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§ 90 Information och rapporter 
 
Förutom information om dagens ärenden lämnades följande informationer på 
sammanträdet 

• Överläggning med kommunens revisorer (KS 2015-752) 

• Information om arbetet med Översiktsplan (KS 2016-292)  

• Information om projektet Centrum för alla (KS 2016-124) 

• Granskning detaljplan Enen 1 m.fl. (KS 2016-198) 

• Granskning nr 3 detaljplan Svartbjörsbyn 1:3, m.fl. Holmen (KS 2016-042) 
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§ 91 Verksamhetsplan samt internkontrollplan 2017-2019 
2016-469-012 

Beslut 
Miljö och byggnämnden godkänner verksamhetsplan samt interkontrollplan 
för 2017-2019 och överlämnar planerna till fullmäktige för antagande. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö och byggnämnden budgetram för åren 2017-2019 uppgår till 667 tkr,  
662 tkr respektive 662 tkr. 

Internkontrollplan 2017 
Varje nämnd ska ta fram en intern kontrollplan som innehåller 
kontrollmoment, kontrollansvar, metod och tidplan för rapportering av både 
obligatoriska och egna kontrollområden. Planen ska ingå som en bilaga till 
verksamhetsplanen.  

Fullmäktige har fastställt fyra gemensamma kontrollområden. 

Förutom det gemensamma kontrollområdet ”Attester” har Miljö- och 
byggnämnden valt två egna kontrollområden kring hantering av ärenden.  

Miljö- och byggnämnden berörs inte av kontrollområdet ”Avtal och 
upphandling”, då detta hanteras av kommunledningsförvaltningen. 
Kontrollområdena ”Externfinansierade projekt” och ”Uppföljning av 
statsbidrag”, finns inte heller med i miljö- och byggnämnden 
internkontrollplan då de inte är aktuella. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-28 
Förslag till verksamhetsplan samt intern kontrollplan 2017-2019 

 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 

För kännedom 
Ekonomikontoret 
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§ 92 Justering av taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 
2014-1056-406 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslag 

till justering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
(1998:808) område. 

2. Ändringarna av taxan gäller från och med 2017-01-01. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 § 131 om taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område, taxan justerades senast 2015-12-21 § 188.  

Taxan består av fyra delar, dels taxetexterna samt taxebilagor 1-3.  

Förslaget innebär justering med ett tillägg i taxebilaga 1 enligt följande: 

− Miljöfarlig verksamhet enl. kap. 9 miljöbalken; Ett tillägg om avgift 
vid handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt 28 § 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Lagrum 
Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet finns i 
miljöbalken i 27 kap. 1 § första stycket. 

Motivering 
Enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det 
förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta en 
avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller 
vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning enligt 10 kap 
miljöbalken. I nuvarande taxebilaga 1 saknas uppgift om avgift för 
handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt 28 § förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Miljö- och byggnämnden utövar tillsyn över ett antal förorenade områden 
där avhjälpandeåtgärder är och kan komma vara aktuella att vidta. Av denna 
anledning bör en justering i taxebilaga 1 kapitel Miljöfarlig verksamhet enl. 
kap. 9 miljöbalken i form av ett tillägg ske så att det framgår att avgift tas ut 
i samband med handläggningen av anmälan enligt 28 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

Eftersom avhjälpandeåtgärder är beroende på komplexiteten av respektive 
förorenat området föreslås att för handläggning av anmälan ta ut timavgift.  



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
6(38) 

Sammanträdesdatum 
2016-11-08 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

Forts § 92 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-21 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 93 Justering av plan- och bygglovtaxa 
2016-374 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslag 

till justering av plan- och bygglovtaxa. 

2. Ändringarna av taxan gäller från och med 2017-01-01. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde gällande plan- och bygglovstaxa 2011-04-11,  
§ 27. Taxan justerades av kommunfullmäktige 2011-12-19 § 176, avseende 
strandskyddsdispens, bygglov för skyltar samt rivningslov för mindre 
byggnader. Under hösten 2012 genomfördes en upphandling av mättjänster, 
fullmäktige justerade med anledning av detta taxan 2013-02-18, § 16. 

Med anledning av förändringar i plan- och bygglagen, de så kallade 
”Attefallåtgärderna” samt att mättjänster i huvudsak utförs i egen regi har en 
översyn av delar av taxan genomförts.  

Förslag till justeringen avser taxa för så kallade ”Attefallåtgärder”, 
inglasningar av uterum och utstakning av byggnader och andra anläggningar 
i samband med bygglovprövning respektive startbesked. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-14  

 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 94 Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter 
2016-1381-406 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar taxa för 

offentlig kontroll av animaliska biprodukter. 

2. Taxan gäller från och med 2017-01-01. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden utövar tillsyn enligt lag (2006:805) om foder och 
animaliska biprodukter men kan inte ta ut avgift för den tillsyn som görs på 
andra företag än livsmedelsföretag då taxa för detta saknas. 

Kravet från centrala myndigheter på att kommunerna ska utöva kontroll av 
animaliska biprodukter ökar för varje år. Krav finns också på rapportering av 
utförd tillsyn till Jordbruksverket. Eftersom arbetsinsatserna ökar finns ett 
behov av en taxa inom detta område. 

Denna taxa har en tydlig koppling mot miljöbalken. En gemensam 
tillsynsinsats enligt flera lagstiftningar vid samma tillfälle kan därför komma 
att medföra en lägre avgift för verksamhetsutövare. 

Lagrum 
Enligt förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder 
och animaliska biprodukter ges kommunen rätt att ta ut avgifter för offentlig 
kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter. 

Motivering 
Animaliskt avfall är många gånger anledningen till att smitta sprids mellan 
länder och orsakar sjukdomar hos djur och människor. För att detta inte ska 
ske ställs krav på hur man handskas med animaliskt avfall. EU har därför 
bestämt att detta är ett område som är viktigt och ställer därför krav på 
kontroll. 

De som berörs av denna taxa är i första hand de som handskas med 
animaliska rester. Det kan handla om att gräva ner animaliskt avfall eller att 
på annat fall göra sig kvitt animaliskt avfall. Denna lag omfattar inte 
animaliska rester från vilda djur. 

