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§ 37 Information 
 

Förutom information om dagens ärenden redovisade även följande: 

• Tekniska förvaltningen, planerade åtgärder för dricksvattenkvalitet Unbyn  

• Bensintsläpp Q-star Unbyn  

• Status på Bodensjöarna 

• Återförvisade ärenden från Länsstyrelsen  

• Inför verksamhetsplan 2019, fokusområden och framgångsfaktorer  

• Granskning av detaljplan för Boden 1:63 m.fl, Colorama (KS 2018-27) 

• Granskning av detaljplan för Nejlikan 2, Brogatan (KS 2018-26) 
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§ 38 Handlinsplan för jämställdhetsintegrering 
MB 2018-2136 

Beslut 
Upprättat förslag till handlingsplan antas. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden utövar tillsyn, kontroll samt fattar i övrigt ett stort antal 
myndighetsbeslut inom ramen för nämndens olika verksamheter. En grundläggande 
förutsättning är att denna myndighetsutövning ska bedrivas på lika villkor oavsett 
kön. Könet ska inte påverka människans möjligheter och rättigheter. 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27 § 63, att underteckna europeiska 
deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män som är framtagen av 
europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation, CEMR. 
Deklarationen är ett verktyg för att föra in jämställdhetsperspektivet i det politiska 
beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten riktad till medborgare och brukare. 

En strategi för likvärdig och jämställd medborgarservice fastställdes av 
kommunfullmäktige 2014-06-16 § 73. Medborgarperspektivet innebär att säkerställa 
likvärdig verksamhet, service och bemötande, myndighetsutövning, resursfördelning 
och inflytande för kvinnor, män, flickor och pojkar.  

I strategisk plan 2018-2020, fastställd 2017-06-19 fick samtliga 
nämnder/förvaltningar, däribland Miljö- och byggnämnden, i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för att säkerställa att alla verksamheter är jämställdhetsintegrerade år 
2020. Handlingsplanen ska redovisas i delårsbokslutet 2018.  
 
Under utvecklingsområdet, Alla är värdefulla i Boden, är målindikatorn: 
Verksamheterna är jämställdhetsintegrerade 2018 - 60 %, 2019 - 80 % och 2020 - 100% 

För att säkerställa likvärdig och jämställd medborgarservice används metoden 
jämställdhetsintegrering. Det handlar om ett systematiskt förbättringsarbete och är en 
del i att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Alla kommunens verksamheter, 
medarbetare och förtroendevalda omfattas av arbetet.                                   

Utgångspunkter är mål och styrning, kunskap och utbildning, stöd och samordning 
och metoder och arbetssätt.  

Miljö- och byggnämnden utövar tillsyn, kontroll samt fattar ett stort antal 
myndighetsbeslut i övrigt inom ramen för nämndens verksameter. En grundläggande 
förutsättning är att denna myndighetsutövning ska bedrivas på lika villkor oavsett 
kön.  
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Forts § 38 
Könet ska inte påverka människans möjligheter och rättigheter. 
Att arbeta med jämställdhetsintegrering är ett sätt att kvalitetssäkra nämndens 
verksamheter riktade till medborgarna och att kvalitetssäkra beslutsprocesser så att 
de blir jämställda och icke diskriminerade. Detta innebär att nämnden ska arbeta för 
likvärdig verksamhet, service och bemötande, likvärdig myndighetsutövning, 
likvärdig fördelning av resurser och jämställd fördelning av makt och inflytande till 
alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. 

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram ett förslag till handlingsplan som 
tydliggör hur arbetet med jämställdhetsintegrering ska drivas vidare för att uppnå det 
av KF fastställda målet. I planen framgår  

• vad som behöver göras (kan finnas flera olika delaktiviteter) 
• när är aktiviteterna genomförda 
• när uppföljningen ska ske    

 
Den grundläggande målsättningen är att handlingsplanen ska säkerställa att alla 
nämndens verksamheter är jämställdhetsintegrerade år 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-09-06 
Handlingsplan 

 

För kännedom 
Kommunfullmäktige 
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§ 39 Delårsredovisning januari-augusti 
MB 2018-2067 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner upprättad 

delårsrapport för januari-augusti 2018, 

2. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att omprioritera verksamheten så att 
tillsynsplanen inom livsmedelskontrollen kan uppfyllas. Återrapportering sker på 
nämnden 6 nov. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har upprättat en delårsrapport för januari-augusti 2018. 

Under perioden redovisar nämnden ett överskott på 125 tkr. För helåret bedöms 
budgeten vara i balans. 

Yttranden 
Lars Nilsson (S) föreslår att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att omprioritera 
verksamheten så att tillsynsplanen inom livsmedelskontrollen kan uppfyllas, i övrigt 
enligt förslag. 

Miljö- och byggnämnden beslutar enligt Lars Nilssons (S) förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 

För kännedom 
Ekonomikontoret 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 40 Delårsredovisning enligt internkontrollplan 2018 för tillsyn 
och kontroll inom miljöbalkens områden 
MB 2018-159 

Beslut 
Delårsredovisning för tillsynen inom miljöbalkens område samt inom områdena för 
alkohollagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2017-11-07 § 57 om verksamhetsplan och en 
intern kontrollplan bl.a. gällande hantering av ärenden, uppföljning av inspektioner 
av tillståndspliktiga miljöanläggningar och inventering av enskilda avlopp. 

Miljö- och byggnämnden antog 2018-02-06 § 3 behovsutredning och tillsynsplan 
2018 - 2020 för tillsynen inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen, lagen 
om foder och animaliska biprodukter, alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 

Detta är en redovisning av hur tillsynen fortskridit under verksamhetsåret 2018 för 
perioden från och med den 1 januari till och med den 27 augusti. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-08-28 
Delårsredovisning 

 
 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 41 Delårsredovisning enligt internkontrollplan 2018 för tillsyn 
och kontroll inom livsmedelslagstiftningens område 
MB 2018-160 

Beslut 
Delårsredovisning för livsmedelskontrollen godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2017-11-07 § 57 om verksamhetsplan och en 
intern kontrollplan bl.a. gällande hantering av ärenden och uppföljning av kontrollen av 
livsmedelsanläggningar. 
Miljö- och byggnämnden antog 2018-02-06 § 4 plan för livsmedelskontroll 2018 - 
2020. 

Detta är en redovisning av hur kontrollen fortskridit under verksamhetsåret 2018 för 
perioden från och med den 1 januari till och med den 31 augusti 2018. 

Med nuvarande personella resurser bedöms kontrollplanen inte kunna uppfyllas. 
Samhällsbyggnadskontoret har vid sammanträdet den 19 juni 2018 fått i uppgift att 
utöka de personella resurserna för livsmedelskontroll, så att kontrollplanen för 2018 
ska kunna genomföras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-08-30 
Delårsredovisning 

 
 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 42 Harads 1:87; Rättelse på felandes bekostnad, uttjänt fordon 
xx 
MB 2018-1592 

Beslut 
Fordonet med registreringsnummer xxx mörkblå Volkswagen golf ska omgående 
omhändertas och föras bort från fastigheten Harads 1:87 av Bodens kommun på 
bekostnad av xxxx Boden. 

Avgift 
För handläggning av ärendet kommer miljö- och byggnämnden att ta ut en avgift 
enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 131. Beslut om avgift tas 
separat. 

Fordonets ägare xxx kommer även bekosta omhändertagandet av fordonet xxx. 
Kostnaden tas ut i samband med beslut om tillsynsavgift. 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen  
Överklagan skickas till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden, 
och ska vara inlämnad till nämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av 
beslutet. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla era kontaktuppgifter 
(postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet 
ska ändras och varför. 

Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av 26 kap 9, 18, 26 §§ miljöbalken. 

Enligt 26 kap 18 § får tillsynsmyndigheten besluta att rättelse ska vidtas på felandes 
bekostnad. Beslut om rättelse på felandes bekostnad får meddelas utan föregående 
föreläggande eller förbud, om tillsynsmyndigheten med hänsyn till risken för 
allvarliga skador finner att rättelse bör göras genast eller om det finns andra särskilda 
skäl. 

Bedömning 
Miljö- och byggnämnden bedömer fordonet med registreringsnummer xxx som ett 
avfall och att det därmed måste tas från fastigheten Harads 1:87.  

