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§ 61

Detaljplaneändring – Kvarteret Röret
Ett förslag till detaljplan för området kring Extena plast (kvarteret Röret) har
arbetats fram av stadsarkitekt Ivar Bengtsson, Arkinova Arkitekter, Umeå.
Detaljplaneförslaget har under sommaren 2004 ställts ut och under utställningstiden har inga åsikter inkommit.
I arbetet med planen har man främst försökt utöka byggrätten på södra delarna av området. Förslaget går ut på att den prickmark (mark som ej får bebyggas) som fanns söder om plastfabriken omvandlas till byggbar mark.
Bygg- och miljönämnden beslutar
att godkänna redovisat förslag till detaljplan (daterat 2004-09-09)
att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättad och utställd detaljplan (daterad 2004-09-09) för kvarteret Röret, Västra industriområdet, Norsjö tätort.
-----
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§ 62

Strandskyddsdispens/förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Petikträsk 5:30
Sökande
Folke Cederblad, Björsbovägen 1, 735 38 Surahammar
Fastighet och adress
Petikträsk 5:30, Norsjö
Handlingar
Ansökan, skiss över placering av byggnad daterade 2004-08-04.
Området är ej detaljplanelagt. Byggnadsföretaget strider inte mot översiktsplanens syfte men omfattas av strandskyddsbestämmelserna enligt Miljöbalken 7 kap. 14 och 16 §.
Eventuellt anslutes byggnaden till avloppsanläggning på grannfastigheten.
Djupborrad färskvattenbrunn finns på fastigheten som också tidigare varit
bebyggd.
Stadsarkitekten tillstyrker strandskyddsdispens.
Bygg- och miljönämnden beslutar
att lämna strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Petikträsk 5:30
att lämna positivt förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av fritidshus
på fastigheten Petikträsk 5:30. Innan byggnationen påbörjas skall formellt
bygglov sökas hos kommunen.
----Upplysningar
Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutas inom fem år från denna dag.
Granskningsavgift för dispens: 360 kr. Räkning skickas separat.
Avgift för förhandsbesked debiteras i samband med bygglovsansökan.

____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

04bmn387 0224

PROTOKOLL
2004-09-09

4

§ 63

Strandskyddsdispens/bygglov för nybyggnad av fritidshus på
fastigheten Bjurträsk 3:12
Sökande
Eva Ederlöf, Furtenbacksgränd 3, 931 40 Skellefteå
Fastighet och adress
Bjurträsk 3:12. Fäbodträsket Bjurträsk
Handlingar
Ansökan, skiss över placering av byggnad daterade 2004-08-30.
Området är ej detaljplanelagt. Byggnadsföretaget strider inte mot översiktsplanens syfte men omfattas av strandskyddsbestämmelserna enligt Miljöbalken 7 kap. 14 och 16 §.
Stadsarkitekten tillstyrker strandskyddsdispens.
Bygg- och miljönämnden beslutar
att lämna strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Bjurträsk 3:12
att lämna bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Bjurträsk 3:12.
----Upplysningar
Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutas inom fem år från denna dag.
Granskningsavgift för dispens: 2232 kr. Räkning skickas separat.
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§ 64