Lagen om foder och animaliska biprodukter omfattar även animaliska rester i 
butiker och restauranger. I denna taxa görs ett undantag för dessa objekt då 
denna hantering har en mycket stark koppling till livsmedelstillsynen. 
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Forts § 94 
Avgifter enligt denna lagstiftning har därför delats upp så att den del som 
Livsmedelsverket ger vägledning för ligger under livsmedelstaxan medan 
den del som Jordbruksverket ger vägledning för ligger i denna taxa.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-10 
Förslag till ny taxa 

 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 95 Boden 2:124, Föreläggande om nytt kontrollprogram 
för gång- och cykelväg längst Rv 97, Boden-Vittjärv, 
Trafikverket 
2008-740-427 

Beslut 
1. Kontrollprogrammet för gång- och cykelvägen mellan Boden och 

Vittjärv avslutas. 

2. Trafikverket föreläggs att senast 2016-12-15 inkomma med förslag till 
nytt kontrollprogram för gång- och cykelvägen Boden-Vittjärv.  

Lagstöd 
Beslutet är taget med stöd av 26 kap. 9, 21 §§ miljöbalken (1998:808) 

Motivering/bedömning 
Trafikverket har skickat in både en sammanställning och utvärdering av 
analysresultaten samt gjort en bedömning om omgivningspåverkan till följd 
av att slaggrus har använts i vägkonstruktionen.  

Miljö- och byggnämnden konstaterar att kontrollprogrammet enligt gällande 
beslut inte uppfylls. Det finns ett syfte med att nämnden fastställt 
kontrollprogrammet och poängterar vikten av att beslut ska följas. Miljö- och 
byggnämnden betonar att det är Trafikverkets ansvar att se till att 
kontrollprogrammet följs och nämnden borde blivit informerad om att 
provtagningar upphört.  

Miljö- och byggnämnden håller med Trafikverket om att det inte går att 
bedöma om förhöjda halter av vissa parametrar nedströms kommer från 
slaggruset, vägtrafiken eller eventuella sulfidjordar i området.  

Nämnden kan heller inte utesluta att slaggruset kan ha en negativ påverkan 
på zink, aluminium, nickel och kromhalten nedströms GC-vägen, men 
framför samtidigt att påverkan från fordonstrafik är relevant att beakta.  

Nämnden kan även konstatera att vissa av provtagningarna nedströms för 
koppar är högre i förhållande till provtagningen uppströms.  

Nämnden framför att referensprovet för grundvattenröret GW0802 samt 
ytvattenröret YV0804 är lokaliserat på ett ställe som inte är representativt 
som referenspunkt för undersökningsområdet. Provtagning från ytterligare 
ett grundvattenrör samt provtagning på ytvatten utanför området, nedströms 
(söder om RV97) borde ha genomförts då det råder stor osäkerhet om de 
hörhöjda halterna av vissa metaller kommer från vägtrafiken eller från 
slaggruset.  
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Forts § 95 
Från kontrollprogrammet framgår bland annat att Trafikverket, årligen ska 
lämna rapporter och redovisningar av resultaten till miljö- och 
byggnämnden. Denna rapportering har inte skett. Om årliga rapporter och 
redovisningar inkommit till nämnden hade Trafikverket tidigare kunna dra 
slutsatsen att det inte går att härleda de förhöjda halterna av metaller 
nedströms från vägtrafiken eller från slaggruset på grund av bristfällig 
referenspunkt.  

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2006-10-24 Vägverkets anmälan om att 
nyttja slaggrus (homogeniserad och stabiliserad bottenaska från 
avfallsförbränning) som förstärkningslager vid anläggning av en gång- och 
cykelväg utmed väg 97 mellan Boden och Vittjärv. Av nämndens beslut 
framgår att utlakningen av föroreningar från vägsträckan bör ske via årliga 
provtagningar som följs upp av en samlad utvärdering.  

Det är Vägverket (nuvarande Trafikverket), i egenskap av väghållare som 
ansvarar för miljökontrollen av vägsträckan. Vägverket lämnade 2007-09-06 
in ett förslag till kontrollprogram och miljö- och byggnämnden fastställde 
kontrollprogrammet 2007-12-04 § 85.  

Av det fastställda kontrollprogrammet framfår att provtagning av 
grundvatten ska ske i tre provpunkter längs sträckan, prov på ytvatten ska tas 
i två punkter varav den ena utgör referenspunkt. Provtagningen ska enligt 
kontrollprogrammet ske två gånger per år (höst och vår) under 5 år och 
därefter vart 5:e år under en 30 års period. Vägverket ska årligen enligt 
beslut lämna rapporter och redovisningar av resultaten till miljö- och 
byggnämnden.  

Eftersom ingen sammanställning eller utvärdering över genomförda 
provtagningar har delgivits nämnden skickas en påminnelse till Trafikverket 
2015-09-07. Nämnden begärde även en redogörelse om provtagningar inte 
skett enligt kontrollprogram. 
Ovanstående uppgifter skulle vara miljö- och byggnämnden tillhanda senast 
2015-11-06. Trafikverket lämnar in sin redovisning 2016-08-23. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-26 inkl bilagor 
Rapport från Sweco 2016-08-23 
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Forts § 95 
 

För genomförande 
Trafikverket, Anders Karlsson, Box 809, 971 25 Luleå  
 

För kännedom 
Nordmark Miljö AB, Sture Nordmark, Brändkläppsvägen 2, 961 42 Boden 
Sweco Environment AB, Västra Varvsgatan 11, 972 36 Luleå, Dmytro Siergieiev 
BEAB, Slipvägen 7, 961 38 Boden 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 96 Svartlå x:xx; Ansökan om utdömande av vite, 
uppstädning på tomten 
2012-763-451 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden hemställer hos Mark- och miljödomstolen om 
prövning och utdömande av vite enligt miljö- och byggnämndens beslut 
2015-11-10 § 91.  

Vitesbeloppet uppgår till 10 000 kr för den del som avser maskiner, redskap, 
verktyg och övrigt avfall och 10 000 för den del som avser bortforsling av 
fordon. Sammanlagt uppgår vitet till totalt 20 000 kr. Det finns inget skäl att 
jämka vitesbeloppet. 

