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Jävsnämnden
Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, Björken, torsdagen den 5 oktober 2017
kl 08.00-09.00

Beslutande ledamöter

Gunnar Johansson (S), Ordförande
Roland Nordin (M)
Sandra Bergström (M) ersätter Eva-Britt Ekberg (S)

Övriga närvarande

Monica Säfström, bygg- och miljöchef
Anders Ökvist, planingenjör
Anne Vanhapiha, nämndsekreterare

Justerare

Roland Nordin

Justeringens plats och
tid

Samhällbyggnadsförvaltningen 9 oktober 2017

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§ 10-22

Anne Vanhapiha
Ordförande
Gunnar Johansson
Justerare
Roland Nordin
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Jävsnämnden
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2017-10-05
Datum då anslaget sätts
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§ 10

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-10-05
Jävsnämnden

§ 11

Godkännande av ärendelista
Jävsnämndens beslut
Nämnden godkänner ärendelistan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-10-05
Jävsnämnden

§ 12

Delegationsbeslut
Jävsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Beskrivning av ärendet av ärendet
Bygg- och miljöavdelningens personal och nämndens ordförande har med
stöd av 6 kapitlet 33 § kommunallagen och jävsnämndens delegationsordning
fattat beslut i följande ärenden;
Bygglov och miljöavdelningen
Bygglov
Beslut enligt punkt P1, Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter
som anges i Plan- och bygglagen, PBL 9:30-9:32
1.

Svalan 3, tillbyggnad av produktionskök - kylaggregat, 555/2017-BLI

2.

Vitvattnet 1:45, bygglov för vattenverk, 652/2017-BLA

Beslut enligt punkt P1, Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter
som anges i Plan- och bygglagen, PBL 9:30-9:32 och P8, Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för föreskrifterna i PBL 9:33
3.

Tor 4, tidsbegränsat bygglov för container för lagring 3 år,
583/2017-BLB

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

Kalix 9:150, rivning av byggnad - begravningsbyrån, 781/2017-BLR

Startbesked
Beslut enligt P14, Med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas
5.

Kalix 9:150, rivning av byggnad- begravningsbyrån, 781/2017-BLR

Strandskyddsdispens
Beslut enligt punkt M 25, Beslut om strandskyddsdispens för åtgärder av
mindre vikt samt att förena beslutet med nödvändiga villkor och M1,
Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
6.

Töre älv, strandskyddsdispens för vattenverksamhet, 909/2016-MPA

Miljöfarlig verksamhet
Beslut enligt punkt M1, Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Justerandes sign

7.

Båtskärsnäs 1:145, Båtskärsnäs avloppsreningsverk, 435/2017-MPA

8.

Morjärv 12:1, Morjärvs avloppsreningsverk, 436/2017-MPA

9.

Pålänge 1:74, Pålänge avloppsreningsverk, 331/2017-MPA

10.

Sangis 42:1, Sangis avloppsreningsverk, 438/2017-MPA

Utdragsbestyrkande
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11.

Töre 8:46, Töre avloppsreningsverk, 439/2017-MPA

12.

Ytterbyn 14:56, Nyborgs avloppsreningsverk, 437/2017-MPA

Beslut enligt punkt M4, Meddela föreläggande och förbud samt besluta
om åtgärder
13.

Båtskärsnäs 1:375 och Båtskärsnäs 1:228, sanering av dioxinförorenad jord, 64/2016-MTS

Enskild avloppsanläggning
Beslut enligt M1, Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och
M30, Tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten vattentoalett
14.

Ytterbyn 15:60, 891/2016-HPA

15.

Ytterbyn 10:44, 892/2016-HPA

Köldmedia
Beslut enligt punkt M1, Avgifter för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken
16.

Kalix 3:47, köldmedierapport 2016, 342/2017-MPA

17.

Kalix 4:32, köldmedierapport 2016, 343/2017-MPA

18.

Kalix 7:27, köldmedierapport 2016, 341/2017-MPA

19.

Näsbyn 28:3, köldmedierapport 2016, 345/2017-MPA

20.

Näsbyn 28:3, köldmedierapport 2016, 346/2017-MPA

21.

Risön 6:15, köldmedierapport 2016, 340/2017-MPA

22.

Töre 26:2, köldmedierapport 2016, 347/2017-MPA

Livsmedel
Beslut enligt M120 beslut om inklassning av livsmedelsföretag vilken
ligger till grund för årlig kontrollavgift

Justerandes sign

23.

