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Sammanträdesdatum
2015-06-08

Jävsnämnden
Plats och tid

Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 – 09.30

Beslutande ledamöter

Gunnar Johansson (S), ordförande
Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande
Ulrica Rönnquist Paavola (S)

Övriga närvarande

Elisabet Sandin, bygg- och miljöchef
Maria Rova, miljöinspektör

Justerare

Eva-Britt Ekberg

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, tisdag 16 juni 2015
Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§ 1-7

Elisabet Sandin
Ordförande
Gunnar Johansson
Justerare
Eva-Britt Ekberg

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Jävsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-06-01

Datum då anslaget sätts upp 2015-06-17

Förvaringsplats för
protokollet

Datum då anslaget tas ned 2015-07-09

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift
Elisabet Sandin
Justerandes sign
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§1

Val av justerare
Jävsnämndens beslut
Nämnden väljer Eva-Britt Ekberg (S) att tillsammans med ordföranden justera
protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§2

Godkännande av ärendelista
Jävsnämndens beslut
Nämnden godkänner ärendelistan.

Justerandes sign
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§3

Dnr 380/2015/ADM

Delegationsordning för bygg- och miljöavdelningen samt
räddningstjänsten vid jävsnämnden
Jävsnämndens beslut
Nämnden antar upprättat förslag till delegationsordning.
Jävsnämndens beslut 18 maj 2011, § 7 upphör därmed att gälla.
Beskrivning av ärendet
Jävsnämnden beslutade 18 maj 2011, § 7 om delegationsordning för samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöavdelning samt räddningstjänst.
Behov av vissa justeringar i nu gällande delegationsordning har uppstått inom
bygg- och miljöavdelningen.
För bygg- och miljöavdelningen införs vissa förtydliganden inom gruppen beslut
om bygglov. Vidare föreslås en ny punkt införas som rör beslut om dispens från
strandskyddet för ersättnings- och kompletteringsbyggnader samt för andra
åtgärder av mindre vikt samt att förena beslutet med nödvändiga villkor. I
huvudsak avses endast strandskyddsbeslut på delegation beröras för den typ av
ärenden där handläggaren hanterar resterande del av ärendet på delegation vad
avser inkommen anmälan, ansökan etc.
Livsmedelsområdet föreslås utökas med punkt om permanent upphävande av
registrering av anläggning när livsmedelsverksamhet upphört. Inom vatten och
avlopp föreslås också en mindre komplettering.
Beslutsunderlag
Bygg- och miljöavdelningens tjänsteskrivelse 21 maj 2015.
Förslag till delegationsordning
Utdrag från protokollet skickas till
Kommunfullmäktige
Räddningstjänsten
Bygg- och miljöavdelningen

Justerandes sign
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§4

Dnr 841/2012-MTS

Revidering av tidplan för kommunala avloppsanläggningar
Jävsnämndens beslut
1 Jävsnämnden förelägger med stöd av 26 kap 9 § Miljöbalken (SFS 1998:808)
samhällsbyggnadsnämnden, avdelningen för teknisk försörjning
(orgnr:212000-2692), att följa eget förslag på tidplan daterad 31 mars 2015
för åtgärder avseende kommunala små anläggningar.
2

Ansökan om tillstånd för ändring av avloppsanläggning ska lämnas in för
prövning enligt miljöbalken av de anläggningar som berörs.

