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§ 26

Val av justerare
Jävsnämndens beslut
Nämnden väljer Roland Nordin (M) att tillsammans med ordförande justera
protokollet.
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§ 27

Godkännande av ärendelista
Jävsnämndens beslut
Nämnden godkänner ärendelistan.
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§ 28

Delegationsbeslut
Jävsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Beskrivning av ärendet
Förvaltningens personal och nämndens ordförande har med stöd av 6 kapitlet
37 § kommunallagen och delegationsordning fattat beslut i följande ärenden;
Ärendehandläggning m m

Beslut enligt 12.5, överlämna överklagande till överprövande instans
Överklagan av jävsnämndens beslut om verksamhet inom
vattenskyddsområde väg 720 Kalix – Björkfors, 2020-239-MPA
Beslut enligt 12.10, besluta att lämna klagomål/anmälning utan åtgärd

1.

2.

Vånafjärden 1:14, klagomål om avverkning av skog, 2020-639-NÖV

Bygglov
Beslut enligt P1, beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges
i plan- och bygglagen, PBL 9:30-9:32
3.

Morjärv 3:7 bygglov för vattenverk/pumphus, 2020-701-BLÖ

Rivningslov
Beslut enligt P2, beslut om rivningslov inom ramen för de föreskrifter som
anges i PBL 9:34
4.

Töre 8:46 rivningslov för förråd, 2020-735-BLR

Yttrande vattenverksamhet
Beslut enligt M21, yttrande med anledning av anmälning/ansökan om
vattenverksamhet
5.
6.

Yttrande nr 1 till mark- och miljödomstolen , Båtskärsnäs småbåtshamn,
Båtskärsnäs 1:228, 2019-1022-MPA
Yttrande nr 2 till mark- och miljödomstolen , Båtskärsnäs småbåtshamn,
Båtskärsnäs 1:228, 2019-1022-MPA

Miljöfarlig verksamhet
Beslut enligt M4, meddela föreläggande och förbud samt besluta om åtgärder
7.

Ryssbält 14:2, föreläggande att lämna in en åtgärdsplan för Östanfjärdens
avloppsreningsverk, 2020-659-MTS

Beslut enligt M17C, övriga yttranden
8.

Justerandes sign

Yttrande över Trafikverkets överklagande av beslut om vägarbete väg 720
Kalix - Björkfors inom vattenskyddsområde, 2020-239-MPA
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Värmepumpar
Beslut enligt M1, avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och M4,
Meddela föreläggande och förbud samt beslut om åtgärder
9.

Björnbacken 5, bergvärme, 2020-755-MPA

10.

Kalix 9:128, bergvärme, 2020-754-MPA

Köldmedierapporter
Beslut enligt M1, avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
11.

Kalix 4:32, 2020-341-MPA

12.

Kalix 7:27, 2020-446-MPA

13.

Näsbyn 28:3, 2020-340-MPA

14.

Risön 6:15, 2020-404-MPA

15.

Svalan 1, 2020-338-MPA

16.

Töre 26:2, 2020-339-MPA

Årsrapport

Beslut enligt M4, meddela föreläggande och förbud samt beslut om åtgärder
17.

Justerandes sign

Ryssbält 14:2, föreläggande att komma in med en åtgärdsplan för
Östanfjärdens reningsverk, 2020-659-MTS
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§ 29

Meddelanden
Jävsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av meddelandena.
Länsstyrelsen (Lst)
1. Lst beslut 15 juni 2020, Lst beslutar att inte pröva Kalix kommuns beslut
att anta detaljplan för Karlsborg f.d. reningsverk (del av Karlsborg 3:1),
2014-691-PDP
2. Lst beslut 27 juni 2020, överklagande av bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av pumphus på Sangis 1:15. Lst avvisar överklagandena i den del som avser strandskyddsdispens och upphäver
nämndens beslut om bygglov, 2018-855-BLA
Övriga myndigheter
3. Mark- och miljödomstolens dom 1 juli 2020 om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnads pumphus Sangis 1:15. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet, 2018-855-BLA
4. Mark- och miljödomstolens dom 27 augusti 2020 om lagligförklaring av
befintlig småbåtshamn och tillstånd till vattenverksamhet för muddring
m.m. inom Båtskärsnäs småbåtshamn, Båtskärsnäs 1:228. Domslut:
Mark- och miljödomstolen lagligförklarar med stöd av 17 och 18 § lagen
(1998:811) om införande av miljöbalken den på fastigheterna Karlsborg
6:1 och Båtskärsnäs 1:228 befintliga hamnen i Båtskärsnäs, med tillhörande vattenanläggningar med undantag av vågbrytaren,
2019-1022-MPA
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§ 30