Lov för tillfällig åtgärd – nybyggnad av återvinningsstation på
fastigheten Hackan 1
Bygg- och miljönämnden 2003-09-04, § 72
Sökande
Norsjö kommun, Bertil Lundgren
Fastighet och adress
Hackan 1, Sörbyvägen 17
Handlingar
Ansökan, situationsplan, Plan- och fasadritningar daterade 2003-07-03.
Synpunkter från ägare till grannfastighet, daterade 2003-07-07.
Ansökan om lov för tillfällig åtgärd till och med 2013-07. Åtgärden består i
en nybyggnad av en återvinningsstation. Området är detaljplanelagt. Byggnadsföretaget strider mot detaljplanen eftersom byggnaden är lokaliserad på
prickmark – mark som ej får bebyggas.
Bygg- och miljönämnden beslutar
att avslå ansökan om nybyggnad av återvinningsstation på fastigheten
Hackan 1 av trafiktekniska skäl.
----Upplysningar
Granskningsavgift för ansökan om lov enligt ovan: 360 kronor (räkning
skickas separat).
Bygg- och miljönämnden 2004-09-09
Nybyggnad av återvinningsstation på fastigheten Hackan 1 har åter blivit
aktuellt.
Bygg- och miljönämnden beslutar
att bevilja lov för tillfällig åtgärd i 10 år
att planavvikelsen kan betraktas som mindre och att planens syfte inte motverkas.
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----Upplysningar
Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutas inom fem år från denna dag.
Granskningsavgift: 936 kr. Räkning skickas separat.
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§ 65

Ansökan om hastighetsbegränsning på del av Rislidenvägen
och Förrådsvägen i Norsjö samhälle
Bygg- och miljönämnden 2004-06-07, § 50
Sökande
Max Bohman, Utbildnings- och fritidskontoret, Norsjö kommun.
Handlingar
Ansökan och kartskiss daterade 2004-04-08.
Ansökan gäller hastighetsnedsättning till 30 kilometer per timme. Utbredningen framgår av kartbild nedan.
Polisen och Vägverket har tillstyrkt hastighetsnedsättningen utan erinran.

Bygg- och miljönämnden beslutar
att införa hastighetsnedsättning från nuvarande 50 kilometer per timme till
30 kilometer per timme inom aktuell del av Rislidenväge n och Förrådsvägen
att uppdra till byggnadsinspektör Stefan Nilsson att i samråd med tekniska
kontoret göra erforderlig uppskyltning av såväl den nya sträckningen som
Skolgatan/Sörbyvägen
att byggnadsinspektör Stefan Nilsson bemyndigas att göra erforderliga ändringar.
----____________________________________________________________________________________________________________
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Bygg- och miljönämnden 2004-09-09
Stefan Nilsson informerar ytterligare i ärendet.
Bygg- och miljönämnden beslutar
att upphäva tidigare beslut angående hastighetsnedsättning Rislidenvägen
att befintlig gångtunnel nyttjas
att införa hastighetsnedsättning till 30 km/timme inom aktuell del Skolgatan
- Förrådsvägen
att inom idrottsplats och skolområde gäller 30 km/timme måndag till söndag
att efter Förrådsvägen gäller 30 km/timme måndag till fredag
att följande föres in i Norsjö kommuns Lokala Trafikföreskrifter
Förrådsvägen
Beslutade den 2004-09-09
Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 10. och 3 § första stycket 1c TrafikFörordningen (1998:1276) föreskriver Bygg- och miljönämnden följande:
§ 1 Med avvikelse från 3 kap 17§ första stycket TrafikFörordningen
(1998:1276) får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i
timmen på Förrådsvägen mellan Rislidenvägen (väg 785) (X=7205629,
Y=1674177) och 330 m öster om Rislidenvägen (väg 785) (X=7205589,
Y=1674502).
§ 2 Förbudet gäller måndag – fredag.
Föreskriften träder i kraft 2004-11-01.
Skolgatan
Beslutade den 2004-09-09
Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 10. och 3 § första stycket 1c TrafikFörordningen (1998:1276) föreskriver Bygg- och miljönämnden följande:
§ 1 Med avvikelse från 3 kap 17§ första stycket TrafikFörordningen
(1998:1276) får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i
____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