Delgivning 
Miljö- och byggnämndens beslut 2015-11-10 § 91 med vitesföreläggande 
har delgivits Xxxxx. Beslutet har vunnit laga kraft  

Bedömning/Motivering 
Miljö- och byggnämnden kunde vid inspektion 6 september 2016 konstatera 
att förhållanden på på tomten är i det närmsta de samma som vid de 
föregående inspektionerna utan några väsentligare skillnader och 
förändringar. Vissa fordon har flyttats och fått ny uppställningsplats, i övrigt 
återfinns de uttjänta fordonen, fordon med körförbud samt maskiner, 
redskap, verktyg och övrigt avfall i samma omfattning som vid tidigare 
inspektioner. Föreläggande vid vite från miljö- och byggnämnden daterat 
2015-11-10 91§ har inte åtgärdats. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har sedan 2012 mottagit flera klagomål om en 
nedskräpad tomt intill riksväg 97 norr om Svartlå på fastigheten Svartlå x:xx. 
Inspektioner har genomförts 24 augusti 2012, 7 augusti 2013, 5 augusti 
2014, 25 maj 2015, 24 september 2015 och senast 6 september 2016. Miljö- 
och byggnämnden förelade i beslut daterat 2015-11-10 § 90 (uppstädning av 
skogskanten) och 2015-l l-10 § 91 (uppstädning av tomten) Xxxxx, Boden 
vid vite att om uppstädning på fastigheten Svartlå x:xx.  

Vid inspektionen den 6 september 2016 kunde nämnden konstatera att ingen 
uppstädning av fastigheten har skett, vare sig vid skogskanten eller på 
tomten, och förhållandena är i det närmsta de samma som vid föregående 
inspektioner. 
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Forts § 96 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-26 
Mottagningsbevis dat. 2016-05-18 
Inspektionsrapport, inkl. fotobilaga, dat. 2016-09-15 
Miljö- och byggnämndens beslut 2015-11-10 § 91 

 

För kännedom 
Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt (mmd.umea@dom.se) 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 97 Svartlå x:xx; Ansökan om utdömande av vite, 
uppstädning vid skogskanten 
2012-763-451 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden hemställer hos Mark- och miljödomstolen om 
prövning och utdömande av vite enligt miljö- och byggnämndens beslut 
2015-11-10 § 90.  

Vitesbeloppet uppgår till 10 000 kr för den del som avser uppstädning av 
höbalar och vitvaror (kylar, frysar, spisar, ugnar och datorer, dvs elavfall) 
och 10 000 för den del som avser bortforsling av fordonet med regnr  
xxx xxx. Sammanlagt uppgår vitet till totalt 20 000 kr. Det finns inget skäl 
att jämka vitesbeloppet. 

Delgivning 
Miljö- och byggnämndens beslut 2015-11-10 § 90 med vitesföreläggande 
har delgivits Xxxxx. Beslutet har vunnit laga kraft  

Motivering/bedömning 
Miljö- och byggnämnden kunde vid inspektion 6 september 2016 konstatera 
att förhållanden vid skogskanten är i närmsta de samma som vid föregående 
inspektioner varför nämnden bedömer att ingen uppstädning med avseende 
på höbalar och vitvaror (kylar, frysar, spisar, ugnar och datorer, dvs elavfall) 
eller bortforsling av fordonet med registreringsnummer xxx xxx har skett.  

Föreläggande vid vite från miljö- och byggnämnden daterat 2015-11-10 90§ 
har inte åtgärdats. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har sedan 2012 mottagit flera klagomål om en 
nedskräpad tomt intill riksväg 97 norr om Svartlå på fastigheten Svartlå x:xx. 
Inspektioner har genomförts 24 augusti 2012, 7 augusti 2013, 5 augusti 
2014, 25 maj 2015, 24 september 2015 och senast 6 september 2016. Miljö- 
och byggnämnden förelade i beslut daterat 2015-11-10 § 90 (uppstädning av 
skogskanten) och 2015-l l-10 § 91 (uppstädning av tomten) Xxxxx xxxxx, 
Boden vid vite att om uppstädning på fastigheten Svartlå x:xx.  

Vid inspektionen den 6 september 2016 kunde nämnden konstatera att ingen 
uppstädning av fastigheten har skett, vare sig vid skogskanten eller på 
tomten, och förhållandena är i det närmsta de samma som vid föregående 
inspektioner. 
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Forts § 97 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-26 
Mottagningsbevis 2016-05-18  
Inspektionsrapport, inkl. fotobilaga 2016-09-15 
Miljö- och byggnämndens beslut 2015-11-10 § 90 
 

För kännedom 
Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt (mmd.umea@dom.se) 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 98 Svartbjörsbyn 2:53, Brändkläppens avfallsanläggning; 
Föreläggande att ansöka om undantag från kraven i  
22 § deponeringsförordningen  
2016-835-427 

Beslut 
Tekniska förvaltningen, orgnr 212000-2767, 961 86 Boden, föreläggs att 
senast 2016-12-31 ansöka om undantag från kraven i 22 § förordningen 
(2001:512) om deponering av avfall för befintlig deponi på Brändkläppens 
avfallsanläggning på Svartbjörsbyn 2:53. 

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. 

Jäv 
Gösta Eriksson (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Lagstöd 
Beslutet är taget med stöd av 26 kap. 9, 21 §§ miljöbalken (1998:808) och 
med hänvisning till förordning (2001: 512) om deponering av avfall. 

Förordningen (2001:512) om deponering av avfall trädde i kraft år 2002. I 
förordningen ställs krav på hur en deponi ska vara uppbyggd bl.a. vad gäller 
ett 0,5 m mäktigt dräneringslager ovan på en bottentätning (§ 22) samt krav 
på geologisk barriär. För befintliga deponier som var i drift när förordningen 
började gälla skulle en anpassningsplan tas fram.  

Enligt 24 § deponeringsförordningen får en tillståndsmyndighet medge 
avsteg från förordningens krav i 19-22 §, om det kan ske utan risk för skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Motivering/bedömning 
Brändkläppens avfallsanläggning har tillstånd för deponering och hantering 
av avfall enligt Länsstyrelsens beslut dat. 2011-07-08. Tillståndet medger 
deponering av högst 20 000 ton icke farligt avfall per år i befintlig deponi 
(etapp C).  

Befintlig deponi på Brändkläppens avfallsanläggning anlades år 1991, dvs 
innan förordningen om deponering av avfall trädde i kraft, varvid 
anpassningsplan för deponin togs fram år 2002.  
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Forts § 98 
Av anpassningsplanen framgår, så vitt miljö- och byggnämnden kan se, inte 
att deponin uppfyller kraven enligt 22 § deponeringsförordningen och inte 
heller vilka åtgärder som ska vidtas för att befintlig deponi ska uppfylla 
kraven, utan endast att deponering inte kommer att ske efter år 2008 i 
befintlig deponi (etapp C) (i avsnitt 6 Framtida deponeringsverksamhet). 
Vidare framgår det av anpassningsplanen att deponeringsplan och 
avslutningsplan skulle tas fram för etapp C under år 2006 (i avsnitt 21 
Sammanfattning av åtgärder och i avsnitt 22 Tidplan). 

