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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 14 
 

Miljö- och hälsoskyddschefens information och avvikelserapportering 
Diarienr 19MTN25 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Åsa Wikman, miljö- och hälsoskyddschef, informerar Miljö- och tillsynsnämnden om 
verksamheterna inom Samhällsbyggnad och avdelningens arbete samt rapporterar ev. 
avvikelser. 
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Sammanträdesdatum  
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Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 15 
 

Månadsrapport 
Diarienr 19MTN5 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av månadsrapporten för mars och den muntliga 
rapporteringen för april 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar skriftlig månadsrapport för mars och lämnar muntlig information 
för april 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 Månadsrapport mars 2022 Miljö- och tillsynsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 6 (19) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-03  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 16 
 

Behovsutredning 2023 - 2025 för Miljö- och tillsynsnämndens 
verksamhet 
Diarienr 22MTN11 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner Behovsutredning 2023 - 2025 för Miljö- och 
tillsynsnämndens verksamhet. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden överlämnar Behovsutredning 2023 - 2025 till Kommunstyrelsen 
och Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom. 
 
Ärendebeskrivning 
Behovsutredningen ligger till grund för den framtida planeringen av Miljö- och tillsyns-
nämndens verksamhet så att den kan bedrivas effektivt och ändamålsenligt i syfte att bidra till 
en hållbar utveckling och kommunens övergripande mål. 
 
Hälsan i samhället är inte jämlik och det finns utmaningar i miljön som t.ex. luftföroreningar, 
buller, övergödda vikar, miljöförorenade områden och dåliga inomhusmiljöer. I takt med att 
Piteå växer med nya bostadsområden, nya verksamhetsområden, utbyggd infrastruktur med 
bl.a. Norrbotniabanan samt beslut om vattenskyddsområde för Svensbyfjärden innebär det 
sammantaget ett behov av resursförstärkningar för den kommande treårsperioden. Behovet 
finns presenterat i Behovsutredning 2023 - 2025. 
 
Antal ordinarie tjänster på avdelningen Miljö- och hälsoskydd är 16 årsarbetskrafter (ÅA) 
inkl. styrning och ledning. Behovsutredningen visar på att bemanningen behöver utökas med 
ytterligare cirka fyra årsarbetskrafter för att klara utmaningarna under de kommande tre åren 
främst inom följande fyra områden: 
 
  

1. Tillsyn och handläggning av små avlopp: 1,5 ÅA som avgiftsfinansieras. 
  

2. Utredning/handläggning av ärenden där det föreligger risk av förekomst av förorenad 
mark, enligt handlingsplan för förorenade områden: 1 ÅA som skattefinansieras. 
  

3. Inventering/tillsyn av tillsynsområden som dels har prioriterats i den nationella 
strategin för miljöbalkstillsyn, dels för att uppfylla krav på rättssäkerhet och 
likabehandling: 0,5 ÅA som delvis skattefinansieras och delvis avgiftsfinansieras. 
  

4. Delaktighet i samhällsbyggnadsprocessen och Norrbotniabanan: 0,7 till 1 ÅA som 
skattefinansieras. 

 
 
Avdelningen arbetar löpande med att effektivisera arbetet genom samordnad tillsyn och 
utveckla digitala processer och tjänster. 
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Sammanträdesprotokoll 7 (19) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-03  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Tillsyn är samhällets viktigaste styrmedel för att säkerställa syftet med bland annat miljö-
balken, livsmedelslagen och alkohollagen. 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 företag ska kunna verka på lika villkor. 
 
Syftet med behovsutredningen är att åskådliggöra det sammanvägda behovet av tillsyn som 
omfattas av nämndens samtliga åtaganden inom tillsynsområdet. Utredningen ska avse minst 
en treårsperiod och den ska ses över årligen eller efter behov. Ett register ska också föras över 
de verksamheter som behöver återkommande tillsyn enligt miljötillsynsförordningen 
(2011:13). 
 