Dnr 2012-841-MPA

Information från teknisk försörjning om pumpstationen
Sandviken - Båtskärsnäs
Jävsnämndens beslut
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Chefen för teknisk försörjning, Per Nilsson informerar om läget med
pumpstation Sandviken, Båtskärsnäs. Fortsatta diskussioner med
fastighetsägare pågår för att se om en lösning av placering går att hitta på
platsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
8(17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-08

Jävsnämnden

§ 31

Dnr 2020-973-ADM

Delårsrapport 2020 för jävsnämnden
Jävsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner redovisningen av delårsrapporten per den
31 augusti 2020.
Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljöavdelningen har sammanställt det ekonomiska resultatet för
januari – augusti 2020. Resultat och kommentarer redovisas i Delårsrapport
2020, jävsnämnd.
Helårsprognos
(tkr)

Helårsprognos

Resultatprognos

-8

Driftredovisning
(tkr)

Summa
nettokostnader

Periodbudget

Utfall

Periodavvikelse

Helårsprognos

30,8

37,4

-6,6

-8

30,8

37,4

-6,6

-8

Periodens resultat och helårsprognos
Jävsnämndens resultat för perioden är ett underskott på 6,6 tkr mot periodbudgeten. Prognosen för helåret pekar på ett underskott motsvarande 8 tkr.
Jävsnämnden har budget avseende arvoden och där följer utfallet periodbudgeten väl. Ett mindre underskott på 1,5 tkr mot periodbudgeten finns.
Jävsnämnden har inte någon budget avseende andra kostnader och där ligger
största orsaken till underskottet då kostnader finns avseende inköp av en
Ipad samt avseende en konferens för nämndsekreterare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 1 oktober 2020
Delårsrapport 2020, jävsnämnden
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 32

Dnr 2020-603-ADM

Redovisning av genomförd kontroll enligt bygg- och
miljöavdelningens tillsynsplan tertial 2 2020
Jävsnämndens beslut
Nämnden lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljöavdelningens avrapportering enligt antagen tillsynsplan. I
enlighet med verksamhetsplanen samt krav från länsstyrelsen vid gjord
livsmedelsrevision 2016 ska bygg- och miljöavdelningen redovisa genomförda
kontroller en gång per tertial till samhällsbyggnads- och jävsnämnden.
Sammanställning över planerade kontroller/aktiviteter enligt gällande tillsynsplan 2020-2022 samt utförda kontroller/aktiviteter för andra tertialet 2020.
Det som är gråmarkerad är planerade och gjorda kontroller/aktiviteter för
tertial 1.
Tillsynsområde

Planerat antal
T1

Livsmedel
Offentlig kontroll
54
Vattenverk
Extra offentlig
kontroll
Serveringstillstånd
Inre tillsyn
8 (påbörjade)
Yttre tillsyn
Folköl
Tobakstillstånd
Inre tillsyn
15 (påbörjade)
Yttre tillsyn
Kontrollköp
Läkemedel i detaljhandeln
Tillsyn
9
Hälsoskydd
Skolor/förskolor
15
Tillsyn solarier
Strandbad
Bassängbad
1
VattenmyndigAnnonsering
hetens program
Kemikalier
Kemikalier i
15
förskolan
Miljö
Tillsyn
16

Justerandes sign

Utförda antal

Differens

T2

2020

T1

T2

7
-

87
7

41
-

23
2

6
10
-

15
15
14

8
-

6
6
-

15

15
15

15
-

-

9

9

-

7
1

15
1
7
3

13
1
Annonsering

7
1

-2

-

15

13

-

-2

16

48

16

11

-5

(påbörjade)

(påbörjade)

Utdragsbestyrkande
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Rapporter
Totalt har det kommit in 96 stycken års-, miljö- och köldmedierapporter
under 2020, 82 rapporter är granskade. Alla restaurangrapporter, 18 st, har
kommit in.
Bygg
Sammanställning över antal beviljade lov och anmälningspliktiga åtgärder för
tertial 2, 2020. Det som är gråmarkerat är beviljade lov och anmälningspliktiga åtgärder för tertial 1.