PROTOKOLL
2004-09-09

9

timmen på Skolgatan mellan en punkt cirka 40 meter väster om Sörbyvägen
(X = 7205896, Y = 1673834) och Rislidenvägen (väg 785) (X=7205628,
Y=1674177)
Föreskriften träder i kraft 2004-11-01. Samtidigt upphävs av Norsjö kommun, den 9 maj 2001, beslutade föreskrifter om motsvarande åtgärd. (dnr:
01bmn131 0241)
Sörbyvägen
Beslutade den 2004-09-09
Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 10. och 3 § första stycket 1c TrafikFörordningen (1998:1276) föreskriver Bygg- och miljönämnden följande:
§ 1 Med avvikelse från 3 kap 17§ första stycket TrafikFörordningen
(1998:1276) får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i
timmen på Sörbyvägen mellan cirka 70 meter söder om Storgatan (väg 785)
(X=7205906, Y =1673891) och cirka 430 meter söder om Storgatan (väg
785) (X=7205616, Y=1673682).
Föreskriften träder i kraft 2004-11-01. Samtidigt upphävs av Norsjö kommun, den 9 maj 2001, beslutade föreskrifter om motsvarande åtgärd. (dnr:
01bmn131 0241)
-----

____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

04bmn373 1250

PROTOKOLL
2004-09-09

10

§ 66

Representant från bygg- och miljönämnd/bygg- och miljöförvaltning till Styrgruppen för folkhälsoarbete
Under Folkhälsorådet i Norsjö kommun finns Styrgruppen för folkhälsoarbete. Denna grupp består av företrädare från olika nämnder, förvaltningar
samt landstinget. Styrgruppen uppgift kan sägas vara att förankra de insatser
som Folkhälsorådet beslutat ska genomföras, eller att ge mandat till dem
som bör geno mföra insatserna samt att hitta samverkansformer.
Under projekttiden då samordningsuppdraget med alkohol- och drogförebyggande arbete pågår i kommunen fungerar Styrgruppen för folkhälsoarbete också som styrgrupp för detta projekt. Alkohol- och drogförebyggande
arbete utan kontinuitet har svårt för att överleva, för att förankra information
och underlätta implementeringen av det alkohol- och drogförebyggande arbetet skulle det vara en fördel om fler nämnder, förvaltningar finns representerade i Styrgruppen. Även i det kommande arbetet med att ta fram ett Folkhälsopolitiskt program för Norsjö kommun kan det vara en fördel om fler
finns representerade.
Mot denna bakgrund beslutade Styrgruppen för folkhälsoarbete vid ett möte
den 19 maj att bygg- och miljönämnden/bygg- och miljöförvaltningen ska
tillfrågas om intresse att delta med en representant till denna styrgrupp.
Bygg- och miljönämnden beslutar
att för närvarande inte utse någon representant till styrgruppen för folkhä lsoarbete med anledning av att bygg- och miljönämnden redan deltar i Folkhälsorådet.
-----
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§ 67

Delårsrapport för perioden t.o.m. 2004-06-30
Bygg- och miljökontoret har upprättat förslag till delårsrapport (bilaga) utvisande den ekonomiska utvecklingen av nämndens verksamheter t.o.m. 30
juni. Analys har skett av samtliga identiteter på programnivå och med avstämning mot angivna nyckeltal.
Ett ekonomiskt resultatet på årsbasis om totalt ca. 30.0 tkr kan skönjas i nuläget. Även om kostnadsläget för vissa program överskridit plan noteras
samtidigt en större intäktsökning än förväntat genom att den ärendehantering som avser tillstånd och lov m.m. varit omfattande under i stort sett hela
perioden.
Bygg- och miljönämnden beslutar
att notera att den samlade ekonomiska verksamheten i stort följer plan och
att förutsättningarna för ett positivt resultat på årsbasis om ca. 30.0 tkr kan
skönjas i nuläget
att stor ärendehantering under första halvåret bidragit till en positivare intäktsökning än förväntat
att notera att en preliminär delårsrapport (via e-post) överlämnats till kommunstyrelsen den 9 juli
att för övrigt godkänna rapporten som sin egen.
-----
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§ 68

