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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 39 Meddelanden och delgivningar  
  

Beslut 

Meddelandena och delgivningarna läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 

1.   Objektnr. 12896 – FMLOG. Tillstånd till transport av farligt avfall 
2.   Objektnr. 12898 – Parkkompaniet AB. Parkkompaniets anmälan om transport  
      av farligt avfall i egen verksamhet 
3.   Objektnr. 12895 – Edins Jord och Skogs anmälan om transport av farligt avfall 
       i egen verksamhet 
4.   Objektnr. 12899 – Bodens kommun, tekniska förvaltningen. Tillstånd till tran 
      sport av avfall 
5.   Objektnr. 12897 – Buller Entreprenad AB. Tillstånd till transport av avfall som  
      inte är farligt avfall 
6.   Heden 11:9 och 3:282 –Dnr 2012-959-436 – Swerock AB. Tillstånd  från länss- 
      tyrelsen till täktverksamhet 
7.   Erikslund 2:2  Drn 2008-742-427 – Miljö- och Teknik i Kangos AB. Slutligt  
      villkor i tillstånd från länsstyrelsen  
8.   Johannisberg 1:20 – Dnr 2012-36-423 – Brännbergs Livskraft. Svar på skrivelse  
      om hjälp med nedlagda drivmedelsanläggningen./HOHA 
9.   Brännberg 24:28 – Dnr 2013-370-452 – Euro Aparments AB. Inspektionsrap- 
      port av nedskräpat område kring fd lärarbostaden/HOHA 
10. Brännberg 24:5 – Dnr 2013-369-452 – Sangkarat AB. Inspektionsrapport av  
      nedskräpat område kring fd skolbyggnad 
11. xxxxx– Dnr A 0030/08 – Skrivelse ang ovårdad tomtANPE 
12. Torpgärdan 4:23 – Dnr 2013-411-427 – Bodens Ridklubb. Anteckningar efter  
      tillsynsbesök/HOHA 
13. Järnvägen 100:1 – Dnr 2013-389-451 – Tekniska förvaltningen. Anteckningar  
      efter klagomål och inspektion av personbil/HOHA 
14. Ymer 1 – Dnr 2013-374-449 – Far East. Klagomål på störande höga musikljud 
15. xxxx, 1:86 – Dnr 2013-377-451 – xxxx. Anteckningar efter  
      klagomål av uppställd personbil/HOHA 
16. xxxx – Dnr 2013-390-451 – xxxxx. Anteckningar  
      efter klagomål och inspektion av personbil/HOHA 
17. Brännberg 24:5 – Dnr 2013-369-452 – Sangkarat AB. Inspektionsrapport nr 2 
      av nedskräpat område kring fd skolbyggnad/HOHA 
18. KF:s § 49-2013 – Revisionsberättelse 2012. 
19. KF:s § 50-2013 – Årsredovisning 2012 
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§ 39  
20. xxxx – Dnr 2012-211- xxxxx överklagan för kännedom från miljö- 
      domstolen 
21.  Njord 15 – Dnr 2013-439-465 – Pingstkyrkan. Åtalsanmälan avseende ev- 
       entuellt brott mot livsmedelslagen/SAKA 
22.  Dnr 2013-47 – Minnesanteckningar från Vattengruppens möte 3/2013 
23.  Heden 2:118 –Dnr 2013-076, Länsstyrelsen prövar inte MBN:s beslut att lämna 
       strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus  
24.  xxxx – Dnr 2012-259 – Regeringen avslår xxxxx överklagan av  
       länsstyrelsens beslut att upphäva bygglovet. 
25.  xxxx – Dnr 2009-390-424 – Svar till xxxxx om avloppsanordning 
       en på fastigheten/JORO 

  

 

___________  
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På grund av reglerna i Person-
uppgiftslagen (PUL) publiceras 
inte delegationslistan på internet. 
Vid intresse att ta del av innehål-
let hänvisas till samhällsbygg-
nadskontoret, plan 5, stadshuset.

§ 40 Delegationsbeslut 
  

Beslut  

 
Delegationsbesluten läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med sin delegationsrätt och under vissa 
förutsättningar lämnat tillstånd/godkännanden, beviljat respektive avslagit ansök-
ningar och avgivit yttranden inom följande verksamheter: 

Miljötillsyn 
Livsmedelskontroll 
Övriga yttranden och tillstånd  
Bygglov 
Kontrollplaner 
 

Delegationsbeslut ej med på listan 

xxxxx Dnr 2010-496-424 – xxxx. Föreläggande att åtgärda avloppsanordning och 
avgift för tillsyn enligt miljöbalken/JORO 
 
2013-332-425 - Yttrande till polismyndigheten över ansökan om tillstånd för NCC 
Roads AB nattliga vägarbeten/JODA 
 
xxxxx – 2013-336-427 – xxxx. Föreläggande för inrättande av anläggning för ut-
vinning av bergvärme/AMAL 
 
xxxx 2013-292-424 – xxxx. Föreläggande för att anlägga och driva infiltrationsan-
läggning/STJO 

 

_______________   

 

 

 

 



Miljö- och byggnämnden  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2013-06-11 

Sid 

5 (35) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

Dnr 2013-087 

§ 41 Detaljplan för del av kv. Hjorten 
 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att anta detaljplan för del av KV. HJORTEN.  

Denna paragraf förklaras vara omedelbar justerad. 

Sammanfattning 

Detaljplanen har upprättats och handlagts enligt plan- och bygglagens regler för en-
kelt planförfarande. Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar att utöka bygg-
rätterna för fastigheterna Hjorten 1 och Hjorten 8 för att möjliggöra för car-
port/garagebyggnad respektive utbyggnad av befintlig kioskverksamhet med en re-
staurangdel.     

Beskrivning av ärendet 

Aktuellt planområde ligger i stadsdelen Erikslund och omfattar fastigheterna Hjor-
ten 1 och Hjorten 8. Planområdet gränsar i väster till Moråsleden, i söder mot 
Svartbyvägen och i öster mot Allégatan. Byggrätterna i gällande detaljplan är starkt 
begränsade för de båda fastigheterna och ger idag inga utrymmen för ny bebyggelse 
på de två fastigheterna.  