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 livsmedels-
produktionen. 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 tillsynsnämnden. 
 
För att beskriva behovet av resurser redovisas tillsynsbehovet i följande fyra kategorier: 
  

1. styrd tillsyn 
2. behovsprioriterad tillsyn 
3. händelsestyrd tillsyn 
4. skattefinansierad tillsyn. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Vid en ekonomisk obalans mellan taxor/avgifter och kommunalt anslag är risken att tillsyns-
avgifter finansierar det skattefinansierade arbetet och att en tillsynskuld uppstår. Men det 
finns även en risk för det omvända förhållandet att skattekollektivet finansierar tillsynen, om 
taxorna inte motsvarar faktiska kostnader för tillsynen eller om myndigheten inte tar betalt för 
utförda tjänster. 
 
Behovsutredningen ligger till grund för Verksamhetsplan 2023 - 2025 som beslutas av 
Kommunfullmäktige i november 2022. Utifrån den ram som Miljö- och tillsynsnämnden 
tilldelas är det nämndens ansvar att prioritera hur tillsynen ska bedrivas i Tillsynsplanen 2023. 
 
Beslutsunderlag 
 Behovsutredning 2023 - 2025 Miljö- och tillsynsnämnden 
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§ 17 
 

Upphävande av delegationsordning för ärenden enligt lag (2020:526) 
om tillfälliga smittskyddsärenden på serveringsställen 
Diarienr 18MTN16 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden upphäver delegationsordning för ärenden enligt lag om tillfälliga 
smittskyddsärenden på serveringsställen. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och tillsynsnämnden antog 2020-06-29 en särskild delegationsordning för ärenden 
enligt lag om tillfälliga smittskyddsärenden på serveringsställen (så kallad trängseltillsyn). 
Nämnden förlängde 2021-04-29 ,§ 30, giltighetstiden för delegationsordningen till 2022-12-
31. 
 
Lagen upphörde att gälla efter den 31 mars 2022. Nämndens särskilda delegationsordning för 
trängseltillsyn har i och med detta blivit inaktuell. Därför föreslår avdelningen Miljö- och 
hälsoskydd att Miljö- och tillsynsnämnden upphäver delegationsordningen. 
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Sammanträdesdatum  
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Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 18 
 

Svar på revisionsrapport för revisorernas grundläggande granskning 
för år 2021 
Diarienr 21MTN5 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av revisorernas synpunkter och beaktar dessa i nämndens 
fortsatta arbete. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden uppmärksammar revisorerna på att tredje stycket i revisorernas 
kommentar under avsnittet om ekonomistyrning i sak är felaktigt och att korrekt beskrivning 
återfinns i det fjärde stycket i samma kommentar. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunallagen (KL 9 kap. 9 §) och god revisionssed anger att revisorerna årligen ska 
granska all verksamhet. För att tillgodose detta krav granskar revisorerna hur nämnder och 
styrelser arbetar för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enhetlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som i övrigt gäller för verksamheten. 
 
Revisorerna har inkommit med en revisionsrapport. Rapporten innehåller kommentarer till 
Miljö- och tillsynsnämnden kring målstyrning, ekonomistyrning, internkontroll samt kring ett 
antal nämndspecifika frågor. 
  
Revisorerna har lämnat följande kommentarer: 
 
Målstyrning 
Nämnden har inte beslutat om några nämndspecifika ”egna” mål utan förhåller sig till de av 
kommunfullmäktige fastslagna målen. Nämnden anser att de via Tillsynsplanen antagit 
specifika mål för miljö- och tillsynsnämnden. Revisionen anser dock att nämnden bör 
överväga att ta fram egna nämndspecifika mål. Nämnden uppgav dock att det för år 2022 
beslutats om fyra nämndspecifika mål för perioden 2022 - 2023. 
 