Ekonomisk rapport
Föreligger ekonomisk rapport/nämndsrapport utvisande aktuell driftställning
per den 31 augusti 2004. Då alla kostnader för perioden ännu ej bokförts
sker endast en översiktlig avstämning av nämndens aktiviteter.
Bl.a. kan noteras att den översiktliga inventeringen av enkelt avhjälpta hinder inom tillgänglighetsprogrammet följer tidplan och budget. Avrapportering beräknas ske senare i höst. Samma gäller för skrotbilskampanjen där
slutredovisningen emellertid dragit ut på tiden p.g.a. sent inkomna fakturor
avseende transport- och fragmenteringskostnader.
För övrigt och i jämförelse med halvårsbokslutet föreligger enbart små fö rändringar av kostnader och intäkter på programnivå.
Tidigare beräknat överskott (ca 30.0 tkr) för nämndens samtliga verksamheter äger därför fortsatt aktualitet.
Bygg- och miljönämnden beslutar
att konstatera att förändringarna jämfört med nyss framtaget halvårsbokslut
är tämligen små för de flesta programområden som rör nämndens verksamhet
att ett visst överskott på årsbasis bedöms troligt.
-----

____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

02bmn120 0200

PROTOKOLL
2004-09-09

13

§ 69

Tillgänglighetsplanering
Bygg- och miljönämnden 2004-04-14, § 32
Författning BFS 2003:19 behandlar kraven på undanröjande av enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt
rörelse- och orienteringsförmåga i byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.
Föreskrifterna gäller enkelt avhjälpta hinder. Med enkelt avhjälpta hinder
avses såna hinder som hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna
på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. De ekonomiska förutsättningarna
får inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren, lokalhållaren eller näringsidkaren.
De enkelt avhjälpta hindren ska vara åtgärdade innan utgången av år 2010.
Bygg- och miljökontoret föreslår att man inom ramen för omdisponerade
medel från fjolårets budget (45.0 tkr) upprättar en dispositionsplan och
genomför en översiktlig inventering av enkelt åtgärdbara hinder i enlighet
med föreskrifterna. Bygg- och miljönämnden får därefter ta ställning till hur
och om arbetet ska bedrivas vidare.
Bygg- och miljönämnden beslutar
att uppdra till bygg- och miljöförvaltningen att upprätta en översiktlig dispositionsplan
att genomföra en översiktlig inventering med hjälp av handikapporganisationen av enkelt åtgärdbara hinder i enlighet med föreskrifterna
att genomförandet skall ske inom befintligt anslag 2004 (45.0 tkr).
----Bygg- och miljönämnden 2004-09-09
Vid sammanträdet redovisas bl.a.
- upprättad typmall för inventeringsarbetet
- hittills genomförda fältinventeringar och inspektionsblad
- tidplan för fas 1- inventeringen
- protokoll från Planeringskommitténs sammanträde 2004-08-18
- ekonomisk avstämning
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De frågeställningar som nämnden bör ta ställning till rör dels behov av och
förutsättningar för (eventuellt) fortsatt inventeringsarbete samt personella
och ekonomiska resurser härför, dels de frågor som följer vid krav på åtgärdsgenomförande.
Ytterligare information lämnas vid sammanträdet.
Bygg- och miljönämnden beslutar
att konstatera att inventeringsarbetets första etapp nu genomförts i enlighet
med nämndens uppdrag och att ett fungerande system för inventeringen har
tagits fram
att samtidigt notera att de medel som finns i budget förbrukats
att en komplett inventering av ”enkelt åtgärdade hinder” bör fullföljas i en
andra etapp som omfattar hela kommunen
att konstatera att arbetet överslagsmässigt beräknas pågå cirka sex månader
till en totalkostnad om cirka 210 tkr inklusive ”overheadkostnader”. Detta
under förutsättning att samma resursperson står till förfogande.
att överlämna genomförd inventering till respektive berörd huvudman
att frågan förs upp igen i samband med ramdiskussionerna under budgetarbetet våren 2005.
-----
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§ 70