På fastigheten Hjorten 1 finns idag ett flerfamiljshus och på Hjorten 8 finns en ki-
osk. För att kunna ge förutsättningar att uppföra carport/garage på fastigheten Hjor-
ten 1 samt komplettera nuvarande kioskverksamhet med en restaurangdel på fastig-
heten Hjorten 8 krävs en ändring av gällande detaljplan där del av gällande punkt-
prickad mark tas bort.  

Aktuellt planförslag medger enligt bifogad plankarta förutsättningar att uppföra car-
port/garage på fastigheten Hjorten 1 samt komplettera nuvarande kioskverksamhet 
med en restaurangdel på fastigheten Hjorten 8.     

 

Handlingar 

1. Länsstyrelsens yttrande 

2. Plankarta med planbestämmelser 

3. Planbeskrivning  
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§ 41  

Särskilt utlåtande 

En samråds/underrättelsehandling har varit utställd under tiden 2013-04-26 till och 
med 2013-05-22. Under samrådstiden har yttranden från följande inkommit:  

1. Lantmäteriet    2013-04-30 

2. Fortifikationsverket   2013-05-06 

3. Länsstyrelsen   2013-05-23 

 
Samrådsyttranden sammanfattade och kommenterade 

1. Lantmäteriet har ingenting att erinra mot rubricerad detaljplan. 

2. Fortifikationsverket har inga synpunkter på förslaget för Kv. Hjorten i Boden.  

3. Länsstyrelsen anser att det enligt plan- och bygglagen inte finns några plan-
mässiga förutsättningar att lägga utfartsförbud i planområdesgränsen. Det går 
inte att använda sig av bestämmelser som reglerar något i angränsande plan. 

Kommunens svar till Länsstyrelsens yttrande 
Enligt PBL 4 kap 9 § får kommunen i en detaljplan bestämma om stängsel samt ut-
fart eller annan utgång mot allmänna platser. I aktuellt planförslag gränsar det om-
råde för vilket kommunen föreslagit utfartsförbud, mot allmän platsmark.  

Enligt PBL 4 kap 12 § 1 p. får kommunen i en detaljplan bestämma skyddsåtgärder 
för att motverka markföroreningar, olyckor, översvämningar och erosion. Aktuellt 
planområde gränsar mot två korsningar samt två större vägar och kommunen anser 
att det finns en ökad risk för trafikolyckor om inte en reglering sker för var körbar 
utfart får/inte får anordnas. Kommunen har därför satt utfartsförbud mot Moråsle-
den, Svartbyvägen samt del av Allégatan.   

I Boverkets rekommendationer från kunskapsbanken står att läsa: ”Bestämmelser 
om utfartsförbud och stängsel betecknas med symboler på gränslinjerna som visar 
var utfart inte får anordnas respektive var stängsel ska finnas. Symbolerna består 
av ofyllda respektive fyllda cirklar som ritas över användningsgräns…” 

Kommunen har i sina planläggningar bestämt att planområdesgränserna ska ritas i 
de verkliga lägena och så har även skett i detta planförslag. Detta innebär utifrån 
den rådande gränshierarkin att om användningsgräns och planområdesgräns sam-
manfaller så ritas inte användningsgräns ut. Hade planområdesgränsen exempelvis 
ritats 3 meter utanför dess verkliga läge, hade underliggande användningsgräns som 
ritats över med de ofyllda cirklarna (utfartsförbud) synts på plankartan.  
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§ 41  
Kommunen gör bedömningen att planförslaget med utfartsförbud illustrerat på 
planområdesgränsen ligger i linje med Boverkets rekommendationer och att detta 
inte strider mot plan- och bygglagen.     

Kommunen avser att behålla det utfartsförbud som föreslagits i detaljplanen.  

____________  

För genomförande  

Samhällsbyggnadskontoret 

Delgivning  

Länsstyrelsen 
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Dnr 2013-114 

§ 42 Boden 1:156, del av, fd Ing 3, byggnad 105 och 321, i Bo-
dens kommun, Norrbottens län 

  

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar om antagande av detaljplanehandlingarna. 

Paragrafen förklaras vara omedelbart justerad. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande har gett samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 
upprätta och samråda om rubricerad detaljplan. Planen har skickats på remiss/ sam-
råd till berörda sakägare och kommunala och statliga myndigheter, under 
tiden 2013-05-20 – 06-07. 
 
Planförslaget har initierats av Pionjären Fastighets AB. Som grund ligger ett köpe-
kontrakt upprättat mellan Pionjären Fastighets AB och Lapponiatrafik AB. 
 
Planen föreslås handläggas enligt PBL:s ”enkelt planförfarande”, eftersom verk- 
samheten är likartad och inte av något större allmänt intresse. 

 

Beskrivning av ärendet 

Planens syfte är att genom planläggning bilda en fastighet för bussgarage och en 
personalbyggnad. 
 
I den gällande detaljplanen är marken utlagd för militärt ändamål. Byggnaden 105 
har varit ett torkhus och byggnaden 321 har varit skärmtak för lastbilar.  
 
Markanvändningen är tämligen likartad, skillnaden är att det tidigare var parkering 
för militära tyngre fordon mot att det nu planeras att bli parkering för bussar.  
 
 
Skärmtaket, byggnad 321, kommer att byggas om till garage med väggar och por-
tar. Planen har åsatts bestämmelser om högsta byggnadsarea och högsta 
byggnadshöjd. Detta gäller även för personalbyggnaden där bestämmelserna har 
anpassats till personalbyggnadens storlek och höjd. 
 
En egenskapsbestämmelse har föreslagits för hela området som lyder ”Ny bebyg-
gelse skall utformas med hänsyn till kulturmiljön, färgsättning  m.m”. 
Detta p.g.a att området ingår i ”riksintresset för kulturmiljön BD 74”. 
 
