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§  10 
Val av justerare samt tid och plats för justering 
Diarienr 15MTN32 

 
Beslut 

1. Jonas Vikström utses till justerare. 
 

2. Justering sker 2015-03-06 kl 9:00 på Samhällsbyggnad stab. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämndsekreteraren föreslår Jonas Vikström som justerare samt att protokollet justerasden  
6 mars kl 9:00 på Samhällsbyggnad stab. 
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§  11 
Förvaltningschefen informerar 
Diarienr 15MTN33 

 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Thomas Sundqvist informerar kort om dagsläget inom verksamheterna på 
Samhällsbyggnad. 
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§  12 
Riktlinjer för internkontroll 
Diarienr 15MTN17 

Beslut  
1. Miljö- och tillsynsnämnden antar och tillämpar Riktlinjer för internkontroll enligt 

bilaga 15MTN17-1. 
 

2. Förvaltningen uppdras att i samråd med presidiet ta fram förslag till riskanalys och 
internkontrollplan. 

 
Ärendebeskrivning  
Nämnderna ska, enligt kommunallagen (1991:900) 6 kap 7 §, var och en inom sitt område se 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  
 
Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av kommunal 
angelägenhet, med stöd av kommunallagen 3 kap 16 §, har lämnats över till någon annan. 
 
Riktlinjer för internkontroll har upprättats med syfte att reglera den interna kontrollen inom 
förvaltningen så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet, så att nämnden kan bedöma 
om verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är 
tillräcklig. 
 
Förvaltningen uppdras att i samråd med presidiet ta fram förslag till riskanalys och 
internkontrollplan. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 3 
Bilaga 15MTN17-1 Riktlinjer för internkontroll 
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§  13 
Riktlinjer för EU-arbetet inom Miljö och tillsynsnämnden 
Diarienr 15MTN16 

Beslut  
Miljö- och tillsynsnämnden fastställer riktlinjer för EU-arbetet enligt bilaga 15MTN16-1. 
 
Ärendebeskrivning  
Enligt Piteå kommuns riktlinjer för EU-arbetet ska  
”Varje nämnd och styrelse har ett ansvar för att bygga upp kunskap och skaffa kontakter 
inom sitt område. Detta för att effektivt kunna ta emot och bevaka information samt 
nyttja de möjligheter som bjuds. Varje nämnd och styrelse ska mot denna bakgrund ta 
fram riktlinjer för EU-arbetet inom den egna verksamheten”. 
 
Riktlinjerna är utformade för att arbetet ska uppfylla de krav som ställs i EU-
förordningar, Piteå kommuns kvalitetspolicy och riktlinjer för EU-arbete i kommunen, 
Piteå kommuns riktlinjer för projektverksamhet samt nämndens 
dokumenthanteringsplan. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 4 
Riktlinjer för Piteå kommuns EU-arbete 2009-11-30 § 269 KS 
Bilaga 15MTN-1 Riktlinjer för EU-arbetet inom Miljö- och tillsynsnämnden 
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§  14 
Fastställande av VEP 2015 och internbudget 
Diarienr 15MTN21 

Beslut  
Miljö- och tillsynsnämnden fastställer internbudget enligt bilaga 15MTN21-1 – 2. 
 
Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har fastställt VEP 2015 vid sammanträdet 2014-11-17. 
Miljö- och tillsynsnämnden har att fastställa internbudget för 2015. 
Samhällsbyggnad har upprättat förslag till internbudget enligt bilaga 15MTN21-1 – 2 och 
föreslår Miljö- och tillsynsnämnden fastställa förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 5 
Bilaga 15MTN21-1 – 2 Internbudget SAM 
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§  15 
Remiss – Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning gällande 
muddring av inseglingsrännan till Rosviks småbåtshamn 
Diarienr 2015-000008
Beslut 

1. Miljö- och tillsynsnämnden tillstyrker muddring då det inte finns några kända 
naturvärden i området som motiverar att muddring inte bör tillåtas.  
 

