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§ 46 Information 
 
Förutom att Samhällsbyggnadskontorets handläggare informerade om dagens 
ärenden lämnades följande informationer 

• Redovisning av vintern/vårens luftmätning 

• Samråd över detaljplan för Enen 1, 2 samt del av Boden 56:39 (KS 2016/198) 
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§ 47 Delårsredovisning enligt internkontrollplan 2016 för tillsyn och 
kontroll inom miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens 
områden 
2016-048-420, 2016-049-460 

Beslut 
Delårsredovisning för tillsynen inom miljöbalkens område med föreslagen 
förändring i tillsynsplan inklusive områdena för alkohollagen, tobakslagen och 
lagen om vissa receptfria läkemedel samt livsmedelskontrollen godkänns och läggs 
till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2015-11-10 § 80 om verksamhetsplan och en 
intern kontrollplan avseende hantering av ärenden, uppföljning av inspektioner 
tillståndspliktiga miljöanläggningar, inventering enskilda avlopp samt kontroll av 
livsmedelsanläggningar. 

Miljö- och byggnämnden antog den 2 februari 2016 § 6 behovsutredning och 
tillsynsplan 2016 -  2018 för områdena miljöbalken, strålskyddslagen, lagen om 
foder och animaliska biprodukter, alkohollagen, tobakslagen och lagen om vissa 
receptfria läkemedel. 

Miljö- och byggnämnden antog den 2 februari 2016 § 7 plan för livsmedelskontroll 
2016 - 2018. 

Detta är en redovisning av hur tillsynen och kontrollen fortskridit under 
verksamhetsåret 2016 för perioden från och med den 1 januari till och med den 30 
april 2016. 

Beslutsunderlag 
Delårsredovisning för tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt alkohol, 
tobak och läkemedel 2016 
Delårsredovisning för livsmedelskontrollen 2016 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 48 Gunnarsbyn xxxx, Föreläggande vid vite om uppstädning av 
fastighet 
2013-832-451 

Beslut 
1. Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

föreläggs vid ett vite av 60 000 kr att senast 2016-10-31 forsla bort fordon och 
fordonsdetaljer, som framgår av beslutsunderlag, från fastigheten Gunnarsbyn 
xxxx till auktoriserad bilskrot. 

2. Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
föreläggs vid ett vite av 1 000 kronor per fordon, att senast 2016-11-14 sända in 
kvitto från bilskroten på fordonen som har skrotats, eller motsvarande 
verifiering att fordonen 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. 

Överklagan 
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. 30 § 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. 30 § Miljöbalken (1998:808) gäller att ingen får skräpa ned utomhus 
på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. 

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 § 48 

Bedömning/motivering 
Fastigheten har vid inspektioner konstaterats vara hårt belastad med fordon och 
personbilar samt fordonsdetaljer och har så varit under flera års tid. Samtliga 
fordon och personbilar är enligt nämndens uppfattning i skrotmässigt skick, vissa 
till och med fordonsvrak varför miljö- och byggnämnden bedömer alla fordon som 
uttjänta. Vegetation som träd och sly har vuxit upp kring fordonen, vilket talar för 
att fordonen har funnits på samma plats under flera års tid, Xxxxxxxxxxxxxxx 
medgav själv vid inspektionen den 20 maj 2015 att flera av fordonen har stått där 
sedan 70- och 80-talet. 

För uttjänta fordon och däck finns ett producentansvar enligt Förordningarna om 
producentansvar för bilar (2007:185) och för däck (1994:1236) där det förs fram att 
producenterna är skall ta emot dem för skrotning alt återvinning. 

Miljö- och byggnämnden bedömer att förvaringen av uttjänta fordon och 
personbilar samt fordonsdetaljer på fastigheten Gunnarsbyn xxxx innebär en 
nedskräpning, då det är vanprydande och att allmänheten har tillträde och insyn till 
platsen som ligger mitt i samhället Gunnarsbyn. Uppställning av fordon i uttjänt 
skick och fordonsvrak medför dessutom en risk för förorening av mark och 
grundvatten. Det är viktigt att dessa typer av avfall tas om hand för att inte 
förorening av omgivningen ska ske. Att låta uttjänta fordon stå utomhus på mark 
under längre tider med sitt innehåll av farliga ämnen som mineraloljor och batterier 
är en miljöfara och kan inte godtas. Fordonen, personbilarna och fordonsdetaljerna 
ska därför tas om hand. 

Lagfaren ägare till fastigheten är Lars-Eriks Englund och det är han som ansvarar 
för uppstädningen. Xxxxxxxxxxxxxxx bör snarast genomföra en ordenlig 
uppstädning av fastigheten och inte nyttja den som en förvaringsplats för fordon 
och personbilar i uttjänt skick samt fordonsdetaljer. 