Brändkläppens avfallsanläggning är tillståndsprövad av Länsstyrelsen i 
Norrbottens län två gånger sedan deponeringsförordningen började gälla, 
2004 och 2011. Miljö- och byggnämnden kan inte se att tekniska 
förvaltningen i någon av dessa tillståndansökningar yrkade på undantag från 
kraven i 22 § deponeringsförordningen för befintlig deponi, varvid nämnden 
ifrågasätter om och hur frågan prövades i samband med ansökan om 
tillstånd. Det framgår inte heller av samrådsredogörelserna i respektive 
tillståndsansökan hur frågan om kraven enligt 22 § skulle redogöras eller 
beaktas i ansökan. Vidare kan miljö- och byggnämnden inte se att det i 
övrigt framgår av ansökningshandlingarna hur befintlig deponi uppfyller 
kraven enligt 22 §, inte mer än vad det som framgår av anpassningsplanen 
(bilaga till ansökan 2004) att ”under övriga ytor finns ett 1-3 m tjockt lager 
av lera på vilket ett dräneringssystem byggts upp” (avsnitt 11.3.1).  

Tekniska förvaltningen framför i sin redovisning att de anser att befintlig 
deponi uppfyller funktionskravet att lakvatten inte läcker med mer än 
50 l/m2,år och har redogjort för beräkningar av läckaget från bottentätning 
baserat på uppgiften att marklagret under befintlig deponi utgörs av lera med 
en mäktighet av 2-3 m. Vidare anger tekniska förvaltningen att i och med att 
funktionskravet uppfylls behöver deponibotten inte kompletteras med ett 
heltäckande dränerande skikt om 0,5 m. Miljö- och byggnämnden anser att 
det mycket väl kan vara så att deponibotten uppfyller funktionskravet vad 
gäller genomsläpplighet. Så som 22 § är utformad ställs dock krav på att 
deponier under driftfasen ska, utöver bottentätning och uppsamlingssystem 
för lakvatten, vara försedda med ett dränerade materialskikt som minst är 
0,5 m tjockt. Kravet på ett 0,5 m tjockt dränerande materialskikt uppfylls 
inte, vilket även tekniska förvaltningen framför i sin redovisning.  

Nämnden även påtala att uppgiften om underliggande lerlager med 
mäktigheten 2-3 m vid befintlig deponi har redovisats i anpassningsplanens 
avsnitt om geologisk barriär (avsnitt 11.2), vilket nämnden uppfattar det som 
om att lerlagret räknas tillhöra den geologiska barriären och inte 
bottentätningen. Om samma lerlager ingår i både den geologiska barriären 
och i bottentätningen ska det framgå hur stor del som tillhör bottentätningen 
resp. geologiska barriären.  
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Forts § 98 
Detta innebär att hela lerlagret inte kan tillgodräknas i bottentätningen utan 
att få följdeffekter på om kravet på genomströmningstid genom geologisk 
barriär uppfylls eller ej. 

Miljö- och byggnämnden anser sammanfattningsvis att det vare sig är 
klarlagt att befintlig deponi uppfyller kravet enligt 22 § eller att frågan är 
prövad i och med de två tillståndsprövningarna, varför nämnden bedömer det 
som nödvändigt att tekniska förvaltningen ansöker om undantag från kraven 
i 22 § deponeringsförordningen för befintlig deponi. Sådan ansökan ska 
enligt 24 § deponeringsförordningen prövas av tillståndsmyndigheten, dvs 
Länsstyrelsen i Norrbottens län. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden förelade tekniska förvaltningen i beslut 2016-06-
21 § 49 att senast 30 september 2016 lämna in en skriftlig redovisning för 
hur kraven enligt 22 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall 
uppfylls för befintlig deponi.  

Tekniska förvaltningen har den 29 september 2016 inkommit med en 
redovisning av krav enligt deponeringsförordningen. Av redovisningen 
framgår att tekniska förvaltningen anser att 22 § deponeringsförordningen 
uppfylls med avseende på funktionskravet att lakvatten inte läcker med mer 
än 50 l/m2, år. Vidare framgår att naturlig lera utgör bottentätning och att det 
finns ett uppsamlingssystem för lakvatten, dock uppfylls inte kravet på 0,5 m 
dränerande materialskikt. Tekniska förvaltningen anser även att frågan måste 
anses prövad genom de tillståndsprövningar som ägde rum 2004 och 2011. 
Slutligen framför tekniska förvaltningen att de kommer för det fall 
tillsynsmyndigheten anser det nödvändligt, att ansöka om undantag från 
kraven i 22 § deponeringsförordningen för aktuell deponietapp. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-26  
MBN beslut 2016-06-21 § 49 
Tekniska förvaltningen, redovisning av krav enligt deponeringsförordningen, 2016-09-28 
Anpassningsplan Brändkläppens avfallsanläggning 
Tillstånd dat. 2004-12-06 
Tillstånd dat. 2011-07-08 (nu gällande tillstånd) 
 

 

För genomförande: Tekniska förvaltningen 
För kännedom: Länsstyrelsen och Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 99 Svartbjörsbyn 2:53, Brändkläppens avfallsanläggning; 
Föreläggande om plan för sluttäckning av avslutade 
deponiområden 
2016-1386-427 

Beslut 
Tekniska Förvaltningen, orgnr 212000-2767, 961 86 Boden, föreläggs att 
senast 2017-05-31 inkomma med en plan för sluttäckning av avslutade 
deponiområden vid Brändkläppens avfallsanläggning på Svartbjörsbyn 2:53.  

Sluttäckningsplanen ska, utöver plan för sluttäckning, även innehålla 
redogörelse för vilka deponiområden som redan är täckta respektive 
sluttäckta och hur dessa täckningar/sluttäckningar är uppbyggda samt om 
och hur de uppfyller funktionskraven på genomsläpplighet för sluttäckta 
deponier.  

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. 