Gammelgården 10:63, Vattenverk – Kälsjärv, 248/2017-LPA

24.

Hällfors 1:24, Vattenverk – Hällfors, 249/2017-LPA

25.

Morjärv 3:7, Vattenverk – Morjärv, 250/2017-LPA

26.

Näsbyn 21:1, Vattenverk – Kalix, 251/2017-LPA

27.

Pålänge 4:92, Vattenverk – Pålänge, 253/2017-LPA

28.

Rörbäck 1:2, Vattenverk – Töre, Rörbäck, 265/2017-LPA

29.

Sangis 7:74, Vattenverk – Lappbäcken, 267/2017-LPA

30.

Vitvattnet 1:45, Vattenverk – Vitvattnet, 263/2017-LPA

31.

Övermorjärv 4:31, Vattenverk Övermorjärv, 264/2017-LPA

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 13

Meddelanden
Jävsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av meddelandena.
Kommunala beslut, kommunstyrelsen (ks)
1.

Kf beslut 6 februari 2017, § 32, taxa – prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område, jävsnämnden. Kf antar taxan att börja gälla
från och med 1 mars 2017, 951/2016-ADM

Länsstyrelsen (Lst)

Justerandes sign

2.

Lst beslut 28 februari 2017, beslut att förelägga sökande att vidta
försiktighetsmått i samband med vattenverksamhet vid Töre älv,
909/2017-MPA

3.

Lst, beslut 25 januari 2017, beslut att förlänga tiden för prövotidsutredning avseende utsläpp av dagvatten från Kalix Hamn,
471/2014-MPA

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Information, redovisning av genomförd kontroll enligt
bygg- och miljöavdelningens tillsynsplan tertial 2
Dnr 957/2016-LÖV
Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljöavdelningens avrapportering enligt antagen tillsynsplan.
I enlighet med verksamhetens verksamhetsplan samt krav från länsstyrelsen vid gjord livsmedelsrevision 2016 ska bygg- och miljöavdelningen redovisa genomförda kontroll en gång per tertial till samhällsbyggnads- och jävsnämnden.
Sammanställning över planerade kontroller/aktiviteter enligt gällande
tillsynsplan 2017-2019 samt utförda kontroller/aktiviteter för andra
tertial, 2017. Det som är gråmarkerad är gjord kontroll för tertial 1
Tillsynsområde
Livsmedel
Offentlig kontroll
Extra offentlig kontroll
Beredskapsplan
Kontrollskuld från 2016
Tobak
Hälsoskydd
Skolor
Tillsyn solarier
Strandbad
Bassängbad analyser
Miljö
Tillsyn

Utförda

Planerad

Differens
Totalt

T2

T1

T2

T1

30

61

38
8

45
2

8

Påbörjad

5
2

Påbörjad

11

3

82
8

9
11

68
6

4
1

3

4
1
6
Löpande

-

2

6

6
Löpande

19

2

13

Miljö
Totalt har det kommit in 93 stycken års- och miljörapporter, 71
rapporter är granskade.
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Utdragsbestyrkande

-

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(22)
Sammanträdesdatum
2017-10-05
Jävsnämnden

Bygg
Sammanställning över antal beviljade lov och anmälningspliktiga
åtgärder för tertial 2, 2017. Det som är gråmarkerad är för tertial 1