Ekonomistyrning 
Nämnden prognostiserar ett underskott om 0,3 mkr för helåret. Underskottet kopplas i 
huvudsak till pandemin så som exempelvis att intäkterna kopplat till alkoholtillstånd minskat 
med 25 procent samt att det tvingats genomföra tillsyn med anledning av pandemin. 
 
Nämnden är enligt lag skyldig att ta fram en behovsutredning. Behovsutredningen ligger 
enligt uppgift till grund för verksamhetsplanen och tillsynsplanen. Nämnden kommer år 2021 
inte kunna leva upp till fastställd målsättning i tillsynsplanen. 
 
Skattefinansierad tillsyn består av de avgifter som näringsidkare betalar. Om inte tillsynerna 
genomförs betalas avgift tillbaka vilket skapar en tillsynsskuld. Övriga tillsyner, är de 
tillsyner som först genomförs och därefter betalas av kunden. Nämnden har enligt uppgift 
idag ingen tillsynsskuld. 
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Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Verksamheter som omfattas av så kallad styrd tillsyn betalar årliga avgifter. Om nämnden inte 
har kapacitet att utföra tillsynen, uppstår en tillsynsskuld. Nämndens prognos är att i år inte 
efterlämna någon tillsynsskuld, dvs. nämnden har levererat den tillsyn som näringen har 
betalat för. Behovsplanerad tillsyn betalas av näringsidkare efter att tillsynen är utförd. Den 
skattefinansierade tillsynen som exempelvis utredningar av miljöförorenade områden, 
remisser, obefogade klagomål och sanktionsavgifter är skattefinansierad och prioriteringar av 
den skattefinansierade tillsynen görs inom den skattefinansierade ramen. Den skatte-
finansierade delen täcker inte för tillsynsbehovet enligt behovsutredningen. 
 
Internkontroll 
Nämnden har fastställt risk- och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan. Risk- och 
väsentlighetsanalysen är integrerad i den fastställda internkontrollplanen. Nämnden får av 
tjänstemännen ett förslag på riskanalys. Nämnden har enligt uppgift möjlighet att skicka 
tillbaka underlagen om de inte är nöjd med riskanalysen. Revisionen framhåller dock att det 
är nämnden som ansvarar för den interna kontrollen. Nämnden uppger att de kämpar med att 
få internkontrollplanen på en rimlig nivå. Nämnden har vid ingången av pågående mandat-
period fått utbildning i internkontroll och har fått information i hur arbetet med internkontroll 
hanteras i verksamhetssystemet Stratsys. 
 
Nämndspecifika frågor 

 Hur ser tillsynsskulden ut idag? 
Med anledning av omfördelning av resurser inom avdelningen år 2020 bidrar den till 
att prognosen för 2021 pekar på att det inte kommer skapas någon tillsynsskuld. 
  

 Alternativa driftsformer så som ”Hembagerier”/lokal livsmedelstillverkning/alternativ 
produktion/”hobbyproduktion” eller dyl. - hur hanteras detta? 
Enligt lagstiftningen ska det vara viss organisation och kontinuitet för att räknas som 
livsmedelsföretag och då ska registrering ske hos Miljö- och tillsynsnämnden (livs-
medelsföretaget behöver inte vara ett registrerat företag skattemässigt). Det är en 
utmaning och en problematik att fånga upp exempelvis försäljning erbjudna tjänster 
via sociala medier så som mat, massage, tatuering etc. I riskanalysen saknas det 
områden kopplat till denna form av utmaningar. Generellt får förvaltningen ett gott 
bemötande vid besök hos näringsidkare/kunder eller dyl. vilket även genomförd enkät 
bekräftar. I enkäter uppger kunderna att de är nöjda med kontakten med förvaltningen, 
dock framkommer kritik mot hemsidan. 
  

 Hur har barnkonventionen implementerats i nämndens arbete? 
Med anledning av miljö- och hälsorapporten med fokus på barn och ungas miljö som 
publicerades 2020 har bl.a. barnens utomhusmiljö på förskolor särskilt beaktats. 
Verksamhetsplanen innehåller målformuleringar så som att barnkonventionen ska 
tillämpas vid granskningar av bland annat planprogram, detaljplaner och bygglov. 
  