Budget 2005 för bygg- och miljönämnden samt plan 2006-2007
Bygg- och miljökontoret har utifrån lämnade direktiv från nämnden och
med hänsynstagande till kommunfullmäktiges planeringsramar m.m.
(2004-05-07) arbetat fram ett förslag till årsbudget och Vep för nästa planeringsperiod.
Nämndens riktlinjer om höjd anslagsnivå för egen verksamhet och budgetering för ett livsmiljöprojekt inom ramen för folkhälsoarbetet har fullt ut beaktats. En viss intäktsökning har samtidigt förväntats med hänvisning till
dels ny miljöbalkstaxa, dels utifrån nu rådande trend med ökat antal ärenden
som innebär prövning av anmälan, tillstånd och lov. Vidare har en översyn
skett av flera av resultatmålen samtidigt som redigering skett av de textavsnitt som beskriver övergripande målsättningar och planerade förändringar
under perioden.
Bygg- och miljönämndens budgetförslag 2004 omsluter netto 1.910 tkr.
Budgeterade driftskostnader beräknas uppgå till 2.535 tkr och driftsintäkterna till 625 tkr. inkl. statsbidrag för energirådgivningen.
Följande handlingar ingår i akten.
•

budgetmall 2005 med kommentarer jämte personalbilaga

•

Verksamhetsplan 2006-2007 inklusive planerade förändringar och
målbeskrivningar m.m.

•

budgetskrivelse med kommentarer (bil.1)

•

samverkansprotokoll dat. 2004-08-10 (bil.2)

•

översiktlig sammanställning av årsbudget (bil.3)

Bygg- och miljönämnden beslutar
att antaga upprättat förslag till årsbudget 2005 och verksamhetsplan 20062007 som sitt eget
att utse Tim Bäcklund som ekonomisk ansvarig gentemot nämnden.
-----
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§ 71

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande – beskrivning av
ansvar för ekonomi och verksamhet vad avser befogenheter och
skyldigheter
Bygg- och miljönämnden har vid sammanträde 2004-02-09 § 11 vid behandling av kommunrevisionens årliga granskningsrapport bl.a. beslutat ”att
bättre beskriva det ekonomiska ansvaret kopplat mot verksamhetsansvaret
vad gäller befogenheter och skyldigheter”.
Bygg- och miljökontoret har upprättat ett förslag till översiktlig mall som
inom ramen för nämndens ansvarsutövande och kontroll sammanfattar och
beskriver ekonomiskt ansvar och verksamhetsansvar avseende befogenheter
och skyldigheter inom nämndens förvaltningsområden.
Samverkan har skett med bygg- och miljökontorets personal utifrån samverkansavtalet.
Bygg- och miljönämnden beslutar
att anta framtaget ansvars- och kontrolldokument som sitt eget
att ansvars- och kontrolldokumentet ingår som bilaga till den interna kontrollplanen.
-----
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§ 72

Agenda 21 – folkhälsa på dagordningen
”Håll Sverige Rent” har inbjudit Sveriges kommuner till att i samarbete med
Folksam delta i en fortsättning av den skrotbilskampanj som pågått under
några år. I skrotbilskampanjen fas 2 ges deltagande kommuner samtidigt
möjlighet att få kostnadsfri insamling av bl.a. lantbruksskrot. Kampanjen
beräknas pågå till utgången av år 2006 då nya regler om producentansvar
träder i kraft. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 23 augusti beslutat
om fortsatt medverkande i kampanjen.
Bygg- och miljökontoret kommer senare i år att slutredovisa för nämnden
nyss avslutade etapp 1-kampanjen.
Dagens Agenda 21–information rör dock emellertid den fortsatta nya kampanjen och de förändringar i lagstiftningen som gäller sedan 2004 i fråga om
kommunernas ansvar för skrotbilar.
Bygg- och miljönämnden beslutar
att positivt notera att kommunen beslutat om fortsatt deltagande i ”Håll Sverige Rent” – kampanjen
att föreslå att kommunens samordningsfunktion åligger Renhållningsenheten
att som egen kontaktman utse Jan Lindberg på bygg- och miljökontoret.
-----
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04bmn027 1700
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§ 73