2. Uppläggningen av muddermassor är acceptabel under förutsättning att det säkerställs 
att massorna inte sköljs ut i havet. Det måste även säkerställas att de sulfidhaltiga 
massorna inte oxiderar.  
 

3. Användning av miljöskopa förordas för att minimera grumling. 
 
Ärendebeskrivning  
Miljö- och tillsynsnämnden har mottagit en tillståndsansökan enligt 9 och 11 kap 
miljöbalken för yttrande. Kompletteringar till ansökan har även inkommit. Mark- och 
miljödomstolen anhåller om synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvens-
beskrivningen senast den 6 februari 2015. Begäran om förlängd remisstid har gjorts och 
beviljats till den 6 mars 2015. 
 
Kultur, park och fritid, Piteå kommun avser att muddra inseglingsrännan till Rosviks 
småbåtshamn i Piteå kommun och att bredda befintlig pir med muddermassor. Muddringen 
planeras ske inom ett område som omfattar en yta av cirka 900 meter gånger 10 meter och ett 
genomsnittligt djup av 0,4 meter. Detta ger ett seglingsbart djup på 1,7 meter vid 
normalvattenstånd. Muddermassorna planeras att användas för att bredda den befintliga 
piren. Mängden muddermassor beräknas uppgå till ca 3600 m3. Planen är att lägga det 
uppmuddrade materialet på en geotextil i ett invallat område mellan piren och havet. 
Muddermassorna kommer sedan att täckas med geotextil så snart som möjligt, dock senast 
inom sex månader från uppläggningen. Detta för att skydda massorna från vind- och 
vågpåverkan samt oxidation av sulfidhaltiga leror. Ett grovt material i form av blockig morän 
läggs på duken för att hålla den på plats. Muddringsarbetet avses ske vintertid.   
 
Det är osäkert vilken muddringsmetod som ska användas, men troligtvis kommer ett 
enskopeverk att användas. Det består av en grävskopa placerad på en pråm som bogseras ut 
till muddringsplatsen alternativt körs ut på is. Enskopeverk är lämpliga att använda vid 
muddring av sand, lera och sprängt berg. Materialet stannar huvudsakligen i skopan, vilket 
begränsar spill och därigenom partikelspridning. Vid muddring i lösa sediment kan en del av 
massorna rinna av skopan vilket medför grumling vid såväl botten som ytan. En tätslutande 
så kallad miljöskopa medför ett minskat spill av sediment. 
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Motivering 
Då det inte finns några kända naturvärden där det planeras för muddring finns det inte heller 
något som motiverar att muddring inte bör tillåtas. Uppläggningen av muddermassor är 
acceptabel under förutsättning att det säkerställs att massorna inte sköljs ut i havet. Det måste 
även säkerställas att de sulfidhaltiga massorna inte oxiderar. För att minimera grumling anser 
miljö- och tillsynsnämnden att miljöskopa ska användas. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 6 
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§  16 
Remiss – Ansökan om ändring av villkor för utsläpp av ammoniak till 
luft  
Diarienr 2015-000078
Beslut 

1. Miljö- och tillsynsnämnden anser att Vattenfall AB Värmes (nedan kallat bolaget) 
ansökan om ett förändrat villkor för utsläpp av ammoniakslip kan godtas.  
 

2. Bolagets yrkande, på att villkoret för utsläpp av ammoniakslip inte får överstiga  
25 mg/Nm3 vid 6 % O2, tillstyrkes. 

 
Ärendebeskrivning  
Miljö- och tillsynsnämnden har mottagit en ansökan om ändring av villkor för utsläpp av 
ammoniak till luft för yttrande. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation anhåller om 
synpunkter med anledning av ansökan om ändring senast den 20 februari 2015. Begäran om 
förlängd remisstid har gjorts och beviljats till den 6 mars 2015. 
 
Bolaget har under cirka två års tid, tillsammans med Umeå universitet och SCA, bedrivit ett 
projekt i Munksund med syfte att säkerställa att emissionsvillkor enligt förordningen 
(2013:253) om avfallsförbränning innehålls vid produktionen med kraftvärmepannan i 
Munksund. 
 
