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§ 26 
 

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. TEMA vindkraft och studieresa Markbygden  
1. vindbruksplan 
2. tillsyn av vindkraftverk. 

  
2. Remiss Hästliden - färre och högre vindkraftverk (300 m) 
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§ 27 
 

Miljö- och hälsoskyddschefens information och avvikelserapportering 
Diarienr 19MTN25 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen och avvikelserapporteringen. 
 
Ärendebeskrivning 
Åsa Wikman, miljö- och hälsoskyddschef, informerar Miljö- och tillsynsnämnden om 
verksamheterna inom Samhällsbyggnad och rapporterade avvikelser. 
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§ 28 
 

Månadsrapport 
Diarienr 19MTN5 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av månadsrapporten för maj 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar månadsrapporten för maj 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 Månadsrapport maj 2022 Miljö- och tillsynsnämnden 
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§ 29 
 

Delegering av beslut om VEP 2023 - 2025 
Diarienr 22MTN12 
 
Beslut 

1. Miljö- och tillsynsnämnden delegerar till arbetsutskottet 30 augusti att besluta om 
verksamhetsplanering (VEP) 2023 - 2025. 
  

2. Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen om pågående VEP- och 
budgetarbete. 

 
Ärendebeskrivning 
På grund av valet i september 2022 har beslut om VEP 2023 - 2025 senarelagts till 1 
september och delårsrapporten till 8 september i kommunens ekonomiska årshjul. 
 
Samhällsbyggnad föreslår därför att Miljö- och tillsynsnämnden delegerar till Miljö- och 
tillsynsnämndens arbetsutskott 30 augusti att besluta om VEP 2023 - 2025. Miljö- och 
tillsynsnämnden sammanträder 7 september och beslutar då om delårsrapporten. 
  
Med anledning av senareläggningen av VEP-beslutet informerar Samhällsbyggnad både 
arbetsutskottet 7 juni och nämnden 15 juni om pågående VEP- och budgetarbete inför beslut i 
september. 
 
 
 
 
  

Page 7 of 18
Protokoll MTN 2022-06-15

(Signerat, SHA-256 3DEC6715103C58B2BCD948E126E3921838FBA96D31CAF4AFC220B4018BE3D774)
Sida 7 av 19



Sammanträdesprotokoll 8 (18) 
Sammanträdesdatum  
2022-06-15  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 30 
 

Svar på frågor  - Revisorernas grundläggande granskning 2022 
Diarienr 21MTN41 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden svarar på revisorernas frågor enligt bilagt fråge- och 
svarsformulär. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet. 
 
I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor 
avseende verksamhet, ekonomi och internkontroll. Likaså är nämndens och styrelsens 
omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. Bifogade frågor är 
tänkt att utgöra underlag i denna granskning. 
 
Frågorna är också tänkt att utgöra underlag inför revisorernas träffar med nämnder och 
styrelse. 
 
Presentationen och svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, dvs. 
verifieras genom dokument, protokoll m.m. 
 
Nämndens svar lämnas i en fastställd frågemall och delges revisorerna inför deras besök i 
Miljö- och tillsynsnämnden 7 september kl. 11. 
 
Beslutsunderlag 
 Svar på revisorernas frågor - Grundläggande Granskning 2022 - Miljö- och 

tillsynsnämnden 
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§ 31 
 

Anmälan om hälsoskyddsverksamhet - Christinaskolan - Stadsön 2:1 
Diarienr 22MTN18 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden avslutar ärendet om anmälan om hälsoskyddsverksamhet 
eftersom Utbildningsförvaltningen har återtagit sin anmälan, enligt bilaga. 
 
Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningen har 10 juni meddelat att de återtar sin anmälan om hälsoskydds-
verksamhet. De har för avsikt att återkomma med en kompletterad anmälan, enligt bilaga. 
Avdelningen Miljö- och hälsoskydd föreslår därför att Miljö- och tillsynsnämnden 15 juni 
beslutar att avsluta ärendet om inkommen anmälan för hälsoskyddsverksamhet. 
  
------------ 
  
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens yttrande 2022-06-03 enligt tjänsteskrivelse 
Avdelningen Miljö- och hälsoskydd uppmärksammade i februari att det yttrande som Miljö- 
och tillsynsnämnden lämnade till det bygglov som sökts för utbyggnad av Christinaskolan 
inte beaktats av Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Miljö- och hälsoskydd bjöd den 15 mars in till ett möte om den planerade utbyggnaden av 
Christinaskolan. Vid mötet deltog representanter från Miljö- och tillsynsnämnden, Fastighets- 
och serviceförvaltningen samt Utbildningsförvaltningen. Verksamhetsutövarna redovisade 
den planerade skolgården. Efter mötet meddelade Miljö- och tillsynsnämnden att anmälan 
enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) (FMH) bör 
genomföras i ett tidigt skede för att säkerställa att planerad åtgärd inte innebär risk för 
olägenhet för människors hälsa. 
 
Utbildningsförvaltningen bjöd den 28 mars in till en genomgång av utemiljön på 
Christinaskolan etapp 2. 
 
Utbildningsförvaltningen bjöd den 22 april in till ett möte för redovisning av den genomförda 
risk- och konsekvensanalysen för utemiljön. 
 
Barn- och utbildningsnämnden inkom till Miljö- och tillsynsnämnden den 13 maj med en 
anmälan om att starta grundskola, grundsärskola och fritidshem enligt 38 § förordning om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
  
Motivering 
Anmälan och granskning 
Skolverksamhet är en anmälningspliktig verksamhet enligt § 38 FMH. Det finns två syften 
med anmälningsplikten. Det ena är att tillsynsmyndigheten får kännedom om verksamheten 
på ett tidigt stadium och kan ta ställning till om verksamheten uppfyller bestämmelserna i 
miljöbalken och tillhörande förordningar. Det andra syftet är att verksamheten ska få besked 
om under vilka förutsättningar verksamheten får bedrivas innan verksamheten startar upp. Det 
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är verksamhetsutövaren som ska visa att man kommer att efterleva bestämmelserna i 2 kap. 
miljöbalken (1998:808) (MB och hur det ska gå till. Det är sedan Miljö- och tillsynsnämndens 
uppgift och ansvar att bedöma om verksamheten kommer att uppfylla kraven i 2 kap. 
 
