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§ 1 Information 

Förutom information om dagens ärenden redovisade även följande: 

• Nya Dataskyddsförordningen

• VA-utbyggnad Kusön/Kusån ”Norra Älvstråket”

• Fortsatt arbete med Borgmästaravtalet

• Granskning av detaljplan för Kv Palmen, del av Boden 52:10 m.fl.
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§ 2 Verksamhetsberättelse 2017 
MB 2018-429 

Beslut 
Verksamhetsberättelse 2017 fastställs. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har sammanställt en verksamhetsberättelse för 
2017 som är en uppföljning av verksamhetsplan 2017-2019.  

Verksamhetsberättelsen innehåller bedömning av måluppfyllelse, en 
redogörelse över året som gått, en framtidsbedömning samt ekonomisk 
analys. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2017 

För kännedom 
Ekonomikontoret 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 3 Behovsutredning och tillsynsplan inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet för perioden 2018 – 2020 
MB 2018-159 

Beslut 
Upprättad behovsutredning och tillsynsplan 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 för perioden 
2018- 2020 antas. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden är den operativa tillsynsmyndigheten i Bodens 
kommun för frågor inom miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen 
(1988:220), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805), 
alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581), lagen (2009:730) om 
handel med vissa receptfria läkemedel, lagen (2017:425) om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare samt inom livsmedels- och 
foderlagstiftningen. 

Enligt 6 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ska det finnas en utredning 
om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. 
Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid 
behov och minst en gång varje år med hänsyn till de förutsättningar som kan 
ha ändrats. 

Varje år ska kommunen fastställa en plan för det kommande 
verksamhetsårets offentliga kontroll enligt 3 kap. 1 § Jordbruksverkets 
föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av 
foder och animaliska biprodukter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-01-30 
Behovsutredning och tillsynsplan 2018 – 2020 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 4 Plan för livsmedelskontrollen 2018-2020 
MB 2018-160 

Beslut 
Upprättad behovsutredning och plan för livsmedelskontrollen 2018-2020 
antas. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden i Bodens kommun är behörig myndighet /  
kontrollmyndighet för kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen. Nämnden 
ansvarar för att effektiv och ändamålsenlig kontroll utförs på de 
anläggningar, för vilka kommuner är kontrollansvariga enligt 23 och 25 §§ 
livsmedelsförordningen, och som är lokaliserade inom kommunens gränser. 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en kontrollplan som grundar sig på 
behovsutredningen, nämndens målsättning och vilka resurser som finns till 
förfogande. Planen baseras på de krav som ställs på den behöriga 
myndigheten i EG-förordningarna och i nationell lagstiftning. 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en behovsutredning som ligger till 
grund för tillsynsplanen. Av denna framgår antalet livsmedelsanläggningar 
och planerade kontrollinsatser samt tillgängliga resurser för kontoret. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-30
Behovsutredning samt plan 2018-2020 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 5 Tillsynsplan för plan och bygglagens 
verksamhetsområde 2018 
MB 2018-324 

Beslut 
Upprättad tillsynsplan för plan- och bygglagens verksamhetsområde 2018 
antas. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö och byggnämnden ska enligt 10 och 11 kap. plan- och bygglagen, PBL 
utöva tillsyn inom plan- och bygglagens område och ingripa i form av 
förelägganden och beslut om påföljder då det finns anledning att anta att 
någon inte följt bestämmelserna i lagen. 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till tillsynsplan för plan 
och bygglagens verksamhetsområde för 2018. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan 2018 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 6 Yttrande över nytt reglemente för miljö- och 
byggnämnden 
MB 2018-323 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden har inga synpunkter på förslaget till nytt 
reglemente. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har i samverkan med kommunens förvaltningar 
gjort en översyn av nämndernas reglementen.  

Förslaget utgår från Sveriges kommuner och landstings cirkulär 14:58 Ett 
nytt förslag till styrelsen och övriga nämnder. Cirkuläret är det första som 
SKL har gett sedan 1992 och är anpassat efter de förändringar som har skett 
av lagstiftningen och annat som har skett sedan det förra cirkuläret.  

Översynen av reglementena innebär inga förändringar av nämnden 
ansvarsområden. 