Markanvändningen har föreslagits till ”TRAFIK” (bussgarage med personalbygg-
nad).  
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§ 42  

Särskilt utlåtande 

Synpunkter från externa myndigheter och andra aktörer 

 
Länsstyrelsen anser att med hänsyn till att det tycks vara under 150 m till bostads-
fastigheter bör kommunen beakta att närboende kan störas exempelvis av buller 
från verksamheten samt av ljus och ljud vid utfart på Hermelinsgatan. Kommunen 
bör också beakta om marken, särskilt där byggnation kommer att ske, kan vara för-
orenad av den tidigare verksamheten på området. 
 
Länsstyrelsen anser förslagsvis att ett krav på hänsynstagande av kulturmiljön, vid 
nybyggnation samt vid förändringar av befintliga byggnader, bör regleras med en 
varsamhetsbestämmelse, som dessutom är mer precis än vad föreslagen utseende-
bestämmelse nu är. 
 
I övrigt har Länsstyrelsen inga synpunkter på planförslaget. 
 
Prövningsgrunderna i 11 kap. 10§ PBL  
Länsstyrelsen har inga invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda till att 
ett beslut att anta detaljplanen behöver prövas enligt 11 kap. 10§ PBL. 
 
Kommentarer: 

Någon större trafikökning bedöms inte uppkomma till följd av plan-
ändringen. Planändringen bedöms därmed inte medföra mer omfat-
tande störningar än rådande trafiksituation innebär. Vegetation skil-
jer planområdet från bostäderna längs Hermelinsgatan och fungerar 
som skydd gentemot ljusstörningar från bussgaraget. 
 
Kommunen bedömer i detta fall att eventuella föroreningar i marken 
inte är en faktor som påverkar områdets lämplighet för föreslaget än-
damål (Trafik, bussgarage) som inte är känslig markanvändning. 
Frågan om eventuella markföroreningar kan därför hänskjutas till ef-
terföljande lovprövning.  
 
Kommunen anser att föreslagen reglering vad gäller utseende av till-
kommande bebyggelse är tillräcklig för att säkerställa att hänsyn till 
kulturmiljön tas. 

 
Lantmäteriet anför i sin skrivelse att planbestämmelsen för största byggnads-
area är inte konsekvent angiven då det står e1 på plankartan och e2 på plan- 
bestämmelserna. Planbestämmelsen största byggnadsarea (ex) anger inte vad den 
ska relateras till, t.ex. per fastighet, per kvarter. 
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§ 42  

 
Otydlig egenskapsgräns kring området som är avsett för personalbyggnad. 

 
Såväl planbestämmelser som planbeskrivning anger huvudmannaskap. Reglerna om 
huvudmannaskap avser att reglera vem som ansvarar för de allmänna platserna. 
Planen omfattar dock ingen mark för allmän plats. 
 
Under rubriken fastighetsrättsliga frågor står ” En ny fastighet skall bildas av 
Boden 1:156”. Boden 1:156 är en relativt stor fastighet i tre skiften. Om det avses 
att planområdet ska avstyckas till en ny fastighet vilket texten under rubriken Ad-
ministrativa frågor tyder på, bör detta preciseras närmare. 
 
Bättre att skriva att ansökan om fastighetsbildning ska ske till Lantmäteriet och 
Inte till Lantmäteriet i Boden, då målet är att ansökningarna i en framtid ska 
Kanaliseras in till Lantmäteriet på färre platser. Traktgränser, fastighetsgränser och 
ledningsrätt saknas på grundkartan.   
 
Kommentar:   

Planbestämmelsen angående största byggnadsarea ändras till e1.  
De skilda egenskapsbestämmelserna avgränsas av egenskapsgränser 
på plankartan. Eftersom beteckningen för byggnadsarean är en egen-
skap gäller den endast inom denna egenskapsgräns. Den andra bygg-
nadsarean gäller för det blivande garaget. 

 
Reglering av huvudmannaskap tas bort från plankartan. 
 
Den nya fastighetens gränser föreslås följa planområdesgränsen. 
Kommentar om detta har tillagts i planbeskrivningen under rubriken 
fastighetsbildning. 
 
Grundkartan har kompletterats med traktgränser, fastighetsgränser 
och ledningsrätt. 

 
Skanova har inget att erinra mot rubricerade plan.  
 

Synpunkter från kommunens förvaltningar 
 

Tekniska förvaltningen, gatuavdelningen framför följande: 
 
Områdets anslutning mot Flygfältsvägen i form av in- och utfart bör regleras 
 
Beskrivning av gång- och cykeltrafik i anslutning till området saknas. Föreslagen 
användning tillsammans med redan befintliga verksamheter (Godisarenan, Elon 
mm) och övrig utveckling av Ing 3-området aktualiserar behov av trafiksäkerhets-
åtgärder särskilt vad avser oskyddade trafikanter.  
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§ 42  
 

Kommentar:  
Områdets anslutning mot Flygfältsvägen, i form av in- och utfar-
ter, har reglerats på plankartan.  

 
Beskrivning av gång- och cykeltrafik i anslutning till aktuellt plan-
område behandlas inte i den aktuella detaljplanen. Denna fråga 
bör lämpligen behandlas i ett större sammanhang, t ex i form av 
program eller dylikt som hanterar hela trafiksituationen för fd. 
Ing3-området.   

 
Samhällsbyggnadskontoret, miljö framför följande: 
 
Hur ska bussar tas till och från bussgaraget? I handlingarna anges inte vilken 
väg som ska användas eller hur stor trafikökningen beräknas att bli. Ingen kan-
ske störs av buller och ljussken vid garaget, men trafiken till och från kan ju stö-
ra.  
 
På vilket sätt kommer trafikökningen påverka närliggande fastighe-
ter/bostadshus, gång- och cykeltrafikanter? 
 
Kommentarer: 

Trafikangöring till och från planområdet sker via Flygfältsvägen. 
In- och utfarter har reglerats i planen. 

 
Någon större trafikökning bedöms inte uppkomma till följd av 
planändringen. 

 
Beskrivning av fordons-, gång- och cykeltrafik i anslutning till ak-
tuellt planområde behandlas inte i den aktuella detaljplanen. Den-
na fråga bör lämpligen behandlas i ett större sammanhang, t ex i 
form av program eller dylikt som hanterar hela trafiksituationen 
för fd, Ing3-området. 

