsunderlag 
 Mark- och miljödomstolens beslut 2020-06-09 (mål nr M1657-19) - 2013-457 
 Miljö- och tillsynsnämndens beslut 2018-03-22 § 25 - 2013-457 
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Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 59  
 

Avdelningschefens information och avvikelserapportering 
Diarienr 19MTN25 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. Någon avvikelse finns inte att ta del av. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskyddschef Åsa Wikman informerar Miljö- och tillsynsnämnden om 
verksamheterna inom Samhällsbyggnad och avdelningens arbete med anledning av covid-19. 
Någon avvikelse finns inte att rapportera. 
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Sammanträdesprotokoll 8 (27) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-14  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 60  
 

Behovsutredning 2021 - 2023 för Miljö- och tillsynsnämnden 
Diarienr 20MTN43 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden antar en reviderad behovsutredning 2021 - 2023 för nämndens 
verksamhet som ligger till underlag inför tillsynsplaneringen 2021. 
 
Förslaget till reviderad behovsutredning gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige 
antar Behovsstyrd taxa för tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och tillsynsnämnden beslutade 2020-09-03 att föreslå Kommunfullmäktige att anta en 
ny taxa som är behovsstyrd för tillsynen enligt miljöbalken. Om den nya taxan antas innebär 
det vissa förändringar i tillsynstiden som påverkar resursbehovet och tillsynsplaneringen inför 
2021. Den största förändringen jämfört med nuvarande taxa är att det blir färre antal tillsyns-
timmar på styrd tillsyn inom miljöskyddstillsynen. 
 
Tillsyn är samhällets viktigaste styrmedel för att säkerställa syftet med miljöbalken. Genom 
att regelverken följs främjas en hållbar utveckling. Att genom tillsyn upptäcka avvikelser och 
åstadkomma rättelse är av betydelse för miljön och människors hälsa men också för att olika 
företag ska kunna verka på lika villkor. 
 
Behovsutredningen visar på att med en behovsstyrd taxa som är riskbaserad skapas förut-
sättningar för Miljö- och tillsynsnämnden att utföra sitt grunduppdrag enligt reglementet. 
 
Beslutsunderlag 
 Behovsutredning 2021 - 2023 
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Sammanträdesdatum  
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Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 61  
 

Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer (2014:799) 
Diarienr 20MTN24 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar Taxa för tillsyn enligt lag 
(2014:799) om sprängämnesprekursorer. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Miljö- och tillsyns-
nämnden för varje kalenderår (avgiftsår) får justera de i denna taxa antagna fasta avgifterna 
och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s webbplats i oktober månad. 
 
Ärendebeskrivning 
Sedan den 2 september 2014 gäller en ny lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer, d.v.s. 
kemiska ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans med andra ämnen 
kan användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen. Lagen innehåller kompletterande 
bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (98/2013) av den 15 januari 2013 
om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, nedan EU-förordningen. Från 
samma dag gäller även förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer som innehåller 
vissa kompletterande bestämmelser. 
 
EU-förordningen är ett led i Europeiska unionens strategi för kampen mot terrorism och syftar 
till att motverka olaglig tillverkning av sprängämnen genom att begränsa allmänhetens till-
gång till utgångsämnen för detta - så kallade sprängämnesprekursorer. Den nya regleringen tar 
varken sikte på kemikaliernas miljöfarlighet eller risker relaterade till explosion. Syftet är, 
som framgår ovan, att minska möjligheterna till hemtillverkning av sprängämnen. 
 
Kommunerna ska enligt lagen utöva tillsyn över att de ekonomiska aktörerna kräver att 
tillstånd uppvisas innan de tillhandahåller enskilda personer väteperoxid, nitrometan och 
salpeter utöver uppgivna koncentrationsgränser. Tillstånden till enskilda ges av Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) efter skriftlig ansökan. Tillsyn ska även avse att de 
förpackningar som innehåller sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner är 
märkta på ett korrekt sätt. 
 
Enligt lagen om sprängämnesprekursorer får avgift tas ut för tillsyn enligt lagen. Med stöd av 
19 § 2 st. i lagen bemyndigas kommunerna att meddela föreskrifter om tillsynsavgifternas 
storlek. I förslaget till taxan föreslås en timavgift som debiteras efter utförd tillsyn. Tim-
avgiften är 1 016 kr och har beräknats utifrån nuvarande organisation i kommunen och de 
gemensamma kostnader (OH) som belastar Miljö- och tillsynsnämnden. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera timavgiften 
med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på SKR:s webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för index-
uppräkningen är oktober månad 2020 (Kommunfullmäktiges beslutsår). 
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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Yrkanden 
Ivar Gustafsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer 
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Sammanträdesdatum  
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Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 62  
 

Taxa för uppdragsverksamhet 
Diarienr 19MTN47 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar Taxa för uppdrags-
verksamhet. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2015 om en taxa för Miljö- och tillsynsnämndens 
tjänster av servicekaraktär som utförs på uppdrag som inte är myndighetsuppdrag som trädde 
i kraft januari 2016. Taxan gäller till 16 november i år, vilket föranleder att taxan behöver 
revideras. 
 