Bevistade kurser
Information lämnas om bevistade kurser och konferenser enligt nedan:
•

Studiebesök vid Glommersträsk MiljöEnergi AB (GME) – pellets
och rörflen

Bygg- och miljönämnden beslutar
att notera lämnad information.
-----
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§ 74

Kurser och konferenser
Kurs

Plats

Tid

FAH
Höstmöte

Göteborg

2004-09-21—22

Vägverket m.fl.
Kraftsamlingseminarium

Umeå

2004-10-28

Vägverket Region Norr
Kontaktdagar
Åmliden
Svenska Kommunförbundet
Vägar till samarbete
Stockho lm
Politikerrollen

2004-10-19—20
2004-12-07

Sundsvall

2004-09-28

Styrning för hållbar
utveckling – från politik till
praktik
Botkyrka

2004-11-08

Djurskyddsmyndigheten
Tillsynsdagar

2004-11-17--18

Luleå

Bygg- och miljönämnden beslutar
att till Kontaktdagar i Åmliden anmäla Britt-Inger Lundmark, Isak Frohm
och Martin Lundqvist
att till Tillsynsdagarna i Luleå anmäla Isak Frohm
att för övrigt utan deltagande lägga inbjudningarna till handlingarna.
-----

____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

PROTOKOLL
2004-09-09

20

§ 75
Delegationsbeslut
Göran Löfstedt
04bmn087 3240

Anmälan av lokal – ombyggnad simhall med
omklädning

04bmn086 3400

Anmälan av lokal – Ishall och fotbollshall

04bmn207 4680

Inrättande av avloppsanläggning –
Hemmingen 2:25

04bmn230 5400

Anmälan av miljöfarlig verksamhet – Vidmarken 3:11

04bmn177 6200

Yttrande angående minimikrav för miljö m.m.
hos lantbrukare – Riskälen 1:3

04bmn280 7210

Transportör av levande djur - Norsjö fiskodling

04bmn229 7750

Mobil krossanläggning – Gissträsk 4:1 och
Bredträsk 2:1

04bmn332 8150

Tillfälligt livsmedelstillstånd – Norsjö Volleybollklubb

04bmn251 8150

Tillfälligt livsmedelstillstånd – Ringvor i Rengård HB

04bmn236 8150

Tillfälligt livsmedelstillstånd – Stiftelsen Bjurbostäder

04bmn191 8200

Ändring av livsmedelslokal – Norsjö Mack
AB

04bmn238 8200

Övertagande av livsmedelslokal – Ferra Food
AB

04bmn335 7320

Ansökan om statsbidrag till omkalkning nr 12
av Kvarnån

04bmn334 7320

Ansökan om statsbidrag till omkalkning av
Maratjärnen
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04bmn205 7590

Inrättande av värmepump
Kulan 4

04bmn211 7590

Åmliden 1:18

04bmn213 7590
04bmn226 7590

Norsjö 13:111
Åkern 1

04bmn278 7590

Tornet 4

04bmn254 7590

Petikträsk 5:36

04bmn289 7590

Karlberg 1:27

04bmn337 7590

Abborren 1

04bmn336 7770

Prövning av anmälningsärende – inert avfall –
Raggsjö 1:108

04bmn333 7850

Prövning av anmälningsärende – mobilt oljegrusverk – Raggsjö 1:108

Jan Lindberg
04bmn310 7760

Prövning av anmälningsärende – oljegrusverk
– Torpet 2:45, 2:37

04bmn309 7760

Prövning av anmälningsärende – oljegrusverk
Vidmarken 3:11

04bmn299 7590

Inrättande av värmepump – Petiknäs 2:93

Tim Bäcklund
04bmn300 4680

Inrättande av avloppsanläggning – Norsjö
15:27

04bmn228 4680

Inrättande av avloppsanläggning – Norsjö 9:51

04bmn294 7130

Skogsmarksgödsling – Lidlund 1:8

04bmn293 7130

Skogsmarksgödsling – Holmen Skog AB

04bmn206 7500

Säkerhetshöjande åtgärder vid Gallejaur kraftverk

04bmn225 7770

Prövning av anmälningsärende – krossmaterial
– Godtjärn 2:1
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04bmn275 7810