 
 
 
____________  
 
För verkställighet 
 
Samhällsbyggnadskontoret 
 
Delgivning  
 
Länsstyrelsen 
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§ 43 SBK-rapport 

  

Beslut 

Rapporten läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för maj 2013.  

Information om ny organisation för SBK. 

__________  
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Dnr  2013-080-426 

§ 44 Boden 56:32; Föreläggande om kartläggning och inventer-
ing av mark där Veolia bedrivit verksamhet med bl a driv-
medelshantering  

  

Beslut    

Miljö- och byggnämnden förelägger, med stöd av 26 kap. 9, 21 och 22 §§ miljöbal-
ken med hänvisning till 10 kap. 2, 4 och 8 §§ samt 2 kap. 3 och 8 §§ miljöbalken, 
Veolia Transport Sverige AB Solna med organisationsnummer 556042-4391, föl-
jande. 

 
1. Till Miljö- och byggnämnden inlämna en historisk inventering avseende mark, 

installationer, anläggningar och eventuella byggnader på fastigheten Boden 
56:32 i Bodens kommun samt en plan om ev planerade förändringar av verk-
samheten på fastigheten. Tidigare använda processer, kemikalier och avfallshan-
tering ska även redovisas.  
 
Inventeringen ska i tillämpliga delar utföras i enlighet med Metodik för Inventer-
ing av Förorenade Områden (MIFO) fas 1 (Naturvårdsverkets rapport 4918). 
Historiken ska omfatta den fordonsverksamhet med bussar o dyl som bedrivits 
på fastigheten. 

 
2. Till Miljö- och byggnämnden inlämna ett förslag på provtagningsplan för fastig-

heten Boden 56:32, med ev närområde om inventeringen visar på en påverkan 
utanför fastigheten, där den historiska inventeringen kompletteras så att en kom-
plett MIFO fas 2-undersökning kan genomföras (enligt Naturvårdsverkets rap-
port 4918). Planen ska godkännas av Miljö- och byggnämnden innan provtag-
ning påbörjas. 

 
3. Till Miljö- och byggnämnden inlämna undersökningsresultat och utredningar 

angående föroreningar inom fastigheten Boden 56:32 i Bodens kommun. Utred-
ningarna ska innehålla en utvärdering med riskbedömning av ev. föroreningar-
nas farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar och områdenas känslig-
het och skyddsvärde. Det inlämnade materialet ska vara tillräckligt omfattande 
för att nämnden ska kunna göra en riskklassning enligt MIFO fas 2 för området. 

 
 
Kommunicering  
 
Ärendet har kommunicerats med Veolia Transport AB som i yttrande 2013-06-07  
meddelar att ansökan kommer att inlämnas om nedmontering av bef anläggning 
samt intyg på provtagning av marken.  
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Beskrivning av ärendet 

Fakta om fastigheten enlig fastighetsinformation 
Area  17 209 kvadratmeter 
Adress Manhemsgatan 5, 961 67 Boden 
 
Lagfaren ägare av fastigheten 
916631-9526 K/B BUSSNINGEN, BOX 1820, 171 24  SOLNA 
 
Tidigare ägare  
BODENS OMNIBUS AB  Adressuppgifter saknas 
 
Planförhållanden 
Detaljplan, 25-P90/63, beslutad och vunnit laga kraft 1991-02-16. 
Ändamål – Bussgarage 
 
Miljö- och byggnämndens tillsyn av verksamheten på fastigheten under 2000-
talet 
Under 2000-talet har enligt de uppgifter som Miljö- och byggnämnden känner till 
Connex Sverig AB och senast Veolia Transport Sverige AB bedrivit bussgarage-
verksamhet på denna fastighet. 
 
Miljö- och byggnämnden har under denna period fört diskussioner med Connex 
Sverige AB och Veolia Transport Sverige AB bl a om flyttning av den stora 50 ku-
bikmeter stora drivmedelstanken som ligger vid vattendraget Bodån. 
 
Ett par händelser med spill av drivmedel har inträffat under den tid då Veolia 
Transport Sverige AB bedrivit verksamhet, bl a med dielselförorenat snö från gara-
geplanen ner till vattendraget Bodån. Senast fördes samtal med personal från Veolia 
Transport Sverige AB om området kring bränslepumpen och ner mot drivme-
delstanken. 

 
Flyttning av tank/pumpstället från garageplanen och ny drivmedelstank med placer-
ing inne i garagebyggnad skedde under 2012. 
 
I samband med detta fördes även fram till representanterna för Veolia Transport 
Sverige AB om nödvändigheten om undersökning av ev föroreningar kring driv-
medelsanläggningen. 
 
Några sådana undersökningar har såvitt miljö- och byggnämnden känner till inte 
genomförts. 
  

http://a-as-006:8080/arkenproxyclient/simpleFetchDocument?county=25&document=25-P90%2f63
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Skäl för beslut 

Lagrum 

Enligt 2 kap. 8 § miljöbalken skall alla som bedriver eller har bedrivit en verksam-
het eller vidtagit en åtgärd, som har medfört skada eller olägenhet för miljön, an-
svara för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap. 
miljöbalken till dess att skadan eller olägenheten upphört. Istället för att avhjälpa 
skadan kan skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma. 

 
Enligt miljöbalken 10 kap. 2 § är den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet 
eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig mil-
jöskada (verksamhetsutövaren) ansvarig för det avhjälpande som skall ske enligt 
bestämmelserna i detta kapitel. 
 
Enligt miljöbalken 26 kap. 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta 
om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, 
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. 

Enligt miljöbalken 26 kap. 21 § får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver 
verksamhet eller vidtar en åtgärd att till myndigheten lämna de uppgifter och hand-
lingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyl-
dig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet. 
 

Bedömning 

Fastigheten Boden 56:32 – Manhemsgatan 5 i Boden 

Fastigheten ligger mitt i ett område som omges av ett mindre vattendrag Lillån mel-
lan sjön Svartbyträsket och Yttre Avan. Fastigheten är enligt gällande detaljplan av-
satt för bussgarage. 