Gemensam del för alla nämnder  
Den del av cirkuläret som benämns för styrelsen och nämnderna 
gemensamma bestämmelser föreslås gälla för alla nämnder (avsnitt A i 
Bodens reglementen). Därefter följer ett avsnitt med uppgifterna för 
respektive nämnd (avsnitt B). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-01-23 
Förslag till nytt reglemente 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 7 Luftmätning, ny placering 
MB 2018-74 

Beslut 
1. Luftmätning ska utföras på nuvarande mätplats på stadshuset samt på f.d. 

Sandenskolan under tiden juni - november 2018 (6 månader). 

2. Mätningen ska bestå av NO2 (kvävedioxid) och VOC (bensen) med 
diffusionsprovtagare. Veckovis provtagning 1 vecka per månad på båda 
mätplatserna, totalt 6 veckor. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har gett samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 
utreda en ny placering för luftmätningar. Mätningarna ska påbörjas senast 1 
juli 2018. 

Under åren 2007-2017 har luftmätningar utförts på den låga byggnaden 
mellan stadshus A och B, med adress Kungsgatan 24. Trafiken förbi 
mätplatsen består övervägande av lokaltrafikens gasdrivna bussar och 
länstrafikens bussar. 

Jämförande mätning av kvävedioxid och bensen har genomförts under tiden 
januari-april 2016 vid Stadshuset och fyra andra platser i Bodens centrum. 
Resultaten visade att de andra platserna hade högre utsläppshalter än 
Stadshuset. 

Enligt luftkvalitetsförordningen ska mätning ske i de områden och på de 
platser där det är sannolikt att befolkningen exponeras för de högsta 
koncentrationerna och i de områden och på de platser som är representativa 
för den exponering som befolkningen i allmänhet är utsatt för.  

Trafikmängden i anslutning till nuvarande mätplats har minskat under de 
senaste åren varför det är aktuellt att bestämma en ny mätplats.  

För att bekräfta att den tänkta nya mätplatsen är mer belastad och har högre 
luftföroreningshalter än den tidigare mätplatsen är det av stort värde att göra 
parallella mätningar på båda platserna under en period. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-01-26 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 8 Harads x:xx; Föreläggande vid vite om uppstädning 
efter nedbrunnen byggnad 
MB 2018-168 

Beslut 
1. Xxx xxxxxx xxxxxx, föreläggs vid vite av 10 000 kr att senast 2018-08-

31 städa fastigheten Harads x:xx från avfall som utgörs av brandrester 
och övrigt avfall. Avfallet ska lämnas till godkänd 
mottagningsanläggning.  

2. Xxx xxxxxx xxxxxx, föreläggs att senast 2018-09-14 sända in kvitton 
från godkänd mottagningsanläggning gällande inlämnat avfall eller 
motsvarande verifiering att avfallet har omhändertagits på annat 
godtagbart sätt.  

Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap. 9, 14 och 21 §§ Miljöbalken och 
med hänvisning till 2 kap. 3§ Miljöbalken. 

Avgift 
För handläggning av ärendet tas en avgift ut enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Beslut om avgift tas 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. 

Lagrum 
Enligt 15 kap. 26 § miljöbalken (1998:808) får ingen skräpa ned utomhus på 
en plats där allmänheten har tillträde eller insyn till. Enligt 2 kap 3 § 
miljöbalken är alla skyldiga att vidta skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
om det finns risk att verksamheten medför negativ påverkan på människors 
hälsa eller miljön. 

Tillsynsmyndigheten får enligt miljöbalken 26 kap. 9 § förelägga att följa 
miljöbalkens bestämmelser och enligt 26 kap. 14 § förelägga med vite. 

Uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen får begäras in med stöd 
av 26 kap. 21 § Miljöbalken. 

Enligt 15 kap. 1 § avses med avfall varje föremål, ämne eller substans som 
ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser 
eller är skyldig att sig göra av med. 
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Forts § 8 

Bedömning/motivering 
Lagfaren ägare till fastigheten är xxxxxxxx och miljö- och byggnämnden 
bedömer att fastighetsägaren är ansvarig för uppstädningen.  