Fordonet xxx ägs enligt Transportstyrelsens fordonsregister av xxxx. Fordonet är 
förlagt med körförbud och är avställt sedan november 2012. 
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Forts § 42 
Med tanke på fordonets skick, att det varit uppställt på platsen under en längre tid 
och att det anses vara ett avfall samt att det är avställt sedan snart 6 år och att det har 
körförbud bedömer nämnden att fordonet är övergivet och att fordonets ägare inte 
kommer att ta hand om sitt fordon på ett miljömässigt godtagbart sätt, varpå det 
föreligger särskilda skäl och att beslut om rättelse på felandes bekostnad kan tas. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har under åren 2016-2017 hanterat ärende om klagomål 
om uppställda fordon/skrotbilar på fastigheten Harads 1:87 (dnr 2016-1118-451). 
Vid inspektion den 8 september 2016 bedömde nämnden, baserat på fordonens 
dåvarande skick, att de inte kunde betraktas som skrotbilar eller fordonsvrak. 
Eftersom fordonen inte ansågs vara skrotbilar eller fordonsvrak betraktas de inte 
heller vara avfall enligt miljöbalkens mening. Fordonen stod uppställda på en 
parkeringsplats (asfalterad yta), och nämnden bedömde även att det inte förelåg 
någon risk för människors hälsa eller miljön. Uppställningen av fordonen bedömdes 
därför gentemot bestämmelser i plan- och bygglagen. Uppföljande inspektion 
genomfördes den 10 september 2017 av bygginspektör och miljöinspektör. 
Bedömningen efter inspektionen var att uppställningen inte var i strid med gällande 
detaljplan och att bilarna var uppställda på ett välordnat sätt och därmed inte 
utgjorde någon betydande olägenhet för omgivningen. 

Nytt klagomål om fordonen på fastigheten Harads 1:87 inkom till miljö- och 
byggnämnden den 6 juni 2018. Enligt klagomålet hade fordonen nu utsatts för 
åverkan och flera av dem hade blivit sönderslagna. 

Vid inspektion den 19 juni 2018 noterades att i stort sett samma fordon som vid 
tidigare inspektioner stod uppställda på fastigheten. Fordonen bedömdes, 
tillsammans med tekniska förvaltningen, vara övergivna, av ringa värde och vissa av 
dem skrot. Vad gäller den hårdgjorda ytan vilken fordonen står uppställda på 
noterade nämnden att växtlighet brutit sig igenom asfaltsytan. Då fordonen har 
bedömts vara övergivna, av ringa värde och vissa av dem skrot, är de numera att 
anse som skrotbilar/fordonsvrak och bör därför tas bort från fastigheten och lämnas 
för omhändertagande vid auktoriserad bilskrot.  

Uppstädning av fastigheten ska i första hand se av fastighetens ägare, xxx. Det har 
inte gått att få fram några kontaktuppgifter eller giltig postadress till xxx, varvid 
respektive fordonsägare kommer att ansvara för att ta bort sitt/sina fordon. 
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Forts § 42 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-08-29 
Inspektionsrapport inkl. bilder, dat. 2018-07-11 

 

För kännedom 
xxxxx 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 43 Harads 1:87; Rättelse på felandes bekostnad, uttjänt fordon 
xxx 
MB 2018-1592 

Beslut 
Fordonet med registreringsnummer xxx ljusgrå Renault ska omgående omhändertas 
och föras bort från fastigheten Harads 1:87 av Bodens kommun på bekostnad av 
xxxx Boden. 

Avgift 
För handläggning av ärendet kommer miljö- och byggnämnden att ta ut en avgift 
enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 131. Beslut om avgift tas 
separat. 

Fordonets ägare xxx kommer även bekosta omhändertagandet av fordonet xxx. 
Kostnaden tas ut i samband med beslut om tillsynsavgift. 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen  
Överklagan skickas till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden, 
och ska vara inlämnad till nämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av 
beslutet. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla era kontaktuppgifter 
(postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet 
ska ändras och varför. 

Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av 26 kap 9, 18, 26 §§ miljöbalken. 

Enligt 26 kap 18 § får tillsynsmyndigheten besluta att rättelse ska vidtas på felandes 
bekostnad. Beslut om rättelse på felandes bekostnad får meddelas utan föregående 
föreläggande eller förbud, om tillsynsmyndigheten med hänsyn till risken för allvarliga 
skador finner att rättelse bör göras genast eller om det finns andra särskilda skäl. 

Bedömning 
Miljö- och byggnämnden bedömer fordonet med registreringsnummer xxx som ett 
avfall och att det därmed måste tas från fastigheten Harads 1:87.  

Fordonet xxx ägs enligt Transportstyrelsens fordonsregister av xxx. Fordonet är 
förlagt med körförbud och är avställt sedan oktober 2015. 
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Forts § 43 
Med tanke på fordonets skick, att det varit uppställt på platsen under en längre tid 
och att det anses vara ett avfall samt att det är avställt sedan snart tre år och att det 
har körförbud bedömer nämnden att fordonet är övergivet och att fordonets ägare 
inte kommer att ta hand om sitt fordon på ett miljömässigt godtagbart sätt, varpå det 
föreligger särskilda skäl och att beslut om rättelse på felandes bekostnad kan tas. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har under åren 2016-2017 hanterat ärende om klagomål 
om uppställda fordon/skrotbilar på fastigheten Harads 1:87 (dnr 2016-1118-451). 
Vid inspektion den 8 september 2016 bedömde nämnden, baserat på fordonens 
dåvarande skick, att de inte kunde betraktas som skrotbilar eller fordonsvrak. 
Eftersom fordonen inte ansågs vara skrotbilar eller fordonsvrak betraktas de inte 
heller vara avfall enligt miljöbalkens mening. Fordonen stod uppställda på en 
parkeringsplats (asfalterad yta), och nämnden bedömde även att det inte förelåg 
någon risk för människors hälsa eller miljön. Uppställningen av fordonen bedömdes 
därför gentemot bestämmelser i plan- och bygglagen. Uppföljande inspektion 
genomfördes den 10 september 2017 av bygginspektör och miljöinspektör. 
Bedömningen efter inspektionen var att uppställningen inte var i strid med gällande 
detaljplan och att bilarna var uppställda på ett välordnat sätt och därmed inte 
utgjorde någon betydande olägenhet för omgivningen. 

Nytt klagomål om fordonen på fastigheten Harads 1:87 inkom till miljö- och 
byggnämnden den 6 juni 2018. Enligt klagomålet hade fordonen nu utsatts för 
åverkan och flera av dem hade blivit sönderslagna. 

Vid inspektion den 19 juni 2018 noterades att i stort sett samma fordon som vid 
tidigare inspektioner stod uppställda på fastigheten. Fordonen bedömdes, 
tillsammans med tekniska förvaltningen, vara övergivna, av ringa värde och vissa av 
dem skrot. Vad gäller den hårdgjorda ytan vilken fordonen står uppställda på 
noterade nämnden att växtlighet brutit sig igenom asfaltsytan. Då fordonen har 
bedömts vara övergivna, av ringa värde och vissa av dem skrot, är de numera att 
anse som skrotbilar/fordonsvrak och bör därför tas bort från fastigheten och lämnas 
för omhändertagande vid auktoriserad bilskrot.  

Uppstädning av fastigheten ska i första hand ske av fastighetens ägare, xx xx. Det 
har inte gått att få fram några kontaktuppgifter eller giltig postadress till xx xx, 
varvid respektive fordonsägare kommer att ansvara för att ta bort sitt/sina fordon. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-08-29  
Inspektionsrapport inkl. bilder, dat. 2018-07-11 

 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
14(46) 

Sammanträdesdatum 
2018-09-11 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

Forts § 43 
 

För kännedom 
xxxx 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
15(46) 

Sammanträdesdatum 
2018-09-11 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

§ 44 Harads 1:87; Rättelse på felandes bekostnad, uttjänt fordon 
xxx 
MB 2018-1592 

Beslut 
Fordonet med registreringsnummer xxx Volkswagen polo, ska omgående 
omhändertas och föras bort från fastigheten Harads 1:87 av Bodens kommun på 
bekostnad av xxxx Ekerö. 

Avgift 
För handläggning av ärendet kommer miljö- och byggnämnden att ta ut en avgift 
enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 131. Beslut om avgift tas 
separat. 

Fordonets ägare xxxx kommer även bekosta omhändertagandet av fordonet xxx. 
Kostnaden tas ut i samband med beslut om tillsynsavgift. 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen  
Överklagan skickas till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden, 
och ska vara inlämnad till nämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av 
beslutet. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla era kontaktuppgifter 
(postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet 
ska ändras och varför. 

Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av 26 kap 9, 18, 26 §§ miljöbalken. 

Enligt 26 kap 18 § får tillsynsmyndigheten besluta att rättelse ska vidtas på felandes 
bekostnad. Beslut om rättelse på felandes bekostnad får meddelas utan föregående 
föreläggande eller förbud, om tillsynsmyndigheten med hänsyn till risken för allvarliga 
skador finner att rättelse bör göras genast eller om det finns andra särskilda skäl. 

Bedömning 
Miljö- och byggnämnden bedömer fordonet med registreringsnummer xxx som ett 
avfall och att det därmed måste tas från fastigheten Harads 1:87.  

Fordonet xxx ägs enligt Transportstyrelsens fordonsregister av xxxx. Fordonet är 
förlagt med körförbud och är avställt sedan januari 2014. 