Verksamhetsutövare på fastigheten Svartbjörsbyn 10:19. 

På fastigheten har såvitt miljö- och byggnämnden känner till bedrivits garageverk-
samhet med busstrafik. Detta stöds också av den information som kan utläsas av 
kommunens fastighetsinformation. 

Vid genomgång av nämndens arkiv har följande uppgifter kunnat inhämtas; 

o Under 1990-talet  Linjebuss Sverige AB 
o I början av 2000-talet  Connex Sverige AB 
o Senaste verksamhetsutövare  Veolia Transport Sverige AB 
 
Uppgifterna om föroreningar på fastigheten och i marken 

Miljö- och byggnämnden mottog under 2001 en anmälan enligt miljöbalken om 
bussgarageverksamhet från Linjebuss Sverige AB. 
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Under 2003 togs kontakt med Connex Sverige AB om tillstånd enligt Lagen om 
brandfarlig och explosiv vara för drivmedelsanläggningens tankanläggning. 
 
I skrivelse daterad juli 2006 meddelade Connex Sverige AB att på tankanläggning-
en för diesel i stället för en miljölåda sätta in en invallad cistern som är besiktad och 
godkänd. 
 
Under 2007 uppkom föroreningar från fastighetens snöröjning till Lillån. Uppsam-
lingsåtgärder av den förorenade snön vidtogs och miljöåklagaren meddelade i be-
slut den under maj 2008 att ”den anmälda gärningen är att bedöma som ringa fallo 
och därför inte brottslig”. 
 
Under 2012 har miljö- och byggnämnden haft kontakter med representanter för Ve-
olia Transport AB och i samband med inspektioner och besök fört fram behovet av 
en miljösäkrare tankningsanläggning. Uppgift har lämnats av Veolia om att en så-
dan också kommer att installeras under juni – juli 2012. 
 
Vid ett tillsynsbesök i februari 2013 kunde konstateras att en ny tankningsanlägg-
ning med en ny 20 kbm cistern med drivmedelstankning från denna har införts. 
 
Samtidigt kunde konstateras att den numera nedlagda 50 kbm tanken och pumppe-
laren står kvar. 
 
Nämnden bedömer att det är rimligt att anta att den bussgarageverksamhet med 
tankningar av fordon som bedrivits på fastigheten har medfört spill och förorening-
ar på fastigheten, både från drivmedelsbehållaren och drivmedelspumpen varifrån 
sedan spill till marken kan ha skett. 
 
Enligt 10 kap. § 2 miljöbalken är det den som har bedrivit verksamhet som är an-
svarig för ett avhjälpande av föroreningen. Med avhjälpande avses utredning, efter-
behandling och andra åtgärder för att avhjälpa en föroreningsskada. 
 
Vid genomgång av nämndens handlingar särskilt från fotodokumentationen kan an-
tas att verksamheten på fastigheten medfört spill till marken. 
 
Bestämmelserna i 10 kap. miljöbalken är tillämpliga på områden, byggnader och 
anläggningar där det har konstaterats att det kan finnas föroreningar. I det aktuella 
fallet är det sannolikt att det kan finnas föroreningar inom det området som föreläg-
gandet om undersökningar omfattar. För det fall undersökningarna visar att det 
finns föroreningar får Veolia Transport AB, med hänsyn till de uppgifter som fram-
kommer, anses vara ansvarig enligt 10 kap. 2 § miljöbalken. 
 
Ett föreläggande om upplysningar och undersökningar beträffande den tidigare 
verksamheten kan därför med stöd av 26 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken riktas till 
Veolia Transport AB varför de får anses vara rätt adressat för det föreläggandet. 
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Syftet med föreläggandet är bl. a. att fastställa avgränsningen av det område som är 
förorenat på grund av den tidigare verksamheten. Genom hänvisningarna till MIFO 
och det som anges i övrigt får det vidare anses tillräckligt klart vad Veolia Trans-
port AB ska göra för att efterleva föreläggandet. 

För att få en uppfattning av de föroreningar som var förknippade med tidigare 
”tankningsverksamhet” vid/på fastigheten borde historik tas fram för området enligt 
MIFO fas 1. Informationen borde komplettera de uppgifter som Bodens kommun 
har och som därmed skulle kunna ligga till grund för en riskklassning av fastighe-
ten. 

Veolia Transport AB borde därför, som ett första steg, inkomma med en historisk 
inventering samt föreslå undersökningar av tidigare verk hetsområde med avse-
ende på de föroreningar som kunde ha uppstått inom den verksamhet som bedrevs 
på fastigheten. Dessa borde tas fram enligt anvisningar i Naturvårdsverkets rapport 
4918: Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO).  

sam

Det är viktigt att Veolia Transport AB gör en noggrann sammanställning över histo-
riken avseende den verksamhet som bedrivits där. Goda kunskaper om t ex hi-
storiska skeenden, använda markarbeten och byggnationer samt hantering av bl a 
drivmedel skulle underlätta placering av provpunkter och val av analysparametrar 
för en fortsatt undersökning av området. Den historiska inventeringen får sedan lig-
ga till grund för kompletterande undersökningar. 
Materialet som samlas in skulle vara tillräckligt för att sedan kunna gå vidare och 
göra en riskklassning enligt MIFO fas 2 för det tidigare verksamhetsområdet.  

Utredningen skulle innehålla en sammanställning och utvärdering med riskbedöm-
ning av föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar och 
områdets känslighet och skyddsvärde. Resultaten från utredningarna och undersök-
ningarna får sedan utvisa om det finns anledning till fortsatt undersökning av/för 
området. 

Förhållandet att Veolia Transport AB inte är lagfaren ägare av fastigheten och inte 
har direkt rådighet över eller åtkomst till den kan försvåra inventeringen och fram-
tida undersökningar. Nämnden anser dock att det inte bör vara ett hinder för Veolia 
Transport AB att genomföra de nödvändiga efterforskningarna och undersökning-
arna. 

Nämnden anser dock att frågan om rådighet inte bör utgör något hinder för att Veo-
lia Transport AB har möjlighet att efterkomma föreläggandet. Veolia Transport AB 
kan därför även i ett senare skede vid kontakt med nuvarande fastighetsägaren 
komma överens om undersökningar.  