Hela nedskräpningsärendet har varit för nämndens prövningar sedan år 2001 och i 
princip har ingenting hänt under alla dessa år. Enligt nämndens senaste beslut dat. 
2015-12-15 § 102 skulle uppstädning ha skett till senast 30 april 2016. Miljö- och 
byggnämnden kan konstatera att någon uppstädning av fastigheten med avseende 
på fordon, personbilar och fordonsdetaljer inte har skett. Förhållandena är i det 
närmsta de samma som när nedskräpningen uppdagades år 2001 utan några 
väsentligare skillnader och förändringar vad gäller uppstädning av fastigheten. 
Däremot har allt tätare vegetation växt upp runt garagebygganden och skicket på de 
fordon som förvaras på fastigheten har försämrats till följd av den tid som har 
förflutit. 
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Forts § 48 
Uppstädning av fastigheten har inte skett trots tidigare föreläggande från miljö- och 
byggnämnden, varför ett nytt föreläggande vid vite bedöms vara nödvändigt. Miljö- 
och byggnämnden anser det rimligt, men hänsyn till antalet fordon, fordonens skick 
och inte rättelse har skett trots tidigare förelägganden från nämnden sida, att höga 
vitet med det dubbla jämfört med tidigare beslut, dvs. 60 000 kr. 

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten Gunnarsbyn xxxx har vid inspektioner konstaterats vara hårt belastad 
med fordon och personbilar samt fordonsdetaljer och har så varit under flera års tid. 
Hela nedskräpningsärendet har varit för nämndens prövningar sedan år 2001 och i 
princip har ingenting hänt under alla dessa år. 

Miljö- och byggnämnden förelade Xxxxxxxxxxxxxxx vid ett vite av 30 000 kr att 
senast 30 april 2016 forsla bort fordon och fordonsdetaljer från fastigheten 
Gunnarsbyn xxxx till auktoriserad bilskrot enligt beslut 2015-12-15 § 102.  

Vid inspektion den 10 maj 2016 kunde det konstateras att förhållandena vid 
fastigheten är de samma som vid tidigare inspektion i november 2015. Fortfarande 
finns ett antal fordon i skrotmässigt skick på fastigheten kring garagebyggnaden 
och inga tecken på att några åtgärder alls hade vidtagits för att städa upp fastigheten 
med avseende på fordon sedan nämndens föreläggande i december 2015 kunde ses.  

Miljö- och byggnämnden har den 17 maj 2016 begärt utdömande av vite hos mark- 
och miljödomstolen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-06-10 
Inspektionsrapport med fotodokumentation 2016-05-10 

 

För genomförande 
Xxxxxxxxxxxxxxx, ( mottagningsbevis) 
 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 49 Svartbjörsbyn 2:53, Brändkläppens avfallsanläggning; 
Redovisning av krav enligt deponeringsförordningen 
2016-835-427 

Beslut 
Tekniska Förvaltningen föreläggs att senast 30 september 2016 lämna in en 
skriftlig redovisning för hur kraven enligt 22 § förordning (2001:512) om 
deponering av avfall uppfylls för befintlig deponi.  

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

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

Bedömning/motivering 
Befintlig deponi anlades innan förordningen om deponering av avfall trädde i kraft. 
I förordningen framgår vilka krav som ställs på deponier bl.a. vad gäller 
bottentätning (§ 22). Av anpassningsplanen för befintlig deponi på Brändkläppens 
avfallsanläggning framgår, så vitt miljö- och byggnämnden kan se, inte vilka 
åtgärder som ska vidtas för att befintlig deponi ska uppfylla kraven enligt 
föroreningen, utan endast att deponering inte kommer att ske efter år 2008.  

Nu gällande tillstånd för anläggningen (dat. 2011-07-08) med avseende på befintlig 
deponi är i princip en förlängning av det tillstånd som Länsstyrelsen medgav år 
2004 eftersom det vid tiden för prövningen fanns utrymme kvar i deponin för att 
kunna fortsätta deponera avfall i den. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är 
tydligt i tillståndsbeslutet eller dess ansökningshandlingar, vad som gäller för 
befintlig deponi och hur den uppfyller kraven enligt förordningen om deponering 
av avfall. Inte heller kan nämnden se att Länsstyrelsen i och med tillståndsbesluten 
har medgett undantag från kraven i § 22 deponeringsförordningen. 

Med anledning av vad som framgår ovan, föreläggs tekniska förvaltningen att 
inkomma med en skriftlig redovisning för hur kraven enligt § 22 
deponeringsförordningen uppfylls för befintlig deponi. 
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Forts § 49 

Beskrivning av ärendet 
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.  