Lovprövning
Anmälningspliktiga åtgärder

Antal
T1
42
33

T2
78
35

Handläggningstiden för bygglovsprövningar för tertial 2 ligger på ca 4 veckor i
snitt. Som längst 11 veckor och kortast mindre än 1 vecka. Det är från när
ärendena är kompletta. Totalt är det tre bygglovsansökningar där handläggningstiden har överskridit 10 veckor.
Övrigt
På grund av Covid-19 har avdelning gjort smittskyddskontroller, att livsmedelsverksamheter följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om
att förhindra smitta, på restauranger och caféer. Totalt är det 189 kontroller
varav 117 gjordes under tertial 2. Denna tillsyn genererar en kostnad för
avdelningen, då avdelningen inte får ta betalt för kontrollerna av
verksamheterna.
Totalt har 904 ärenden och 5 406 handlingar registrerats in under tertial 1
och 2.
Beslutsunderlag
Informationsskrivelse daterad 17 september 2020
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§ 33

Dnr 2020-525-LTS

Näsbyn 21:1, faroanalys, Kalix vattenverk
Jävsnämndens beslut
1. Nämnden fastställer samhällsbyggnadsförvaltningens faroanalys och
undersökningsprogram för regelbundna undersökningar av dricksvattenkvalitet för dricksvattenanläggning Kalix vattenverk.
2. Nämnden bedömer att föreslagna parametrar, provtagningspunkter och
frekvensen för normal respektive utvidgad undersökning är tillräckliga
enligt kraven i 9 § dricksvattenföreskrifterna.
3. Beslutet gäller enligt 12 § andra stycket dricksvattenföreskrifterna i 5 år.
Sammanfattning av ärendet
Enligt livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten
(dricksvattenföreskrifterna) ska faroanalys och undersökningsprogram
upprättas för kontroll av dricksvattenkvalitet. Programmet ska fastställas av
den ansvariga kontrollmyndigheten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen avdelning teknisk försörjning ansvarar för
kontroll av distributionsnätet. De har tagit fram en faroanalys och undersökningsprogram för regelbundna undersökningar av dricksvattenkvalitet.
Provtagningsschemat/undersökningsprogrammet omfattar provtagningspunkter enligt dricksvattenföreskrifterna för normal och utvidgad undersökning i Kalix kommuns distributionsnät.
I de faroanalyserna som tas fram för kommunens nio (9) dricksvattenanläggningar ska mikrobiologiska, kemiska, allergena och fysiska hälsofaror
identifieras för att kunna förebyggas eller reduceras i de olika distributionsanläggningar, enligt undersökningsprogrammet kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att utföra 218 schemalagda prover per år i distributionsnätet i
Kalix kommun. De tar även ut 60 prover/år för analys av vatten i grundvattenbrunnarna. Vattenproverna skickas för analys till det ackrediterade
laboratoriet SYNLAB i Umeå. Vid avvikelser på parametrar i vattenanalyser
redovisar teknisk försörjning analysrapport samt vilka åtgärder och uppföljning som gjorts i ärendet genom en skrivelse till bygg- och
miljöavdelningen.
Bygg- och miljöavdelningen har granskat samhällsbyggnadsförvaltningens
faroanalys och förslag till undersökningsprogram för regelbundna undersökningar av dricksvattenkvalitén för Kalix vattenverk som försörjer 13 600
PE i Kalix kommun med dricksvatten. Bygg- och miljöavdelningen bedömer
att föreslagna parametrar, provtagningspunkter och frekvensen för normal
respektive utvidgad undersökning är tillräckliga enligt kraven i 9 § dricksvattenföreskrifterna.
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Avdelningens förslag till jävsnämnden är att anta och fastställa Kalix
Kommuns faroanalys och undersökningsprogram för Kalix vattenverk
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 10 oktober 2020
Faroanalys Kalix vattenverk
Översikt Kalix vattenverk
Provtagningsschema
Protokollsutdrag skickas till
Teknisk försörjning
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§ 34