Amälan om tillfälligt större upplagsvolym av
malm vid Maurlidengruvan

04bmn245 8200

Godkännande av livsmedelslokal – förädling
av skogssvamp – Britt-Inger Lundmark

Stefan Nilsson
04bmn341 0222

Bygglov, bygganmälan
Bjurträsk 1:33 – förråd

04bmn195 0221

Räfsan 1 – tillbyggnad

04bmn329 0221

Neptunius 9 – förråd

04bmn326 0220

Saturnus 2 – ombyggnad garagetak

04bmn268 0222

Petiknäs 2:69 – transformatorstation

04bmn271 0222

Petiknäs 2:64 - transformatorstation

04bmn270 0222

Petiknäs 1:47 - transformatorstation

04bmn321 0221

Tornet 9 – garage

04bmn317 0221

Spjutet 2 – garage och förråd

04bmn185 0223

Förrådet 5 – förråd

04bmn247 0223

Dalkarsliden 10 - ombyggnad av lägenheter

04bmn265 0222

Bastuträsk 15:5 – teknikhus

04bmn266 0222

Kedträsk 1:5 – transformatorstation

04bmn269 0222

Petiknäs 1:36 – transformatorstation

04bmn263 0221

Trädgrenen 4 – inglasad altan med tak

04bmn178 0223

Malånäset 1:1 – stugor

04bmn250 0221

Bastuträsk 44:4 – garage

04bmn246 0221

Släggan 1 – förråd

04bmn 252 0221

Splinten 6 – isolering av befintlig bro
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04bmn233 0220

Fromheden 1:18 – golfstuga m.m.

04bmn222 0221

Spinnaren 3 – förråd

04bmn217 0223

Raggsjö 1:87 – förråd

04bmn295 0226

Apotekaren 5:105 - skylt

04bmn297 0226

Förrådet 2 – Skylt

04bmn218 0220

Rönnen 1 - fasadändring

04bmn298 0221

Norsjö 8:100 – fasadändring

04bmn219 0220

Orren 1 – fasadändring

04bmn220 0220

Orren 3 – fasadändring

04bmn164 0223

Trasten 15 – sim- och sporthall

04bmn277 0221

Tornet 4 – Byte av uppvärmningssystem

04bmn249 0221

Ladan 8 – braskamin

04bmn248 0225

Utternäs 1:3 – rivning av gammal ladugård

04bmn283 0243

Transporttillstånd

04bmn261 0241

Gatuavstängning – Norsjö Beach

23

Bygg- och miljönämnden beslutar
att notera anmälan av ovan fattade delegationsbeslut.
-----
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§ 76
Avgivna tjänsteyttranden
04bmn256 1100
04bmn244 1110

04bmn214 1110

Enkät om lokal Agenda 21
Enkät gällande uppföljning av antal övergångsställen/gångpassager och gatunätets fördelning efter hastighetsgräns
Enkät – kännedom om hästpopulationen och
dess strukturer

04bmn338 3700

Samlingslokalen i byn Kvavisträsk

04bmn020 4680

Avloppsanläggning – Norsjö 4:47

04bmn274 5100

Förfrågan angående inert material (porslin, tegel, glas

04bmn318 6100

Duvhållning

04bmn276 6900

Förfrågan angående hästhägn inom Svansele
skyddsvattenområde

04bmn227 7210

Gallejaur fiskodling

04bmn288 8100
04bmn290 8100
04bmn345 8100

Direktförsäljning av kött till konsument
Direktförsäljning av kött till konsument
Odling av matfisk