Jäv 
Gösta Eriksson (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Lagstöd 
Beslutet är taget med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken med hänvisning till 
31 § förordning (2001:512) om deponering av avfall samt Naturvårdsverkets 
råd (NFS 2004:5 och NFS 2002:17) till 3-33§§ resp. 38-42 §§ förordningen 
(2001:512) om deponering av avfall. 

Motivering/bedömning 
Enligt deponeringsförordningen (2001:512) 31 § ska verksamhetsutövaren se till 
att en deponi som avslutas förses med en sluttäckning. Vidare ska sluttäckningen 
uppfylla funktionskravet på 5 l/m2,år för deponier för farligt avfall samt 50 l/m2, 
år för deponier för icke-farligt avfall. Av Naturvårdsverkets råd (NFS 2004:5 och 
NFS 2002:17) till 31 § deponeringsförordningen framgår att det bör med ”god 
framförhållning upprättas en plan för när och hur sluttäckning ska ske”.  
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Forts § 99 
Tekniska förvaltningen kunde vid inspektionsbesöket inte redovisa någon 
sluttäckningsplan. Miljö- och byggnämnden anser att en plan för 
sluttäckning är av vikt att det finns eftersom sluttäckning av deponier utgör 
en väsentlig del av en avfallsanläggnings verksamhet och att det i tid bör 
planeras för hur sluttäckning ska ske, för att bland annat säkerställa tillgång 
på material/massor till sluttäckningen.  

Miljö- och byggnämnden förelägger därför tekniska förvaltningen att senast 
till 31 maj 2017 inkomma med en plan för sluttäckning av avslutade 
deponiområden vid Brändkläppens avfallsanläggning. 

Det är oklart vilka gamla och avslutade deponiområden som är sluttäckta 
respektive täckta då tidigare dokumentation, både hos tekniska förvaltningen 
och miljö- och byggnämnden, är bristfällig. Tekniska förvaltningen har 
påbörjat arbetet med att utreda om/hur sluttäckning/täckning har skett på 
anläggningens gamla deponiområden. Miljö- och byggnämnden är positiv 
till det påbörjade arbetet med att reda ut frågan hur täckning/sluttäckning har 
skett, eftersom detta är ett underlag som är nödvändigt för att kunna ta fram 
en plan för sluttäckning. För att säkerställa att arbetet med utredningen 
prioriteras och slutförs förelägger miljö- och byggnämnden tekniska 
förvaltningen att sluttäckningsplanen även ska innehålla redogörelse för 
vilka deponiområden som redan är täckta resp. sluttäckta och hur dessa 
täckningar/sluttäckningar är uppbyggda samt om och hur de uppfyller 
funktionskraven på genomsläpplighet för sluttäckta deponier.  

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden genomförde 2016-09-26 ett inspektionsbesök vid 
Brändkläppens avfallsanläggning.  

Stora delar av Brändkläppens avfallsanläggning och dess verksamhetsytor är 
uppbyggda på gamla/avslutade deponiområden. Det råder viss oklarhet över 
vilka gamla deponiområden som är sluttäckta och vilka som endast har 
försett med täckning. Även miljö- och byggnämnden har bristfällig 
dokumentation om vilka områden som har försetts med sluttäckning 
respektive täckning.  

Vid inspektionsbesöket meddelade tekniska förvaltningen att de har påbörjat 
arbetet med att reda ut vilken täckning/sluttäckning som finns på områdets 
gamla och avslutade deponier. Detta är ett tidskrävande arbete, då 
provborrning förmodligen kommer att behöva utföras för att se vilken 
sluttäckning/täckning som finns i olika områdena. Tekniska förvaltningen 
har även börjat planera för sluttäckning av gamla och avslutade deponier, 
men någon sluttäckningsplan kunde tekniska förvaltningen inte redogöra för 
vid inspektionsbesöket. 
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Forts § 99 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-26 
Inspektionsrapport 2016-09-26 inkl. foton 
 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen samt Andreas Pettersson  

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 100 Svartbjörsbyn 2:59, Svalget Återvinning AB; 
Föreläggande om redovisning av behandling om 
kontroll förorenade massor 
2016-1389-427 

Beslut 
Svalget Återvinning AB, 556790-7653, Verkstadsvägen 8, 961 68 Boden 
föreläggs att inkomma med en skriftlig beskrivning över hur behandling av 
förorenade massor och den kontroll som utförs av massorna samt till vilken 
föroreningsnivå de behandlas ner till. 

Redovisningen ska vara inlämnad till nämnden senast 2017-03-31. 

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 §. 

Bedömning/Motivering 
Vad gäller behandling av förorenade jordar och mellanlagring av jordar går 
det inte att urskilja vilka massor som är vad. Nämnden anser att redogörelse 
för behandlingsprocessen av förorenade jordar/massor bör tas fram där det 
framgår om hur behandlingen sker och den kontroll som utförs av 
jordarena/massorna samt till vilken föroreningsnivå jordarna/massorna 
behandlas ner till. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har den 21 juni och 22 september 2016 genomfört 
inspektion av verksamheten vid Svalget Återvinning AB. Vid inspektionen 
bedömde nämnden att verksamheten har flera brister gentemot gällande 
tillstånd, vad gäller: 

• Enligt tillståndsbeslutet är verksamhetsområdet indelat i olika 
delområden (A-F), inom vilka olika typer av avfall får hanteras. Gränser 
mellan de olika delområdena och skyltning av de avfall som får hanteras 
inom respektive delområde saknas.  
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Forts § 100 
• Tillståndet omfattar inte hantering av bygg- och rivningsavfall, 

elektronikavfall, flytande (farligt) avfall eller metallskrot och uttjänta 
fordon varför dessa avfallstyper bör avlägsnas från fastigheten och 
lämnas till anläggning som har tillstånd att hantera dessa typer av avfall.  

• Diket som leder lakvatten från ytan där förorenade jordar behandlas inom 
delområde F har delvis slammat igen, vilket medför att lakvatten ej leds 
till lakvattendammen för rening.  

• Delområde E har fyllts ut och är tydligt förhöjd gentemot övriga 
verksamhetsområdet och omgivande skog. Det bör klargöras hur och 
vilka avfall/material som har nyttjats till uppbygganden.  

• Inom anläggningen mellanlagras olika typer av avfall i nära anslutning 
till varandra och är i princip sammanblandade. Mellanlagring av olika 
typer av avfall ska ske skilt från varandra och på sådant sätt att olika 
avfallsslag inte sammanblandas. 