Samhällsbyggnad föreslår att föreläsningsarvodet ändras från ett fast pris på 1 000 kr till tim-
avgiften som motsvarar faktisk nedlagd tid i varje uppdrag. Timavgiften är densamma som 
Piteå kommuns gällande timavgift för tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Beslutsunderlag 
 Taxa för uppdragsverksamhet 
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Sammanträdesprotokoll 12 (27) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-14  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 63  
 

Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel (2009:730) 
Diarienr 19MTN46 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar reviderad Taxa för kontroll 
över handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 23 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får Kommun-
fullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för kontroll 
enligt denna lag. 
 
Kommunfullmäktige antog i november 2015 en taxa för kontroll över handel med vissa 
receptfria läkemedel. Taxan trädde i kraft januari 2016 och är giltig till 16 november i år, 
vilket föranleder att taxan behöver revideras. 
 
Revideringen föranleder inga förslag till förändringar av den nuvarande taxan. 

Yrkanden 
Ivar Gustafsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) 
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Sammanträdesdatum  
2020-10-14  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 64  
 

Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska 
biprodukter (2006:805) 
Diarienr 19MTN45 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar Taxa för offentlig kontroll 
av foder och animaliska biprodukter (2006:805). 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2016 om en taxa för offentlig kontroll av foder 
och animaliska biprodukter som trädde i kraft januari 2016. Taxan är giltig till november i år, 
vilket föranleder att taxan revideras. 
 
Timavgiften i denna taxa är densamma som Piteå kommuns gällande timavgift för tillsyn 
enligt miljöbalken. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera timavgiften 
med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på SKR:s webbplats i oktober månad. 
 
Revideringen föranleder inga förslag till förändringar av den nuvarande taxan. 
 
Beslutsunderlag 
 Taxa för kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter (2006:805) 
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Sammanträdesdatum  
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Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 65  
 

Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa (2006:1570) 
Diarienr 19MTN44 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar Taxa för tillsyn enligt lag 
(2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2016 om en taxa för tillsyn enligt lag om skydd 
mot internationella hot mot människors hälsa. Taxan är giltig till november i år, vilket för-
anleder att taxan revideras. 
 
Samhällsbyggnad föreslår att taxan ändras från två till tre timmar (restid inkluderat), vilket 
motsvarar den faktiska tiden det tar att genomföra en undersökning och utfärda ett sanerings-
intyg för ett fartyg. 
 
Beslutsunderlag 
 Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 

(2006:1570) 
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Sammanträdesprotokoll 15 (27) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-14  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 66  
 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220) 
Diarienr 19MTN43 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar Taxa för tillsyn enligt 
strålskyddslagen (1988:220). 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige reviderades senast 2015-11-16 om taxa för tillsyn av verksamheter som 
tillhandahåller solarium med sollampor som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens före-
skrifter om anmälningsplikt. Taxan giltighetstid löper ut i år vilket föranleder att taxan 
revideras. 
 
Lagen om strålskydd som nuvarande taxa har relaterat till har upphävts och ersatts med en ny 
lag om strålskydd (2018:396) samt en ny strålskyddsförordning (2018:506). Det kommunala 
ansvaret för att utöva tillsyn kvarstår för verksamheter med kosmetiska solarier och får 
meddela föreskrifter om avgifter för en myndighets eller kommuns verksamhet enligt denna 
lag och enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. 
 
I förslaget till den reviderade taxan föreslås en höjning av anmälningsärenden från en till sex 
timmar, vilket motsvarar handläggningstiden för ett ärende som kräver platsbesök. Den årliga 
tillsynsavgift som idag är fyra timmar föreslås i stället ersättas med timtaxa för tillsyn som tas 
ut i efterskott för varje påbörjad timme handläggningstid. 
 