Med tanke på fordonets skick, att det varit uppställt på platsen under en längre tid 
och att det anses vara ett avfall samt att det är avställt sedan snart 6 år och att det har 
körförbud bedömer nämnden att fordonet är övergivet och att fordonets ägare inte 
kommer att ta hand om sitt fordon på ett miljömässigt godtagbart sätt, varpå det 
föreligger särskilda skäl och att beslut om rättelse på felandes bekostnad kan tas. 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
16(46) 

Sammanträdesdatum 
2018-09-11 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

Forts § 44 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har under åren 2016-2017 hanterat ärende om klagomål 
om uppställda fordon/skrotbilar på fastigheten Harads 1:87 (dnr 2016-1118-451). 
Vid inspektion den 8 september 2016 bedömde nämnden, baserat på fordonens 
dåvarande skick, att de inte kunde betraktas som skrotbilar eller fordonsvrak. 
Eftersom fordonen inte ansågs vara skrotbilar eller fordonsvrak betraktas de inte 
heller vara avfall enligt miljöbalkens mening. Fordonen stod uppställda på en 
parkeringsplats (asfalterad yta), och nämnden bedömde även att det inte förelåg 
någon risk för människors hälsa eller miljön. Uppställningen av fordonen bedömdes 
därför gentemot bestämmelser i plan- och bygglagen. Uppföljande inspektion 
genomfördes den 10 september 2017 av bygginspektör och miljöinspektör. 
Bedömningen efter inspektionen var att uppställningen inte var i strid med gällande 
detaljplan och att bilarna var uppställda på ett välordnat sätt och därmed inte 
utgjorde någon betydande olägenhet för omgivningen. 

Nytt klagomål om fordonen på fastigheten Harads 1:87 inkom till miljö- och 
byggnämnden den 6 juni 2018. Enligt klagomålet hade fordonen nu utsatts för 
åverkan och flera av dem hade blivit sönderslagna. 

Vid inspektion den 19 juni 2018 noterades att i stort sett samma fordon som vid 
tidigare inspektioner stod uppställda på fastigheten. Fordonen bedömdes, 
tillsammans med tekniska förvaltningen, vara övergivna, av ringa värde och vissa av 
dem skrot. Vad gäller den hårdgjorda ytan vilken fordonen står uppställda på 
noterade nämnden att växtlighet brutit sig igenom asfaltsytan. Då fordonen har 
bedömts vara övergivna, av ringa värde och vissa av dem skrot, är de numera att 
anse som skrotbilar/fordonsvrak och bör därför tas bort från fastigheten och lämnas 
för omhändertagande vid auktoriserad bilskrot.  

Uppstädning av fastigheten ska i första hand ske av fastighetens ägare, xx xx. Det 
har inte gått att få fram några kontaktuppgifter eller giltig postadress till xx xx, 
varvid respektive fordonsägare kommer att ansvara för att ta bort sitt/sina fordon. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-09-03 
Inspektionsrapport inkl. bilder, dat. 2018-07-11 

 

För kännedom 
xxxxx 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
17(46) 

Sammanträdesdatum 
2018-09-11 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

§ 45 Harads 1:87; Rättelse på felandes bekostnad, uttjänta fordon 
xxxx 
MB 2018-1592 

Beslut 
Fordonen med registreringsnummer xxx Fiat Brava, och xxx Ford Bwy Mondeo, ska 
omgående omhändertas och föras bort från fastigheten Harads 1:87 av Bodens 
kommun på bekostnad av xxxxx. 

Avgift 
För handläggning av ärendet kommer miljö- och byggnämnden att ta ut en avgift 
enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 131. Beslut om avgift tas 
separat. 

Fordonens ägare xxxx kommer även bekosta omhändertagandet av fordonen xxx och 
xxx. Kostnaden tas ut i samband med beslut om tillsynsavgift. 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen  
Överklagan skickas till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden, 
och ska vara inlämnad till nämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av 
beslutet. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla era kontaktuppgifter 
(postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet 
ska ändras och varför. 

Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av 26 kap 9, 18, 26 §§ miljöbalken. 

Enligt 26 kap 18 § får tillsynsmyndigheten besluta att rättelse ska vidtas på felandes 
bekostnad. Beslut om rättelse på felandes bekostnad får meddelas utan föregående 
föreläggande eller förbud, om tillsynsmyndigheten med hänsyn till risken för 
allvarliga skador finner att rättelse bör göras genast eller om det finns andra särskilda 
skäl. 

Bedömning 
Miljö- och byggnämnden bedömer fordonen med registreringsnummer xxx och xxx 
som avfall och att de därmed måste tas från fastigheten Harads 1:87.  

Fordonet xxx ägs enligt Transportstyrelsens fordonsregister av xxx. Fordonet är 
förlagt med körförbud och är avställt sedan oktober 2013. 

Fordonet xxx ägs enligt Transportstyrelsens fordonsregister av xxx. Fordonet är 
förlagt med körförbud och är avställt sedan januari 2012. 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
18(46) 

Sammanträdesdatum 
2018-09-11 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

Forts § 45 
Med tanke på fordonens skick, att de varit uppställa på platsen under en längre tid 
och att de anses vara ett avfall samt att båda är avställda sedan ca 5 år respektive 6 år 
och att de har körförbud, bedömer nämnden att fordonen är övergivna och att 
fordonens ägare inte kommer att ta hand om sina fordon på ett miljömässigt 
godtagbart sätt, varpå det föreligger särskilda skäl och att beslut om rättelse på 
felandes bekostnad kan tas. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har under åren 2016-2017 hanterat ärende om klagomål 
om uppställda fordon/skrotbilar på fastigheten Harads 1:87 (dnr 2016-1118-451). 
Vid inspektion den 8 september 2016 bedömde nämnden, baserat på fordonens 
dåvarande skick, att de inte kunde betraktas som skrotbilar eller fordonsvrak. 
Eftersom fordonen inte ansågs vara skrotbilar eller fordonsvrak betraktas de inte 
heller vara avfall enligt miljöbalkens mening. Fordonen stod uppställda på en 
parkeringsplats (asfalterad yta), och nämnden bedömde även att det inte förelåg 
någon risk för människors hälsa eller miljön. Uppställningen av fordonen bedömdes 
därför gentemot bestämmelser i plan- och bygglagen. Uppföljande inspektion 
genomfördes den 10 september 2017 av bygginspektör och miljöinspektör. 
Bedömningen efter inspektionen var att uppställningen inte var i strid med gällande 
detaljplan och att bilarna var uppställda på ett välordnat sätt och därmed inte 
utgjorde någon betydande olägenhet för omgivningen. 

Nytt klagomål om fordonen på fastigheten Harads 1:87 inkom till miljö- och 
byggnämnden den 6 juni 2018. Enligt klagomålet hade fordonen nu utsatts för 
åverkan och flera av dem hade blivit sönderslagna. 

Vid inspektion den 19 juni 2018 noterades att i stort sett samma fordon som vid 
tidigare inspektioner stod uppställda på fastigheten. Fordonen bedömdes, 
tillsammans med tekniska förvaltningen, vara övergivna, av ringa värde och vissa av 
dem skrot. Vad gäller den hårdgjorda ytan vilken fordonen står uppställda på 
noterade nämnden att växtlighet brutit sig igenom asfaltsytan. Då fordonen har 
bedömts vara övergivna, av ringa värde och vissa av dem skrot, är de numera att 
anse som skrotbilar/fordonsvrak och bör därför tas bort från fastigheten och lämnas 
för omhändertagande vid auktoriserad bilskrot.  

Uppstädning av fastigheten ska i första hand ske av fastighetens ägare, xxx. Det har 
inte gått att få fram några kontaktuppgifter eller giltig postadress till xxx, varvid 
respektive fordonsägare kommer att ansvara för att ta bort sitt/sina fordon. Ägare till 
fordonen xxx och xxx är xxxx Harads. Inspektionsrapporten returnerades av 
Postnord eftersom adressaten xxx är avflyttad från adressen. Några andra 
kontaktuppgifter eller annan giltig postadress till xxx har inte hittats. 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
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Forts § 45 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-09-03 
Inspektionsrapport inkl. bilder, dat. 2018-07-11 

 

För kännedom 
xxxxx 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 

 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
20(46) 

Sammanträdesdatum 
2018-09-11 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

§ 46 Harads 1:87; Rättelse på felandes bekostnad, uttjänt fordon 
xxx  
MB 2018-1592 

Beslut 
Fordonet med registreringsnummer xxx röd Volkswagen Pick-up ska omgående 
omhändertas och föras bort från fastigheten Harads 1:87 av Bodens kommun då 
fordonets ägare xxx. 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen  
Överklagan skickas till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden, 
och ska vara inlämnad till nämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av 
beslutet. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla era kontaktuppgifter 
(postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet 
ska ändras och varför. 

Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av 26 kap 9, 18, 26 §§ miljöbalken. 

Enligt 26 kap 18 § får tillsynsmyndigheten besluta att rättelse ska vidtas på felandes 
bekostnad. Beslut om rättelse på felandes bekostnad får meddelas utan föregående 
föreläggande eller förbud, om tillsynsmyndigheten med hänsyn till risken för 
allvarliga skador finner att rättelse bör göras genast eller om det finns andra särskilda 
skäl. 

Bedömning 
Miljö- och byggnämnden bedömer fordonet med registreringsnummer xxx som ett 
avfall och att det därmed måste tas från fastigheten Harads 1:87.  

Fordonet xxx ägs enligt Transportstyrelsens fordonsregister av xxx. Fordonet är 
förlagt med körförbud och är avregistrerades den 29 augusti 2013.  

Med tanke på fordonets skick, att det varit uppställt på platsen under en längre tid 
och att det anses vara ett avfall samt att det vart avregistrerat i över 5 år och att det 
har körförbud samt att fordonets ägare är avliden och att dödsbo saknas bedömer 
nämnden att fordonet är övergivet och att fordonets ägare inte kommer att ta hand 
om sitt fordon på ett miljömässigt godtagbart sätt, varpå det föreligger särskilda skäl 
och att beslut om rättelse på felandes bekostnad kan tas. 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
21(46) 

Sammanträdesdatum 
2018-09-11 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

Forts § 46 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har under åren 2016-2017 hanterat ärende om klagomål 
om uppställda fordon/skrotbilar på fastigheten Harads 1:87 (dnr 2016-1118-451).  

Vid inspektion den 8 september 2016 bedömde nämnden, baserat på fordonens 
dåvarande skick, att de inte kunde betraktas som skrotbilar eller fordonsvrak.  

Eftersom fordonen inte ansågs vara skrotbilar eller fordonsvrak betraktas de inte 
heller vara avfall enligt miljöbalkens mening. Fordonen stod uppställda på en 
parkeringsplats (asfalterad yta), och nämnden bedömde även att det inte förelåg 
någon risk för människors hälsa eller miljön. Uppställningen av fordonen bedömdes 
därför gentemot bestämmelser i plan- och bygglagen. Uppföljande inspektion 
genomfördes den 10 september 2017 av bygginspektör och miljöinspektör. 
Bedömningen efter inspektionen var att uppställningen inte var i strid med gällande 
detaljplan och att bilarna var uppställda på ett välordnat sätt och därmed inte 
utgjorde någon betydande olägenhet för omgivningen. 

Nytt klagomål om fordonen på fastigheten Harads 1:87 inkom till miljö- och 
byggnämnden den 6 juni 2018. Enligt klagomålet hade fordonen nu utsatts för 
åverkan och flera av dem hade blivit sönderslagna. 

Vid inspektion den 19 juni 2018 noterades att i stort sett samma fordon som vid 
tidigare inspektioner stod uppställda på fastigheten. Fordonen bedömdes, 
tillsammans med tekniska förvaltningen, vara övergivna, av ringa värde och vissa av 
dem skrot. Vad gäller den hårdgjorda ytan vilken fordonen står uppställda på 
noterade nämnden att växtlighet brutit sig igenom asfaltsytan. Då fordonen har 
bedömts vara övergivna, av ringa värde och vissa av dem skrot, är de numera att 
anse som skrotbilar/fordonsvrak och bör därför tas bort från fastigheten och lämnas 
för omhändertagande vid auktoriserad bilskrot.  

Uppstädning av fastigheten ska i första hand ske av fastighetens ägare, xx xxx. Det 
har inte gått att få fram några kontaktuppgifter eller giltig postadress till xx xxx, 
varvid respektive fordonsägare kommer att ansvara för att ta bort sitt/sina fordon. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-08-30 
Inspektionsrapport med bilder dat 2017-07-11 
 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
22(46) 

Sammanträdesdatum 
2018-09-11 
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§ 47 Harads 1:87; Rättelse på felandes bekostnad, uttjänt fordon 
xxx 
MB 2018-1592 

Beslut 
Fordonet med registreringsnummer xxx röd Nissan Almera ska omgående 
omhändertas och föras bort från fastigheten Harads 1:87 av Bodens kommun på 
bekostnad av xxx Ekerö. 

Avgift 
För handläggning av ärendet kommer miljö- och byggnämnden att ta ut en avgift 
enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 131. Beslut om avgift tas 
separat. 

Fordonets ägare xxx kommer även bekosta omhändertagandet av fordonet xxx. 
Kostnaden tas ut i samband med beslut om tillsynsavgift. 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen  
Överklagan skickas till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden, 
och ska vara inlämnad till nämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av 
beslutet. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla era kontaktuppgifter 
(postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet 
ska ändras och varför. 

Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av 26 kap 9, 18, 26 §§ miljöbalken. 

Enligt 26 kap 18 § får tillsynsmyndigheten besluta att rättelse ska vidtas på felandes 
bekostnad. Beslut om rättelse på felandes bekostnad får meddelas utan föregående 
föreläggande eller förbud, om tillsynsmyndigheten med hänsyn till risken för 
allvarliga skador finner att rättelse bör göras genast eller om det finns andra särskilda 
skäl. 

Bedömning 
Miljö- och byggnämnden bedömer fordonet med registreringsnummer JPD 687 som 
ett avfall och att det därmed måste tas från fastigheten Harads 1:87.  

Fordonet xxx ägs enligt Transportstyrelsens fordonsregister av xxx. Fordonet är 
förlagt med körförbud och är avställt sedan september 2015. 



 

Miljö- och byggnämnden 
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Forts § 47 
Med tanke på fordonets skick, att det varit uppställt på platsen under en längre tid 
och att det anses vara ett avfall samt att det vart avställt i över tre år och att det har 
körförbud bedömer nämnden att fordonet är övergivet och att fordonets ägare inte 
kommer att ta hand om sitt fordon på ett miljömässigt godtagbart sätt, varpå det 
föreligger särskilda skäl och att beslut om rättelse på felandes bekostnad kan tas. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har under åren 2016–2017 hanterat ärende om klagomål 
om uppställda fordon/skrotbilar på fastigheten Harads 1:87 (dnr 2016-1118-451). 
Vid inspektion den 8 september 2016 bedömde nämnden, baserat på fordonens 
dåvarande skick, att de inte kunde betraktas som skrotbilar eller fordonsvrak. 
Eftersom fordonen inte ansågs vara skrotbilar eller fordonsvrak betraktas de inte 
heller vara avfall enligt miljöbalkens mening. Fordonen stod uppställda på en 
parkeringsplats (asfalterad yta), och nämnden bedömde även att det inte förelåg 
någon risk för människors hälsa eller miljön. Uppställningen av fordonen bedömdes 
därför gentemot bestämmelser i plan- och bygglagen. Uppföljande inspektion 
genomfördes den 10 september 2017 av bygginspektör och miljöinspektör. 
Bedömningen efter inspektionen var att uppställningen inte var i strid med gällande 
detaljplan och att bilarna var uppställda på ett välordnat sätt och därmed inte 
utgjorde någon betydande olägenhet för omgivningen. 

Nytt klagomål om fordonen på fastigheten Harads 1:87 inkom till miljö- och 
byggnämnden den 6 juni 2018. Enligt klagomålet hade fordonen nu utsatts för 
åverkan och flera av dem hade blivit sönderslagna. 

Vid inspektion den 19 juni 2018 noterades att i stort sett samma fordon som vid 
tidigare inspektioner stod uppställda på fastigheten. Fordonen bedömdes, 
tillsammans med tekniska förvaltningen, vara övergivna, av ringa värde och vissa av 
dem skrot. Vad gäller den hårdgjorda ytan vilken fordonen står uppställda på 
noterade nämnden att växtlighet brutit sig igenom asfaltsytan. Då fordonen har 
bedömts vara övergivna, av ringa värde och vissa av dem skrot, är de numera att 
anse som skrotbilar/fordonsvrak och bör därför tas bort från fastigheten och lämnas 
för omhändertagande vid auktoriserad bilskrot.  