Projektet har bland annat inneburit ett försöksprogram som omfattat ett 20-tal försök. De 
parametrar som analyserats i programmet/studien har varit bränslemixens sammansättning, 
processparametrar såsom CO, sotning och elektrofiltrets drift samt effekten av dosering av 
ammoniumsulfat och kalk och dess påverkan på emissionerna. 
 
Målsättningen har varit att utveckla metoder som förebygger bildningen av harmfulla ämnen 
såsom dioxiner och furaner.  
 
Fullskaleförsöken har visat att bland annat kloridhalten i bränslemixen, och därmed 
rökgasen, har en signifikant inverkan på bildningen av dioxiner och furaner. 
Kaliumkloridhalten i rökgasen har visat sig vara en bra indikatorparameter på risken för 
förhöjda dioxinemissioner.  
 
Ett effektivt sätt att minska kaliumkloridhalten, och därmed dioxinbildning, är att dosera 
ammoniumsulfat till avskiljaren strax efter eldstaden. Försöken har visat att det tidvis krävs 
ett högre flöde av ammoniumsulfat för att effektivt minimera dioxinemissionerna. Detta ger 
som bieffekt ett ökat ammoniakslip i rökgasen. För att kunna använda metoden med 
ammoniumsulfat mest effektivt behöver därmed emissionsvillkoret för ammoniakslip 
justeras till 25 mg/Nm3 (normalkubikmeter) vid 6 % O2 (syre). 
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Bolaget ansöker om ändring av det av miljöprövningsdelegationen beslutade villkoret nr 3 
för utsläpp av ammoniak den 19 november 2007. Nuvarande villkor är att utsläppet av 
ammoniak inte får överstiga 10 ppm som riktvärde. Under en prövotid har bolaget fått 
tillfälligt högre villkor till 40 ppm fram till och med den 30 juni 2012. Sedan har bolaget haft 
ytterligare prövotid till och med den 31 december 2014 och då fick utsläppet till luft av 
ammoniak (NH3) som rikt- och månadsmedelvärde inte överstiga 30 mg/Nm3 vid 6 % O2.  
Nu ansöker bolaget om slutliga villkor för utsläpp av ammoniak och har då på förslag att 
emissionsvillkoret för ammoniakslip justeras till 25 mg/Nm3 vid 6 % O2. 
 
Motivering 
Bolaget har utfört försök under flera år med dosering av ammoniumsulfat i syfte att finna en 
nivå på ammoniakutsläppen som i balans med kväveoxidutsläppen minimerar de försurande 
och övergödande kväveutsläppen. I och med att bolaget prövat sig fram under flera år kan 
bolaget anpassa nivån för anläggningen så att villkoret läggs på en nivå som möjliggör att 
tillsatsen av ammoniaksulfat kan drivas på ett miljömässigt optimalt sätt. Miljö- och 
tillsynsnämnden anser därför att bolagets yrkande på att villkoret för utsläpp av 
ammoniakslip får som rikt- och månadsmedelvärde inte överstiga 25 mg/Nm3 vid 6 % O2. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 7 
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§  17 
Klagomål – måsar  
Diarienr 2013-000102
Beslut  

1. Miljö- och tillsynsnämnden förelägger med stöd av 26 kap 9 § Miljöbalken, Piteå 
kommun (212000-2759) som ägare av fastigheterna Pitholm 45:3 och Munksund 
35:2 att följa inlämnad handlingsplan, inkom till tillsynsmyndigheten 2015-02-18.  

 
2. Om det visar sig att villkoren är otillräckliga för att uppfylla miljöbalkens mål kan 

miljö- och tillsynsnämnden återkomma med ytterligare förelägganden eller förbud 
med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken. 

 
Ärendebeskrivning  
Historiskt sett har Ringiusviken som namnet anger utgjort en vik i havet. Genom 
landhöjningen har den kommit att snörpas av från havet för att bilda en sjö som fram till 90-
talet sakta vuxit igen och fågellivet minskat.  