Beslutsunderlag 
 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
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Sammanträdesprotokoll 16 (27) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-14  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 67  
 

Månadsrapport 2019 - 2022 
Diarienr 19MTN5 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av månadsrapporten för september 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar månadsrapporten för september 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 Månadsrapport september 2020 Miljö- och tillsynsnämnden 
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§ 68  
 

Remiss - Kompletterande information om vindkraftsetablering vid 
Källbomark i Skellefteå kommun 
Diarienr 20MTN38 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen yttrar sig till sökande enligt 
följande: 

 Synbarhetsanalyser bör utföras samt redovisas i kartmaterial, avseende påverkan på 
Piteå kommun. 
 

 Synbarhetsanalyserna bör kompletteras med fler fotomontage över områden där 
människor vistas, såsom vid bebyggelse, fritidsområden, vandringsstråk eller liknande, 
med avseende på Piteå kommun. 
 

 Det bör undersökas vilka bostäder, bostadsområden samt övriga områden där 
människor vistas som påverkas av vindkraftverkens hinderbelysning, med avseende på 
Piteå kommun. 

Ärendebeskrivning 
OX2 AB planerar att söka tillstånd för att bygga en vindkraftsanläggning vid Källbomark i 
Skellefteå kommun. Totalt planeras nio vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 290 
meter. Projektet omfattade inledningsvis 47 vindkraftverk men har ändrats till nio vindkraft-
verk. 
 
Med anledning av OX2 AB:s utredning att bygga vindkraft vid Källbomark i Skellefteå 
kommun har Kommunstyrelsen i Piteå kommun begärt Miljö- och tillsynsnämndens yttrande. 
 
Motivering till yttrande 
Utan erforderliga synbarhetsanalyser är det inte möjligt att få den förståelse som krävs för att 
bedöma vindkraftverkens påverkan på boende i Piteå kommun eller hur landskapsbilden kan 
komma att förändras. Synbarhetsanalyserna bör presenteras i ett kartmaterial för att precisera 
vilka områden som vindkraftverken kommer att vara synliga ifrån. 
 
Fotomontage ger en ökad förståelse över hur landskapsbilden förändras. Fler fotomontage 
från platser där människor bor eller ofta vistas på bör finnas med. Fotomontage är inte 
nödvändiga på platser som det ur synbarhetsanalyserna framkommer att vindkraftverken inte 
är synliga. 
 
De vindkraftverk som utgör randen i vindkraftsparker med en totalhöjd högre än 150 meter 
ska markeras med blinkade vit högintensiv belysning. Denna högintensiva hinderbelysning 
kan utgöra en olägenhet för boende i området, varvid det är viktigt att utföra undersökningar 
om vilka bostadsfastigheter som påverkas av hinderbelysningen. Miljö- och tillsynsnämnden 
befarar att vindkraftsetableringen kan få en negativ påverkan på boende i kommunen och att 
även skärgårdsmiljön kan komma att påverkas negativt. 
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Piteå kommun har i tidigare yttranden om liknande projekt nära kusten haft en restriktiv 
hållning med anledning av risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Yrkanden 
Ivar Gustafsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 OX2 AB kompletterande PM ang. vindkraft vid Källbomark 2020 - Ecos 2020-1638 -  

2019-1038 
 Bilaga - Samrådshandling - 2020-1638 
 Bilaga - Karta - 2020-1638 
 Bilaga - Karta 2 - 2020-1638 
 Bilaga - Foto - 2020-1638 
 Bilaga - Foto 2 - 2020-1638 
 Bilaga - Foto 3 - 2020-1638 
 
 
 
 
  

Page 18 of 27



Sammanträdesprotokoll 19 (27) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-14  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 69  
 

Förlängd tillståndstid för vindkraftverk - Markbygden - Länsstyrelsens 
dnr 551-7300-19 
Diarienr 20MTN46 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden förordar sökandenas önskemål om förstahandsvalet, dvs. 
alternativ (i) i remissyttrandet till miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Länsstyrelsen inför ett utredningsvillkor om att 
genomföra undersökningar om fladdermöss och fågelfauna som utreder hur många fåglar och 
fladdermöss som årligen skadas eller dör till följd av kollisioner med vindkraftverk. Syftet 
med utredningsvillkoret: 

 Undersökningarna ska vara en grund i samråd med tillsynsmyndigheten för att 
fortsättningsvis finna lösningar för minskad påverkan på fladdermöss och fågelfaunan. 
Undersökningen utförs under uppförandet samt när utbyggnaden av vindkraftsparken 
är färdigställd i sin helhet (Etapp 1, Etapp 2 samt Etapp 3) och avslutas samt 
utvärderas i samråd med tillsynsmyndigheten när resultat kan redovisas. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har fått en ansökan om förlängning av tillståndstiden i Regeringens tillåtlighets-
beslut om utbyggnad av vindkraft i Markbygden, Piteå kommun. Miljö- och tillsynsnämnden 
har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Markbygden Vind AB, Skogberget Vind AB, Ersträsk Vind AB, Önusberget Vind AB, 
Hästliden Vind AB och Markbygden Etapp 2 AB (sökandena) ansöker om att Regeringen ska 
ändra det tredje stycket i tillåtlighetsbeslutet meddelat av Regeringen den 4 mars 2010: 
 