Då fastigheten inte har blivit städat efter de tidplaner som muntligt lämnats 
samt efter föreläggande bedömer miljö- och byggnämnden det nödvändigt 
att förelägga med vite. Om fastigheten har städats innan den 31 augusti 2018 
kommer inte vitet att dömas ut. 

Fastigheten har inte sedan det brann hösten 2014 blivit städad. Vid 
inspektion av fastigheten har det konstaterats att avfall i form av brandrester 
såsom förkolnat trä, tegel, plåt samt avfall som bl.a. möbler, sängkläder, 
björkris och annat material som har lämnats på tomten inte har städats bort.  

Miljö- och byggnämnden bedömer att brandresterna och övrigt kvarlämnat 
avfall på fastigheten Harads x:xx innebär en nedskräpning, då det är 
vanprydande och att allmänheten har tillträde och insyn till platsen som 
ligger längs väg 676 till byn Södra Harads. Kvarlämnat avfall utgör en risk 
för människor och djur som kan beträda tomten. Det finns risk för skador 
samt om det finns en öppen källarvåning/matkällare utgör det en allvarlig 
fallrisk för både människor och djur. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har den 29 april 20l6 mottagit klagomål om att 
fastigheten Harads x:xx  inte har städats upp efter att huset har brunnit ner 
hösten 2014. 

Miljö- och byggnämnden utförde inspektion på fastigheten den 31 maj 2016 
och från bilagda bilder kan ses att fastigheten innehåller en hel del 
avfall/brandrester/material utspritt på fastigheten och i brandresterna kan 
bl.a. ses förkolnat trä, tegel och plåt. 

Vid kontakt med xxxxxxx fastställdes muntligt en tidplan för att fastigheten 
ska vara städad under maj 2017. Under sommaren begärde xxxxxx vid ett 
flertal tillfällen uppskov om städning. Eftersom att uppstädning inte hade 
skett under sommaren förelade den 8 september 2017 nämnden xxxxxxx om 
uppstädning senast den 13 oktober 2017.  

Den 12 september kontaktar xxxxxx nämnden och begär ytterligare uppskov 
om städning och att  xxxxx lovade att göra det innan snön kommer 2017. 

Den 6 oktober 2017 hör xxxxx åter igen av sig och meddelar att det inte är 
städat och att hen ska städa så fort bilen är lagad.  
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Forts § 8 
 
Vid passering av fastigheten den 31 oktober 2017 kunde nämnden notera att 
fastigheten inte var städad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-01-26 
Inspektionsrapport dat. 2016-10-18 

 

För genomförande 
xxxx xxxxxxxx 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 

 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
13(18) 

Sammanträdesdatum 
2018-02-06 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

§ 9 Djupsjö x:xx; Rättelse på felandes bekostnad, 
uppstädning av fordon och fordonsdelar, Xxxx xxxxx 
MB 2018-178 

Beslut 
1. Fordonen KFJ251, PKZ645 samt en röd Ford Escort (NSN472) och dess 

fordonsdelar som finns på fastigheten Djupsjö x:xx ska städas upp och 
omhändertas av tekniska förvaltningen, Bodens kommun så snart som 
möjligt. 

2. Bortforslingen och uppstädningen ska bekostas av Xxxx xxxxx, xxxxx 
xxxxxxx 

Avgift 
För handläggning av ärendet tas en avgift ut enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Beslut om avgift tas 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. 

Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av 26 kap 18, 26 § miljöbalken. Enligt 26 kap 18 § 
får tillsynsmyndigheten besluta att rättelse ska vidtas på den felandes 
bekostnad. 

Enligt 26 kap 26 § får tillsynsmyndigheten bestämma att dess beslut ska 
gälla omedelbart även om det överklagas. 

Bedömning 
Nämnden bedömer att fordonen som står fastigheten är uttjänta. Att låta 
uttjänta fordon stå utomhus på mark under längre tid med sitt innehåll av 
farliga ämnen som mineraloljor och batterier är en miljöfara och kan inte 
godtas. Miljö- och byggnämnden bedömer att fordonen och dess 
fordonsdelar måste omhändertas och transporteras till godkänd 
mottagningsanläggning. 