Miljö- och byggnämnden  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2013-06-11 

Sid 

18 (35) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 44  

Bilaga  

o Handlingar enligt ärendeutskrift 2001-500-427 
o Handlingar enligt ärendeutskrift 2003-215-426 
o Handlingar enligt ärendeutskrift 2007-261-422 
o Handlingar enligt ärendeutskrift 2012-80-426 
o Karta över området 

 
______________  
 
Delgivning 
 
Veolia Transport Sverige AB,Box 1820, 171 24 Solna 
 
Kopia till  
 
K/B BUSSNINGEN, Box 1820, 171 24 Solna, lagfaren ägare 
 

 

 



Miljö- och byggnämnden  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2013-06-11 

Sid 

19 (35) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

Dnr 2013-499-424 

§ 45 
Föreläggande om handlingsplan för komplettering 
av avloppspumpstationer med slamavskiljare för 
bräddvatten  

 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) 
och med hänvisning till 2 kapitlet 2-3 och 9 kap. 7 § samma lag förelägga Bodens 
kommun, Tekniska förvaltningen att;  

1. Ta fram en handlingsplan för att installera slamavskiljare vid de avloppspump-
stationer som i bland bräddar eller har nödutsläpp vid känsliga sjöar och vatten-
drag.  

Miljö- och byggnämnden erinrar om att de känsliga sjöarna är Vittjärvsträsket, 
Buddbyträsket, Svartbyträsket och Bodträsket samt sjön Hedavan och Luleäl-
ven som historiskt haft ett antal bräddningar. 

2. Planen ska innehålla vilka avloppspumpstationer det gäller samt en tidsangivel-
se när det ska vara utfört för varje avloppspumpstation.  

Handlingsplanen ska vara nämnden till handa senast 30 september 2013. 

Överklagan 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Norrbottens län, se bilaga. 

 

Bakgrund 

Bräddningar och nödutsläpp av avloppsvatten från pumpstationer inträffar ibland 
bland annat på grund av överbelastningar, driftstörningar eller underhållsarbeten. 
Konsekvenser med allvarliga störningar kan därvid uppkomma av avloppsvattnet 
vid de känsliga sjöarna och vattendragen samt för de boende vid de aktuella plat-
serna.  

Skäl för beslut 

Lagstöd 
 

26 kap Miljöbalken: 
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9 § Tillsynsmyndighetens skyldighet. 
Miljö- och byggnämnden får som tillsynsmyndighet över avloppsvattenhanteringen 
i Bodens kommun meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt 
fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats 
med stöd av balken skall efterlevas. 

2 kap miljöbalken 

3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller vidta en åtgärd ska ut-
föra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i öv-
rigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åt-
gärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma 
syfte ska yrkesmässig verksamhet användas för bästa möjliga teknik. Dessa försik-
tighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd 
kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

9 kap miljöbalken 

7 § Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att 
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.   

Historik 

Avloppsvattnet från hushållen leds i regel genom självfall från förbindelsepunkten 
in i de kommunala avloppsnäten dit stora mängder avloppsvatten kan samlas. 
 
Genom själfallsprincipen tappar man i regel alltid nivå och höjd varför man ofta 
tvingas pumpa avloppsvattnet vidare till en högre nivå för att det skall rinna genom 
självfall vidare mot avloppsreningsverken. Ibland händer det att samma avloppsvat-
ten på detta sätt pumpas flera gånger genom olika pumpstationer innan det når av-
loppsreningsverket för rening.  
 
Pumpstationer ligger oftast i lågpunkter i terrängen vilket gör att det finns behov av 
att pumpa upp avloppsvattnet till högre nivåer för vidare transport i ledningsnätet 
till reningsverken. 
 
I regel förses avloppspumpstationer med bräddavlopp som mynnar i diken eller mot 
ett vattendrag. Pumpstationer utan bräddavlopp leder oftast till att bräddning sker 
på plats ut ur pumpbrunnen och ut i näromgivningen. 
 
Boden har på flera ställen en bebyggelse som ligger intill sjöar och vattendrag, vil-
ket följaktligen gör att dessa bräddavlopp hamnar i närheten av lågpunkterna som i 
diken och sjöar/vattendrag. 
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Viktigt är då att utsläpp antingen genom bräddning eller nödutsläpp sker så att 
minsta möjliga skador och störningar i närområdet sker. 
 
Därför är det viktigt att pumpstationer som är lokaliserade nära känsliga recipienter 
som diken, sjöar eller andra vattendrag förses med skyddsåtgärder. 
 
Under den senaste tiden har miljö- och byggnämnden noterat utsläpp av orenat av-
loppsvatten nära känsliga platser och vattendrag. 
 
Under sommaren 2012 togs ett antal vattenprover i Bodträsket för mikrobiologisk 
analys. För området (Kläppen) finns en detaljplan P13/6, vunnen laga kraft 2013-
01-16, avsatt som tänkt badplats. I planbeskrivningen förs bland annat fram att detta 
område är ett så kallat badområde. För ett friluftsbad måste vattenkvaliteten på 
badvattnet vara säkerställd. De senaste provtagningarna har visat att det finns an-
märkningar på vattenkvaliteten i Bodträsket, varför insatser måste göras för att se 
till att vattnet inte belastas av utsläpp från avlopp och dylikt. Resultatet visade att 
vattnet vid flera tillfällen inte var tjänligt på grund av för höga halter av E-coli och 
Intestinala enterokocker.  