I förordningen om deponering av avfall från 2002 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. Av 
anpassningsplanen skulle det framgå vilka åtgärder som skulle vidtas vid befintliga 
deponier för att de skulle uppfylla krav enligt deponeringsförordningen. 
Anpassningsplan för befintlig deponi vid Brändkläppens avfallsanläggning togs 
fram år 2002. 

Brändkläppens avfallsanläggning är tillståndsprövad av Länsstyrelsen i Norrbottens 
län två gånger sedan deponeringsförordningen började gälla, 2004 och 2011. Av 
båda tillståndsbesluten framgår att tillstånden inte befriar kommunen från 
skyldigheten att rätta sig efter vad som föreskrivs i andra bestämmelser, särskilt har 
Länsstyrelsen påtalat bestämmelserna i förordningen om deponering av avfall och 
Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för 
mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall (NFS 2004:10) 
samt naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart 
och organiskt avfall (NFS 2004:4). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-06-07 
Anpassningsplan 2002, Brändkläppens avfallsanläggning 
Tillstånd dat. 2004-12-06 
Tillstånd dat. 2011-07-08 (nu gällande tillstånd) 

 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 50 Tekniska förvaltningen; Föreläggande om åtgärder för att 
minska belastning av dag- och spillvattenbelastningen till 
Bodträsket 
2014-956-431 

Beslut 
1. Senast 31 december 2017 ha vidtagit underhållsåtgärder i rännstensbrunnar och 

dagvattenledningar i åtgärdsområde 1 (A, B, C). 

Senast 31 december 2018 ha vidtagit underhållsåtgärder i rännstensbrunnar och 
dagvattenledningar i åtgärdsområde 2 (D, G, H). 

Underhållsåtgärder av rännstensbrunnar och dagvattenledningar i respektive 
åtgärdsområde ska därefter vidtas minst vart 5:e år, eller oftare vid behov. 

2. Underhållsåtgärderna ska omfatta tömning av rännstensbrunnarnas sandfång 
samt spolning och sugning av dagvattenledningar i syfte att återställa 
sandfångens funktion och avlägsna sediment från dagvattensystemet. 

3. Senast 31 december 2016 ha tömt befintlig lamelloljeavskiljare, därefter ska 
tömning ske vid behov, i syfte att återställa och säkerställa dess funktion och 
reningseffekt. 

Senast 31 december 2016 ha upprättat ett tillsyns- och underhållsschema för 
lamelloljeavskiljaren. 

4. Ha regelbunden tillsyn av pumpstationer med tillsyn minst 1 (en) gång per 
vecka.  

5. Senast 31 december 2017 ha installerat GSM-larm vid bräddpunkter. 

6. Spolning och sugning av ledning ska ske efter bräddning skett till 
dagvattenledning. 

7. Utföra provtagning av basflöde i delområde A efter sugning och spolning. 
Resultat av provtagningen och bedömning av resultatet ska redovisas till miljö- 
och byggnämnden senast 6 månader efter genomförd spolning och sugning. 

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

Överklagan 
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. 
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Forts § 50 

Lagrum 
Beslutet är lämnat med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) och med 
hänvisning till 2 kapitlet 1, 2, 3, 5 och 6 §§ och 9 kap. 7 § samma lag. 

Nämnden får vidare enligt 26 kap. miljöbalken förelägga den som bedriver 
verksamhet eller vidtar åtgärder att lämna upplysningar och göra undersökningar 
som behövs och krävs för tillsynen; 21-22 §§. 

Bedömning/motivering 
Av miljö- och byggnämndens föreläggande 2015-12-15 § 106 framgår att det 
saknades tillräcklig kunskap om vilka mängder dagvatten som leds till Bodträsket, 
vilka områden som avvattnas och vad dagvattnet innehåller för ämnen. Miljö- och 
byggnämnden ansåg även att det är viktigt att ta reda på vilka belastningar sjön har 
och vilka åtgärder som måste vidtas för att belastningen och påverkan på sjön ska 
bli så liten som möjligt. Miljö- och byggnämnden anser att den utredning (dat. 
2016-05-25) som tekniska förvaltningen har redovisat ger, för närvarande, 
tillräcklig information om dag- och spillvattenbelastning på Bodträsket. Några 
ytterligare utredningar i frågan anser nämnden inte vara nödvändigt i dagsläget. 