Via transportstyrelsens register kan miljö- och byggnämnden konstatera vem 
som står som fordonsägare och att Xxxx xxxxx är ansvarig för 
omhändertagandet  av fordonet. 
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Forts § 9 
Nämnden kunde vid inspektionsbesöket konstatera att Xxxx xxxxx inte har 
genomfört de åtgärder som han blivit förelagd att göra. 

Nämnden bedömer att pågrund av fordonsägarens passivitet föreligger det 
särskilda skäl att besluta om rättelse på felandes bekostnad är tillämpligt 
enligt 26 kap 18 § miljöbalken. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har sedan år 2014 tagit emot ett flertal klagomål 
gällande sanitär olägenhet och nedskräpning med bland annat uttjänta fordon 
på fastigheten Djupsjö x:xx. Nämnden har genomfört ett flertal inspektioner 
och den 22 december 2016 skickade nämnden ett föreläggande till berörda 
fordonsägare om att forsla bort fordonen till en godkänd 
mottagningsanläggning. Åtgärderna skulle vara vidtagna senast 4 månader 
efter delgivning.  

Fordonen med regnr KFJ251, PKZ645 samt en röd Ford Escort (NSN472)  
ägs enligt Transportstyrelsens register den 18 januari 2018 av Xxxx xxxxx. 

Den 10 januari 2017 delgavs Xxxx xxxxx beslutet. 

En uppföljande inspektion gjordes 26 oktober 2017 och då kunde nämnden 
konstatera att fordonen fortfarande stod kvar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-01-19 
Inspektionsrapport 2017-10-26 
Delgivningskvitto 2017-01-10 
Föreläggande 2016-12-22 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 

För kännedom 
Xxxx xxxxx 
Samhällsbyggnadskontoret 

 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
15(18) 

Sammanträdesdatum 
2018-02-06 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

§ 10 Djupsjö x:xx; Rättelse på felandes bekostnad, 
uppstädning av fordon och fordonsdelar, xxxxx xxx 
MB 2018-178 

Beslut 
1. Fordonet CJK299 och dess fordonsdelar som finns på fastigheten 

Djupsjö x:xx ska städas upp och omhändertas av tekniska förvaltningen, 
Bodens kommun så snart som möjligt. 

2. Bortforslingen och uppstädningen ska bekostas av xxxxxx xxxxxx. 

Avgift 
För handläggning av ärendet tas en avgift ut enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Beslut om avgift tas 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. 

Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av 26 kap 18, 26 § miljöbalken. Enligt 26 kap 18 § 
får tillsynsmyndigheten besluta att rättelse ska vidtas på den felandes 
bekostnad. 

Enligt 26 kap 26 § får tillsynsmyndigheten bestämma att dess beslut ska 
gälla omedelbart även om det överklagas. 

Bedömning 
Nämnden bedömer att fordonet som står fastigheten är uttjänt. Att låta 
uttjänta fordon stå utomhus på mark under längre tid med sitt innehåll av 
farliga ämnen som mineraloljor och batterier är en miljöfara och kan inte 
godtas. Miljö- och byggnämnden bedömer att fordonet och dess fordonsdelar 
måste omhändertas och transporteras till godkänd mottagningsanläggning. 

Via transportstyrelsens register kan miljö- och byggnämnden konstatera vem 
som står som fordonsägare och att Xxx xxxxx är ansvarig för 
omhändertagandet  av fordonet CIK299. 

Nämnden kunde vid inspektionsbesöket konstatera att Xxx xxxxx inte har 
genomfört de åtgärder som han blivit förelagd att göra. 
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Forts § 10 
Nämnden bedömer att pågrund av fordonsägarens passivitet föreligger det 
särskilda skäl att besluta om rättelse på felandes bekostnad är tillämpligt 
enligt 26 kap 18 § miljöbalken. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har sedan år 2014 tagit emot ett flertal klagomål 
gällande sanitär olägenhet och nedskräpning med bland annat uttjänta fordon 
på fastigheten Djupsjö x:xx. Nämnden har genomfört ett flertal inspektioner 
och den 22 december 2016 skickade nämnden ett föreläggande till berörda 
fordonsägare om att forsla bort fordonen till en godkänd 
mottagningsanläggning. Åtgärderna skulle vara vidtagna senast 4 månader 
efter delgivning.  