Det är först när ett anmälningsärende är tillräckligt utrett som Miljö- och tillsynsnämnden kan 
avgöra ärendet. Enligt § 38 i FMH får en verksamhet påbörja verksamheten sex veckor efter 
att anmälan lämnats in, om inte den kommunala nämnden beslutar något annat. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden har granskat den anmälan om skolverksamhet som skickats in och 
det saknas fortfarande underlag för att bedöma om den utökade verksamheten på fastigheten 
Stadsön 2:1 kan ge upphov till olägenheter för människors hälsa. Förbud att starta verksamhet 
meddelas till dess att tillräckligt underlag kommit in. 
 
Inomhusmiljö 
En god inomhusmiljö är viktig för att förebygga olägenheter för elevernas hälsa. För att kunna 
förebygga olägenheter behöver lokalerna utformas enligt Folkhälsomyndighetens allmänna 
råd om städning i skolor och fritidshem. Lokalerna ska vara lätta att städa, ytskikt bör vara 
lätta att hålla rena och att torka av. 
 
Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus ska temperaturen vara 
20 - 24 grader. Med tanke på byggnadens solutsatta läge kan det innebära att solinstrålningen 
behöver begränsas. 
 
Frisk luft är viktigt för en hälsosam inomhusmiljö. Det behöver därför vara klarlagt för varje 
klassrum hur många människor ventilationssystemet är anpassat för. I Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd om ventilation anges vilka uteluftsflöden som gäller i skollokaler. 
 
Det bör finnas goda förutsättningar att begränsa smitta i skolan. Det innebär att det ska finnas 
förutsättningar för att kunna tvätta händer innan måltider. 
 
Utomhusmiljö 
Av de handlingar som lämnats in framgår att skolgården är för liten för att uppnå de 
rekommenderade 30 m2 per barn. Det är också tveksamt om skolgården uppnår den minsta 
möjliga ytan på 3 000 m2. 
 
Den blå ytan i bilden i bilagan planeras att avgränsas med en grind och nyttjas av grundsär-
skolan. På grund av att ytan ligger mellan två byggnader finns det en risk att utemiljön på 
denna del av skolgården både kan upplevas kall när den är i skugga och varm när solen når in 
till ytan samt att luften är stillastående. 
 
För att visa hur väl skolgården uppnår Boverkets rekommendationer behöver skolgården för 
årskurserna 4 - 9 också redovisas. Samnyttjad yta markerad röd i bilden kommer till exempel 
att nyttjas av både F3 samt 4 - 6. Det finns en risk att elever i årskurs F-3 inte kommer att 
nyttja ytan i samma utsträckning som elever i åk 4 - 6 som har ytan direkt i anslutning till sin 
entré. Ytan kan inte ”räknas två gånger” och har inte tagits med i bedömningen. Ytor för bilar 
och transporter upptar en stor del av de ytor som skulle kunna vara skolgård. 
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I redovisningen av utomhusmiljön behöver även följande risker beskrivas och hur de kan 
förebyggas: 
 

 risk för högt slitage på skolgården 
 risk för ohälsa och konflikter 
 risk för brist på reträttplatser för vila och återhämtning, vilket är särskilt viktigt för 

elever i grundsärskolan. 
 
Buller 
Naturvårdsverkets riktvärden för buller på ny skolgård från väg- och spårtrafik ska ligga till 
grund för bullerutredningen. Riktvärden för ny skolgård ska användas eftersom den utökning 
av verksamheten som genomförs är så pass omfattande. 
 
Luftföroreningar 
Barn är särskilt utsatta och känsliga för luftföroreningar. Därför ska en utredning genomföras 
för att säkerställa att ingen miljökvalitetsnorm för luftkvalitet överskrids. 
 
Skugga 
Vid granskning av de kompletteringar som inkommit framgår att det inte finns så mycket 
skugga på skolgården för F-3 och särskolan under den period av dagen då UV-strålningen är 
som starkast, mitt på dagen kl. 11 - 15 sommartid. För mycket sol i unga år kan leda till 
hudförändringar i vuxen ålder. Barn, oavsett ålder, bör undvika att vara i direkt sol en längre 
tid mitt på dagen när solen är som starkast. 
  
Lagstöd 
Enligt 2 kap. 1 § miljöbalken gäller bestämmelserna i 2 kap. alla verksamheter eller åtgärder 
som kan innebära påverkan på människors hälsa och miljön och som inte är av försumbar 
betydelse i det enskilda fallet. 
 
Enligt 2 kap. 3 § ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd 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. I samma syfte ska vid 
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så 
snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. 
 
2 kap. 4 § miljöbalken anger att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 
vidta en åtgärd ska undvika att använda sådana kemiska produkter eller biotekniska 
organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan 
ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. 
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I 2 kap. 5 § miljöbalken anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska 
hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att 
1. minska mängden avfall, 
2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter, 
3. minska de negativa effekterna av avfall, och 
4. återvinna avfall. 
 
I första hand ska förnybara energikällor användas. 
 
Enligt 2 kap. 6 § gäller för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller 
vattenområde att det ska väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska 
kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 
 
Enligt 2 kap. 7 §, kraven i 2 - 5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan 
anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av 
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. 
 
Enligt 9 kap. 9 § ska bostäder och lokaler för allmänna ändamål brukas på ett sådant sätt att 
olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skade-
djur. Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom ska vidta de åtgärder som skäligen 
kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. 
Denna paragraf gäller även för utemiljön på skolgården enligt mark- och miljööverdomstolens 
dom M 4256-10. 
 
Enligt 26 kap. 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden 
och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 
meddelats med stöd av balken ska följas. 
 
Enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet 
att utan anmälan driva eller arrangera förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritids-
verksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
specialskola, sameskola eller internationell skola. Anmälan ska göras till den kommunala 
nämnden i den kommun där verksamheten ska drivas eller arrangeras. En anmälningspliktig 
verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte 
tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. 
  
Beslutsunderlag till tjänsteskrivelse 

 Risk- och konsekvensanalys utemiljö - Christinaprojektet etapp 2, 
Utbildningsförvaltningen 

 Gör plats för barn och unga, En vägledning för planering, utformning och förvaltning 
av skolans och förskolans utemiljö, Boverket. 

 Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS) 2014:13 om buller inomhus 
 FoHMFS 2014:17 om temperatur inomhus FoHMFS 2014:18 om ventilation 
 FoHMFS 2014:19 om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen 

fritidsverksamhet 
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Beslutsunderlag 
 Återtagande av anmälan om hälsoskyddsverksamhet - Christinaskolan 2022-06-10 
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§ 32 
 

Yttrande över remiss om miljöfarlig verksamhet - Öjebyn 122:1 
Diarienr 22MTN17 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden avstyrker ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad 
täktverksamhet inom fastigheten Öjebyn 122:1 i Piteå kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och tillsynsnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet (Lst dnr 551-1755-22). Bolaget har utfört samråd med myndigheter 
och berörda. Ansökan har kompletterats efter synpunkter från den s.k. kompletteringsrundan. 
 
Swerock AB ansöker om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet inom fastigheten 
Öjebyn 122:1 i Piteå kommun. Ansökan avser täkt av 1 200 000 ton berg och morän 
(verksamhetskod 10.20), krossning och sortering (verksamhetskod 10.50) samt mekanisk 
bearbetning av avfall (verksamhetskod 90.110). Verksamhetsområdet uppgår till 11,7 ha 
varav brytningsområdet utgör 8,2 ha. Tillståndstiden planeras till 15 år. Brytningen sker i 
riktning mot Stor-Råbergets topp och berör närliggande anläggningar (bakvalar, eldplatser 
m.m.) samt vandringsled. Täktkanten är i nuläget omkring 250 m från vandringsled och 
friluftsanordningar. Den klippbrant på upp till ca 40 m som anges som efterbehandling i 
ansökan hamnar ca 200 m från anläggningarna när allt berg är utbrutet. 
 
Täktområdet ligger på nordöstra sidan av Stor-Råbergets sluttning, 3 km väster om E4:an och 
2,5 km nordost om Bölebyn. Nuvarande tillstånd erhölls 2012 och omfattar 1 000 000 ton 
berg och morän och gäller till och med den 31 oktober 2031. Verksamheten närmar sig den 
maximala tillståndsgivna uttagsnivån, därav ansökan om fortsatt och utökad täktverksamhet. 
 
Redan i februari 2020 ansökte bolaget om utökat tillstånd till täkt på Stor-Råberget. Ansökan 
omfattade då ett större brytningsområde och ett större uttag. Miljö- och tillsynsnämnden 
avstyrkte ansökan. Länsstyrelsen beslutade att avslå ansökan om tillstånd. Detta med 
hänvisning till områdets höga natur- och friluftsvärden. 
 
Bolaget överklagade till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet med 
hänvisning till att sökt utvidgning riskerar att skada intresset för utvecklingen av natur- och 
friluftslivet i området. Bolaget har inte visat att markområdet är lämpligt för den sökta 
verksamheten och att användningen skulle innebära en från allmän synpunkt god hushållning. 
Mark- och miljödomstolen instämmer med Miljöprövningsdelegationen att det saknas 
förutsättningar att meddela tillstånd. Bolaget överklagade till Mark- och miljööverdomstolen 
som inte lämnade prövningstillstånd. Den nu aktuella ansökan omfattar samma verksamhets-
område samt brytningsområde som i ansökan från 2011. 
 
Motivering 
Miljö- och tillsynsnämnden anser att lokaliseringen av bergtäkt vid Stor-Råberget är i grunden 
olämplig vilket stöds av den prövningsprocess och överklaganden som sökanden drivit sedan 
2020. Fortsatt och utökad täktverksamhet innebär en oacceptabel påverkan på andra viktiga 
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intressen i området. Nämnden vidhåller inställningen från tidigare ansökningsförfaranden att 
verksamheten bör avslutas så snart som möjligt. Om nytt täkttillstånd på ytterligare  
1 200 000 ton beviljas bedöms påverkan och störningar på friluftslivet bli mer utsträckt i tid 
och mer omfattande vilket ska undvikas. 
 
Stor-Råberget ingår i det välbesökta rekreationsområdet Karlberg som har höga natur- och 
friluftsvärden. Området är attraktivt för vandring, jakt, bär- och svampplockning, naturvistelse 
och annat naturbaserat friluftsliv. Inom området finns idag vandringsleder, eldplatser, 
informationstavlor om natur, kultur och naturskoleverksamhet. Vinterleder för skoter och 
skidor leder besökare till bl.a. Stor-Råbergets topp. Många söker sig till toppen för den fina 
utsikten. Stor-Råberget omnämns i flera utflyktsguider för Piteå, bl.a. natur-, kultur- och 
friluftsguiden Pitemål. Skogs- och bergsområdet kring Karlberg, inklusive Stor-Råberget, är i 
Piteå kommuns översiktsplan utpekat som Utvecklingsområde Natur, dvs. ett viktigt natur- 
och rekreationsområde med sociala värden av särskild betydelse. En av översiktsplanens 
grundtankar är att bevara och utveckla grönstruktur och närrekreationsområden, vilket blir allt 
viktigare i en stad med en växande befolkning. Piteå kommun har, i syfte att säkerställa mark-
området för rekreation och friluftsliv, genomfört stora markbyten och köp av mark inom 
rekreationsområdet på mer än 350 hektar. 
 