Av redovisningen dat. 2016-05-25 framgår att då underhållet av det befintliga 
dagvattensystemet har varit eftersatt är det troligt att avskiljningen av partiklar inte 
har fungerat tillfredsställande. Vidare bedöms att intensifierat underhåll vara ett 
nödvändigt första steg som ger relativt stor effekt utan kostsamma ombyggnationer. 
Tekniska förvaltningen har i redovisningen dat. 2016-05-25 redogjort för de 
åtgärder som de planerar att utföra rörande dag- respektive spillvatten. De 
planerade åtgärderna avseende dagvatten syftar till att återställa reningseffekterna 
hos rännstensbrunnarnas sandfång och befintlig oljeavskiljare samt avlägsna 
sediment i dagvattensystemet. Vad gäller spillvatten syftar åtgärderna till att 
fortsätta med den regelbundna tillsynen och dels få bättre kontroll på 
bräddningarna.  

Tekniska förvaltningen föreläggs därför att vidta de föreslagna åtgärderna, med 
undantag för uppföljning av snöupplaget, då detta följs upp inom ramen för dess 
kontrollprogram.  

Tekniska förvaltningen har i redovisning dat. 2016-04-28 framfört att de kommer 
att påbörja åtgärdsplan avseende underhåll av rännstensbrunnar och 
dagvattenledningar med förbehåll att övriga ledningsnätsägare kopplade till det 
kommunala ledningsnätet utför eller i närtid har utfört samma typ av åtgärder, 
eftersom ospolade ledningssträckor uppströms skulle underminera de åtgärder som 
tekniska förvaltningen skulle utföra längre ner i ledningssystemet.  
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Forts § 50 
Miljö- och byggnämndens uppfattning är att, enligt lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) har tekniska förvaltningen själv möjlighet att ställa krav 
på fastighetsägare/verksamhetsutövare som nyttjar det kommunala ledningsnätet 
för dagvatten, vad gäller underhåll av enskilda ledningssträckor. Det framgår även 
av tekniska förvaltningens information till fastighetsägare om nyttjande av Bodens 
kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (januari 2008) att ”Bensin-, olje- 
och fettavskiljare samt sand- och slamfång i gårdsbrunnar o.d. ska tillses regelbundet 
och tömmas så ofta, minst en gång per år, att de alltid fyller avsedd funktion” samt 
”Huvudmannen har enligt vattentjänstlagen rätt att undersöka VA-installationen och 
dess användning. Påträffas allvarliga brister är fastighetsägaren enligt 
vattentjänstlagen skyldig att rätta till dessa så att det inte uppkommer olägenheter för 
huvudmannen eller någon annan”. Vidare framgår det av ABVA för Bodens kommun 
pkt 13 att huvudmannen bestämmer villkor för utsläpp av såväl spill- och dagvatten till 
den allmänna avloppsanläggningen.  

Miljö- och byggnämnden anser det som prioriterat att vidta åtgärder för underhåll av 
rännstensbrunnar och dagvattenledningar, varför nämnden tidsätter att i åtgärdsområde 
1 (A, B, C) ska åtgärder ha vidtagits senast vid utgången av år 2017, och för 
åtgärdsområde 2 (D, G, H) senast vid utgången av år 2018. Att motsvarande åtgärder 
har vidtagits i ledningssträckor uppströms anser nämnden vara något som tekniska 
förvaltningen själv får och kan ställa krav på berörda 
fastighetsägare/verksamhetsutövare. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden förelade tekniska förvaltningen i beslut dat. 2015-12-15, 
§ 106, om åtgärder rörande dag- och spillvattenbelastningen till Bodträsket. 
Tekniska förvaltningen/VA-avdelningen har den 28 april och 30 maj 2016 lämnat 
in skriftliga redovisningar av åtgärder samt utredning av dag- och 
spillvattenbelastningen till Bodträsket. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-06-01 
Redovisning dat 2016-04-28 
Redovisning dat 2016-05-30, inkl bilaga  
 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 51 Flarkå 1:3, Avslutad moräntäkt, Öhmans Skog AB 
2016-092-427 

Beslut 
Den av bolaget utförda efterbehandlingen av moräntäkten på fastigheten Flarkå 1:3 
i Bodens kommun godkänns. Täkten är därmed avslutad.  

Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av 20 c § Förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd.  

Bedömning/Motivering 
Brytningsområdet har släntats och jämnats ut. Stora delar av verksamhetsområdet, 
däribland täktbotten och upplagda avbaningsmassor, har på naturlig väg 
koloniserats med främst tall och till viss del björk. Miljö- och byggnämnden 
bedömer att förutsättningarna för naturlig återbeskogning i hela 
verksamhetsområdet är mycket goda.  

Öhman Skog AB har uppgett att kvarvarande utbrutet material som är upplagt inom 
verksamhetsområdet kommer att användas för förbättring av den enskilda vägen på 
fastigheterna Flarkå 1:2 och 1:3. Öhman Skog AB är lagfaren ägare av båda 
fastigheterna.  