 
Bl a kan följande platser nämnas 
 
Vittjärvsträsket – näringsbelastat vattendrag 
P 67 som haft utsläpp vid ett antal tillfällen under 2010-2012 till Vittjärvs-
träsket/Vittjärvsån 
 
Hedavan – känslig recipient – känsligt för omgivande markanvändning 
P 50 A – haft utsläpp till ett dike som mynnar ut i Hedavan, haft bekymmer 2012 
 
Bodträsket – omgivet av viktiga rekreationsområden med campingplatser och bad-
platser 
P 27 – Killingholmen, haft bekymmer 2012-2013 
 
Luleälven 
P2 – pumpstation som tar emot avloppsvatten från ett stort antal hushåll med kon-
staterade bräddning 2012. De boende uppger att det skett även tidigare 
 

Bedömning 

Miljö- och byggnämnden anser i likhet med miljöbalken att alla som bedriver en 
verksamhet ska utföra skyddsåtgärder och vidta försiktighetsmått för att förebygga, 
hindra eller motverka att utsläppen medför skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att en 
verksamhet kan medföra skada för människors hälsa eller miljön.  
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Nämnden är medveten av att det är omöjligt att helt undvika utsläpp av avloppsvat-
ten till vattendrag men att åtgärder måste kunna vidtas för att förebygga eller mot-
verka störningar. Uppförande av till exempel slamavskiljare ger möjlighet att åt-
minstone ta bort eller samla upp de grövsta föroreningarna från de icke renade av-
loppsvattnet innan det når vattendraget. 

Tekniska Förvaltningen ska ta fram en handlingsplan för avloppspumpstationer där 
man erfarenhets mässigt har kunnat se eller antar att bräddningar och nödutsläpp av 
avloppsvatten sker. Detta gäller i första hand de platser inom avloppsnätet som lig-
ger vid de känsliga sjöarna och vattendragen. Känsliga menas de sjöar med bebyg-
gelse, lågvattenomsättning, närhet till badplatser och/eller känsliga för näringsbe-
lastningar. 

___________  

Delges 
 
Tekniska Förvaltningen, VA-avdelningen, Bodens kommun 
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Dnr  2010-565-450 

§ 46 Xxxx i Bodens kommun. 
Begäran om utdömande av vite med stöd av miljöbalken. 

  

Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer hos Mark- och miljödomstolen med begä-
ran om prövning och utdömande av vite enligt miljö och  
byggnämndens beslut 19 mars 2013, § 22. Det finns inga skäl att vitesbeloppet 
jämkas.  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-03-19, § 22, att med stöd av 26 kap. 
9 och 14 §§ miljöbalken, förelägga Xxxx att;  

Senast den 7 juni 2013, vid vite om 30 000 kronor, städa upp och återställa fastig-
heterna Xxxx i vårdat skick. 

Vidare framgick att förelagda åtgärder kan komma att utföras genom nämndens 
försorg på den försumliges bekostnad om föreläggandet inte efterföljs. Beslutet 
översänds till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel enligt miljöbalkens 26 kap. 15 §.  

 
Delgivning 
Miljö- och byggnämndens beslut daterat 2013- 04-25 med vitesföreläggande har 
delgivits Xxxx. Beslutet har vunnit laga kraft.  

Skäl för beslutet 

Miljö- och byggnämnden har vid inspektion 10 juni 2013 konstaterat att Xxxx inte 
har rättat sig efter föreläggandet. Inspektionsrapporten bifogas.   
 
Klagomål på en omfattande nedskräpning 
Miljö- och byggnämnden fick de första klagomålen angående nedskräpade och 
ovårdade tomter och områden i juni 2010. Sedan dess har en kontakt och kor-
respondens mellan MBN och Xxxx pågått angående nedskräpningen. 
 
Inspektioner och platsbesök 
Inspektion utfördes 2010-06-10 efter att klagomål inkommit från närboende. 
Inspektion utfördes 2010-08-09 för att följa upp uppmaningen om avstädning. 
Inspektion utfördes 2010-10-06 efter ytterligare inkommet klagomål om nedskräp-
ning. Därefter utformades en tjänsteskrivelse till MBN där ärendet behandlades och 
antogs.  
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Inspektion utfördes 2011-11-03 för att följa upp MBN beslut. Beslutet från MBN 
hade då överklagats av närboende till Lst.  
Under sommaren 2012 har ett flertal gånger tjänstemän från Samhällbyggnadskon-
toret varit på platsbesök för att uppmana och förmå Xxxx att utföra avstädningen 
och bortforslandet av avfall/material. 
Platsbesök 2012-07-20 utfört i samband med att delgivning skedde av Lst beslut 
2012-07-11.  
Inspektion utfördes 2012-09-21 i syftet att påminna Xxxx om att genomförandet 
skall vara utfört senast 2012-10-31. Påminnelse skickades med brev 2012-10-08 i 
syfte att påminna honom om uppstädningen. Brevet skickades både till Xxxxs folk-
bokförda adress samt c/o adress där han bor. 
Inspektion 2012-11-02 för att följa upp MBN beslut om avstädning som skulle varit 
utfört 2012-10-30. 
Inspektion 2013-06-10 för att följa upp MBN föreläggande om avstädning som 
skulle varit utförd 2013-06-07.  
     

 
Beslut i ärendet 
Miljö- och byggnämndens föreläggande om bortforsling av avfallet från fastighe-
terna xxxx togs den 19 oktober 2010 paragraf 74. 
 
Länsstyrelsen har vidare i sitt beslut den 11 juli 2012 efter överklagan från de stör-
da grannarna beslutat att anta MBNs beslut men förlängde tiden för genomförandet 
till senast den 31 oktober 2012.  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 2012-12-04 § 92 avseende begäran utdömande av 
vite. 
 
Miljö- och byggnämndens förnyade föreläggande om avstädning 2013-03-19 § 22.  

 

Bedömning 

Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att endast skett vissa mindre marginella 
avfallsförändringar och omflyttningar av avfall/material mellan de olika fastighe-
terna. Dessa omflyttningar bedöms inte ha någon betydelse ur nedskräpningssyn-
punkt varför det får anses vara klarlagt att föreläggandet om städning av nedskräp-
ningen inte har följts. 
 
Att förvara olika sorters avfall inom området som ligger inom ett område som är 
både detaljplanelagt och väl synligt inom området kan inte vara vare sig tillfreds-
ställande eller godtagbart ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt och i strid med miljö-
balkens 15 kap 30 §. 
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§ 46  

 
Enligt ovanstående redogörelse är det därför motiverat att hemställa hos Mark- och 
miljödomstolen om prövning och utdömande av vite enligt vitesföreläggandet från 
den 7 juni 2013. 
 