 Hur sker samarbetet/stödet med kommunens kommunikationsavdelning? 
Förvaltningens kommunikatör deltar vid tjänstemannaberedning (inför presidie-
beredning) för att fånga upp ärenden/frågor som särskilt kan behöva uppmärksammas. 
Kommunikatören har också regelbundna möten/avstämningar med avdelningschef och 
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kommunikationsavdelningen. 
  

 Hur ser kompetensförsörjningen inom nämndens verksamhetsområde ut? 
Budget finns avsatt för kompetensutveckling. Kompetensförsörjningsplan finns både 
för förvaltningen och specifikt för avdelningen på individnivå. Arbete pågår med 
kompetensförsörjningsplan mer specifik för livsmedel respektive miljöbalken. Vid 
rekrytering kan det vara svårt att få erfarna inspektörer, särskilt livsmedelsinspektörer. 
  

 Hur hanteras enskilda avlopp i kommunen? 
En projektplan finns för tillsyn av enskilda avlopp med 990 timmar per år i 5 år. 
Tillsyn innebär förberedelse, tillsyn på plats, inspektionsrapport, beslut och debitering 
av tillsynen. 
  

 Hur har adekvata kontroller kunnat genomföras under pandemin? 
Omställning har skett till digital tillsyn. Avdelningen har jobbat mycket förebyggande 
med information och rådgivning. Pandemin har inneburit extrauppgifter vilket 
hanterats bl.a. genom att samordna av livsmedels- och alkoholtillsyn med s.k. 
trängseltillsyn. 

  
Samhällsbyggnads yttrande 
Samhällsbyggnad har överlag inga invändningar mot de kommentarer som revisorerna har 
lämnat, utom för tredje stycket i kommentaren under ekonomistyrning. Den beskrivning som 
där ges av skattefinansierad tillsyn respektive av hur tillsynsskuld kan uppstå är i sak felaktig. 
Korrekt beskrivning av dessa förhållanden återfinns i stället i det fjärde stycket i kommen-
taren under ekonomistyrning. Där framgår att tillsynsskuld kan uppstå för s.k. styrd tillsyn, 
dvs. sådan tillsyn där verksamheter betalar årliga avgifter. I den mån sådan tillsyn inte kan 
utföras kan en tillsynsskuld uppstå. 
 
Samhällsbyggnad föreslår att revisorerna uppmärksammas på den aktuella feltolkningen. 
 
Samhällsbyggnad föreslår i övrigt att nämnden tar del av revisorernas synpunkter och beaktar 
dessa i nämndens fortsatta arbete. 
 
Beslutsunderlag 
 Slutdokument revisorernas grundläggande granskning 2021 
 Rapport revisorernas grundläggande granskning 2021 
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§ 19 
 

Lägesrapport EU-arbete 2022 
Diarienr 22MTN6 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner lägesrapporten. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt riktlinjer för EU-arbete inom Samhällsbyggnad 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 det senaste året. 
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§ 20 
 

Revidering av Riktlinjer för serveringstillstånd samt försäljning och 
servering av folköl 
Diarienr 22MTN13 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden antar reviderade riktlinjer för serveringstillstånd samt försäljning 
och servering av folköl. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden beslutar att riktlinjerna gäller till 2026-05-15. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och tillsynsnämndens Riktlinjer för serveringstillstånd och försäljning av folköl upphör 
att gälla 2022-12-31. Aktualisering eller revidering av styrande dokument ska ske minst vart 
fjärde år. Av denna anledning har uppdatering av riktlinjerna gjorts. 
 
Uppdateringarna är av mindre och redaktionell art. Det är främst andra stycket under rubriken 
Fokus på förebyggande som är uppdaterat. 
 