 
Piteå kommun restaurerade delar av Ringiusviken år 2003. Ett projekt inleddes där tanken 
var att få ett varierat fågelliv, hälsobrunn och en gångstig runt viken så att allmänheten kan ta 
del av området. Under 2003 påbörjades arbetet med återskapande av en vattenspegel och små 
öar för att återfå ett varierat fågelliv. Hälsobrunn och gångstig blev ej genomförda.  
 
Dessa åtgärder har fått den konsekvensen att de boende upplever att för varje år som går så 
ökar måsbeståndet. De som bor närmast Ringiusviken upplever att det är mycket störande 
och tolererar inte längre det buller och den nedskräpning måsarna ger upphov till på de 
boendes fastigheter och ägodelar. Den första indikationen på störning på grund av måsar 
inkom till Miljö- och hälsoskydd 2009. Under 2012/2013 kontaktade tre närboende Miljö- 
och hälsoskydd och uttryckte att den störning som måsarna ger upphov till inte längre är 
hållbar. 

 
Miljö- och hälsoskydd gjorde 2013 ett flertal besök för att skapa en uppfattning om 
omfattningen av problemet. Miljö- och hälsoskydd har på plats upplevt buller från måsarna, 
sett den nedskräpning som uppstår på de boendes fastigheter, bilar och ägodelar. 
Dokumentation i form av bilder och filmer finns. Efter flertalet besök vid Ringiusviken 
under våren med både markägare och boende så gjorde Miljö- och hälsoskydd bedömningen 
att det buller och nedskräpning som måsarna ger upphov till är en risk för olägenhet för 
människors hälsa som inte är ringa eller helt tillfällig. Störningen från måsarna uppkommer i 
slutet av april och pågår tills de flyttar i juli. Avstånd från de närboendes tomtgräns till 
Ringiusviken är ca 70 m, måskolonin har huvuddelen av sina bon på ett avstånd av ca 140 m 
från de närboendes tomtgräns. Mellan måsarnas bon och de boendes tomtgräns är landskapet 
öppet, det finns inga naturliga bullerdämpande faktorer. När väl kolonin är etablerad på 
våren och människor eller djur rör sig nära viken försvarar de sina bon och rör sig över ett 
större område och ljudnivån ökar markant. Storleken på måskolonin och det faktum att husen 
ligger så nära gör att nedskräpning från måsarna är ett problem, störst är problemet då 
måsungarna ska lära sig att flyga, då tak används som startbana. 
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Markägaren fick ta del av Miljö- och hälsoskydds bedömning att måsarna ger upphov till en 
olägenhet, genom en skrivelse som skickades 2013-05-29. Miljö- och hälsoskydd skrev: 
”Enheten för Miljö- och hälsoskydd vill att Piteå kommun redovisar vilka åtgärder som 
planeras i nuläget (innan första juli) för att minska olägenheterna från måsfåglar vid 
Ringiusviken. Piteå kommun bör ha en beredskap för att planera in en långsiktig lösning ifall 
de direkta åtgärderna inte får avsedd effekt och undanröjer olägenheterna.” Miljö- och 
hälsoskydd fick inget svar på de långsiktiga lösningarna. 

 
2013-10-04 svarade Miljö- och hälsoskydd på en skrivelse som Plan, bygg och mark skickat 
till de boende och Miljö- och hälsoskydd. Miljö- och hälsoskydd tydliggör att det största 
ansvaret för att motverka den olägenhet som föreligger finns hos fastighetsägaren. Miljö- och 
hälsoskydd önskade ett svar på de långsiktiga planerna, men inget svar inkom på denna 
skrivelse. 

 
Under 2014 utfördes en del kortsiktiga lösningarna i form av bulvaner och bollar med 
rovfågelögontryck som placerades nära viken. Dessa har inte haft den effekt som önskats. 
Antalet måsar upplevs som oförändrat. 2014-11-06 skickade Miljö- och hälsoskydd 
ytterligare en skrivelse där det stod: 
”Enheten för Miljö- och hälsoskydd begär att Piteå kommun som är markägare till 
markområdet där Ringiusviken ligger redovisar ytterligare åtgärder som planeras för att 
minska störningen av måsarna som de boende i området utsätts för.” 