Lovprövning
Anmälningspliktiga åtgärder

Antal (delegationsbeslut)
T2
T1
46
32
26
19

Handläggningstiden för bygglovsprövningar för tertial 2 ligger på ca 6
veckor i snitt. Som längst 13 veckor och kortast 10 dagar. Observera att
det är från när första handlingarna inkommit till avdelningen, inte när
handlingarna är kompletta.
Övrigt
Bygg- och miljöavdelningen har projektanställt en miljöinspektör på 6
månader för att kunna hinna med den planerade tillsynen. Avdelning
kommer att ha en vakant tjänst i november 2017. En rekrytering har
påbörjats. Om inget oförutsett inträffar så bör avdelningens tillsynsplaner inom livsmedel, miljö- och hälsoskydd samt bygg för 2017 kunna
uppnås.
Bygg- och miljöavdelningen
Totalt har 829 ärenden och 4249 handlingar registrerats in under tertial
1 och 2.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 1 september 2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område 2018
Dnr 904/2017-ADM
Jävsnämndens beslut
Nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar ny lydelse av taxa för
Kalix kommuns tillsyn och handläggning enligt miljöbalken att gälla från
och med den 1 januari 2018. Den tidigare taxan upphör samtidigt att
gälla.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 6 februari 2017 § 33 beslutat om taxa enligt
miljöbalken. Förändringar har genomförts i miljöprövningsförordningen
vilket medför att taxan måste justeras. De flesta förändringarna i miljöprövningsförordningen beror på en anpassning till framför allt industriutsläppsdirektivet.
Bygg- och miljöavdelningen föreslår att jävsnämnden antar föreslagna
förändringar i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken med taxebilagor 1 och 2.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 6 februari 2017 § 33 nuvarande taxa för
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med taxebilaga 1 och 2.
I taxebilaga 1 gällande prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom
område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen
förskrivit med stöd av 39 § förordningen om miljöfarligverksamhet sänks
avgiften från 4 x timavgiften till 1 x timavgiften.
Förändringar har genomförts i miljöprövningsförordningen vilket medför
att taxebilaga 2 måste justeras. De flesta förändringarna i miljöprövningsförordningen beror på en anpassning till framför allt industriutsläppsdirektivet.
Förändringarna i stort innebär ingen förändring i sak. Vissa ord eller
begrepp har förändrats, ändrade paragrafer i hänvisningar eller att man
har tagit bort hänvisning till andra punkter. Några verksamhetskoder är
borttagna och nya har tillkommit. Förtydligande på vad som är en IEDverksamhet (industriutsläppsverksamhet) är gjorda med ett tillägg i
verksamhetskoden med -i.
Alla punkter för U-verksamheter (verksamheter utan prövnings- eller
anmälningsplikt) har setts över så att de följer strukturen utifrån miljöprövningsförordningen.
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Fast årsavgift fastställs för tillsynsobjekt enligt miljöbalken där jävsnämnden planerar återkommande regelbundna tillsynsinsatser.
Timavgift tillämpas för alla verksamheter utan prövning- eller
anmälnings- plikt s k U-objekt.
I taxebilaga 2 avgiftsklasser för miljöfarligverksamhet och hälsoskyddsverksamheter för Kalix kommuns tillsyn enligt miljöbalken finns för varje
verksamhetskod en tidsfaktor i timmar som multipliceras med timavgiften
för att fastställa den årliga avgiften.
Bygg- och miljöavdelningen föreslår jävsnämnden besluta att föreslå
fullmäktige besluta att anta bilagd taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område att gälla från och med 1 januari 2018.
I ärendet föreligger bygg- och miljöavdelningens förslag med ny lydelse
till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med taxebilaga 1 och 2.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 21 september 2017
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med bilagor
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 16

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 2018 för Kalix
kommun
Dnr 908/2017-ADM
Jävsnämndens beslut
Nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar ny lydelse av taxa för
Kalix kommuns offentliga kontroll av livsmedel att gälla från och med 1
januari 2018. Den tidigare taxan upphör samtidigt att gälla.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 28 november 2011 § 153 beslutat om taxa för
Kalix kommuns offentliga kontroll av livsmedel.
Bygg- och miljöavdelningen föreslår att nuvarande lydelse i 4 §
”Jävsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja denna
taxa fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de
tolv senaste månadernas förändring fördelat på en kombination av
konsumentprisindex (till en del av 25%) lönekostnadsindex (till en del av
75%) räknat fram till den 1 oktober före avgiftsåret. Basmånad för
indexuppräkning är oktober månad 2011”
ändras till
”Jävsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i
denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som årligen tillhandahålls av Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad
2011”.
Idag finns en möjlighet för jävsnämnden att höja de fasta avgifterna och
timtaxan med konsumentprisindex, KPI. KPI är det mest använda måttet
för prisutveckling och används bland annat som inflationsmått och vid
avtalsreglering. KPI visar hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar
sig för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenterna
faktiskt betalar. Det är dock inget bra index för kommunal verksamhet.
Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram ett annat index
för kommunal sektor. Det är prisindex för kommunal verksamhet, PKV,
som är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning
av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. SKL publicerar
löpande ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling. Det är
detta prisindex som används i SKL:s egna beräkningar och beskrivning
av sektorns kostnadsutveckling.
PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt
köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. PKV uppdateras vid
varje ny skatteunderlagsprognos.
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PKV är även det index som används vid uppräkning av jävsnämndens
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
Bygg- och miljöavdelningen vill att taxan för Kalix kommuns offentliga
kontroll av livsmedel ändras så att de fasta avgifterna och timtaxan kan
höjas med prisindex för kommunal verksamhet, PKV, istället för konsumentprisindex och lönekostnadsindex.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 22 september 2017
Taxa för offentliga kontroll av livsmedel i Kalix kommun
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 17