(i) i första hand på så sätt att tillåtlighetstiden för verksamheten enligt respektive miljö-
tillstånd (Etapp 1, Etapp 2 samt Etapp 3) ska gälla under parallella 40-årsperioder från och 
med det att respektive miljötillstånd har vunnit laga kraft och 
 
(ii) i andra hand på så sätt att tillåtlighetstiden för verksamheten enligt respektive miljö-
tillstånd (Etapp 1, Etapp 2 samt Etapp 3) ska gälla under parallella 30-årsperioder från och 
med driftsättningen av det första vindkraftverket inom visst delområde som definierats i 
respektive miljötillstånd, samt att Regeringen delegerar till tillståndsmyndigheten att fastställa 
sådana områden. 
 
Motivering 
I tidigare remissförfarande har Miljö- och tillsynsnämnden i Piteå efterfrågat en redovisning 
av vindkraftverkens livslängd, mot bakgrund av att den i tillståndsansökan angetts till 30 år. 
 
Enligt komplettering som bifogats miljökonsekvensbeskrivningen anges att livslängden för 
vissa verk kan bli uppemot 40 år. Sökandena anger i miljökonsekvensbeskrivningen att när 
Markbygden projekterades 2010, var en förväntad livslängd, ”operational life time”, omkring 
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25 år, med förhoppning om 30 år. Sökandena anger att det idag är möjligt med att ha en 
”structural design” på mer än 25 år. Vilket i praktiken skulle innebära en drifttid om 30 - 35 
år, men med förhoppning om att enskilda verk ska fungera i upp mot 40 år. 
 
Tabell: 
  

Etapp            Ursprungligen 
avsedd drifttid 

Praktisk drifttid 
enligt gällande 
tillstånd    

Praktisk drifttid 
enligt förstahands-
yrkande 

Praktisk drifttid 
enligt andrahands-
yrkande 

 Etapp 1  30 år  18 - 30 år  27 - 39 år  23 - 30 år 
 Etapp 2  30 år  19 - 23 år  32 - 36 år  29 - 30 år 
 Etapp 3  30 år  17 - 22 år  32 - 37 år  29 - 30 år 
  
 
Det är rimligt att godta sökandenas yrkande om förstahandsalternativet eftersom hushåll-
ningen av resurser enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler sker till en högre grad än vad 
det andra alternativet gör. Detta trots att motiveringen av vindkraftverkens förväntade livs-
längd är något vagt beskriven i miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen skildrar även att inga förändringar av miljökonsekvenser 
kommer uppstå, annat än att de befintliga konsekvenserna kommer att vara under ytterligare 
ett antal år. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen sker dock i praktiken en förskjutning av 
drifttiden snarare än en förlängning, eftersom driftstart för flera etapper har senarelagts. 
 
Bedömningen är att en förlängd driftstid inte kommer att förändra befintliga miljö-
konsekvenser annat än att de kommer fortgå under en längre tidsperiod. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen saknar uppgift om hur många fåglar eller fladdermöss som 
årligen skadas eller dör till följd av kollisioner med vindkraftverk inom Markbygden. Utan 
denna uppgift är det svårt att bedöma hur stor påverkan en längre driftstid kommer att få på 
fågelfaunan och fladdermöss. Att påverkan på fåglars häckningsplatser blir minimal säker-
ställs vid själva byggskedet, däremot är kollisioner något som kan komma att påverkas 
framöver allteftersom förändring sker i landskapsbilden och fåglarnas flygstråk succesivt 
förändras utifrån denna förändring. 
 