 
Plan, bygg och marks svar på denna skrivels inkom 2014-12-04: 
”Plan, bygg och mark kommer som ett nästa steg att undersöka det upplevda problemets 
omfattning, för att få en klarhet i vilka åtgärder som kan behöva vidtas framöver. Ett första 
steg blir att under första kvartalet 2015 skicka ut en enkät till de boende på gatorna 
Näckrosgränd och Lotusgränd. 
Enkätens syfte är att kartlägga på vilket sätt de boende upplever olägenheter och 
omfattningen av detta. I samband med enkäten kommer även ytterligare tips som 
fastighetsägarna själva kan utföra att skickas ut. 
Under sommaren 2015 utför kommunen ljudnivåmätning vid viken.” 
 
I samband med kommunicering 2015-02-12 av tidigare förslag gällande föreläggande inkom 
Plan, bygg och mark med en handlingsplan 2015-02-18 samt ett följebrev/yttrande  
2015-02-18 som beskriver hur de har för avsikt att komma tillrätta med olägenheterna. 
Tillsynsmyndigheten anser att dessa två dokument ger en beskrivning över hur olägenheten 
kan avlägsnas och föreslår därför Miljö- och tillsynsnämnden att förelägga markägaren att 
följa inlämnade planer, vilka inkom 2015-02-18. Med andra ord, det tidigare förslaget 
gällande föreläggande utgår till förmån för detta. 
 
Motivering och lagrum 
Tillsynsmyndighetens bedömning är att det är vaga åtgärder som fastighetsägaren föreslår i 
form av enkät och bullermätning då problemet med måsfåglar varit känt under en längre tid. 
Markägaren fick kännedom angående att måsarna utgör en risk för olägenhet redan under 
våren 2013. 
Enheten för Miljö- och hälsoskydd ser inte fastighetsägarens syfte med de föreslagna 
åtgärderna, då inga förslag på konkreta åtgärder presenterats. Både enkät och bullermätning 
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kan vara ett sätt för fastighetsägaren att följa upp åtgärders effekter.  
Enheten för Miljö- och hälsoskydd som är tillsynsmyndighet har gjort bedömningen efter 
flertalet besök vid olika tidpunkter att både bullret och nedskräpnigen som måsarna ger 
upphov till är en risk för olägenhet som påverkar människors hälsa menligt och som inte är 
ringa eller helt tillfällig. 
Plan, bygg och trafik skriver i sin skrivelse 2014-12-04 att måsarna är fredade under 
perioden 1 april till 31 juli. Enheten för Miljö- och hälsoskydd bedömer att 
miljölagstiftningen och jaktlagstiftningen öppnar för att skyddsjakt kan var tillåtet även 
under den generella fredningstiden eftersom måsarna bedöms utgöra en olägenhet för de 
närboende. Härmed inte sagt att detta är en åtgärd som Miljö- och hälsoskydd föreslår, men 
det är en möjlighet. 
Ett förtydligande att måsar är ett problem är vanligt och naturligt i vissa områden såsom 
marina områden och bedöms därför ofta inte som olägenhet för människors hälsa.  
Anledningen till att Miljö- och hälsoskydd bedömer detta annorlunda är att måsarna vid 
Ringiusviken är ett relativt nytt fenomen som bedöms orsakas av projektet Ringiusviken som 
delvis utförts.  
Enligt 9 kap 3 § miljöbalken avses med olägenhet för människors hälsa en störning som 
enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är 
ringa eller helt tillfällig.  

 
I förarbetena (prop 1997/98:45, del 2, s 109) anges bland annat följande om vad som avses 
med olägenhet för människors hälsa. Med olägenhet avses en störning som enligt medicinsk 
eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt. Störningar som är ringa eller helt 
tillfälliga omfattas inte. I enlighet med den praxis som har utvecklats enligt hälsoskyddslagen 
omfattas även sådana störningar som i första hand påverkar välbefinnandet i inte ringa grad 
till exempel buller, lukt och termiskt inomhusklimat. Bedömningen måste utgå från vad 
människor i allmänhet anser vara en olägenhet och kan inte enbart baseras på en enskild 
persons reaktion i det enskilda fallet. Även bedömningen huruvida en störning skall anses 
vara ringa är beroende av hur människor i allmänhet uppfattar störningen. Det förhållandet 
att helt tillfälliga störningar inte omfattas av begreppet olägenhet enligt paragrafen innebär 
att störningen måste ha en viss varaktighet. Hit räknas förutom fasta störningar även 
regelbundna störningar.  
 