Utöver detta saknar miljö- och byggnämnden information om hur behandling 
av förorenade massor sker och den kontroll som utförs av massorna samt till 
vilken föroreningsnivå massorna behandlas ner till. 

Föreliggande ärende avser behandling och kontroll av förorenande massor, 
övriga brister hanteras i ärenden med dnr. 2016-1387, 2016-1388 och 2016-
1390.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-26 
Inspektionsrapport dat. 2016-10-05 inkl. fotobilagor 
Minnesanteckningar från möte 2016-10-17  
Tillståndsbeslut dat. 2010-09-30 
 

För genomförande 
Svalget Återvinning AB, Verkstadsvägen 8, 961 68 Boden 

För kännedom 
Länsstyrelsen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 101 Svartbjörsbyn 2:59, Svalget Återvinning AB; 
Föreläggande av vidta åtgärder, uppstädning av ytor 
2016-1387-427 

Beslut 
Svalget Återvinning AB, 556790-7653, Verkstadsvägen 8, 961 68 Boden 
föreläggs att senast 2016-11-30 ha genomfört följande åtgärder för 
verksamheten på fastigheten Svartbjörsbyn 2:59: 

1. Uppstädning av verksamhetsytorna så att olika typer avfall/material 
mellanlagras och hanteras skilt från varandra. 

2. Bortforsling av metallskrot, uttjänta fordon, bygg- och rivningsavfall, 
elektronikavfall och flytande avfall samt övrigt avfall som inte omfattas 
av gällande tillstånd och som inte får hanteras inom anläggningen, till 
godkänd mottagningsanläggning för omhändertagande. 

3. Rensa upp lakvattendiket inom delområde F. 

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 §. 

Bedömning/Motivering 
Inom verksamhetsområdet har högar med olika typer av avfall lagts i nära 
anslutning till varandra och är i princip sammanblandade. Det finns ingen 
skyltning eller liknande vid högarna av avfallet och någon systematik i var 
samt hur de ligger mellanlagrade kunde nämnden inte urskilja vid 
inspektion. Miljö- och byggnämnden anser att mellanlagring av olika typer 
av avfall ska ske skilt från varandra och på sådant sätt att olika avfallsslag 
inte sammanblandas, varvid en uppstädning av verksamhetsområdet bedöms 
vara nödvändigt. 

Gällande tillstånd omfattar inte hantering/mellanlagring av bygg- och 
rivningsavfall, flytande (farligt) avfall och el-avfall samt metallskrot och 
uttjänta fordon. Dessa avfallstyper måste lämnas till godkänd 
mottagningsanläggning för omhändertagande. 
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Forts § 101 
Vad gäller uppsamling av lakvatten anser miljö- och byggnämnden att diket 
som leder lakvatten från ytan där förorenade jordar behandlas måste rensas 
upp för att säkerställa att lakvattnet samlas upp och avleds till 
lakvattendammen för rening. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har den 21 juni och 22 september 2016 genomfört 
inspektion av verksamheten vid Svalget Återvinning AB. Vid inspektionen 
bedömde nämnden att verksamheten har flera brister gentemot gällande 
tillstånd, vad gäller: 

• Enligt tillståndsbeslutet är verksamhetsområdet indelat i olika 
delområden (A-F), inom vilka olika typer av avfall får hanteras. Gränser 
mellan de olika delområdena och skyltning av de avfall som får hanteras 
inom respektive delområde saknas.  

• Tillståndet omfattar inte hantering av bygg- och rivningsavfall, 
elektronikavfall, flytande (farligt) avfall eller metallskrot och uttjänta 
fordon varför dessa avfallstyper bör avlägsnas från fastigheten och 
lämnas till anläggning som har tillstånd att hantera dessa typer av avfall.  

• Diket som leder lakvatten från ytan där förorenade jordar behandlas inom 
delområde F har delvis slammat igen, vilket medför att lakvatten ej leds 
till lakvattendammen för rening.  

• Delområde E har fyllts ut och är tydligt förhöjd gentemot övriga 
verksamhetsområdet och omgivande skog. Det bör klargöras hur och 
vilka avfall/material som har nyttjats till uppbygganden.  

• Inom anläggningen mellanlagras olika typer av avfall i nära anslutning 
till varandra och är i princip sammanblandade. Mellanlagring av olika 
typer av avfall ska ske skilt från varandra och på sådant sätt att olika 
avfallsslag inte sammanblandas. 

Utöver detta saknar miljö- och byggnämnden information om hur behandling 
av förorenade massor sker och den kontroll som utförs av massorna samt till 
vilken föroreningsnivå massorna behandlas ner till. 

Föreliggande ärende avser uppstädning av verksamhetsytorna och rensning 
av lakvattendiket, övriga brister hanteras i ärenden med dnr. 2016-1388, 
2016-1389 och 2016-1390.  
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Forts § 101 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-26 
Inspektionsrapport dat. 2016-10-05 inkl. fotobilagor 
Minnesanteckningar från möte 2016-10-17 
Tillståndsbeslut dat. 2010-09-30 
 

För genomförande 
Svalget Återvinning AB, Verkstadsvägen 8, 961 68 Boden 

För kännedom 
Länsstyrelsen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 102 Svartbjörsbyn 2:59, Svalget Återvinning AB; 
Föreläggande av vidta åtgärder som gränsmarkeringar, 
skyltning och hårdgöra ytor 
2016-1390-427 

Beslut 
Svalget Återvinning AB, 556790-7653, Verkstadsvägen 8, 961 68 Boden 
föreläggs att senast 2017-08-31 ha genomfört följande åtgärder för 
verksamheten på fastigheten Svartbjörsbyn 2:59: 

1. Uppföra beständiga gränsmarkeringar för de olika delområdena. 

2. Uppföra skyltning med information vilka typer av avfall som får 
hanteras inom respektive delområde. 

3. Hårdgöra de verksamhetsytor där icke-farligt avfall/material 
mellanlagras och hanteras. 

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 §. 

Bedömning/Motivering 
Enligt gällande tillstånd ska avfall mellanlagras på hårdgjorda ytor. 
Nämnden bedömer att leva upp till villkoret ska de verkamhetsytor där 
avfall/material hanteras eller mellanlagras förses med en hårdgjord överyta. 
Av tillståndets ”övriga villkor för verksamheterna” framgår att de 
verksamhetsområden där avfall mellanlagras eller behandlas ska förses med 
skyltar där det framgår verksamhetsområde (etappindelning) och vilka 
avfallsslag som upplagts och hanteras inom området. Miljö- och 
byggnämnden anser att gränser mellan de olika delområdena ska sättas upp 
för att uppfylla villkoret men även för att underlätta styrning om var inom 
verksamhetsområdet olika typer av avfall får hanteras.  