Bakgrund
Avdelning för teknisk försörjning har lämnat in en begäran om revidering av
tidsplan.
Begäran innebär önskan om att få förskjuta tidsplanen för de kvarstående
anläggningarna ytterligare 1 år framåt i tiden från tidigare revidering.
Ärendet påbörjades 5 oktober 2004 då plan- och miljönämnden ställde krav på
Kalix kommuns dåvarande tekniska förvaltning att redovisa tidsplan för åtgärder
i form av ytterligare reningssteg efter slamavskiljning på 10 bristfälliga
kommunala verk.
Plan- och miljönämnden förelade 1 februari 2005, § 9 kommunstyrelsen att följa
tidsplanen (dnr 134/03-141/03 samt 246/03-247/03).
Revidering av tidsplan har efter det första fastställandet år 2005 reviderats och
behandlats i tillsynsnämnden vid sex olika tillfällen.
Fram till och med år 2012 har sju av de planerade anläggningarna åtgärdats
med ytterligare reningssteg.
Under år 2013 och 2014 har ingen åtgärd genomförts.
Revideringsförslag idag enligt följande:
Sandviken-Vallen - planeras från senaste revideringen 2014-2015 förskjutas till
2015-2016.
Rian-Åkroken - planeras från senaste revideringen 2014-2015 förskjutas till
2015-2016.
Sandviken-Båtskärsnäs - Planeras från senaste revideringen 2015 till åtgärd
2016.
Beslutsunderlag
Bygg- och miljöavdelningens tjänsteskrivelse 22 maj 2015.
Utdrag från protokollet skickas till
Avdelning för teknisk försörjning
Bygg- och miljöavdelningen

Justerandes sign
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§5

Dnr 5/2015-MTS

Tidplan för åtgärder för längre gående rening än
slamavskiljning för små kommunala avloppsanläggningar
Jävsnämndens beslut
Jävsnämnden förelägger med stöd av 26 kap 9 § Miljöbalken (SFS 1998:808)
samhällsbyggnadsnämnden, avdelningen för teknisk försörjning (orgnr:2120002692) att;
 fullfölja sitt eget förslag på tidsplan daterat 15 december 2014,
 senast 30 oktober 2015 redovisa till jävsnämnden hur utförandet av
anläggningen Sandviken-Båtskärsnäs inkl markfrågan avses lösas.
Motivering
Anläggningarna uppfyller inte dagens krav på rening i enlighet med miljöbalken
eller SNVs allmänna råd 2006:7 för små avloppsanläggningar.
I enlighet med 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(FMH) framgår att:
"Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett
eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre rening än
slamavskiljning."
Krav på en enskild anläggning med vattentoalett (inom område där avlopp med
wc får anordnas) är idag minst rening genom slamavskiljning i 3 kammarbrunnssystem eller liknande, samt efterföljande rening i infiltrationsbädd eller
markbädd. Saknas möjlighet till godtagbar infiltration i mark kan system med
vattentoalett lösas genom installation av minireningsverk med efterföljande
poleringssteg.
Bakgrund
Bygg- och miljöavdelningen har under år 2014 fått kännedom om att ytterligare
6 små avloppsanläggningar i kommunal regi saknar efterföljande rening efter
slamavskiljning.
Jävsnämnden har i ett delegationsbeslut (dnr 0005/2015-MTS daterat 8 januari
2015) förelagt Kalix kommuns avdelning för teknisk försörjning att redovisa en
tidsatt åtgärdsplan över åtgärder som redogör för hur de aktuella avloppsanläggningarna uppfyller krav på efterföljande rening efter slamavskiljning eller
likvärdig lösning. Redogörelsen skulle också omfatta storlek på anläggningen/
antal anslutna per anläggning samt en bedömning av dagens miljöbelastning i
förhållande till respektive recipient.
Beslutsunderlag
Bygg- och miljöavdelningens tjänsteskrivelse 22 maj 2015.
Utdrag från protokollet skickas till
Teknisk försörjning
Bygg- och miljöavdelningen

Justerandes sign
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§6

Delegationsbeslut
Jävsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Beskrivning av ärendet
Bygg- och miljöavdelningen har med stöd av 6 kapitlet 33 § kommunallagen och
delegationsordning fattat beslut i följande ärenden;
Bygg- 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.
Sangis 6:20, bygglov och strandskyddsdispens för en pumpstation,
550/2014-BLA
2.

Ytterbyn 35:5, bygglov för enbostadshus, 470/2014-BLB

3.

Ytterbyn 35:5, marklov för markförberedelser till byggnad, 509/2014-BLB

4.

Ytterbyn 14:64, bygglov för avloppspumpstation, 619/2014-BLA

5.

Ytterbyn 4:22, bygglov för avloppspumpstations, 615/2014-BLA

6.

Rolfs 8:2, bygglov och strandskyddsdispens för avloppspumpstation,
41/2014-BLA

7.

Vallen 6:20, bygglov för avloppspumpstation, 620/2014-BLA

8.