I 2 kapitel 3 § miljöbalken anges att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet 
eller vidta en åtgärd skall 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 skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. 
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller 
åtgärd medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
I 2 kapitel 7 § miljöbalken anges att kraven i bland annat 2 kapitel 3 § gäller i den 
utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt 
beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för 
sådana åtgärder.  
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I 9 kapitel 3 § miljöbalken avses med olägenhet för människors hälsa en störning som enligt 
medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller 
helt tillfälligt. 

 
I 26 kapitel 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud 
som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som 
har meddelats med stöd av balken skall efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som 
behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.  
 
 
Kommunicering 
Förslag till beslut har kommunicerats med Plan, bygg och mark. 
 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 8 
 
2013-02-05 Klagomål från boende kring Ringiusviken 
2013-04-27 Klagomål från boende kring Ringiusviken 
2013-05-16 Inspektion med representant från de boende 
2013-05-30 Utgående skrivelse till Plan, bygg och mark 
2013-06-04 Inkommande skrivelse från Plan, bygg och mark 
2013-06-12 Inspektion tillsammans med Plan, bygg och mark 
2013-10-04 Utgående skrivelse till Plan, bygg och mark 
2014-06-18 Inspektion tillsammans med Plan, bygg och mark samt boende 
2014-10-23 Utgående skrivelse till Plan, bygg och mark 
2014-12-04 Inkommande skrivelse från Plan, bygg och mark 
2014-02-12 Kommunicering av tjänsteskrivelse, förslag till föreläggande i Miljö- och  

tillsynsnämnden 
Bilaga 2013-000102-15 2015-02-18 Inkommande skrivelse, Plan, bygg och marks 
  handlingsplan 
Bilaga 2013-000102-16 2015-02-18 Inkommande skrivelse, Plan, bygg och marks 
  följebrev/yttrande över förslag till beslut i Miljö- och  
  tillsynsnämnden gällande klagomål på måsar vid Ringiusviken 
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§  18 
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 
Norrskensgården 
Diarienr 15MTN19 

Beslut  
1. Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan för Fontis AB organisationsnr: 556080-

4089 om serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 
2010:1622) att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker  
vid Norrskensgården i Långträsk.  
 

2. Serveringstillståndet gäller i restaurangen med tillhörande uteservering samt i 
trivselkåtan i anslutning till restaurangen.  
 

3. Serveringstillståndet gäller även för slutna sällskap i konferenslokalen i 
motellbyggnaden samt i bastustugan. Allt enligt ritningar.  
 

4. Serveringstillståndet är avsett att gälla dagligen 11:00 – 01:00. 
 
Ärendebeskrivning  
Sökande är Fontis AB organisationsnr: 556080-4089.  
Bolaget ägs av Management by Nature organisationsnr 556753-2162, Johanna Nilsson 
840817-8989 samt Vailet Lindqvist 470314-9148.  
Delägaren Management by Nature AB har sedan 2008 drivit Norrskensgården i Långträsk. 
Bolaget har haft serveringstillstånd i samma omfattning som det nu sökta.   
 