Naturvårdsverkets vägledning om industribuller anger riktvärdet 40 dB dagtid och 35 dB 
helger samt kvälls- och nattetid för områden för rörligt friluftsliv där naturupplevelsen är en 
viktig faktor. Ur vägledningen: ”Med friluftsområden avses i det här sammanhanget område i 
översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra områden som nyttjas mer frekvent för 
friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och där en låg ljudnivå utgör en särskild 
kvalitet.” Det är osäkert om bolaget faktiskt klarar dessa riktvärden utifrån underlaget i 
ansökan. Oavsett detta kan man utgå från att täktens närvaro kommer att vara högst påtaglig 
för besökare oavsett var man befinner sig i friluftsområdet. Ljud från täkten kommer att höras 
inom hela området och påtagligt försämra upplevelsekvaliteten för den som söker sig ut i 
naturen i denna del. 
 
Redan vid prövningen av verksamheten 2012 ansåg dåvarande Miljö- och byggnämnden att 
tillstånd till täktverksamhet inte skulle meddelas. Även den då gällande översiktsplanen 
pekade ut Råbergen som ett viktigt hänsynsområde med avseende på bl.a. naturvärden. 
 
Utdrag ur Miljö- och byggnämndens yttrande (MBN 2012-01-19 § 9): 
”Miljö- och byggnämnden befarar att etablering av bergtäkt i området kan leda till negativ 
påverkan på detta viktiga friluftsområde. Att etablera en industri som utvinner delar av det 
som till stor del är värdefullt för området, berget Stor-Råberget, vore inte lämpligt. 
Etablering av täkten, befarar miljö- och byggnämnden, skulle kunna leda till ytterligare uttag 
av berget i framtiden än vad detta tillstånd skulle medge. Sammantaget gör detta att miljö- 
och byggnämnden bedömer att placering av planerad täkt inte är lämplig och att det är ett 
alldeles för viktigt friluftsområde för att etablera en täkt i.” 
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Den bedömning som gjordes då gäller fortsatt eftersom den utökning som planeras innebär 
följande: 

1. Störningar på friluftslivet genom damm, buller och vibrationer. 
2. Konflikt mellan förväntningar om ostörd naturvistelse och naturupplevelser kontra 

industriell verksamhet i direkt närhet till friluftsanordningar och vandringsleder. 
3. Ett fortsatt och utökat tillstånd förlänger tidsperioden med påverkan på friluftslivet i 

upp till 15 år. 
 
Om tillstånd mot förmodan medges är det viktigt att i villkor reglera vilka verksamhetstider 
som ska gälla för verksamheten. För att minimera risken för störningar i friluftsområdet bör 
verksamhet omfattande borrning, sprängning, skutknackning, krossning och lastning regleras 
under tider då området nyttjas mer frekvent för friluftsliv. Detta gäller särskilt kvällar och 
helger, semestertider, barmarksperioden m.m. 
  
---------- 
  
Miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskott föreslår att Miljö- och tillsynsnämnden avstyrker 
ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet inom fastigheten Öjebyn 122:1 i 
Piteå kommun. 
  
---------- 
  
Yrkanden 
Ferid Letic (S) och Lena Mahrle (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Ansökan Swerock AB 2022-02-03 (2022-441) 
 Kartbilagor (2022-441) 
 Delegationsyttrande över samrådsunderlag för fortsatt och utökad täktverksamhet inom 

fastigheten Öjebyn 122:1 (2022-441) 
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§ 33 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 

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

Delegationsbeslut 
 Delegationsbeslut alkohol- och tobaksärenden 2022-04-26--2022-06-07 - delegat Tommy Lindgren (dnr 

22MTN1-5) 

 Delegationsbeslut Ecos 2022-04 26--2022-06-07 (dnr 22MTN1-6) 
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§ 34 
 

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 2022-04-11 § 74 Redovisning av internkontrollplan 2021 och internkontrollplan 2022 för 

alla nämnder (dnr 20MTN55-9) 

 Kommunstyrelsen 2022-04-11 § 87 Plan för aktualisering av styrande dokument 2022 (dnr 22MTN3-17) 

 Rapport - Styrande dokument 2022 (dnr 22MTN3-18) 

 Anvisning för ärendeprocessen - Ärendehandbok (dnr 22SBN3-32) 

 Kommunstyrelsen 2022-05-09 § 88 Månadsrapport mars 2022 samt helårsprognos (dnr 22MTN3-20) 

 Anvisning för ärendeprocessen - Ärendehandboken (dnr 22MTN3-19) 

 Norrbottens miljömålsprogram 2022 - 2025 (dnr 22MTN3-21) 

 Kurs - Beslutsfattarens roll i den offentliga livsmedelskontrollen (dnr 22MTN3-22) 

 Livsmedelsverkets nyhetsbrev KontrollNytt - 2022-05-04 (dnr 22MTN3-23) 

 Underrättelse från länsstyrelsen om fastställande av vattenskyddsområde Svensbyfjärden - 513-7957-2018 
(dnr 22MTN14-10) 

 Yttrande i ärende dnr 513-7957-2018, vattenskyddsområde Svensbyfjärden (dnr 22MTN14-11) 

 Kommunfullmäktige 2022-05-30 § 67 Sammanträdesplan 2023 (dnr 22MTN19-1) 

 Sammanträdesplan 2023 (dnr 22MTN19-2) 

 Protokoll Kommunala förebyggande rådet   2022-05-19 (dnr 22MTN3-25) 

 Kommunfullmäktige 2022-05-30 § 75 Val av ersättare (V) - Miljö- och tillsynsnämnden 2019 - 2022 (dnr 
22MTN3-24) 

 Länsträff Livsmedel 10 - 11 maj 2022 Sammanställning gruppdiskussion Nära Mat (dnr 22MTN3-26) 

 Länsträff Livsmedel 10 - 11 maj 2022 Sammanställning av gruppdiskussion om 3 praktikfall (dnr 22MTN3-27) 

 Länsträff Livsmedel 10 - 11 maj 2022 Sammanställning enkät länsträffar (dnr 22MTN3-28) 

 Delgivningar - Beslut från andra myndigheter 2022-04-26--2022-06-07 (dnr 22MTN3-29) 
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§ 26 
 


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. TEMA vindkraft och studieresa Markbygden  
1. vindbruksplan 
2. tillsyn av vindkraftverk. 