Ytterbyn 14:56, bygglov för avloppspumpstations, 622/2014-BLA

9.

Tor 4, tidsbegränsat bygglov för bostadsbarack, 66/2015-BLB

10.

Rian 1:20, bygglov och strandskyddsdispens för avloppspumpstation,
623/2014-BLA

11.

Innanbäcken 4:30, bygglov för avloppspumpstation, 624/2014-BLA

12.

Kalix 5:18, bygglov för förrådsbyggnader, 552/2014-BLI

13.

Studenten 1, bygglov för fasadändring, 912/2014-BLA

Startbesked
Beslut enligt P14, med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas
14. Ytterbyn 14:64, rivning av avloppspumpstation, 618/2014-BLR

Justerandes sign

15.

Ytterbyn 35:5, nybyggnad av enbostadshus, 470/2014-BLB

16.

Ytterbyn 4:22, rivning av avloppspumpstation/kemikaliehus, 614/2014BLR

17.

Färmsnäs 1:5, rivning av enbostadshus och gårdsbyggnad, 413/2014-BLR

18.

Färmsnäs 1:6, rivning av före detta skolbyggnad, 414/2014-BLR

Utdragsbestyrkande
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19.

Vallen 6:53, rivning av kemikaliehus, 616/2014-BLR

Slutbesked
Beslut enligt punkt P 18, beslut om slutbesked respektive interimistiskt
slutbesked enligt PBL 10:34-37
20.
Karlsborg 10:186, rivningslov för utomhusbassänger och servicebyggnad,
957/2012-BLR
Strandskyddsdispens
Beslut om strandskyddsdispens
21. Ytterbyn 20:1, strandskyddsdispens för nedläggning av ledning, 345/2014MPA
22.

Ytterbyn S:17 och Ytterbyn 4:43, strandskyddsdispens för nedläggning av
ledning, 352/2014-MPA

23.

Vallen 6:53, strandskyddsdispens för nedgrävning av avloppsledning,
uppförande av pumpstation samt vattenverksamhet, 698/2014-MPA

24.

Sangis 1:85 och 1:15, strandskyddsdispens för nedgrävning av
avloppsledning samt vattenverksamhet699/2014-MPA

25.

Kalix 6:37 och Kalix S:18, strandskyddsdispens för nedgrävning av
avloppsledning samt vattenverksamhet, 700/2014-MPA

26.

Näsbyn 12:40 och Vallen 6:20, strandskyddsdispens för nedläggning av
ledning, 718/2014-MPA

Miljöskyddstillsyn
Beslut enligt M1, avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
27. Kalix 3:47, avgift för miljöskyddstillsyn, 152/2014-MPA
28.

Färmsnäs 1:6, avgift för klassning av miljöstörande verksamhet,
226/2014-MPA

Värmepumpsanläggning
Beslut enligt M1, avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och M4,
meddela föreläggande och förbud samt beslut om åtgärder
29. Ytterbyn 35:5, värmepumpsanläggning för bergvärme
Föreläggande
Beslut enligt M4, meddela föreläggande och förbud samt beslut om åtgärder
30. Björkfors 2:38, Björkfors avloppsanläggning föreläggande att redovisa
åtgärder, 475/2014-MPA
31.

Justerandes sign

Stenbäckens pumpstation P 107, föreläggande om åtgärdsplan för
bräddning/nödavlopp, 897/2014-MTS

Utdragsbestyrkande
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Yttrande om ansökan om tillstånd för hamnverksamhet
Beslut enligt punkt M17, yttrande till länsstyrelsen/miljödomstolen i den så
kallade kompletteringsremissen vid prövning av ansökan om miljöfarlig
verksamhet
32. Karlsborg 3:15, yttrande om tillstånd för fortsatt och utökad
hamnverksamhet vid Kalix Hamn, 471/2014-MPA
Yttrande om anmälan om vattenverksamhet
Beslut enligt punkt M20, yttrande med anledning av anmälan/ansökan om
vattenverksamhet
33. Ytterbyn 20:1 och Näsbyn S:2, inget att erinra, 345/2014-MPA

Justerandes sign

34.

Ytterbyn 20:19, S:17 och 4:43, inget att erinra, 352/2014-MPA

35.