I nuvarande lydelse står följande i andra stycket under rubriken Fokus på förebyggande: 
”Viktiga delar i det förebyggande arbetet är metoden ansvarsfull alkoholservering, metoden 
krogar mot knark samt ett bra samarbete mellan polis, krögare och andra myndigheter. Piteå 
kommun utgår från att samtliga serveringsställen utbildar ägare, serveringspersonal och 
ordningsvakter i ansvarfull alkoholservering. Piteå kommun inbjuder till krögarträffar där 
utgångpunkten är att samtliga med serveringstillstånd i kommunen deltar. Målet är att 
samtliga försäljningsställen ska ha gäst- och personalpolicy.” 
 
Förslaget är att ovanstående stycke ska ha följande lydelse och delas in i två stycken: 
”Viktiga delar i det förebyggande arbetet är metoden ansvarsfull alkoholservering, att 
krogar/restauranger aktivt motverkar narkotika på sina serveringsställen samt ett bra 
samarbete mellan polis, krögare och andra myndigheter. 
 
Piteå kommun utgår från att samtliga serveringsställen utbildar ägare, serveringspersonal och 
ordningsvakter i ansvarfull alkoholservering. Utbildning sker via Piteå kommun, men kan 
även ske i samverkan med andra kommuner, både i fysisk och digital form. Piteå kommun 
inbjuder till krögarträffar där utgångpunkten är att alla som har serveringstillstånd i 
kommunen deltar. Målet är att samtliga försäljningsställen ska ha gäst-, drog- och 
personalpolicy.” 
 
Beslutsunderlag 
 Riktlinjer för serveringstillstånd samt försäljning och servering av folköl 
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Sammanträdesprotokoll 14 (19) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-03  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 21 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 

Ärendebeskrivning 
Avdelningen Miljö- och hälsoskydd redovisar beslut som fattats med stöd av Miljö- och 
tillsynsnämndens delegationsbestämmelser. 
 

Delegationsbeslut 
 Delegationsbeslut Ecos 2022-01-11--2022-04-25 (dnr 22MTN1-3) 

 Delegationsbeslut alkohol- och tobaksärenden 2022-01-10--2022-04-25 - delegat Tommy Lindgren (dnr 
22MTN1-4) 
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Sammanträdesprotokoll 15 (19) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-03  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 22 
 

Redovisning av delgivningar  
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Avdelningen Miljö- och hälsoskydd redovisar protokoll, protokollsutdrag och annan 
information som inkommit till Miljö- och tillsynsnämnden. 
 

Delgivna handlingar 
 Kommunstyrelsen 2022-02-02 § 2 Månadsrapport november 2021 (dnr 22MTN3-1) 

 Kommunfullmäktige 2022-02-21 § 1 Löneöversyn 2022 (dnr 22MTN3-3) 

 Kommunstyrelsen 2022-03-07 § 21 SCB:s medborgarundersökning 2021 (dnr 22MTN3-4) 

 Kommunstyrelsen 2022-03-07 § 22 Uppföljning Riktlinjer mänskliga rättigheter 2021 (dnr 22MTN3-7) 

 Kommunfullmäktige 2022-03-28 § 43 Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för år 2021 och 
anslagsöverföring till år 2022 (dnr 22MTN3-9) 

 Kommunfullmäktige 2022-03-28 § 44 Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2021 samt frågan om 
ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 2021 (dnr 22MTN3-13) 

 Kortversion - Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030 (dnr 22MTN3-14) 

 Komplettering av ansökan om överlåtelse av tillsyn för Svensbyfjärdens vattenskyddsområde (dnr 22MTN14-1) 

 Delgivningar Ecos 2022-01-04--2022-04-25 (dnr 22MTN3-15) 

 SSM:s veckovisa lägesbild Ukraina kärnkraftverk samt Tjernobyl 2022-04-26 (dnr 22MTN3-16) 
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Sammanträdesprotokoll 16 (19) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-03  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§23 
Information om tillsynsprojekt 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Avdelningen Miljö- och hälsoskydd informerar Miljö- och tillsynsnämnden om 
tillsynsprojekt: 
  