Miljö- och byggnämnden får besluta att en täkt är avslutad även om inte hela 
området har efterbehandlats för att på så sätt möjliggöra uttransport av utbrutet 
material i efterhand. Delen av täkten som vid senaste inspektionstillfället upptogs 
av upplag med material får senare efterbehandlas på lämpligt sätt för att möjliggöra 
återbeskogning. Detta gäller även infarten till upplaget och uppställningsplatsen för 
containrar. 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen meddelade 2007-04-16 tillstånd för Swerock AB att bedriva 
täktverksamhet på rubricerad fastighet. Tillståndet omfattar uttag av 49 000 ton 
morän och gäller till 31 oktober 2017. 

Öhman Skog AB har den 24 oktober 2013 övertagit tillståndet för 
täktverksamheten. 

Den 26 januari 2016 har Öhman Skog AB begärt att tillståndet återkallas. 

Miljö- och byggnämnden genomförde en inspektion av täkten den 7 oktober 2015. 
Vid inspektionen noterades bl.a. följande. 
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Forts § 51 
Brytområdet, i den norra delen av verksamhetsområdet, har släntats och jämnats ut. 
I södra delen av verksamhetsområdet finns ett upplag med avbaningsmassor som 
börjat beskogas med tall och björk. Stora delar av täktbotten har koloniserats med 
främst tall. 

Inom verksamhetsområdet finns två containrar uppställda och ett upplag med 
täktmaterial.  

Den 26 april 2016 har Öhman Skog AB via telefon meddelat att det återstående 
massorna kommer att användas för förbättring av den enskilda vägen på Flarkå 1:2 
och 1:3.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-06-07 

 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen i Norrbotten  
Öhman Skog AB, Storgatan 24, 972 32, Luleå 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 52 Poppeln 3, Färgaregatan 5, Förhandsbesked för 
tidsbegränsat bygglov för ändring av kontorshus till 
vandrarhem 
2016-130 

Beslut 
Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, förklarar miljö- och 
byggnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas på redovisad plats. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 7 350 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). 

Överklagan 
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 
Tallgrottan AB har lämnat in en ansökan om förhandsbesked för ändring av 
kontorshus till vandrarhem på fastigheten Poppeln 3, Färgaregatan 5. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan 25-BOD-2203 beslutad 30 oktober 1958. 
Planbestämmelse BIII = Bostäder i högst tre våningar. 

Bygglovansökan avviker från gällande detaljplan genom att den sökta åtgärden är 
att betrakta som hotellverksamhet. Plan och bygglagen anger att tidsbegränsade 
bygglov kan ges om åtgärden inte uppfyller alla krav enligt detaljplanen men är 
förenlig med planens syfte.  

Med anledning av ovanstående har berörda sakägare beretts tillfälle att yttra sig och 
ett yttrande har inkommit. De som lämnat in yttrande inte har några invändningar 
mot den ändrade verksamheten förutsatt att störningar under byggtiden minimeras 
samt att man beaktar trafik och parkeringssituationen.  

Inkomna synpunkter kommer att beaktas i lovprövning samt inför ett startbesked. 

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

Ansökan om förhandsbesked har granskats enligt 8 kap. PBL, med avseende på 
placering och lämplighet. 

Miljö- och byggnämnden bedömer att inkomna synpunkter kommer att kunna 
hanteras i en lovprövning varmed positivt förhandsbesked kan ges. 
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Forts § 52 

Upplysningar 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte lov har sökts inom två år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-06-03 
Ansökan 2016-05-03 

 

För kännedom 
Tallgrottan AB, Kopplingsvägen 14, 961 38 Boden 
Sakägare som lämnat yttrande 
Samhällsbyggnadskontoret 

 

Meddelas: Fastighetsägare Poppeln 2, 4 samt Aspen 13 och Ekroten 1 
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§ 53 Boden xxxx; Föreläggande vid vite gällande rivning av 
plank, xxxxxxxxx 
2015-639 

Beslut 
xxxxxxxxxx föreläggs enligt PBL 11:21§ att riva uppsatt plank på fastigheten 
Boden xxxx senast en månad efter det att han tagit del av beslutet. 

Föreläggandet förenas med vite om 10 000 kronor om åtgärden inte genomförs. 

Överklagan 
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 
PBL kap 11:21§, Rivningsföreläggande. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet påbörjades 2013-08-28 genom att fastighetsägaren till Boden xxxx 
anmälde att grannen Xxxxxxxxxxxxxx påbörjat uppförande av ett plank i 
fastighetsgränsen och till vissa delar på deras fastighet.  
Miljö- och byggnämnden förelade 2013-08-28 samt 2013-10-01 Xxxxxxxxxxxxxx 
att inkomma med en förklaring till att planket uppförts utan lov, inget svar inkom. 