Vallen 6:20 och Näsbyn 12:40, inget att erinra, 718/2014-MPA

36.

Sangis 1:15, 1:85 och Karlsborg 6:1, inget att erinra, 1033/2014-MPA

Utdragsbestyrkande
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§7

Meddelanden
Jävsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av meddelandena.
Länsstyrelsen (Lst)
1. Lst beslut 22 maj 2014, granskning av jävsnämndens beslut om strandskyddsdispens på Ytterbyn 20:1. Lst beslutar att inte pröva beslutet att
meddela dispens, 345/2014-MPA
2.

Lst beslut 22 maj 2014, granskning av jävsnämndens beslut om strandskyddsdispens på Ytterbyn 20:1. Lst beslutar förelägga kommunen att vidta
försiktighetsmått vid utförandet av vattenverksamheten, 345/2014-MPA

3.

Lst beslut 22 maj 2014, granskning av jävsnämndens beslut om strandskyddsdispens på Ytterbyn S:17, 20:19 och 4:43. Lst beslutar att inte pröva
beslutet att meddela dispens, 352/14-MPA

4.

Lst beslut 22 maj 2014, granskning av jävsnämndens beslut om strandskyddsdispens på Näsbyn 12:40 och Vallen 6:20. Lst beslutar att inte överpröva beslutet om strandskyddsdispens, 718/2014-MPA

5.

Lst beslut 3 juni 2014, ändrat utsläppsvillkor för Kalix avloppsreningsverk,
Kalix 4:10. Lst beslutar ändra i villkor 7, 839/2013-MPA

6.

Lst beslut 16 juni 2014, anmälan om vattenverksamhet – nedläggning av
avloppsledning i Kalix älv, anslutning till Hästholmen. Lst förelägger Kalix
kommun att vidta försiktighetsmått vid utförande av vattenverksamheten,
352/2014-MPA

7.

Lst beslut 16 juni 2014, anmälan om vattenverksamhet vid Sandviken –
Vallen. Lst förelägger Kalix kommun att vidta försiktighetsmått vid utförande av vattenverksamheten, 718/2014-MPA

8.

Lst beslut 12 september 2014, överprövning av strandskyddsdispens på
Vallen 6:53. Lst beslutar inleda en överprövning på grund av brister i
ärendets handläggning, 698/2014-MPA

9.

Lst beslut 15 september 2014, överprövning av strandskyddsdispens på
Sangis 1:85 och 1:15. Lst beslutar inleda en överprövning på grund av
brister i ärendets handläggning, 699/2014-MPA

10. Lst beslut 15 september 2014, överprövning av strandskyddsdispens på
Kalix 6:37 och S:18. Lst beslutar inleda en överprövning på grund av brister
i ärendets handläggning, 700/2014-MPA
11. Lst beslut 3 november 2014, granskning av jävsnämndens beslut om
strandskyddsdispens på Rian 1:20. Lst beslutar att beviljad
strandskyddsdispens gäller, 623/2014-BLA
12. Lst beslut 18 december 2014, granskning av jävsnämndens beslut om
strandskyddsdispens på Sangis 6:20. Lst beslutar att beviljad
strandskyddsdispens gäller, 550/2014-BLA
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13. Lst beslut 26 januari 2015, granskning av jävsnämndens beslut om strandskyddsdispens på Kalix 6:37 och S:18. Lst beslutar att beviljad strandskyddsdispens gäller, 700/2014-MPA
14. Lst beslut 26 januari 2015, granskning av jävsnämndens beslut om strandskyddsdispens på Vallen 6:53. Lst beslutar att beviljad strandskyddsdispens
gäller, 698/2014-MPA
15. Lst beslut 2 februari 2015, granskning av jävsnämndens beslut om strandskyddsdispens på Sangis 1:85 och 1:15. Lst beslutar att beviljad strandskyddsdispens gäller, 699/2014-MPA
16. Lst beslut 1april 2015, föreläggande om komplettering av ansökan om tillstånd för hamnverksamhet vid Kalix Hamn. Lst förelägger Kalix Hamn AB
att lämna in kompletteringar, 471/2014-MPA

Justerandes sign
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