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har den 21 juni och 22 september 2016 genomfört 
inspektion av verksamheten vid Svalget Återvinning AB. 
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Forts § 102 
Vid inspektionen bedömde nämnden att verksamheten har flera brister 
gentemot gällande tillstånd, vad gäller: 

• Enligt tillståndsbeslutet är verksamhetsområdet indelat i olika 
delområden (A-F), inom vilka olika typer av avfall får hanteras. Gränser 
mellan de olika delområdena och skyltning av de avfall som får hanteras 
inom respektive delområde saknas.  

• Tillståndet omfattar inte hantering av bygg- och rivningsavfall, 
elektronikavfall, flytande (farligt) avfall eller metallskrot och uttjänta 
fordon varför dessa avfallstyper bör avlägsnas från fastigheten och 
lämnas till anläggning som har tillstånd att hantera dessa typer av avfall.  

• Diket som leder lakvatten från ytan där förorenade jordar behandlas inom 
delområde F har delvis slammat igen, vilket medför att lakvatten ej leds 
till lakvattendammen för rening.  

• Delområde E har fyllts ut och är tydligt förhöjd gentemot övriga 
verksamhetsområdet och omgivande skog. Det bör klargöras hur och 
vilka avfall/material som har nyttjats till uppbygganden.  

• Inom anläggningen mellanlagras olika typer av avfall i nära anslutning 
till varandra och är i princip sammanblandade. Mellanlagring av olika 
typer av avfall ska ske skilt från varandra och på sådant sätt att olika 
avfallsslag inte sammanblandas. 

Utöver detta saknar miljö- och byggnämnden information om hur behandling 
av förorenade massor sker och den kontroll som utförs av massorna samt till 
vilken föroreningsnivå massorna behandlas ner till. 

Föreliggande ärende avser åtgärder på verksamhetsytorna, övriga brister 
hanteras i ärenden med dnr. 2016-1387, 2016-1388 och 2016-1389.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-26 
Inspektionsrapport dat. 2016-10-05 inkl. fotobilagor 
Minnesanteckningar från möte 2016-10-17 
Tillståndsbeslut dat. 2010-09-30 
 

För genomförande 
Svalget Återvinning AB, Verkstadsvägen 8, 961 68 Boden 

För kännedom 
Länsstyrelsen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 103 Svartbjörsbyn 2:59, Svalget Återvinning AB; 
Föreläggande att inkomma med redovisning om 
uppbyggnad av verksamhetsyta inom område E 
2016-1388-427 

Beslut 
Svalget Återvinning AB, 556790-7653, Verkstadsvägen 8, 961 68 Boden 
föreläggs att senast 2017-03-31 inkomma med en skriftlig redogörelse för 
hur verksamhetsytan inom delområde E är uppbyggd, inklusive fyllnadshöjd, 
vilka typer och mängder av avfall och material som nyttjas vid 
uppbyggnaden, samt vilka åtgärder som återstår innan verksamhetsytan inom 
delområde E är färdigställd. 

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. 

Lagstöd 
Beslutet är taget med stöd av 26 kap 9 §. 

Bedömning/Motivering 
Delområde E har fyllts ut och är tydligt förhöjd gentemot övriga 
verksamhetsområdet och omgivande skog, men saknar en hårdgjord överyta. 
Enligt tillståndet ”övriga villkor för verksamheterna” kan fragmenterade och 
klippta däck användas vid uppbygganden av verksamhetsytorna inom 
området. Miljö- och byggnämnden anser att det måste finnas ett syfte med 
uppbygganden av verksamhetsytor, att den typ och mängd av material/avfall 
som nyttjats fyller en funktion i uppbygganden, för att det inte ska anses vara 
bortskaffande av avfall.  

Miljö- och byggnämnden anser därför att en redogörelse för hur delområde E 
är uppbyggd, inkl. fyllnadshöjd, vilka typer och mängder av avfall och 
material som nyttjas vid utfyllningen, samt vilka åtgärder som återstår innan 
verksamhetsytan inom delområde E är färdigställd, ska tas fram och delges 
nämnden. 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
31(38) 

Sammanträdesdatum 
2016-11-08 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

Forts § 103 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har den 21 juni och 22 september 2016 genomfört 
inspektion av verksamheten vid Svalget Återvinning AB. Vid inspektionen 
bedömde nämnden att verksamheten har flera brister gentemot gällande 
tillstånd, vad gäller: 

• Enligt tillståndsbeslutet är verksamhetsområdet indelat i olika 
delområden (A-F), inom vilka olika typer av avfall får hanteras. Gränser 
mellan de olika delområdena och skyltning av de avfall som får hanteras 
inom respektive delområde saknas.  

• Tillståndet omfattar inte hantering av bygg- och rivningsavfall, 
elektronikavfall, flytande (farligt) avfall eller metallskrot och uttjänta 
fordon varför dessa avfallstyper bör avlägsnas från fastigheten och 
lämnas till anläggning som har tillstånd att hantera dessa typer av avfall.  

• Diket som leder lakvatten från ytan där förorenade jordar behandlas inom 
delområde F har delvis slammat igen, vilket medför att lakvatten ej leds 
till lakvattendammen för rening.  

• Delområde E har fyllts ut och är tydligt förhöjd gentemot övriga 
verksamhetsområdet och omgivande skog. Det bör klargöras hur och 
vilka avfall/material som har nyttjats till uppbygganden.  

• Inom anläggningen mellanlagras olika typer av avfall i nära anslutning 
till varandra och är i princip sammanblandade. Mellanlagring av olika 
typer av avfall ska ske skilt från varandra och på sådant sätt att olika 
avfallsslag inte sammanblandas. 

Utöver detta saknar miljö- och byggnämnden information om hur behandling 
av förorenade massor sker och den kontroll som utförs av massorna samt till 
vilken föroreningsnivå massorna behandlas ner till. 