Revidering av delegationsordning för jävsnämnden
2018
Dnr 911/2017-ADM
Jävsnämndens beslut
Jävsnämnden antar följande ändringar i delegationsordningen
 Tillägg i punkterna P4a, M4a, M 80 och M80a
 Punkten P35 tas bort.
 Under rubriken ”Delegationsärenden inom Jävsnämndens område”,
kompletteras texten med följande: med chef avses, förutom den som
är ordinarie chef, även den som i dennes frånvaro är tillförordnad chef.
Vid ordförandens frånvaro träder vice ordföranden in i ordförandens
ställe.
Bygglov m.m.
P4a Beslut om förhandsbesked inom Handläggare PBL 9 kap 17-18 §§
ramen för föreskrifterna i
PBL 9:17-18
Miljö
M4a Besluta att förena föreläggande
eller förbud med vite om högst
10 000 kr i varje enskilt ärende

Bygg- och
miljöchef

MB 26 kap 14 §

Livsmedel
M80

Beslut att meddela förelägganden
Handläggare
och förbud utan vite som behövs
för efterlevnaden av livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, de EGbestämmelser som kompletteras av
lagen samt de beslut som
meddelats med stöd av EGbestämmelserna
M80a Besluta att förena förelägganden
Bygg- och
eller förbud enligt 22 § livsmedels- miljöchef
lagen eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen
med vite om högst 10 000 kr i
varje enskilt ärende

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22 § LL
Avd.VII kap 1,
Art 138.3 (EU)
2017/625

22 § LL
23 § LL
Avd.VII kap 1,
Art 139.1,2 (EU)
2017/625
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Bygglov m.m.
P35

Besluta om föreläggande (utan
vite) som behövs enligt lagen om
energideklarationer 25§ för att
byggnadens ägare ska fullgöra sin
skyldighet
1. att för byggnader med luftkonditioneringssystem enligt 10 §
som inte ska energideklareras, se
till att systemet regelbundet
besiktigas på det sätt som anges
i 11 § första stycket
2. att den energideklaration som
senast upprättats för byggnaden
är tillgänglig på väl synlig plats
enligt vad som anges i 13 §

Handläggare

LED 11§
första
stycket och 13
och 25 §§

Delegationsärenden inom Jävsnämndens område
Med chef avses, förutom den som är ordinarie chef, även den som i
dennes frånvaro är tillförordnad chef. Vid ordförandens frånvaro träder
vice ordföranden in i ordförandens ställe.
Beskrivning av ärendet
Jävsnämnden beslutade 3 mars 2016, § 17, om ändringar i delegationsordningen för jävsnämnden.
Behov av justeringar finns. Följande ändringar i delegationsordningen
behöver göras:
 Tillägg i punkterna P4a, M4a, M 80 och M80a
 Punkt P35 tas bort
 Under rubriken ”Delegationsärenden inom Jävsnämndens område”,
kompletteras texten med följande: med chef avses, förutom den som
är ordinarie chef, även den som i dennes frånvaro är tillförordnad
chef samt vid ordförandens frånvaro träder vice ordföranden in i
ordförandens ställe.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 22 september 2017

Justerandes sign
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§ 18

Sammanträdesdagar för jävsnämnden 2018
Dnr 903/2017-ADM
Jävsnämndens beslut
Nämnden godkänner berednings- och sammanträdesdatum enligt nedan
för möten år 2018.
Sammanfattning av ärendet
I ärendet finns ett förslag till berednings- och sammanträdesdatum för
jävsnämnden för år 2018.
Beredning
14 februari
26 september

Nämnd
22 februari
4 oktober

Beredningen med nämndens ordförande sker på onsdagar och startar kl
09.45 i förvaltningsbyggnaden, lokal Oasen.
Nämndens sammanträden sker på torsdagar och startar kl 08.30 i
förvaltningsbyggnaden, lokal Utsikten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 20 september 2017
Protokollsutdrag skickas till
Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(22)
Sammanträdesdatum
2017-10-05
Jävsnämnden