Uppstädning av fastigheten ska i första hand ske av fastighetens ägare, xxx xxx. Det 
har inte gått att få fram några kontaktuppgifter eller giltig postadress till xxx xxx, 
varvid respektive fordonsägare kommer att ansvara för att ta bort sitt/sina fordon. 
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Forts § 47 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-08-30 
Inspektionsrapport med bilder dat 2017-07-11 

 

 

För kännedom 
xxx 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 48 Harads 1:87; Rättelse på felandes bekostnad, uttjänta fordon 
xxx 
MB 2018-1592 

Beslut 
Fordon som framgår av tabellen nedan ska omgående omhändertas och föras bort 
från fastigheten Harads 1:87 av Bodens kommun på bekostnad av xxx Gunnarsbyn 

 

Reg nummer Status  Märke och modell 

xxx Avställt (2014-08-15) 
Körförbud 

Peugot 397 XT Grå 

xxx Avställt (2016-09-23) 
Körförbud 

Renault G Ljusblå 

xxx Avställt (2015-04-06) 
Körförbud 

Audi A6 Avant Grå 

xxx Avställt (2017-12-14) 
Körförbud 

Volvo 855 Röd 

xxx Avställt (2012-08-28) 
Körförbud 

Ford BNP Mondeo Mörkgrön 

xxx Avställt (2013-11-28) 
Körförbud 

Opel Frontera Mörkgrön 

xxx Avställt (2013-07-08) 
Körförbud 

Volkswagen Caravelle Vit  

xxx Avställt (2012-05-27) 
Körförbud 

Volkswagen Caravelle Röd 

 

Avgift 
För handläggning av ärendet kommer miljö- och byggnämnden att ta ut en avgift 
enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 131. Beslut om avgift tas 
separat. 

Fordonens ägare xxx kommer även bekosta omhändertagandet av fordonen i tabell 
ovan. Kostnaden tas ut i samband med beslut om tillsynsavgift. 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
26(46) 

Sammanträdesdatum 
2018-09-11 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

Forts § 48 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen  
Överklagan skickas till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden, 
och ska vara inlämnad till nämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av 
beslutet. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla era kontaktuppgifter 
(postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet 
ska ändras och varför. 

Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av 26 kap 9, 18, 26 §§ miljöbalken. 

Enligt 26 kap 18 § får tillsynsmyndigheten besluta att rättelse ska vidtas på felandes 
bekostnad. Beslut om rättelse på felandes bekostnad får meddelas utan föregående 
föreläggande eller förbud, om tillsynsmyndigheten med hänsyn till risken för 
allvarliga skador finner att rättelse bör göras genast eller om det finns andra särskilda 
skäl. 

Bedömning 
Miljö- och byggnämnden bedömer fordonen i tabell ovan som ett avfall och att det 
därmed måste tas från fastigheten Harads 1:87.  

Fordonen ägs enligt Transportstyrelsens fordonsregister av xxx. Fordonen är 
förlagda med körförbud och är avställda. 

Med tanke på fordonens skick, att de varit uppställda på platsen under en längre tid 
och att de anses vara avfall samt att de är avställda sedan en längre tid tillbaka och 
att de har körförbud bedömer nämnden att fordonen är övergivet och att fordonets 
ägare inte kommer att ta hand om sitt fordon på ett miljömässigt godtagbart sätt, 
varpå det föreligger särskilda skäl och att beslut om rättelse på felandes bekostnad 
kan tas. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har under åren 2016-2017 hanterat ärende om klagomål 
om uppställda fordon/skrotbilar på fastigheten Harads 1:87 (dnr 2016-1118-451). 
Vid inspektion den 8 september 2016 bedömde nämnden, baserat på fordonens 
dåvarande skick, att de inte kunde betraktas som skrotbilar eller fordonsvrak. 
Eftersom fordonen inte ansågs vara skrotbilar eller fordonsvrak betraktas de inte 
heller vara avfall enligt miljöbalkens mening.  

Fordonen stod uppställda på en parkeringsplats (asfalterad yta), och nämnden 
bedömde även att det inte förelåg någon risk för människors hälsa eller miljön. 
Uppställningen av fordonen bedömdes därför gentemot bestämmelser i plan- och 
bygglagen. Uppföljande inspektion genomfördes den 10 september 2017 av 
bygginspektör och miljöinspektör.  



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
27(46) 

Sammanträdesdatum 
2018-09-11 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

Forts § 48 
Bedömningen efter inspektionen var att uppställningen inte var i strid med gällande 
detaljplan och att bilarna var uppställda på ett välordnat sätt och därmed inte 
utgjorde någon betydande olägenhet för omgivningen. 

Nytt klagomål om fordonen på fastigheten Harads 1:87 inkom till miljö- och 
byggnämnden den 6 juni 2018. Enligt klagomålet hade fordonen nu utsatts för 
åverkan och flera av dem hade blivit sönderslagna. 

Vid inspektion den 19 juni 2018 noterades att i stort sett samma fordon som vid 
tidigare inspektioner stod uppställda på fastigheten. Fordonen bedömdes, 
tillsammans med tekniska förvaltningen, vara övergivna, av ringa värde och vissa av 
dem skrot. Vad gäller den hårdgjorda ytan vilken fordonen står uppställda på 
noterade nämnden att växtlighet brutit sig igenom asfaltsytan. Då fordonen har 
bedömts vara övergivna, av ringa värde och vissa av dem skrot, är de numera att 
anse som skrotbilar/fordonsvrak och bör därför tas bort från fastigheten och lämnas 
för omhändertagande vid auktoriserad bilskrot.  

Uppstädning av fastigheten ska i första hand ske av fastighetens ägare, xxx xxx. Det 
har inte gått att få fram några kontaktuppgifter eller giltig postadress till xxx xxx, 
varvid respektive fordonsägare kommer att ansvara för att ta bort sitt/sina fordon. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-08-30 
Inspektionsrapport med bilder dat 2018-07-11 
 

 

För kännedom 
xxx 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
28(46) 

Sammanträdesdatum 
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§ 49 Harads 1:87; Rättelse på felandes bekostnad, uttjänt fordon 
xxx 
MB 2018-1592 

Beslut 
Fordonet med registreringsnummer xxx Ford Bnp Mondeo ska omgående 
omhändertas och föras bort från fastigheten Harads 1:87 av Bodens kommun på 
bekostnad av xxx.  

Avgift 
För handläggning av ärendet kommer miljö- och byggnämnden att ta ut en avgift 
enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 131. Beslut om avgift tas 
separat. 

Fordonets ägare xxx kommer även bekosta omhändertagandet av fordonet xxx. 
Kostnaden tas ut i samband med beslut om tillsynsavgift. 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen  
Överklagan skickas till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden, 
och ska vara inlämnad till nämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av 
beslutet. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla era kontaktuppgifter 
(postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet 
ska ändras och varför. 

Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av 26 kap 9, 18, 26 §§ miljöbalken. 

Enligt 26 kap 18 § får tillsynsmyndigheten besluta att rättelse ska vidtas på felandes 
bekostnad. Beslut om rättelse på felandes bekostnad får meddelas utan föregående 
föreläggande eller förbud, om tillsynsmyndigheten med hänsyn till risken för 
allvarliga skador finner att rättelse bör göras genast eller om det finns andra särskilda 
skäl. 

Bedömning 
Miljö- och byggnämnden bedömer fordonet med registreringsnummer xxx som ett 
avfall och att det därmed måste tas från fastigheten Harads 1:87.  

Fordonet xxx ägs enligt Transportstyrelsens fordonsregister av xxxa. Fordonet är 
förlagt med körförbud och är avställt sedan september 2013. 

Med tanke på fordonets skick, att det varit uppställt på platsen under en längre tid 
och att det anses vara ett avfall samt att det är avställt sedan snart 5 år och att det har 
körförbud bedömer nämnden att fordonet är övergivet och att fordonets ägare inte 
kommer att ta hand om sitt fordon på ett miljömässigt godtagbart sätt, varpå det 
föreligger särskilda skäl och att beslut om rättelse på felandes bekostnad kan tas. 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
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Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

Forts § 49 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har under åren 2016-2017 hanterat ärende om klagomål 
om uppställda fordon/skrotbilar på fastigheten Harads 1:87 (dnr 2016-1118-451). 
Vid inspektion den 8 september 2016 bedömde nämnden, baserat på fordonens 
dåvarande skick, att de inte kunde betraktas som skrotbilar eller fordonsvrak. 
Eftersom fordonen inte ansågs vara skrotbilar eller fordonsvrak betraktas de inte 
heller vara avfall enligt miljöbalkens mening. Fordonen stod uppställda på en 
parkeringsplats (asfalterad yta), och nämnden bedömde även att det inte förelåg 
någon risk för människors hälsa eller miljön.  

Uppställningen av fordonen bedömdes därför gentemot bestämmelser i plan- och 
bygglagen. Uppföljande inspektion genomfördes den 10 september 2017 av 
bygginspektör och miljöinspektör. Bedömningen efter inspektionen var att 
uppställningen inte var i strid med gällande detaljplan och att bilarna var uppställda 
på ett välordnat sätt och därmed inte utgjorde någon betydande olägenhet för 
omgivningen. 

Nytt klagomål om fordonen på fastigheten Harads 1:87 inkom till miljö- och 
byggnämnden den 6 juni 2018. Enligt klagomålet hade fordonen nu utsatts för 
åverkan och flera av dem hade blivit sönderslagna. 