Enheten miljö- och hälsoskydds alkoholhandläggare har utrett ärendet enligt bilaga 
15MTN19-2 och föreslår miljö- och tillsynsnämnden bevilja ansökan. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 14 
Bilaga 15MTN19-2 Utredning Norrskensgården 
 
 
 
 
 
  

pk67100
Markering
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§  19 
Delegationsbeslut 
Diarienr 15MSN1 

Beslut  
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen Samhällsbyggnad samt i vissa fall nämndens ordförande har i enlighet med sin 
delegationsrätt och under vissa förutsättningar, lämnat tillstånd/godkännande, beviljat 
respektive avslagit ansökningar och avgivit yttranden inom nedanstående verksamheter: 
 
Avlopp 
Slam, sopor 
Livsmedel 
Övriga yttranden och tillstånd 
 
Nämnden upplever att delegationslistorna från ärendehanteringsprogammen ByggR och Ecos 
i bland kan vara svåra att förstå och knapphändiga på information och efterlyser en tydligare 
variant. Nämndsekreteraren undersöker möjligheten till detta.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 9 
 
Bilaga   Delegationsbeslut ByggR  
Bilaga   Delegationsbeslut Ecos 
Bilaga15MTN18-2  Ansökan serveringstillstånd vid enstaka tillfälle/period till slutet 
  sällskap, Sjulsmarks SK 
Bilaga 15MTN20-1 Ansökan serveringstillstånd vid enstaka tillfälle/period till slutet 
  sällskap, PRO Norrfjärden 
Bilaga 15MTN30-2 Ansökan serveringstillstånd vid enstaka tillfälle/period till slutet 
  sällskap, Roknäs/Stockbäckens byaförening 
 
 
 
 
 
  



 
Miljö- och tillsynsnämnden

Sammanträdesprotokoll
 Sammanträdesdatum 
2015-02-26 

18 (21)

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 
 

§  20 
Delgivningsärenden - protokoll 
Diarienr 15MSN5 

Beslut  
Nedanstående delgivningar läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning  
Följande delgivningar anmäls för Miljö- och tillsynsnämndens kännedom: 
 

- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 248 Justering av ramar i VEP 2015 - 2017 
mellan miljö- och tillsynsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt fastighets- och 
servicenämnden 

- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 240 Ordning för inkallande av ersättare i 
styrelse och nämnder 

- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 228 Val av ordförande och vice ordförande i 
miljö- och tillsynsnämnden för åren 2015 – 2018 
 

- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 227 Val av ledamöter och ersättare i miljö- 
och tillsynsnämnden för åren 2015 – 2018  

- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 202 Bestämmelser om ersättning till Piteå 
kommuns förtroendevalda 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 11 
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§  21 
Delgivningsärenden 
Diarienr 15MSN4 

Beslut  
Miljö- och tillsynsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning  
Anmäls för miljö- och tillsynsnämnden kännedom enligt nedan: 

- Revisionsrapport för miljö- och byggnämnden 2014 
Noteras att förtydligande kring redovisning av delegationsbeslut har genomförts och 
att revisionen rekommenderar att initiativ till områdesbestämmelser i områden som är 
utsatta för stort exploateringstryck upprättas. 
 

- Dom i mål M240-14 Klagorätt i mål om strandskyddsdispens på fastigheten 
Trundavan 1:7 i Piteå kommun 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 10 
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§  22 
Informationsärenden 
Diarienr 15MSN3 
 
Ärendebeskrivning  
Ordförande Bengt Ek informerar från en träff med stadens krögare och alkoholhandläggare. 
 
Därutöver informerar ordföranden om samråd som skett med Svevind om 
miljökonsekvensbeskrivning av vindkraftsutbyggnaden av etapp 3 och att det eventuellt kan 
leda till ett extra nämndssammanträde i mars månad.  
 
Ordföranden informerar också om till honom inkommen skrivelse om isbana på sjön Avan i 
Hortlax vilken används för isbanekörning med fordon. Ärendet handläggs av Fysisk 
planering och delges alternativt kommer upp för beslut i Miljö- och tillsynsnämnden när 
utredningen är klar. 
  
Införande av papperslösa sammanträden – alla ledamöter kommer att kallas till utbildning 
den 20 mars kl 8 – 12, separat kallelse kommer att skickas för detta. 

 
Riktlinjer för markanvändning är under utredning, arbetsutskottet informerades 2015-02-19,  
beräknas komma upp för beslut i Miljö- och tillsynsnämnden den 24 april. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 12 
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§  23 
Övriga frågor 
Diarienr 15MSN2 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 