Ett av fordonen med regnr CJK299 ägs enligt Transportstyrelsens register 
den 18 januari 2018 av xxxx. 

Den 19 maj 2017 blir nämnden informerad om hindersbevis för xxxx xxx 

En uppföljande inspektion gjordes 26 oktober 2017 och då kunde nämnden 
konstatera att fordonet fortfarande stod kvar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-01-19 
Inspektionsrapport 2017-10-26 
Hindersbevis 2017-05-19 
Föreläggande 2016-12-22 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 

För kännedom 
xxxxxxx xxx 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 11 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisade delegationsbeslut för perioden 2017-12-04—2018-01-28 
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 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
18(18) 

Sammanträdesdatum 
2018-02-06 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

§ 12 Meddelanden och delgivningar 

Beslut 
Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna. 

Beslut från andra myndigheter 
• Lst avslår överklagan om avgift för tillsyn oljeläckage parkering 

Storgärdsvägen (2017-902-426) 

• Lst avslår överklagan om avgift för tillsyn av ovårdad tomt Djupsjö 3:79 
(2011-939-429) 

• Lst avslår överklagan om avgift för tillsyn av skällande hund Sörbyn 
(2016-1056-449) 

• Lst avslår överklagan om förbud utsläpp avloppsvatten Svartbjörsbyn 
6:20, Gammelbyn (2015-839-424) 

• Lst tillstånd Rally på väg januari (2017-1512-427) 

• Lst överprövar inte strandskyddsdispens fritidhus Sävast 9:33 (2017-391) 

• Lst överprövar strandskyddsdispens enbostadshus Heden 3:296 (MB 2018-54)  

• MMD, tillstånd grundvattenuttag Övre Svart14lå vattenverk (2016-805-422) 

• Polisen, tillstånd fyrverkerier AF1 flygfält (2017-1743-449) 
 

Inkomna överklagningar 

• Avskrivning av ärende om klagomål uppställda bilar Harads 1:87 (2017-394) 

• Tekniska förvaltningen, plan för sluttäckning Brändkläppen  
(2016-1386-427, MB 2018-13) 

• Tekniska förvaltningen, ny deponicell Brändkläppen  
(2017-1086-427, MB 2018-12) 

 
Övrigt  

• Yttrande till Polisen om fyrverkerier AF1 flygfält (2017-1743-449) 

• Bekräftelse uppställning fordon Kusön vattenskyddsområde (2017-1341-427) 

• Rapport strandbad 2017, sammanställning av provtagningar och inspektioner vid 
badplatser i Bodens kommun sommaren 2017 (2017-553-441) 

 


	Ärendelista
	§ 1 Information
	§ 2 Verksamhetsberättelse 2017
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 3 Behovsutredning och tillsynsplan inom miljö- och hälsoskyddsområdet för perioden 2018 – 2020
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 4 Plan för livsmedelskontrollen 2018-2020
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	§ 5 Tillsynsplan för plan och bygglagens verksamhetsområde 2018
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 6 Yttrande över nytt reglemente för miljö- och byggnämnden
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Gemensam del för alla nämnder
	Beslutsunderlag

	§ 7 Luftmätning, ny placering
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 8 Harads x:xx; Föreläggande vid vite om uppstädning efter nedbrunnen byggnad
	Beslut
	Avgift
	Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen
	Lagrum

	Forts § 8
	Bedömning/motivering
	Beskrivning av ärendet

	Forts § 8
	Beslutsunderlag

	§ 9 Djupsjö x:xx; Rättelse på felandes bekostnad, uppstädning av fordon och fordonsdelar, Xxxx xxxxx
	Beslut
	Avgift
	Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen
	Lagrum
	Bedömning

	Forts § 9
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 10 Djupsjö x:xx; Rättelse på felandes bekostnad, uppstädning av fordon och fordonsdelar, xxxxx xxx
	Beslut
	Avgift
	Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen
	Lagrum
	Bedömning

	Forts § 10
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 11 Redovisning av delegationsbeslut
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	§ 12 Meddelanden och delgivningar
	Beslut
	Beslut från andra myndigheter