Vid inspektion den 19 juni 2018 noterades att i stort sett samma fordon som vid 
tidigare inspektioner stod uppställda på fastigheten. Fordonen bedömdes, 
tillsammans med tekniska förvaltningen, vara övergivna, av ringa värde och vissa av 
dem skrot. Vad gäller den hårdgjorda ytan vilken fordonen står uppställda på 
noterade nämnden att växtlighet brutit sig igenom asfaltsytan. Då fordonen har 
bedömts vara övergivna, av ringa värde och vissa av dem skrot, är de numera att 
anse som skrotbilar/fordonsvrak och bör därför tas bort från fastigheten och lämnas 
för omhändertagande vid auktoriserad bilskrot.  

Uppstädning av fastigheten ska i första hand ske av fastighetens ägare, xxx xxx. Det 
har inte gått att få fram några kontaktuppgifter eller giltig postadress till xxx xxx, 
varvid respektive fordonsägare kommer att ansvara för att ta bort sitt/sina fordon. 
Ägare till fordonet xxx är xxx. Inspektionsrapporten returnerades av Postnord 
eftersom adressaten xxx är okänd på adressen. Några andra kontaktuppgifter eller 
annan giltig postadress till xxx har inte hittats. 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
30(46) 

Sammanträdesdatum 
2018-09-11 
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Forts § 49 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-09-03 
Inspektionsrapport med bilder dat 2018-07-11 
 

 

För kännedom 
xxx 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
31(46) 

Sammanträdesdatum 
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Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

§ 50 Harads 1:87; Rättelse på felandes bekostnad, uttjänt fordon 
xxx samt två med okänt regnr 
MB 2018-1592 

Beslut 
Fordon som framgår av tabellen nedan ska omgående omhändertas och föras bort 
från fastigheten Harads 1:87 av Bodens kommun på bekostnad av xxx.  

Reg.nr Status Märke och modell 

xxx Avställt 2011-12-06. Körförbud  

Okänt - Röd Audi 80 

Okänt - Svart Mercedes (kombi) 

 

Avgift 
För handläggning av ärendet kommer miljö- och byggnämnden att ta ut en avgift 
enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 131. Beslut om avgift tas 
separat. 

xxx kommer även bekosta omhändertagandet av de tre fordonen. Kostnaden tas ut i 
samband med beslut om tillsynsavgift. 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen  
Överklagan skickas till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden, 
och ska vara inlämnad till nämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av 
beslutet. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla era kontaktuppgifter 
(postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet 
ska ändras och varför. 

Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av 26 kap 9, 18, 26 §§ miljöbalken. 

Enligt 26 kap 18 § får tillsynsmyndigheten besluta att rättelse ska vidtas på felandes 
bekostnad. Beslut om rättelse på felandes bekostnad får meddelas utan föregående 
föreläggande eller förbud, om tillsynsmyndigheten med hänsyn till risken för 
allvarliga skador finner att rättelse bör göras genast eller om det finns andra särskilda 
skäl. 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
32(46) 

Sammanträdesdatum 
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Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

Forts § 50 

Bedömning 
Miljö- och byggnämnden bedömer fordonen med registreringsnummer xxx (som har 
en stulen registreringsskylt med xxx på bagageluckan) och de två fordonen som 
saknar registreringsskylt som avfall och att de därmed måste tas från fastigheten 
Harads 1:87.  

Fordonet xxx ägs enligt Transportstyrelsens fordonsregister av xxx. Fordonet är 
förlagt med körförbud och är avställt sedan december 2011. 

För de två fordonen som saknar registreringsskylt har någon fordonsägare inte gått 
att söka fram. Nämnden anser att bortforsling då ska ske på fastighetsägarens 
bekostnad. Ägare till fastigheten Harads 1:87 är xxx. 

Med tanke på fordonens skick, att de varit uppställa på platsen under en längre tid 
och att de anses vara ett avfall samt att fordon med registreringsnummer xxx är 
avställt sedan snart 7 år och har körförbud, bedömer nämnden att fordonen är 
övergivna och att fordonens ägare inte kommer att ta hand om sina fordon på ett 
miljömässigt godtagbart sätt, varpå det föreligger särskilda skäl och att beslut om 
rättelse på felandes bekostnad kan tas. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har under åren 2016-2017 hanterat ärende om klagomål 
om uppställda fordon/skrotbilar på fastigheten Harads 1:87 (dnr 2016-1118-451). 
Vid inspektion den 8 september 2016 bedömde nämnden, baserat på fordonens 
dåvarande skick, att de inte kunde betraktas som skrotbilar eller fordonsvrak. 
Eftersom fordonen inte ansågs vara skrotbilar eller fordonsvrak betraktas de inte 
heller vara avfall enligt miljöbalkens mening. Fordonen stod uppställda på en 
parkeringsplats (asfalterad yta), och nämnden bedömde även att det inte förelåg 
någon risk för människors hälsa eller miljön. Uppställningen av fordonen bedömdes 
därför gentemot bestämmelser i plan- och bygglagen. Uppföljande inspektion 
genomfördes den 10 september 2017 av bygginspektör och miljöinspektör. 
Bedömningen efter inspektionen var att uppställningen inte var i strid med gällande 
detaljplan och att bilarna var uppställda på ett välordnat sätt och därmed inte 
utgjorde någon betydande olägenhet för omgivningen. 

Nytt klagomål om fordonen på fastigheten Harads 1:87 inkom till miljö- och 
byggnämnden den 6 juni 2018. Enligt klagomålet hade fordonen nu utsatts för 
åverkan och flera av dem hade blivit sönderslagna. 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
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Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

Forts § 50 
Vid inspektion den 19 juni 2018 noterades att i stort sett samma fordon som vid 
tidigare inspektioner stod uppställda på fastigheten. Fordonen bedömdes, 
tillsammans med tekniska förvaltningen, vara övergivna, av ringa värde och vissa av 
dem skrot. Vad gäller den hårdgjorda ytan vilken fordonen står uppställda på 
noterade nämnden att växtlighet brutit sig igenom asfaltsytan. Då fordonen har 
bedömts vara övergivna, av ringa värde och vissa av dem skrot, är de numera att 
anse som skrotbilar/fordonsvrak och bör därför tas bort från fastigheten och lämnas 
för omhändertagande vid auktoriserad bilskrot.  

Uppstädning av fastigheten ska i första hand ske av fastighetens ägare, xxx xxx. Det 
har inte gått att få fram några kontaktuppgifter eller giltig postadress till xxx xxx, 
varvid respektive fordonsägare kommer att ansvara för att ta bort sitt/sina fordon. 
Ägare till fordon xxx är xxx xxx, dvs han som även äger fastigheten som fordonet 
står uppställt på. Vad gäller de två fordonen som saknar registreringsnummer kan 
någon ägare inte sökas fram, och där anser nämnden att bortforsling och 
omhändertagande ska ske på bekostnad av fastighetsägaren xxx xxx. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-09-03 
Inspektionsrapport inkl. bilder, dat. 2018-07-11 

 

För kännedom 
xxx 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 51 Yttrande över resultatrapport PFAS, f.d Boden helikopterbas 
MB 2018-1545 

Beslut 
Följande yttrande lämnas på resultatrapport PFAS f.d. Bodens helikopterbas, Bodens 
kommun: 

1. Bodens kommun anser att det är viktigt med bra dialog och samverkan samt 
öppenhet mellan Försvarsmakten, Försvarsinspektören och Bodens kommun 
samt miljö- och byggnämnden i det fortsatta utredningsarbetet av föroreningar 
härrörande från Försvarsmaktens tidigare verksamhet vid f.d. Bodens 
helikopterbas, särskilt då föroreningarna kan påverka civila områden och 
verksamheter. 

2. Miljö- och byggnämnden anser att Försvarsmakten har utredningsansvar för 
PFAS-föroreningar vid f.d. basområdet. 

3. Miljö- och byggnämnden anser att tillsynsansvaret måste utredas och fastställas.  

4. Miljö- och byggnämnden anser att en förnyad miljöteknisk markundersökning 
måste genomföras snarast. Miljö- och byggnämnden anser att en förnyad 
miljöteknisk markundersökning ska syfta till att lokalisera och avgränsa samt 
klargöra risken för föroreningsspridning av PFAS-föroreningar inom och 
eventuellt ut från området vid f.d. Boden helikopterbas. 

Miljö- och byggnämnden anser att Försvarsinspektören ska ställa krav på 
Försvarsmakten för när en förnyad miljöteknisk markundersökning ska påbörjas 
och vara slutförd/avrapporterad. Nämnden anser att utrednings-
/undersökningsarbetet ska påbörjas under hösten 2018 och vara slutrapporterat 
under första halvåret 2019. 

5. Bodens kommun är villig att bistå Försvarsmakten med hjälp med kontakt med 
aktörer inom området för exempelvis tillträde till numera försålda fastigheter, en 
förutsättning för detta är dock att Bodens kommun får ta del av Försvarsmaktens 
kommande utrednings-/undersökningsarbete. 