  
2. Remiss Hästliden - färre och högre vindkraftverk (300 m) 
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§ 27 
 


Miljö- och hälsoskyddschefens information och avvikelserapportering 
Diarienr 19MTN25 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen och avvikelserapporteringen. 
 
Ärendebeskrivning 
Åsa Wikman, miljö- och hälsoskyddschef, informerar Miljö- och tillsynsnämnden om 
verksamheterna inom Samhällsbyggnad och rapporterade avvikelser. 
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§ 28 
 


Månadsrapport 
Diarienr 19MTN5 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av månadsrapporten för maj 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar månadsrapporten för maj 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 Månadsrapport maj 2022 Miljö- och tillsynsnämnden 
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§ 29 
 


Delegering av beslut om VEP 2023 - 2025 
Diarienr 22MTN12 
 
Beslut 


1. Miljö- och tillsynsnämnden delegerar till arbetsutskottet 30 augusti att besluta om 
verksamhetsplanering (VEP) 2023 - 2025. 
  


2. Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen om pågående VEP- och 
budgetarbete. 


 
Ärendebeskrivning 
På grund av valet i september 2022 har beslut om VEP 2023 - 2025 senarelagts till 1 
september och delårsrapporten till 8 september i kommunens ekonomiska årshjul. 
 
Samhällsbyggnad föreslår därför att Miljö- och tillsynsnämnden delegerar till Miljö- och 
tillsynsnämndens arbetsutskott 30 augusti att besluta om VEP 2023 - 2025. Miljö- och 
tillsynsnämnden sammanträder 7 september och beslutar då om delårsrapporten. 
  
Med anledning av senareläggningen av VEP-beslutet informerar Samhällsbyggnad både 
arbetsutskottet 7 juni och nämnden 15 juni om pågående VEP- och budgetarbete inför beslut i 
september. 
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§ 30 
 


Svar på frågor  - Revisorernas grundläggande granskning 2022 
Diarienr 21MTN41 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden svarar på revisorernas frågor enligt bilagt fråge- och 
svarsformulär. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet. 
 
I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor 
avseende verksamhet, ekonomi och internkontroll. Likaså är nämndens och styrelsens 
omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. Bifogade frågor är 
tänkt att utgöra underlag i denna granskning. 
 
Frågorna är också tänkt att utgöra underlag inför revisorernas träffar med nämnder och 
styrelse. 
 
Presentationen och svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, dvs. 
verifieras genom dokument, protokoll m.m. 
 
Nämndens svar lämnas i en fastställd frågemall och delges revisorerna inför deras besök i 
Miljö- och tillsynsnämnden 7 september kl. 11. 
 
Beslutsunderlag 
 Svar på revisorernas frågor - Grundläggande Granskning 2022 - Miljö- och 


tillsynsnämnden 
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§ 31 
 


Anmälan om hälsoskyddsverksamhet - Christinaskolan - Stadsön 2:1 
Diarienr 22MTN18 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden avslutar ärendet om anmälan om hälsoskyddsverksamhet 
eftersom Utbildningsförvaltningen har återtagit sin anmälan, enligt bilaga. 
 
Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningen har 10 juni meddelat att de återtar sin anmälan om hälsoskydds-
verksamhet. De har för avsikt att återkomma med en kompletterad anmälan, enligt bilaga. 
Avdelningen Miljö- och hälsoskydd föreslår därför att Miljö- och tillsynsnämnden 15 juni 
beslutar att avsluta ärendet om inkommen anmälan för hälsoskyddsverksamhet. 
  
------------ 
  
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens yttrande 2022-06-03 enligt tjänsteskrivelse 
Avdelningen Miljö- och hälsoskydd uppmärksammade i februari att det yttrande som Miljö- 
och tillsynsnämnden lämnade till det bygglov som sökts för utbyggnad av Christinaskolan 
inte beaktats av Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Miljö- och hälsoskydd bjöd den 15 mars in till ett möte om den planerade utbyggnaden av 
Christinaskolan. Vid mötet deltog representanter från Miljö- och tillsynsnämnden, Fastighets- 
och serviceförvaltningen samt Utbildningsförvaltningen. Verksamhetsutövarna redovisade 
den planerade skolgården. Efter mötet meddelade Miljö- och tillsynsnämnden att anmälan 
enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) (FMH) bör 
genomföras i ett tidigt skede för att säkerställa att planerad åtgärd inte innebär risk för 
olägenhet för människors hälsa. 
 
Utbildningsförvaltningen bjöd den 28 mars in till en genomgång av utemiljön på 
Christinaskolan etapp 2. 
 
Utbildningsförvaltningen bjöd den 22 april in till ett möte för redovisning av den genomförda 
risk- och konsekvensanalysen för utemiljön. 
 
Barn- och utbildningsnämnden inkom till Miljö- och tillsynsnämnden den 13 maj med en 
anmälan om att starta grundskola, grundsärskola och fritidshem enligt 38 § förordning om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
  
Motivering 
Anmälan och granskning 
Skolverksamhet är en anmälningspliktig verksamhet enligt § 38 FMH. Det finns två syften 
med anmälningsplikten. Det ena är att tillsynsmyndigheten får kännedom om verksamheten 
på ett tidigt stadium och kan ta ställning till om verksamheten uppfyller bestämmelserna i 
miljöbalken och tillhörande förordningar. Det andra syftet är att verksamheten ska få besked 
om under vilka förutsättningar verksamheten får bedrivas innan verksamheten startar upp. Det 
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är verksamhetsutövaren som ska visa att man kommer att efterleva bestämmelserna i 2 kap. 
miljöbalken (1998:808) (MB och hur det ska gå till. Det är sedan Miljö- och tillsynsnämndens 
uppgift och ansvar att bedöma om verksamheten kommer att uppfylla kraven i 2 kap. 
 