Vid en inspektion på fastigheten den 9 oktober 2013 kunde det konstateras att 
planket bitvis står på grannens fastighet (Boden xxx), och att höjden från marken 
varierar mellan 1,8 till 2,0 m. Bedömningen gjordes att bygglov för planket inte 
kan lämnas i efterhand varför planket skall rivas. 
2013-10-17 beslutade miljö- och byggnämnden att förelägga xxxxxxxxxxxxxx att 
riva planket. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som 2014-06-26 upphävde 
beslutet och återförvisade ärendet för ny handläggning med motiveringen att miljö- 
och byggnämndens beslut inte var tillräckligt tydligt och preciserat samt att det inte 
framgick vilket lagstöd som låg till grund för föreläggandet.  

Miljö- och byggnämnden förelade 2014-08-05 att brister vad gäller olovligt uppfört 
plank skulle åtgärdas. Xxxxxxxxxxxxxx överklagade beslutet med motiveringen att 
han ansåg att uppfört byggnadsverk var att betrakta som ett staket som var 
lovbefriat. 

Länsstyrelsen upphävde 2014-12-15 miljö- och byggnämndens beslut med 
motiveringen att man inte hade prövat frågan om lov kunde lämnas för den åtgärd 
som Xxxxxxxxxxxxxx vidtagit. 
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Forts § 53 
Miljö- och byggnämnden förelade 2015-05-08 samt 2016-06-04 Xxxxxxxxxxxxxx 
att inkomma med bygglovsansökan. 

2015-09-08 inkom Xxxxxxxxxxxxxxs ansökan om bygglov för uppförande av 
plank på fastigheten Boden xxxx.  

Miljö- och byggnämnden avslog ansökan 2015-10-06. 

Sökanden överklagade beslutet 2015-11-24. 

2016-02-08 avslog länsstyrelsen överklagandet och ändrade föreläggandet till att 
åtgärderna skulle vara genomförda senast två månader efter det att beslutet vunnit 
laga kraft. 

2016-04-05 hade beslutet vunnit laga kraft. En begäran om inskrivning av 
föreläggandet skickades till lantmäteriet för inskrivning i fastigheten. 

2016-06-05 konstaterades efter samtal med anmälaren att planket stod kvar och 
inga rivningsåtgärder var påbörjade. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-06-08 

 

 

För genomförande 
Xxxxxxxxxxxxxx, (genom delgivningsman) 
 
För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 54 Nya vägnamn/adressområdesnamn på Brännan, Sävast 
2016-206 

Beslut 
Vägnamn/adressområdesnamn på nya området Brännan i Sävast fastställs enligt 
förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag på tre nya 
vägnamn/adressområdesnamn inom Brännan, det nya området med småhustomter 
på Sävastön. Två av de nya vägarna ansluter till Övägen, den tredje ansluter till 
Storgärdsvägen. 

Samhällsbyggnadskontoret har varit i kontakt med Sävast byaålderman för att hitta 
vägnamn med historisk koppling till området. Historiskt kallades området för 
Lunda. Eftersom Lundagårdsgatan redan finns som gatunamn är det inte aktuellt att 
använda sig av Lunda med tanke på att förväxling kan uppstå och försvåra för 
utryckningsfordon. Var namnet Brännan kommer ifrån är okänt hos 
byaåldermannen. 

De föreslagna namnen har ett det gemensamma temat ”himlafenomen”. I det 
intilliggande bostadsområdet Maran finns en väg som heter Månskensvägen. 

Förslag på nya vägnamn/adressområdesnamn är: 

• Norrskensgränd 

• Regnbågsvägen 

• Solskensvägen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-06-07  
Illustration över området Brännan 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret  
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§ 55 Panelen AB; Ansökan om permanent serveringstillstånd 
2015-1131-491 

Beslut 
1. Panelen AB, 556441-1949 beviljas permanent serveringstillstånd att till 

allmänheten servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker på 
restaurang Panelen. 

2. Serveringen får ske i restaurangen dagligen mellan kl. 11:00-01:00. 

3. Servering får ske på uteserveringen mellan kl. 11:00-01:00 under tidsperioden 1 
juni- 31 augusti. Under perioden 1 maj – 31 maj samt 1 september- 30 
september får servering gällande uteserveringen ske 11:00- 23:00 söndag-
torsdag samt 11:00-00:00 fredag samt dag före röd dag. 

Överklagan 
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. Om du anlitar ombud kan i stället ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i 
så fall med en fullmakt. 