6. Miljö- och byggnämnden förutsätter att Bodens kommun får yttra sig över 
provtagningsplan för kommande undersökningar/utredningar samt att Bodens 
kommun löpande får ta del av resultat från dessa undersökningar/utredningar 
samt slutrapporten. 

7. Miljö- och byggnämnden anser att innan det är klarlagt var och i vilken 
omfattning PFAS-föroreningar förekommer i området går det inte att ställa några 
generella krav på försiktighetsmått, utan försiktighetsmått måste tas fram för 
varje specifikt fall. 
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Forts § 51 
8. Miljö- och byggnämnden kommer under hösten 2018 att ställa krav på den 

kommunala räddningstjänsten vad gäller utredning av förekomst av PFAS från 
den kommunala brandövningsplatsen. Nämndens inriktning är att 
utredningar/undersökningar kommer att genomföras under hösten 2018 till våren 
2019.  

Resultat från det arbetet kommer att delges Försvarsmakten och 
Försvarsinspektören. 

Bedömning 
Miljö- och byggnämnden kan konstatera att PFAS-föroreningar har påträffats i 
området och ställer sig frågandes till varför inte den informationen har lämnats till 
Bodens kommun tidigare. Rapporten ”Översiktlig miljöteknisk markundersökning 
avseende PFAS vid två brandövningsplatser vid f.d. Bodens helikopterbas” är första 
arbetsutkastet daterat till 2016-12-05, men det var först inför möte den 1 mars 2018 
som Bodens kommun fick ta del av resultat av undersökningen.  

Eftersom det förorenade området är ett resultat av Försvarsmaktens verksamhet, är 
det Försvarsmakten som är ansvarig för utredningar och således Försvarinspektören 
som är tillsynsmyndighet. Försvarsinspektören kan dock inte utöva tillsyn över civila 
verksamheter, lika lite som miljö- och byggnämnden kan utöva tillsyn över 
Försvarsmakten. Detta kan medföra en otydlighet i vem som har tillsynsansvaret vid 
ex. föroreningsspridning orsakad av ev. civila åtgärder i områden som är förorenade 
till följd av Försvarsmaktens verksamhet. Miljö- och byggnämnden anser därför att 
tillsynsansvaret måste redas ut och fastställas.  

Avsikten med förvärvet av f.d. Boden helikopterbas var att utveckla området till ett 
civilt nyttjade. Exploateringar inom området har skett under årens lopp och även nya 
exploateringar kommer att ske inom närtid. Dessa exploateringar har inneburit, och 
innebär, uppförande av byggnader och infrastruktur både i och ovan mark. Av 
resultatrapporten framgår att Försvarsmakten avser att genomföra en förnyad 
miljöteknisk markundersökning för att skapa en bättre förståelse för grundvattnets 
flödesriktning samt förekomsten av ev. ännu ej upptäckta källzoner av PFAS-
föroreningar inom området. Miljö- och byggnämnden anser att en förnyad 
miljöteknisk markundersökning ska syfta till att lokalisera och avgränsa samt 
klargöra risken för föroreningsspridning av PFAS-föroreningar inom och eventuellt 
ut från området vid f.d. Boden helikopterbas. Med tanke på den mycket stora vikt 
områdets fortsatta utveckling har anser miljö- och byggnämnden att det är viktigt att 
Försvarsmakten prioriterar det fortsatta utrednings-/undersökningsarbetet och att 
Försvarsinspektören ställer krav på när utredningar/undersökningar ska påbörjas och 
vara genomförda.  
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Forts § 51 
Miljö- och byggnämnden anser att utrednings-/undersökningsarbetet ska påbörjas 
under hösten 2018 och vara slutrapporterat under första halvåret 2019. Innan det är 
klarlagt var och i vilken omfattning PFAS-föroreningar förekommer i området går 
det inte att ställa generella krav på försiktighetsmått, utan lämpliga försiktighetsmått 
måste tas fram för varje specifikt fall.  

Miljö- och byggnämnden förutsätter även att en fortsatt utredning/undersökning av 
föroreningssituationen föregås av en provtagningsplan. Bodens kommun har mycket 
god kunskap om genomförda och kommande exploateringar samt områdets historik 
sedan förvärvet år 2006. Denna vetskap anser miljö- och byggnämnden vara en 
grundförutsättning för att kunna ta fram en väl anpassad provtagningsplan för att 
kunna utreda föroreningssituationen med avseende på PFAS. Bodens kommun har 
även en mycket bra relation med nya fastighetsägare och exploatörer inom området. 
För att upprätthålla denna relation är Bodens kommun villig att bistå Försvarsmakten 
med hjälp med kontakt med aktörer inom området för exempelvis tillträde till 
numera försålda fastigheter, en förutsättning för detta är dock att Bodens kommun 
får ta del av Försvarsmaktens kommande utrednings-/undersökningsarbete. Miljö- 
och byggnämnden förutsätter att Bodens kommun får yttra sig över provtagningsplan 
för kommande utredningar/undersökningar samt att Bodens kommun löpande får ta 
del av resultat från dessa. Att Bodens kommun får yttra sig över provtagningsplan 
för kommande undersökningar/utredningar och även löpande får ta del av resultat 
från dessa är en förutsättning för att miljö- och byggnämnden ska kunna utöva sin 
tillsyn gentemot civila aktörer som kan tänkas vara eller bli påverkade av 
föroreningar men som också kan komma att påverka föroreningsspridningen eller 
förutsättningar för ev. kommande efterhandlingsåtgärder.  

Försvarsmakten framför i resultatrapporten att de förutsätter att Bodens kommun 
genomför provtagningar på den kommunala brandövningsplatsen för att säkerställa 
att PFAS inte förekommer där och att ingen spridning av föroreningar sker inom mot 
basområdet. Vidare önskar Försvarsmakten att de får ta del av resultaten för 
utredningen. Bodens kommun/samhällsbyggnadskontoret har redan påbörjat 
samverkan med den kommunala räddningstjänsten avseende PFAS-föroreningar vid 
den kommunala brandövningsplatsen. Miljö- och byggnämnden kommer även under 
hösten 2018 att ha möte med räddningstjänsten och nämndens inriktning är att 
utredningar/undersökningar kommer att genomföras under hösten 2018 till våren 
2019. Självklart kommer resultat från den undersökningen att delges Försvarsmakten 
och Försvarsinspektören om så önskas. 

Slutligen vill miljö- och byggnämnden framföra att det är viktigt med bra dialog och 
samverkan samt öppenhet mellan Försvarsmakten, Försvarsinspektören och Bodens 
kommun samt miljö- och byggnämnden för att komma vidare i arbetet med PFAS-
föroreningar vid f.d. Boden helikopterbas. 
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Forts § 51 

Beskrivning av ärendet 
Försvarsmakten genomför en rikstäckande undersökning för att kartlägga eventuella 
föroreningar av PFAS i anslutning till de verksamhetsplatser som nyttjats av 
Försvarsmakten. Under 2016 har NIRAS på uppdrag av Försvarsmakten genomfört 
en miljöteknisk markundersökning vid f.d. Boden helikopterbas, Bodens kommun.  

Försvarsinspektören för hälsa och miljö lämnade den 5 juni 2018 över 
resultatrapporten för provtagningen för yttrande till Bodens kommun. Den 29 juni 
2018 inkom Försvarsmakten med en rättelse och ersättningsskrivelse i ärendet till 
Försvarsinspektören, varpå Försvarsinspektören översände det nya underlaget till 
Bodens kommun för yttrande. Bodens kommun har, efter begäran av miljö- och 
byggnämnden, fått förläng remisstid och remissvar ska vara Försvarsinspektören till 
handa senast 13 september 2018.  

Försvarsinspektören önskar särskilt synpunkter avseende på om ytterligare 
undersökningar behöver genomföras och om krav på särskilda försiktighetsmått 
behöver ställas med anledning av undersökningen och i så fall vilka. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-09-04 
Översiktlig miljöteknisk markundersökning avseende PFAS vid två brandövnings-
platser vid f.d. Bodens helikopterbas, dat. 2018-05-21 
Resultatrapport PFAS f.d. Bodens helikopterbas, dat. 2018-06-20 
Remiss PFAS f.d. Bodens helikopterbas, Bodens kommun, dat. 2018-07-05 

 

 

För kännedom 
Försvarsinspektören, exp-fihm@mil.se  
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 52 Sävast 17:4, Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
återvinningsstation  
MB 2018-1529 

Beslut 
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. 

Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 § PBL. 

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

Avgift 
Avgiften för bygglovet är 5 668 kronor (i enlighet med taxa fastställd av KF). 
Faktura skickas separat. 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen  
Överklagan skickas till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden, 
och ska vara inlämnad till nämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av 
beslutet. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla era kontaktuppgifter 
(postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet 
ska ändras och varför. 