§ 19

Del av Kalix 3:32, 3:34 m fl, ny detaljplan
Dnr 858/2017-PDP
Jävsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner att planprocessen med att upprätta en ny
detaljplan för del av fastigheterna Kalix 3:32 och 3:34 kan starta.
2. Handläggningen sker genom standardförfarande enligt plan- och
bygglagens regler.
3. Sökanden bekostar planändringen.
Bakgrund
Kalix kommun ansöker om att upprätta en ny detaljplan för del av Kalix
3:32 och 3:34. Syftet är att skapa planmässiga förutsättningar för att
kunna nyttja området för bostadsändamål. Marken är i gällande stadsplan avsatt som allmän platsmark, park, grönområde etc. Området är
dock redan bebyggt eftersom kommunen förr, med stöd av gamla
byggnadslagen, kunde bevilja ganska stora avvikelser från gällande
stads- och byggnadsplaner. Efter plan- och bygglagens införande (år
1987) får endast mindre avvikelser göras.

Gällande stadsplan, området rödmarkerat

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(22)
Sammanträdesdatum
2017-10-05
Jävsnämnden

Området rödmarkerat

I fördjupad översiktsplan för Kalix centralortsområde från 1997 redovisas
det aktuella området som detaljplanelagt bebyggelseområde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 september 2017
Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(22)
Sammanträdesdatum
2017-10-05
Jävsnämnden

§ 20

Del av Ytterbyn 20:1, detaljplan för "Matholmen"
Dnr 797/2017-PDP
Jävsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner att planprocessen med att upprätta en ny
detaljplan för del av Matholmen (Ytterbyn 20:1) kan starta.
2. Handläggningen sker genom utökat förfarande enligt plan- och
bygglagens regler.
3. Sökanden bekostar planändringen.
Bakgrund
Kalix kommun ansöker om att upprätta en ny detaljplan inom del av LISområdet Matholmen, Kalix-Nyborg. Marken ägs av Kalix kommun och
planen skulle kunna möjliggöra för 7-9 rymliga tomter för bostadsändamål i strandnära läge. Området är inte planlagt sedan tidigare.

Området, rödmarkerat

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(22)
Sammanträdesdatum
2017-10-05
Jävsnämnden

Markområdet är beläget inom utpekat LIS-område i kommunens
översiktsplan vilket utgör särskilt skäl för strandskyddsdispens enligt
miljöbalken 7 kap. 18 d § och därmed möjligt att kunna bebygga
närmare än 100 meter från stranden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 september 2017
Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(22)
Sammanträdesdatum
2017-10-05
Jävsnämnden

§ 21

Kalix 4:23 m fl, detaljplan för ny E4 bro över Kalix älv
Dnr 950/2017-PDP
Jävsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner att planprocessen med att upprätta en ny
detaljplan för ny E4 bro över Kalix älv kan starta.
2. Handläggningen sker genom utökat förfarande enligt plan- och
bygglagens regler.
3. Sökanden bekostar planändringen.
Bakgrund
Kalix kommun ansöker om att upprätta en ny detaljplan för området i
anslutning till E4 bron över Kalix älv. Syftet är att skapa planmässiga
förutsättningar för att bygga en ny bro strax söder om befintlig E4 bro.
Området berörs av flera detaljplaner där marken och vattenområdet
avsatts som allmänplatsmark för gata/väg, park, grönområde etc.
Planområdet, ungefärlig avgränsning

I fördjupad översiktsplan för Kalix centralortsområde från 1997 samt
fördjupad översiktsplan för centrala Kalix berör området. Det finns dock
inga särskilda rekommendationer för området med anledning av ny E4
bro.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 4 oktober 2017
Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(22)
Sammanträdesdatum
2017-10-05
Jävsnämnden

§ 22

Avdelningschefen informerar
Bygg- och miljöchef Monica Säfström informerar och redogör för:
 Åtgärder för kommunala avloppsanläggningar, dnr 2015/5-MTS, tidsplan som antogs 25 februari 2015 § 4
 Åtgärder för Sandviken-Båtskärsnäs dnr 2016/841, som antogs 6
oktober 2016 § 23.
 Avdelning teknisk försörjning har i juni 2017 ansökt om vattenskyddsområden för Rörbäck, Hällfors (Myrdalen) och Morjärv i Kalix kommun.
Bygg- och miljöavdelningen saknar fortfarande begäran om yttrande
från Länsstyrelsen.
 Länsstyrelsen har ännu inte beslutat om vattenskyddsområdena för
Kalix vattentäkt och Källsjärv. Ansökan gjordes av teknisk försörjning
2015.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