Bedömning 
En utredning gällande tillståndshavarens ekonomiska lämplighet gjordes under 
2015 då det efter inre remisser till skatteverket och kronofogden visat att 
skatteskulder hade uppkommit i bolaget Panelen AB. Utredningen resulterade i att 
miljö- och byggnämnden 2015-11-10, § 96, tilldelade tillståndshavaren en varning   
på grund av brister i den ekonomiska lämpligheten. Tillståndshavaren har sedan 
dess inte haft några betalningsuppmaningar eller andra uppkomna skatteskulder. 

Miljö och byggnämnden anser att sökanden visat att de har en vilja att göra rätt för 
sig och att skatter och avgifter i fortsättningen kommer att betalas i tid.  

Sökande har utöver detta inte tidigare brustit i alkohollagens regler. Miljö- och 
byggnämnden anser därför att Panelen AB uppfyller alkohollagens krav och sökt 
tillstånd kan därmed beviljas. 

Beskrivning av ärendet 
Vargen Förvaltnings AB, 556609-5880 är sedan 2001-06-11 tillståndshavare av 
serveringstillståndet på Restaurang Panelen. Alla intäkter och utgifter registreras på 
bolaget Panelen AB, 556441-1949. Enligt alkohollagen ska samtliga intäkter och 
utgifter registreras på det bolag som är tillståndshavare av serveringstillståndet.   
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Forts § 55 
Att det är samma fysiska personer i styrelsen för de båda bolagen har ingen 
betydelse. Serveringstillståndet ska stå på det bolag där restaurangens intäkter och 
utgifter registreras. Vargen förvaltnings AB´s ordinarie ledamot, Susanne Eriksson 
uppmanades därför att lämna in en ny ansökan där Panelen AB står som sökande. 

Restaurang Panelen AB har 2015-09-23 lämnat in en ansökan om permanent 
serveringstillstånd till allmänheten i restaurangen samt uteserveringen på Panelen i 
Boden. Sökt serveringstid är 11:00 till 01.00, året runt.  

Serveringsytorna bedöms vara avgränsade utrymmen som för personalen är 
överblickbara. 

Av verksamhetsbeskrivningen framgår det att det kommer att vara fortsatt 
servering av mat och dryck. Det kommer att finnas ett varierat utbud av mat som är 
lagad eller på annat sätt tillredd enligt alkohollagen 8 kapitlet 12§ och det kommer 
att finnas ett varierat utbud av lättdrycker.  

Personer som bedöms vara personer med betydande inflytande i bolaget är Susanne 
Eriksson och Per- Ove Stenlund. Bolaget uppfyller kunskapskraven enligt 8 kap 
12§ alkohollagen då de innehar permanent serveringstillstånd sedan tidigare.  

Köket håller en bra standard och uppfyller alkohollagens krav i 8 kapitlet 15§. 

Räddnings- och beredskapsförvaltningen har ingenting att erinra mot de tänkta 
serveringen under förutsättning att det maxantal personer inne i restaurangen inte 
överstiger 124 personer samt att uteserveringen inte inkräktar på 
utrymningsvägarnas fria bredd från restaurangen. 

Kronofogdemyndigheten har meddelat att bolaget inte finns registrerad i deras 
skulddatabas. Skatteverket har meddelat att bolaget och dess företrädare inte har 
några skatteskulder i dagsläget.  

Polismyndigheten har ingenting att erinra gällande sökandebolaget eller de fysiska 
personerna i bolaget som bedömts vara personer med betydande inflytande.   

Miljöhandläggare har inget att erinra.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-06-03 

 

För kännedom 
Panelen AB, Kungsgatan 7, 961 61 Boden 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 56 LC Restaurang AB; Utredning angående eventuell åtgärd 
avseende ekonomisk misskötsamhet 
2016-317-491 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden meddelar enligt 9 kapitlet 17 § alkohollagen LC 
Restaurang AB, en varning för ekonomisk misskötsamhet.  

Överklagan 
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. Om du anlitar ombud kan i stället ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i 
så fall med en fullmakt. 

Bedömning 
Servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. I alkohollagen ställs 
höga krav på sökandens lämplighet som ska uppfyllas för att ett serveringstillstånd 
ska kunna beviljas. Av utredningen framgår att bolaget under det senaste året 
regelbundet underlåtit att betala sina skatter och avgifter i tid vid 7 tillfällen. 
Bolaget har restförts för obetalda skatter och avgifter vid 5 tillfällen under perioden 
2015-01-03 - 2016-05-01. 

Utredningen visar att bolaget på ett betydande sätt åsidosatt sina ekonomiska 
åligganden gentemot de allmänna och därmed underlåtit att följa bestämmelserna i 
alkohollagen 8 kapitlet 12 §. De skulder som uppstått har sammantaget varit av ett 
betydande belopp. Därmed finns grund för ett ingripande enligt alkohollagen. 