1. Skolor 2022 inriktning städning. 
  
Projektrapporten finns som beslutsunderlag i § 25. 
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Sammanträdesprotokoll 17 (19) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-03  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 24 
 

Remiss - Aktualisering av riktlinjer för inrättande av nya 
verksamhetsområden för vatten och avlopp (inkl. utbyggnadsplan) 
Diarienr 20MTN14 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tillstyrker förslag till revidering och aktualisering av riktlinjer för 
inrättande av nya verksamhetsområden för vatten och avlopp (inkl. utbyggnadsplan). 
 
Ärendebeskrivning 
Aktualisering av riktlinjer för inrättande av verksamhetsområden för vatten och avlopp med 
tillhörande utbyggnadsplan är ute på samråd. 
 
Riktlinjerna omfattar ett arbetssätt för att identifiera de situationer vilka kommunen är skyldig 
att inrätta verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp enligt § 6 i vattentjänstlagen 
(2006:412). 
 
Syftet är att få till stånd en fungerande och effektiv VA-planering och på så vis åstadkomma 
en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling av vatten- och avloppsförsörj-
ningen i hela Piteå kommun. En omvärldsanalys och bedömning om riktlinjernas relevans 
sedan dess antagande år 2016 har genomförts i kommunens VA-planeringsgrupp. Endast 
mindre tillägg har skett avseende recipienternas klassning, där kommunens provtagningar 
utgör grund. 
 
Riktlinjerna har återigen applicerats i hela Piteå kommuns geografiska område och resulterat i 
identifiering av två bebyggelseområden som faller inom kriterierna. Områdena är delar av 
Rosvik (Kalvön - Kalvöhällan samt Hällskäret) och Norra Fårön (Vägen västerut - 
Valhallavägen). En utbyggnadsplan med föreslås enligt nedan: 
 
2023 - 2024 Rosvik: Kalvön - Kalvöhällan samt Hällskäret 
2025 - 2026 Norra Fårön: Vägen västerut - Valhallavägen 
 
Riktlinjerna har sedan de antogs bidragit till en tydlighet för Piteå kommun, Pireva och 
fastighetsägare om när kommunen är skyldig att tillgodose kommunalt VA och hur övriga 
situationer ska hanteras. De omfattar även hur frågor kring ersättning, i väntan på verk-
samhetsområde och exploatering ska hanteras. 
 
VA-planeringsarbetet pekar ut både vilka områden som blir aktuella för VA-utbyggnation 
kommande år samt vilka områden som kommer kvarstå med enskilda lösningar. Båda 
grupperna av fastighetsägare kommer att påverkas ekonomiskt. 
 
En justering av befintlig VA-taxa bedöms inte vara nödvändig för att täcka in planerad 
utbyggnad. 
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Sammanträdesprotokoll 18 (19) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-03  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Beslutsunderlag 
 Riktlinjer för inrättande av verksamhetsområden för vatten och avlopp 
 Rapport: Planering för vatten och avlopp 2022 med bilagor 
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Sammanträdesprotokoll 19 (19) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-03  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 25 
 

Information - utbildning TEMA 2022 
Diarienr 19MTN22 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen och utbildningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskydd informerar och utbildar Miljö- och tillsynsnämnden enligt fastställd 
sammanträdesplanering för 2022: 
  

1. aktuella projekt och planer i planprocessen 
  

2. TEMA:  
1. små avlopp 

  
3. TEMA:  

1. luft och kontrollstrategi 
2. åtgärdsprogram. 

 
Beslutsunderlag 
 Projektsammanställning 2022 skolor 
 U6573 Mätningar av kvävedioxid och partiklar i luft i Piteå under 2021 
 C640 Metaller och kväve i mossa Piteå 2020 
 Kontrollstrategi 
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