Det är först när ett anmälningsärende är tillräckligt utrett som Miljö- och tillsynsnämnden kan 
avgöra ärendet. Enligt § 38 i FMH får en verksamhet påbörja verksamheten sex veckor efter 
att anmälan lämnats in, om inte den kommunala nämnden beslutar något annat. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden har granskat den anmälan om skolverksamhet som skickats in och 
det saknas fortfarande underlag för att bedöma om den utökade verksamheten på fastigheten 
Stadsön 2:1 kan ge upphov till olägenheter för människors hälsa. Förbud att starta verksamhet 
meddelas till dess att tillräckligt underlag kommit in. 
 
Inomhusmiljö 
En god inomhusmiljö är viktig för att förebygga olägenheter för elevernas hälsa. För att kunna 
förebygga olägenheter behöver lokalerna utformas enligt Folkhälsomyndighetens allmänna 
råd om städning i skolor och fritidshem. Lokalerna ska vara lätta att städa, ytskikt bör vara 
lätta att hålla rena och att torka av. 
 
Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus ska temperaturen vara 
20 - 24 grader. Med tanke på byggnadens solutsatta läge kan det innebära att solinstrålningen 
behöver begränsas. 
 
Frisk luft är viktigt för en hälsosam inomhusmiljö. Det behöver därför vara klarlagt för varje 
klassrum hur många människor ventilationssystemet är anpassat för. I Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd om ventilation anges vilka uteluftsflöden som gäller i skollokaler. 
 
Det bör finnas goda förutsättningar att begränsa smitta i skolan. Det innebär att det ska finnas 
förutsättningar för att kunna tvätta händer innan måltider. 
 
Utomhusmiljö 
Av de handlingar som lämnats in framgår att skolgården är för liten för att uppnå de 
rekommenderade 30 m2 per barn. Det är också tveksamt om skolgården uppnår den minsta 
möjliga ytan på 3 000 m2. 
 
Den blå ytan i bilden i bilagan planeras att avgränsas med en grind och nyttjas av grundsär-
skolan. På grund av att ytan ligger mellan två byggnader finns det en risk att utemiljön på 
denna del av skolgården både kan upplevas kall när den är i skugga och varm när solen når in 
till ytan samt att luften är stillastående. 
 
För att visa hur väl skolgården uppnår Boverkets rekommendationer behöver skolgården för 
årskurserna 4 - 9 också redovisas. Samnyttjad yta markerad röd i bilden kommer till exempel 
att nyttjas av både F3 samt 4 - 6. Det finns en risk att elever i årskurs F-3 inte kommer att 
nyttja ytan i samma utsträckning som elever i åk 4 - 6 som har ytan direkt i anslutning till sin 
entré. Ytan kan inte ”räknas två gånger” och har inte tagits med i bedömningen. Ytor för bilar 
och transporter upptar en stor del av de ytor som skulle kunna vara skolgård. 
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I redovisningen av utomhusmiljön behöver även följande risker beskrivas och hur de kan 
förebyggas: 
 


 risk för högt slitage på skolgården 
 risk för ohälsa och konflikter 
 risk för brist på reträttplatser för vila och återhämtning, vilket är särskilt viktigt för 


elever i grundsärskolan. 
 
Buller 
Naturvårdsverkets riktvärden för buller på ny skolgård från väg- och spårtrafik ska ligga till 
grund för bullerutredningen. Riktvärden för ny skolgård ska användas eftersom den utökning 
av verksamheten som genomförs är så pass omfattande. 
 
Luftföroreningar 
Barn är särskilt utsatta och känsliga för luftföroreningar. Därför ska en utredning genomföras 
för att säkerställa att ingen miljökvalitetsnorm för luftkvalitet överskrids. 
 
Skugga 
Vid granskning av de kompletteringar som inkommit framgår att det inte finns så mycket 
skugga på skolgården för F-3 och särskolan under den period av dagen då UV-strålningen är 
som starkast, mitt på dagen kl. 11 - 15 sommartid. För mycket sol i unga år kan leda till 
hudförändringar i vuxen ålder. Barn, oavsett ålder, bör undvika att vara i direkt sol en längre 
tid mitt på dagen när solen är som starkast. 
  
Lagstöd 
Enligt 2 kap. 1 § miljöbalken gäller bestämmelserna i 2 kap. alla verksamheter eller åtgärder 
som kan innebära påverkan på människors hälsa och miljön och som inte är av försumbar 
betydelse i det enskilda fallet. 
 
Enligt 2 kap. 3 § ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd 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. I samma syfte ska vid 
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så 
snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. 
 
2 kap. 4 § miljöbalken anger att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 
vidta en åtgärd ska undvika att använda sådana kemiska produkter eller biotekniska 
organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan 
ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. 
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I 2 kap. 5 § miljöbalken anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska 
hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att 
1. minska mängden avfall, 
2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter, 
3. minska de negativa effekterna av avfall, och 
4. återvinna avfall. 
 
I första hand ska förnybara energikällor användas. 
 
Enligt 2 kap. 6 § gäller för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller 
vattenområde att det ska väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska 
kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 
 
Enligt 2 kap. 7 §, kraven i 2 - 5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan 
anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av 
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. 
 
Enligt 9 kap. 9 § ska bostäder och lokaler för allmänna ändamål brukas på ett sådant sätt att 
olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skade-
djur. Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom ska vidta de åtgärder som skäligen 
kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. 
Denna paragraf gäller även för utemiljön på skolgården enligt mark- och miljööverdomstolens 
dom M 4256-10. 
 
Enligt 26 kap. 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden 
och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 
meddelats med stöd av balken ska följas. 
 
Enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet 
att utan anmälan driva eller arrangera förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritids-
verksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
specialskola, sameskola eller internationell skola. Anmälan ska göras till den kommunala 
nämnden i den kommun där verksamheten ska drivas eller arrangeras. En anmälningspliktig 
verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte 
tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. 
  