Tillståndshavaren har efter det att skulderna uppkommit, betalat av dessa allt efter 
som och nu reglerat sina uppkomna skatteskulder och kommit i balans. Detta visar 
på att tillståndshavaren har vilja och förmåga att sköta den tillståndspliktiga 
rörelsen i fortsättningen. LC Restaurang AB har haft serveringstillstånd sedan 
2015-03-16 och har tidigare inte varit föremål för olägenheter eller ingripanden 
enligt alkohollagen. Ingripandet bör därför stanna vid en varning. 
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Forts § 56 

Beskrivning av ärendet 
Inre tillsyn hos skatteverket och kronofogden har genomförts på LC Restaurang 
AB. Av tillsynen har det framkommit att LC Restaurang AB under en period på ett 
år har haft flera betalningsuppmaningar samt restförda skatteskulder.  

Yttrande har inhämtats från tillståndshavaren där det framkommer att bristerna 
gällande betalning till skatteverket berott på att tillståndshavaren under de senaste 6 
månaderna har haft en annan verksamhet i bolaget som till stor del bidragit till 
uppkomna likviditetsproblem. 

Enligt 8 kapitlet 12 § får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han 
eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt 
omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten 
kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i alkohollagen. Kraven 
kvarstår även efter att tillstånd beviljats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-05-31 
Yttranden från skatteverket 
Yttrande från Le Crossiant 

 

För kännedom 
Le Crossiant 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 57 SBK-rapport juni 
 

Beslut 
SBK-rapporten med bilagor läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för juni.  

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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§ 58 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisade delegationsbeslut för perioden 2016-04-18 – 2016-06-12 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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§ 59 Meddelanden och delgivningar 

Beslut 
Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna. 

 
Beslut från andra myndigheter 
• Lst överprövar inte strandskyddsdispens Överstbyn 33:8 (2016-073) 

• Lst överprövar inte strandskyddsdispens Kallbadhus Harads 8:70 (2016-047) 

• Lst; överprövar inte strandskyddsdispens Bredåker 3:70 (2016-089) 

• Lst avslår överklagan hönshållning Sävast 8:122 (2014-561-449) 

• Lst, vattenverksamhet byte av trumma, Österby 2:1 (2016-297-422) 

• Lst, vattenverksamhet byte av trumma, Svartlå 1:85 (2016-295-422) 

• MMD avslår överklagandet av handläggningsavgift dispens renhållning (2016-179-452) 

 
Inkomna överklagningar 

• Västra Karlberg 1:26, överklagar avslag på dispens avfallshämtning (2016-271-452) 

• Västra Karlberg 1:26, överklagar avslag på dispens slamtömning (2016-519-458) 

• Bovallen 2:13, överklagar dispens slamtömning (2016-077-458) 

 
Inspektioner 

• Boden 57:12, BEAB värmeverket (2016-123-427) 

• Heden 7:31, Kusöns grundvattentäkt (2016-397-422) 

• Sävast, Lillgärdsvägen, skrotbil (2016-451-451) 

• Heden 4:58, Kilowattväktarna, nedskräpning (2012-889-451) 

• Korpen 1, Lillskogen, nedskräpning (2016-623-452) 

• Vägen till Pagla, nedskräpning (2016-575-459) 

• Sävast 5:4, Rester av majbrasa på Gruvberget (2016-528-459) 

• Torpgärdan 6:40, eldning avfall, S Nordmark (2016-399-427) 

• Svartbyn 34:1, Hästgödselhantering, Bränslan (2016-770-427) 
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Forts § 59 
 
Övrigt  

• Kf-beslut; Revisionsberättelse (KS 2016/94) 

• Kf-beslut; Årsredovisning 2015 (KS 2016-200) 

• Kf-beslut; Godkännande av Borgmästaravtal (KS 2016-110) 

• Kf-beslut; Igångsättningstillstånd exploatering Brännan (KS 2010/544) 

• Kf-beslut Integrationspolicy (KS 2016/86) 

• Kf-beslut; Delårsrapport jan-april 2016 (KS 2016/141) 

• Missiv Vattenmyndighetens åtgärdsprogram  

• MMD; begäran om utdömande av vite för nedskräpning Gunnarsbyn xxxx (2013-832-451) 

• Minnesanteckning; Misstänkt matförgiftning Subway (2016-704-465) 

• Trafikverket; Beslut om förskottering Väg 97 Sävast-Sunderbyn (KS 2014-331) 

• Lst; Förelägger tekniska att lämna in komplettering ang utredning om processvatten från 
uppgraderingsanläggning Bodsvedjans biogasanläggning (2016-086-427) 
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