04bmn258 8150

Tillfällig försäljning av färsk fisk

04bmn273 8200
04bmn272 8200

Inspektionsrapport Topp Chark AB
Inspektionsrapport Ferra Food

04bmn302 8900

Livsmedelshantering Norsjö Arena

Bygg- och miljönämnden beslutar
att nämnden tagit del av av avgivna tjänsteyttranden enligt ovan.
-----
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§ 77
Delgivningar
Länsstyrelsen
04bmn094 1320

Miljömålsrådets utvärderingsrapport 2004

04bmn108 4600

Miljörapport – Norsjö avloppsreningsverk

03bmn129 7210

Överklagande av länsstyrelsens beslut angående
avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

04bmn292 7110

Tillstånd till markavvattning – Petiknäs 2:21,
2:22

03bmn074 7720

Beslut – Krossverksamhet, Vägverket Produktion Nord

04bmn291 6300

Förprövning av djurstall enligt djurskyddsförordningen – Bodberget 1:2

Boliden Mineral AB
04bmn284 7835

Information om undersökningsarbeten

04bmn305 7835

Underrättelse om undersökningsarbeten

Livsmedelsverket
04bmn260 8490

Projektinriktad kontroll av ursprung och identitet av sändningar med kött införda från annat
EU- land

04bmn304 4450

Normerande inspektion av dricksvattenverksamhet i Norsjö kommun

04bmn303 8450

Provtagning och rutiner för kontroll av cesium
vid slakt och kontrollbesiktning av ren den 1
juli 2004 t.o.m. 30 juni 2005

Jordbruksverket
03bmn498 6900

04bmn313 6900

Information om Centrala hundregistret

Användning av animaliska biprodukter för
utfordring av jakt- och draghundar
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Ingen förändring av stängselföreskrifterna

04bmn347 6100

Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd
om djurtransporter, slakt och tillsyn

03bmn065 7210

Beslut om tillstånd att använda djur för ändamål som avses i 19 § djurskyddslagen

Umeå Tingsrätt
04bmn 206 7500

03bmn107 7810
Socialstyrelsen
04bmn 255 3100

Omprövning enligt miljöbalken av gällande
villkor för säkerheten vid Gallejaur kraftverk i
Skellefte älv
Miljödomstolsmål – Maurlidengruvan

Förslag till ändring av 38 § förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

04bmn306 3800

Inbjudan till nationellt tillsynsprojekt över
höga ljudnivåer från musik

04bmn316 6100

Hästhållning

Polismyndigheten
04bmn281 1500

Tillståndsbevis – bil & mc-uppvisning

Kommunförbundet
Västerbotten
04bmn241 1900

Banverket
04bmn235 7170

Samrådsgruppen för bygg, miljö- och hälsoskydd i Västerbottens län

Anmälan om kemisk ogräsbekämpning på
banvallar och bangårdar

SLU
03bmn427 7050

En satsning på lokal och kommunal naturvård

ABG Cisterner AB
04bmn125 7460

Cisterner i Er kommun

Extena
04bmn264 7875

Miljöintyg
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Nyhet i Tobakslagen

Rapportering kontroll av gasåterföringssystem
på bensinstationer

Svenska Kommunförbundet
04bmn351 0240
Parkering på gatumark 2004-08-11
Kommunstyrelsen
04bmn161 5300

04bmn242 1250
Kommunfullmäktige
04bmn208 1410

Anhållan om befrielse från avgift om sophämtning – Rislidens bönhusförening
Arbetsformer för träffar politiker - chefer

Årsredovisning för 2003 års räkenskaper och
förvaltning för Norsjö kommun

Bygg- och miljönämnden beslutar
att med godkännande lägga delgivningarna till handlingarna.
-----
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§ 78
Övriga frågor
Angående Regeringsuppdrag att redovisa behov av ytterligare skoterregleringsområden m.m.
Nämnden uppdrar till bygg- och miljökontoret att avge yttranden till länsstyrelsen.
-----
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