Dnr 2020-950-MÖV

Information om kartläggning av luftkvalitet
Jävsnämndens beslut
Nämnden lägger informationen till handlingarna.
Bakgrund
Varje år rapporterar kommunerna resultat av mätningar eller beräkningar av
ett antal ämnen i utomhusluft till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket rapporterar i sin tur in värdena till EU.
Fram till och med 2019 har Kalix kommun rapporterat värden som tagits fram
i en rapport över luftkvalitet i länet 2015. De halter som rapporten har tagit
fram bygger på modellberäkningar som man gjort utifrån värden som uppmättes vid mätningar 2006 och 2008. De ämnen som beräknats i rapporten
är kväveoxid och partiklar, PM 2,5 och PM 10.
Under 2018 och 2019 har nya EU-direktiv tagits fram, bland annat för vilka
ämnen i luften som ska rapporterats. Naturvårdsverket har därefter beslutat
om nya direktiv om vad som gäller för kommunernas kontroll av luftkvaliteten
och rapporteringen till Naturvårdsverket.
Från 2019 gäller därför att:
• Fler ämnen ska kontrolleras och rapporteras (kvävedioxid, svaveldioxid,
kolmonoxid, bensen, partiklar (PM 2,5 och PM 10), bens(a)pyren, arsenik,
kadmium, nickel och bly).
• Kommunerna ska ha en plan för hur luftkvaliteten kontrolleras.
• Kommunerna ska ha uppdaterad information om luftkvaliteten i
kommunen på hemsidan.
Vad kommunen behöver göra
Naturvårdsverket har, efter kommunens rapportering för 2019, svarat att
eftersom den beräkning kommunen använder är några år gammal och inte
täcker alla ämnen som krävs, så bör kommunen ta fram en ny inledande
kartering/objektiv skattning av luftkvaliteten. Vad det egentligen innebär har
bygg- och miljöavdelningen inte satt sig in i ännu. Det är möjligt att göra det
själva men det är också möjligt att avdelningen kan komma att behöva anlita
t ex en konsult för arbetet.
Luftkvaliteten bedöms utifrån miljökvalitetsnormerna och utvärderingströsklar
i förordningen. Beroende på om en inledande kartering/objektiv skattning
visar att några ämnen ligger över eller nära dessa utvärderingströsklar kan
kommunen också behöva göra mätningar eller beräkningar för att få sannare
värden. Beroende på hur dessa värden ligger i förhållande till utvärderingströsklarna finns krav på med vilka intervall nya mätningar/beräkningar krävs.
Kalix har i beräkningarna från 2015 legat under utvärderingströsklarna för de
ämnen som då beräknades (dvs kväveoxid, PM 2,5 och PM 10).
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Först utifrån vad en ny kartläggning/objektiv skattning och eventuella
mätningar/beräkningar kan kommunen sedan ta fram en plan för fortsatt
arbete.
Eftersom fler av de mindre kommunerna i länet troligen använder sig av
samma rapport som Kalix för sin rapportering tror avdelningen att det kan
finnas möjlighet till samarbete om det t ex visar sig att extern expertis
behöver anlitas.
Det finns också krav i förordningen att kommunen ska ha aktuell information
om luftkvaliteten i kommunen på hemsidan. Exempel från andra kommuner
är en kort beskrivande text och sedan länkar till aktuell rapport och andra
hemsidor, t ex Naturvårdsverket.
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§ 35

Sammanträdesdagar 2021 för jävsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Nämndsekreteraren informerar att avdelningen avvaktar beslut från
kommunfullmäktige så att jävsnämndens sammanträden kan anpassas till
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges möten. Planingenjören har även
flaggat för att det kommer behövas ett sammanträde i slutet av januari eller
början av februari för beslut i pågående detaljplaner.
När nämndsekreteraren har sammanställt ett förslag till sammanträdesdagar
2021 för jävsnämnden kommer förslaget att skickas ut till jävsnämndens
ledamöter för synpunkter innan mötesdagarna fastställs.
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§ 36

Ordförande informerar
Chefen för teknisk försörjning informerar om gång- och cykelväg till Risön där
bygghandlingar ännu inte är klara från entreprenören, innan byggnation kan
påbörjas. Färdigställandedatum är juni 2021.
Bygg- och miljöchefen informerar att efter ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det
finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. SHK rekommenderar nämnden att inom ramen för sitt tillsynsuppdrag, undersöka om
byggnader med underspända limträtakstolar, finns, byggs eller projekteras i
verksamhetsområdet. Vidtagna åtgärder ska meddelas SHK senast 15
oktober 2020.
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