Beslutsunderlag till tjänsteskrivelse 


 Risk- och konsekvensanalys utemiljö - Christinaprojektet etapp 2, 
Utbildningsförvaltningen 


 Gör plats för barn och unga, En vägledning för planering, utformning och förvaltning 
av skolans och förskolans utemiljö, Boverket. 


 Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS) 2014:13 om buller inomhus 
 FoHMFS 2014:17 om temperatur inomhus FoHMFS 2014:18 om ventilation 
 FoHMFS 2014:19 om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen 


fritidsverksamhet 
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Beslutsunderlag 
 Återtagande av anmälan om hälsoskyddsverksamhet - Christinaskolan 2022-06-10 
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§ 32 
 


Yttrande över remiss om miljöfarlig verksamhet - Öjebyn 122:1 
Diarienr 22MTN17 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden avstyrker ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad 
täktverksamhet inom fastigheten Öjebyn 122:1 i Piteå kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och tillsynsnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet (Lst dnr 551-1755-22). Bolaget har utfört samråd med myndigheter 
och berörda. Ansökan har kompletterats efter synpunkter från den s.k. kompletteringsrundan. 
 
Swerock AB ansöker om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet inom fastigheten 
Öjebyn 122:1 i Piteå kommun. Ansökan avser täkt av 1 200 000 ton berg och morän 
(verksamhetskod 10.20), krossning och sortering (verksamhetskod 10.50) samt mekanisk 
bearbetning av avfall (verksamhetskod 90.110). Verksamhetsområdet uppgår till 11,7 ha 
varav brytningsområdet utgör 8,2 ha. Tillståndstiden planeras till 15 år. Brytningen sker i 
riktning mot Stor-Råbergets topp och berör närliggande anläggningar (bakvalar, eldplatser 
m.m.) samt vandringsled. Täktkanten är i nuläget omkring 250 m från vandringsled och 
friluftsanordningar. Den klippbrant på upp till ca 40 m som anges som efterbehandling i 
ansökan hamnar ca 200 m från anläggningarna när allt berg är utbrutet. 
 
Täktområdet ligger på nordöstra sidan av Stor-Råbergets sluttning, 3 km väster om E4:an och 
2,5 km nordost om Bölebyn. Nuvarande tillstånd erhölls 2012 och omfattar 1 000 000 ton 
berg och morän och gäller till och med den 31 oktober 2031. Verksamheten närmar sig den 
maximala tillståndsgivna uttagsnivån, därav ansökan om fortsatt och utökad täktverksamhet. 
 
Redan i februari 2020 ansökte bolaget om utökat tillstånd till täkt på Stor-Råberget. Ansökan 
omfattade då ett större brytningsområde och ett större uttag. Miljö- och tillsynsnämnden 
avstyrkte ansökan. Länsstyrelsen beslutade att avslå ansökan om tillstånd. Detta med 
hänvisning till områdets höga natur- och friluftsvärden. 
 
Bolaget överklagade till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet med 
hänvisning till att sökt utvidgning riskerar att skada intresset för utvecklingen av natur- och 
friluftslivet i området. Bolaget har inte visat att markområdet är lämpligt för den sökta 
verksamheten och att användningen skulle innebära en från allmän synpunkt god hushållning. 
Mark- och miljödomstolen instämmer med Miljöprövningsdelegationen att det saknas 
förutsättningar att meddela tillstånd. Bolaget överklagade till Mark- och miljööverdomstolen 
som inte lämnade prövningstillstånd. Den nu aktuella ansökan omfattar samma verksamhets-
område samt brytningsområde som i ansökan från 2011. 
 
Motivering 
Miljö- och tillsynsnämnden anser att lokaliseringen av bergtäkt vid Stor-Råberget är i grunden 
olämplig vilket stöds av den prövningsprocess och överklaganden som sökanden drivit sedan 
2020. Fortsatt och utökad täktverksamhet innebär en oacceptabel påverkan på andra viktiga 
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intressen i området. Nämnden vidhåller inställningen från tidigare ansökningsförfaranden att 
verksamheten bör avslutas så snart som möjligt. Om nytt täkttillstånd på ytterligare  
1 200 000 ton beviljas bedöms påverkan och störningar på friluftslivet bli mer utsträckt i tid 
och mer omfattande vilket ska undvikas. 
 
Stor-Råberget ingår i det välbesökta rekreationsområdet Karlberg som har höga natur- och 
friluftsvärden. Området är attraktivt för vandring, jakt, bär- och svampplockning, naturvistelse 
och annat naturbaserat friluftsliv. Inom området finns idag vandringsleder, eldplatser, 
informationstavlor om natur, kultur och naturskoleverksamhet. Vinterleder för skoter och 
skidor leder besökare till bl.a. Stor-Råbergets topp. Många söker sig till toppen för den fina 
utsikten. Stor-Råberget omnämns i flera utflyktsguider för Piteå, bl.a. natur-, kultur- och 
friluftsguiden Pitemål. Skogs- och bergsområdet kring Karlberg, inklusive Stor-Råberget, är i 
Piteå kommuns översiktsplan utpekat som Utvecklingsområde Natur, dvs. ett viktigt natur- 
och rekreationsområde med sociala värden av särskild betydelse. En av översiktsplanens 
grundtankar är att bevara och utveckla grönstruktur och närrekreationsområden, vilket blir allt 
viktigare i en stad med en växande befolkning. Piteå kommun har, i syfte att säkerställa mark-
området för rekreation och friluftsliv, genomfört stora markbyten och köp av mark inom 
rekreationsområdet på mer än 350 hektar. 
 
Naturvårdsverkets vägledning om industribuller anger riktvärdet 40 dB dagtid och 35 dB 
helger samt kvälls- och nattetid för områden för rörligt friluftsliv där naturupplevelsen är en 
viktig faktor. Ur vägledningen: ”Med friluftsområden avses i det här sammanhanget område i 
översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra områden som nyttjas mer frekvent för 
friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och där en låg ljudnivå utgör en särskild 
kvalitet.” Det är osäkert om bolaget faktiskt klarar dessa riktvärden utifrån underlaget i 
ansökan. Oavsett detta kan man utgå från att täktens närvaro kommer att vara högst påtaglig 
för besökare oavsett var man befinner sig i friluftsområdet. Ljud från täkten kommer att höras 
inom hela området och påtagligt försämra upplevelsekvaliteten för den som söker sig ut i 
naturen i denna del. 
 