Föreliggande ärende avser uppbyggnad av yta E, övriga brister hanteras i 
ärenden med dnr. 2016-1387, 2016-1389 och 2016-1390.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-26 
Inspektionsrapport dat. 2016-10-05 inkl. fotobilagor 
Minnesanteckningar från möte 2016-10-17 
Tillståndsbeslut dat. 2010-09-30 
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Forts § 103 
 

För genomförande 
Svalget Återvinning AB, Verkstadsvägen 8, 961 68 Boden 

För kännedom 
Länsstyrelsen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 104 Överträdelse av strandskyddslagstiftningen på 
bysamfälld mark i Övre Bredåker 
2011-024 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden förelägger med stöd av miljöbalken, MB, 26 kap. 9 § 
xxxx xxxxx, att vidta rättelse för de överträdelser som gjorts enligt 
miljöbalken, MB, beträffande skydd av områden, på bysamfälld mark i Övre 
Bredåker, Bodens kommun. 

Rättelsen består i att xxxx xxxx på den bysamfällda marken senast  
6 månader efter att beslutet delgivits ska demontera och transportera bort 
följande byggnader, byggnadsverk och anordningar: 

• Lillstuga på ca: 35 m2 

• Friggebod/bastu/badtunna 

• Grillplats 

• Bryggfäste/fundament 
Föreläggandet förenas med ett löpande vite om 10.000 kronor för varje 
kvartal som förflyter utan att föreläggandet följs. 

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. 

Lagstöd 
I miljöbalken, MB 7 kap. 14 § anges att strandskyddet omfattar land- och 
vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. 
I miljöbalken, MB 7 kap. 15 § framgår att inom ett strandskyddsområde får 
inte 

1. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar 
eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från 
att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 
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Forts § 104 
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 

anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och 
växtarter. 

 
I miljöbalken, MB 26 kap. 9 § anges att en tillsynsmyndighet får i det 
enskilda fallet besluta om förelägganden och förbud som behövs för att 
denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med 
stöd av balken ska följas. 

Bedömning  
Miljö- och byggnämndens bedömning av de åtgärder som utförts, är att de i 
stor utsträckning medfört en avhållande effekt för allmänheten att beträda 
området genom att området på olika sätt privatiserats och därigenom står i 
strid mot strandskyddslagstiftningens intentioner i 7 kap. 15 § punkt 2.                               
Miljö- och byggnämnden bedömer vidare att delar av de åtgärder som 
utförts, främst anläggandet av bryggfäste för pontonbrygga på ett påtagligt 
sätt påverkat livsvillkoren för djur- och växtliv i vattnet och det strandnära 
området vilket står i strid mot strandskyddslagstiftningens intentioner i 7 
kap. 15 § punkt 4. 
 
Miljö- och byggnämnden instämmer i Tingsrättens bedömning att det 
aktuella området sammantaget ger ett klart intryck av att vara en privat 
strandfastighet då det på platsen finns ett flertal byggnader som omges av 
vad som en förbipasserande framstår som en odlad gräsmatta samt att det har 
inrättats en grillplats i närheten av stranden. 
Miljö- och byggnämnden bedömer dock att huvudbyggnaden i grunden 
utgörs av den ursprungliga byggnaden, uppförd före strandskyddslag-
stiftningens tillkomst och därför inte kan anses utgöra något brott mot lagen. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden fick genom en inkommen skrivelse, 2011-02-17, 
kännedom om att byggnader och anläggningar uppförts på byasamfällighetens 
mark inom strandskyddsområde i Övre Bredåker inom Bodens kommun. 
Ärendet har kommunicerats med både byaålderman xxxxx samt xxxxx, båda har 
lämnat in redogörelser. 

Miljö- och byggnämnden översände ärendet till Åklagarkammaren i Luleå 
2011-05-23, eftersom misstanke om brott mot 7 kap. miljöbalken förelåg. 

I dom från Luleå Tingsrätt 2013-06-11 framgår att xxxxxxx döms till 
dagsböter för brott mot områdesskydd.  
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Forts § 104 
2013-12-10 beslutade miljö- och byggnämnden förelägga xxxxxx att vidta 
rättelse för de överträdelser som gjorts enligt miljöbalken, MB. 

Xxxx  överklagade nämndens föreläggande till länsstyrelsen som 2015-03-
24 ändrade kommunens beslut endast så till vida att tidpunkten för 
föreläggandets fullgörelse ändrades till den 31 augusti 2015. 

Xxxxx överklagade Länsstyrelsen beslut till Mark- och miljödomstolen vid 
Umeå tingsrätt och de beslutade 2015-10-16 att ändra kommunens beslut 
endast på så sätt att tidpunkten för fullgörandet av föreläggandet flyttas fram 
till 1 september 2016. 

2015-12-03 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte bevilja 
prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. 

Vid inspektionsbesök 2016-10-05 konstaterades att några rättelser enligt 
beslutat föreläggande inte genomförts. 

 
I dokumentationen framgår att den så kallade storstugan står på den plats där 
dåvarande flottningsförening uppfört en isbod för det laxfiske man bedrev i 
Luleälven. På 1960-talet fick xxxxx (far till xxxx) överta stugan. En inglasad 
veranda uppfördes i anslutning till storstugan under 1980-talet, liksom 
lillstugan och friggeboden (bastu) samt erosionsskydd i älvens strandlinje. 
År 2010 anlades ett bryggfäste till en pontonbrygga. 

Yrkanden vid sammanträdet 
Lars Nilsson (S) föreslår att beredningens förslag tillstyrks men att 
föreläggandet förenas med ett löpande vite om 10.000 kronor för varje 
kvartal, istället för beredningens förslag varannan månad, som förflyter 
utan att föreläggandet följs. 

Ordföranden finner att miljö- och byggnämnden beslutar enligt Nilssons (S) 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-18 

 

För genomförande 
xxxxxx 

För kännedom 
Bredåkers samfällighetsförening 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 105 SBK-rapport november 
 

Beslut 
SBK-rapporten med bilagor läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för november.  

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 samt 
rapportering av internkontrollplan, enligt fastställd verksamhetsplan. 
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§ 106 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisade delegationsbeslut för perioden 2016-09-05 – 2016-10-31 läggs 
till handlingarna. 

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

- Miljötillsyn 

- Livsmedelskontroll 

- Serveringstillstånd, tillsyn 

- Yttranden och tillstånd 

- Bygglov 

- Kontrollplaner 
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Sammanträdesprotokoll 
Sida 
38(38) 

Sammanträdesdatum 
2016-11-08 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

§ 107 Meddelanden och delgivningar 

Beslut 
Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna. 
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