På grund av att uppgifter saknas om påverkan på fladdermöss samt fågelfaunan är det 
motiverat att införa ett utredningsvillkor om kartläggning på hur många fåglar och fladder-
möss som årligen skadas eller dör till följd av kollisioner med vindkraftverk. Utredningen ska 
utföras när vindkraftparken (Etapp 1, Etapp 2 samt Etapp 3) är under uppbyggnadsfasen samt 
när vindkraftsparken är fullt utbyggd i dess helhet och tagen i drift. Utredningen ska ligga till 
grund i framtida samråd med tillsynsmyndigheten om vilka möjliga åtgärder som kan utföras 
för att minska påverkan på fladdermöss och fågelfaunan. Ett skäl till denna undersökning är 
att vissa vindkraftverk kan komma att drivas uppemot 40 år samt att nya lösningar möjligtvis 
kan uppkomma i frågan om att hitta åtgärder för att skydda fladdermöss samt fågelfaunan. 
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Beslutsunderlag 
 Miljökonsekvensbeskrivning - Markbygdenprojektet - 2020-2576 
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§ 70  
 

Informationsärenden 
Diarienr 19MTN22 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen informerar Miljö- och tillsynsnämnden om: 

 samarbete med Älvsbyns kommun. 
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§ 71  
 

Revisorernas grundläggande granskning 2020 
Diarienr 20MTN25 
 
Beslut 
Miljö-och tillsynsnämnden svarar på revisorernas generella frågor samt nämndspecifika 
frågor enligt yttrande (bilaga). 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet. 
 
I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrnings- och ledningsfrågor 
avseende verksamhet, ekonomi och internkontroll. Likaså är nämndens och styrelsens 
omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. 
 
Bifogade frågor utgör underlag i denna granskning. Frågorna utgör också underlag inför 
revisorernas träffar med nämnder och styrelse. Presentationen och svaren ska kunna härledas 
till revisionsbevis som styrker svaret, dvs. verifieras genom dokument och protokoll m.m. 
 
Nedanstående frågor är specifika för Miljö- och tillsynsnämnden och grundar sig på 
revisorernas synpunkter från den grundläggande granskningen 2019 samt granskningen 2020 
av nämndens hantering av delegation: 

 Måluppfyllelse: 
 
Revisorernas synpunkt 2019: 
”Nämnden har inte fastställt några egna nämndspecifika mål, arbete ske efter de av 
kommunfullmäktige beslutade mål. Revisionen rekommenderade MTN vid GG 2019 
att fastslå ”egna” nämndspecifika mål.” 
 
Revisorernas uppföljande frågeställning 2020: 
”Har MTN fastställt några ”egna” nämndspecifika mål?” 
 

 Tillsyn: 
 
Revisorernas synpunkt 2019: 
Vid GG 2019 uppgav nämnden att det fanns en oro över att tillsynen inom vissa 
verksamhetsområden skjuts upp eftersom det saknas personella resurser och medel, 
befintlig personalstab inte hinner genomföra tillsynerna. Tillsynsärenden läggs därmed 
på hög.” 
 
Revisorernas uppföljande frågeställning 2020: 
”Hur ser det ut med tillsynsärendena idag?” 
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 Delegationsordning (DO): 
 
Revisorernas synpunkt 2020: 
”I granskning av delegationsordning som genomfördes under våren 2020 framgick det 
bland annat att det saknades uppföljning av delegationsbeslut och att det saknades 
utsedda ersättare till samtliga ordinarie delegater. Vidare framgick det att det saknades 
undertecknade av delegationsbeslut.” 
 
Revisorernas uppföljande frågeställning 2020: 
”Har nämnden vidtagit några åtgärder med anledning av den genomförda 
granskningen?” 

Miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskott svarar på frågorna enligt frågeformuläret som 
förslag till nämnden 2020-10-14. Beslutet skickas till revisorerna inför deras besök på nämnd-
sammanträdet 2020-11-25. 
 
Beslutsunderlag 
 Frågeformulär - Revisorernas grundläggande granskning 2020 
 Följebrev - Revisorernas grundläggande granskning 2020 - frågor 
 Miljö- och tillsynsnämndens yttrande - Svar på revisorernas frågor - Grundläggande 

granskning 2020 
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§ 72  
 

Delegationsbeslut 2020 
Diarienr 20MTN1 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 
delegationsbestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslutslista Ecos 2020-08-18--2020-09-23 
 Delegationsbeslutslista Alk-T 2020-08-18--2020-09-23 
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§ 73  
 

Delgivningar 2020 
Diarienr 20MTN2 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen redovisar delgivningar för Miljö- och tillsynsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 Vägledning - Kommunernas tillsyn över den unika identitetsmärkningen och 

säkerhetsmärkningen på tobaksvaror 
 En modern och effektiv miljöprövning - Kommittédirektiv M2020-86 
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§ 74  
 

Delgivningar - protokoll 2020 
Diarienr 20MTN3 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen redovisar de protokoll som inkommit till Miljö- och 
tillsynsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktige 2020-09-14 § 165 Sammanträdesplan 2021. Dnr 20KS256. 
 
 
 

Page 27 of 27