Beskrivning av ärendet 
Bodens kommun, tekniska förvaltningen har ansökt om bygglov för att uppföra en 
återvinningsstation på Sävast 17:4. 
Fastigheten omfattas av detaljplan 2582-P12/4 laga kraft vunnen den 23 februari 
2012. Planbestämmelse E, n1 = Tekniska anläggningar. Träd får inte fällas. 

Ansökan följer gällande detaljplan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-08-27 
Situationsplan, datum 2018-08-22 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Post- och inrikestidningar, PoIT 
Samhällsbyggnadskontoret 

Meddelas 
Berörda grannar 
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§ 53 Sävast xx:xxx, Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
bostadshus med garage 
MB 2018-6 

Beslut 
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL. 

Åtgärden får inte påbörjas innan ett startbesked har utfärdats av miljö- och 
byggnämnden (10 kap. 3 § 1 PBL). 

Kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

Avgift 
Avgiften för lovet är 3 579 kronor (i enlighet med taxa fastställd av KF).  
Fakturan skickas separat. 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen  
Överklagan skickas till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden, 
och ska vara inlämnad till nämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av 
beslutet. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla era kontaktuppgifter 
(postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet 
ska ändras och varför. 

Beskrivning av ärendet 
Xxx xxxx har lämnat in en ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage på 
fastigheten Sävast xxx:xxx. 

Fastigheten omfattas av detaljplan 25-P 75/1 laga kraft vunnen den 19 december 
1974. Planbestämmelse BFI = Fristående bostäder i ett plan. Största tillåtna 
sammanlagda byggnadsarean är 200 m2 per tomt.  

Bygglovansökan avviker från gällande detaljplan genom att den tillåtna 
sammanlagda byggnadsarean avses att överskridas med ca 7,5 % (ca 15 m2) samt att 
delar av byggnaden avses att uppföras på punktprickad mark.  

Med anledning av avvikelsen har berörda sakägare beretts möjlighet att yttra sig.  

Avvikelserna har enligt 9 kap. 31 b § PBL bedömts som en liten avvikelse från 
gällande detaljplan och som är förenliga med planens syfte varmed bygglov kan ges. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-08-27 
Situationsplan, planritning och fasadritning ankomstdatum 2017-11-29 
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Forts § 53 
 

För kännedom 
Xxxxx 
Post- och inrikestidningar, PoIT 
Samhällsbyggnadskontoret 
Berörda sakägare 
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§ 54 Serveringstillstånd; Erinran Tree Hotel Harads 
MB 2018-1460 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden meddelar enligt 9 kap 17 § Alkohollagen (2010:1622) Tree 
hotel, 556456-5082, Edeforsvägen 2A, 960 24 Harads en erinran eftersom 
serveringsansvarig person saknades vid tillsyn enligt alkohollagen. 

Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Luleå 
Överklagan skickas till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden, 
och ska vara inlämnad till nämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av 
beslutet. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla era kontaktuppgifter 
(postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet 
ska ändras och varför. 

Lagrum 

Bestämmelserna om serveringsansvarig och påföljder till innehavare av 
serveringstillstånd finns i 8 kap 18 § och i 9 kap 17 § Alkohollagen. 
Enligt 8 kap 18 § Alkohollagen ska tillståndshavaren eller av denne utsedd 
serveringsansvarig person ha tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela 
serveringstiden. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig 
för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i 
övrigt. Tillståndshavaren skall till kommunen anmäla den eller de personer som har 
utsetts att ansvara för serveringen av alkoholdrycker (anmälan är avgiftsfri). 

Innebörden av bestämmelsen om serveringsansvar är att alkoholservering inte får ske 
om inte tillståndshavaren eller av denna utsedd och till kommunen anmäld 
serveringsansvarig person finns närvarande på serveringsstället (prop. 1994/95:89 
s72). 

Om servering ändå bedrivs eller den serveringsansvarige som finns på 
serveringsstället av något skäl kan anses vara olämplig för uppgiften kan sanktioner 
vidtas mot tillståndshavaren. 

Bedömning/Motivering 
Servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. I alkohollagen ställs 
höga krav vid serveringen av alkoholdrycker. Bolaget har brustit i sina åtagande 
genom att vid tillfället för tillsyn sakna serveringsansvarig person på plats. 

Miljö och byggnämnden bedömer att påföljden bör stanna vid en erinran eftersom 
bolaget Tree hotel AB i anslutning till påpekande av tillsynsmyndigheten anmält 
Maja Pekkari som serveringsansvarig. 
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Forts § 54 

Beskrivning av ärendet 
Den 25 maj 2018 gjordes en oanmäld tillsyn enligt alkohollagen på Tree Hotel i 
Harads. Vid tillsynstillfället saknades serveringsansvarig person. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-08-30 
Inspektionsrapport 2018-05-25 
Yttrande från verksamhetsutövaren 2018-08-27 

 

För kännedom 
Tree Hotel AB, Edeforsvägen 2A, 960 24 Harads 
Länsstyrelsen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 55 SBK rapport september 
 

Beslut 
SBK-rapporten med bilagor läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för september.  

Rapporten ger en översikt av aktuella ärenden och nyheter inom miljöbalkens, 
alkohollagens och plan- och bygglagens områden. Rapporten ger även en översikt av 
vad som är på gång inom mark och exploateringsverksamheten samt aktuella 
detaljplaner och nämndens ekonomi.  

Till rapporten bifogas månadsvis uppföljning över mål och nyckeltal enligt fastställd 
verksamhetsplan. 
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§ 56 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisade delegationsbeslut för perioden 2018-06-11—2018-09-02 godkänns. 

Beskrivning av ärendet  
Beslut fattade på delegation ska anmälas till nämnden vid nästföljande sammanträde. 

Anmälan får ske genom delegationslista alternativt genom kopia av beslutet. 
I anmälan ska det framgå vem som fattat beslutet, när beslutet fattades, vad beslutet 
avser och vilket lagrum beslutet hänvisar till. 

Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med sin delegationsrätt och under vissa 
förutsättningar lämnat tillstånd/godkännanden, beviljat respektive avslagit 
ansökningar och lämnat yttranden inom bland annat följande verksamheter: 

- Miljötillsyn 

- Livsmedelskontroll 

- Serveringstillstånd 

- Yttranden och tillstånd 

- Bygglov 
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§ 57 Meddelanden och delgivningar 

Beslut 
Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna. 

Beslut från andra myndigheter 
• Kf-beslut Strategiska planen 2019-2022 (KS 2018-419) 

• Lst; Vattenverksamhet Unbyn 8:24 och 1:25 (MB 2018-1879) 

• Lst avslår överklagan utsläpp farliga ämnen Harads S:3, (MB 2018-1419) 

• Lst avslår överklagan förbud och avgift enskilt avlopp xxx  
(MB 2018-1358) 

• Lst; Tillstånd ny byggnad Boden 57:40 A8-området (MB 2018-1371) 

• Lst; Överprövar inte strandskyddsdispens Harads 5:xx (MB 2018-1507) 

• Lst; Överprövar inte strandskyddsdispens Heden 2:xx (MB 2018-1566) 

• Lst; Överprövar inte strandskyddsdispens Heden 7:xx (MB 2018-1818) 

• Polisen; Tillstånd motorcrosstävling sept (MB 2018-2012) 

Inkomna överklagningar 

• Tillsynsavgift enskilt avlopp xxx (MB 2018-405) 

• Tillsynsavgift nedskräpning xxx (MB 2018-115) 

• Förbud avlopp och tillsynsavgift xxx (MB 2018-1358) 

• Riskklassning och årlig avgift livsmedelskontroll Sörbyn-Sundsnäs hembygdsförening  
(2018-1930) 

• Föreläggande att lämna uppgifter ang utsläpp farliga ämnen Harads S:3 (MB 2018-1419) 

Inspektioner 

• Skrotbilar pastorsexp parkering Harads (MB 2018-1592) 

• Nedskräpning, div hushållsavfall Degerberget (MB 2018-1592) 

Övrigt 

• Anmälan om misstanke om miljöbrott, utbränt fordon Hedenbasen (MB 2018-1740) 

• Anmälan om misstanke om miljöbrott, utbränt fordon Mjösjöfortet (MB 2018-1808) 

• Anmälan om misstanke om miljöbrott, utbränt fordon Pagla (MB 2018-1716) 

• Anmälan om misstanke om miljöbrott, utbränt fordon Pagla (MB 2018-1741) 

• Anmälan om misstanke om miljöbrott, övergiven husvagn Aldersjön (MB 2018-1742) 
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Forts § 57 
 
Övrigt 

• Mötesanteckningar Vattengruppen nr 3 (MB 2018-735) 

• Reviderad delegatförteckning (2018-1733) 

• Yttrande till MMD över överklagan om vite för nedskräpad fastighet xxx  
(MB 2018-115) 
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