Redan vid prövningen av verksamheten 2012 ansåg dåvarande Miljö- och byggnämnden att 
tillstånd till täktverksamhet inte skulle meddelas. Även den då gällande översiktsplanen 
pekade ut Råbergen som ett viktigt hänsynsområde med avseende på bl.a. naturvärden. 
 
Utdrag ur Miljö- och byggnämndens yttrande (MBN 2012-01-19 § 9): 
”Miljö- och byggnämnden befarar att etablering av bergtäkt i området kan leda till negativ 
påverkan på detta viktiga friluftsområde. Att etablera en industri som utvinner delar av det 
som till stor del är värdefullt för området, berget Stor-Råberget, vore inte lämpligt. 
Etablering av täkten, befarar miljö- och byggnämnden, skulle kunna leda till ytterligare uttag 
av berget i framtiden än vad detta tillstånd skulle medge. Sammantaget gör detta att miljö- 
och byggnämnden bedömer att placering av planerad täkt inte är lämplig och att det är ett 
alldeles för viktigt friluftsområde för att etablera en täkt i.” 
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Den bedömning som gjordes då gäller fortsatt eftersom den utökning som planeras innebär 
följande: 


1. Störningar på friluftslivet genom damm, buller och vibrationer. 
2. Konflikt mellan förväntningar om ostörd naturvistelse och naturupplevelser kontra 


industriell verksamhet i direkt närhet till friluftsanordningar och vandringsleder. 
3. Ett fortsatt och utökat tillstånd förlänger tidsperioden med påverkan på friluftslivet i 


upp till 15 år. 
 
Om tillstånd mot förmodan medges är det viktigt att i villkor reglera vilka verksamhetstider 
som ska gälla för verksamheten. För att minimera risken för störningar i friluftsområdet bör 
verksamhet omfattande borrning, sprängning, skutknackning, krossning och lastning regleras 
under tider då området nyttjas mer frekvent för friluftsliv. Detta gäller särskilt kvällar och 
helger, semestertider, barmarksperioden m.m. 
  
---------- 
  
Miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskott föreslår att Miljö- och tillsynsnämnden avstyrker 
ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet inom fastigheten Öjebyn 122:1 i 
Piteå kommun. 
  
---------- 
  
Yrkanden 
Ferid Letic (S) och Lena Mahrle (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Ansökan Swerock AB 2022-02-03 (2022-441) 
 Kartbilagor (2022-441) 
 Delegationsyttrande över samrådsunderlag för fortsatt och utökad täktverksamhet inom 


fastigheten Öjebyn 122:1 (2022-441) 
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§ 33 
 


Redovisning av delegationsbeslut 
 


Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 


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


Delegationsbeslut 
 Delegationsbeslut alkohol- och tobaksärenden 2022-04-26--2022-06-07 - delegat Tommy Lindgren (dnr 


22MTN1-5) 


 Delegationsbeslut Ecos 2022-04 26--2022-06-07 (dnr 22MTN1-6) 
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Sammanträdesprotokoll 18 (18) 
Sammanträdesdatum  
2022-06-15  


 
Miljö- och tillsynsnämnden 


  
 


Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 


   


§ 34 
 


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 2022-04-11 § 74 Redovisning av internkontrollplan 2021 och internkontrollplan 2022 för 


alla nämnder (dnr 20MTN55-9) 


 Kommunstyrelsen 2022-04-11 § 87 Plan för aktualisering av styrande dokument 2022 (dnr 22MTN3-17) 


 Rapport - Styrande dokument 2022 (dnr 22MTN3-18) 


 Anvisning för ärendeprocessen - Ärendehandbok (dnr 22SBN3-32) 


 Kommunstyrelsen 2022-05-09 § 88 Månadsrapport mars 2022 samt helårsprognos (dnr 22MTN3-20) 


 Anvisning för ärendeprocessen - Ärendehandboken (dnr 22MTN3-19) 


 Norrbottens miljömålsprogram 2022 - 2025 (dnr 22MTN3-21) 


 Kurs - Beslutsfattarens roll i den offentliga livsmedelskontrollen (dnr 22MTN3-22) 


 Livsmedelsverkets nyhetsbrev KontrollNytt - 2022-05-04 (dnr 22MTN3-23) 


 Underrättelse från länsstyrelsen om fastställande av vattenskyddsområde Svensbyfjärden - 513-7957-2018 
(dnr 22MTN14-10) 


 Yttrande i ärende dnr 513-7957-2018, vattenskyddsområde Svensbyfjärden (dnr 22MTN14-11) 


 Kommunfullmäktige 2022-05-30 § 67 Sammanträdesplan 2023 (dnr 22MTN19-1) 


 Sammanträdesplan 2023 (dnr 22MTN19-2) 


 Protokoll Kommunala förebyggande rådet   2022-05-19 (dnr 22MTN3-25) 


 Kommunfullmäktige 2022-05-30 § 75 Val av ersättare (V) - Miljö- och tillsynsnämnden 2019 - 2022 (dnr 
22MTN3-24) 


 Länsträff Livsmedel 10 - 11 maj 2022 Sammanställning gruppdiskussion Nära Mat (dnr 22MTN3-26) 


 Länsträff Livsmedel 10 - 11 maj 2022 Sammanställning av gruppdiskussion om 3 praktikfall (dnr 22MTN3-27) 


 Länsträff Livsmedel 10 - 11 maj 2022 Sammanställning enkät länsträffar (dnr 22MTN3-28) 


 Delgivningar - Beslut från andra myndigheter 2022-04-26--2022-06-07 (dnr 22MTN3-29) 
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