_______________  
 
För genomförande  
 
Mark- och miljödomstolen 
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Dnr 2013-440-003 

§ 47 Antagande av ny delegationsordning för miljö- och bygg-
nämnden 

  

Beslut  

Miljö- och byggnämnden beslutar att  

1. anta ny delegationsordning (bilaga 1) att börja gälla from den dag som 
nämndens protokoll justeras och att samtidigt besluta att upphäva nu gällan-
de delegationsordning antagen 2012-02-14 § 9. 

2. till miljö- och byggnämndens ordförande och samhällsbyggnadschefen läm-
na uppdrag att, genom särskild bilaga till delegationsordningen kallad dele-
gatförteckning, godkänna vilka tjänstemän som utses som delegater samt 
godkänna eventuella revideringar av delegatförteckningen. 

3. med stöd av 6 kap 36 § kommunallagen (1991:900), ge nämndens ordföran-
de rätt att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska också anmälas 
vid nämndens nästa sammanträde. 

4. utöver vad som uttryckligen anges i delegationsordningen, till samhälls-
byggnadschefen ge all den delegation som i enlighet med delegationsord-
ningen tillkommer enskilda handläggare. 

Beskrivning av ärendet 

Nu gällande delegationsordning antogs av miljö- och byggnämnden 2012-02-14 § 
9. På grund av ändringar i befintliga delegationer och nytillkomna delegationer 
måste delegationsordningen uppdateras och därför har bifogade förslag till ny dele-
gationsordning upprättats.  

Det underlag som använts i arbetet är, förutom nu gällande delegationsordning, 
även de av SKL framtagna underlagen för delegering, dels 2011-03-21 för Bygg-
nadsnämndens beslut, dels 2012-10-23 för delegering enligt miljöbalken och livs-
medelslagen. 

Nytt upplägg och därmed helt ny numrering som följer dels varje lagrum för sig, 
dels kapitelindelningen i miljöbalken respektive plan- och bygglagen.  

Förutom uppdateringar av lagrum har följande ändringar jämfört med föregående 
upplaga av delegationsordningen gjorts: 

Kapitlet Allmänna bestämmelser för delegeringen har uppdaterats i enlighet med 
SKL:s underlag. 
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§ 47  
Allmänna ärenden: 
Ny punkt A.1 skrivs in för att tydliggöra ordförandens delegation i brådskande 
ärenden enligt kommunallagen. 

Punkt 1:8 delas upp i två punkter nämligen A.4 och A.5 för att tydliggöra rättelser 
av skrivfel etc. i beslut. 

Ny punkt A.7 i enlighet med SKL:s underlag. 

Byggområdet  
punkt 4:4 b) har delats i två punkter nämligen B.9.1.2 och B.9.1.3. Ändringen medför 
delegationsrätt för bygginspektör upp till max 300 m2 BTA och ordförande upp till 
max 1000 m2 BTA i ärenden om nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan för 
handel, hotell, industri, kontor, service, skola, vård, teknik eller annan likvärdig 
verksamhet. 

Punkt 4:6 är numera två punkter nämligen B.9.5 och B.9.6. Ändringen medför en-
dast en uppdelning av texten. 

Livsmedelsområdet 

Nya punkter L.1.1, L.1.6, L.1.7, L.4.3, L.4.4, L.5.1 och L.7.1 i enlighet med SKL:s 
underlag. 

Miljöbalkens område 

Nya punkter M.2.1, M.6.4, M.9.17, M.9.20, M.14.1, M.14.2, M.14.6, M.26.10 och 
M.27.2 i enlighet med SKL:s underlag. 

Punkterna 3:44, 3:45, 3:46, 3:54 och 3:6 är numera M.10.1, M.10.2, M.10.3, 
M.12.2 och M.26.4 och har ändrat delegat från miljöinspektör till ordförande. 

Övriga områden 

Alkohollag, punkt 3:88 är numera punkt Ö.1.1 och har ändrat delegat från miljöin-
spektör till ordförande. 

Ordningslag, punkt 3:76 och 3:77 har slagits samman till punkten Ö.4.1 och har 
ändrat delegat från miljöinspektör till ordförande. 

Tobakslag, nya punkter Ö.7.5 och Ö.7.6. 

Övriga ärenden, nya punkter Ö.8.1 och Ö.8.2 i enlighet med SKL:s underlag.   

Samtliga ändringar har markerats med röd färg i bilaga 1. 
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§ 47  
Bilaga 
1. Ny delegationsordning med markerade ändringar 

Delges 
 
Delegater på Samhällsbyggnadskontoret 
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Dnr 2010-565-450 

§ 48 Xxxx. Ansökan om verkställighet hos Kronofogdemyndig-
heten av miljö- och byggnämndens beslut avseende ned-
skräpning 
 
Beslut  

  

Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av miljöbalken 26 kap. paragraf 17 att 
hos kronofogdemyndigheten ansöka om verkställighet av miljö- och byggnämndens 
beslut 2013-03-19 § 22 som avser föreläggande om uppstädning till 2013-06-07. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden har den 19 mars 2013 förelagt Xxxx vid vite att senast till 
den 7 juni 2013 städa, forsla bort material och återställa tomterna och markområde-
na inom fastigheterna xxxxx i vårdat skick.  

Eftersom de förelagda åtgärderna inte har genomförts vänder sig miljö- och bygg-
nämnden till kronofogdemyndigheten med en ansökan om verkställighet enligt mil-
jöbalken 26 kap. 17 paragrafen.  

Skäl till beslut 

Vid inspektioner och platsbesök har utförlig dokumentation i form av bilder som 
visar den omfattande nedskräpning som finns inom fastigheterna xxxx.  

Bakgrund 

Genomförda inspektioner och platsbesök 

2010 

2010-06-10 Inspektion utfördes efter att klagomål inkommit från närboende. 
 
2010-08-09 Inspektion utfördes för att följa upp uppmaningen om avstädning. 
 
2010-10-06 Inspektion utfördes efter ytterligare inkommet klagomål om ned-
skräpning.  
 
2010-10-19 Miljö- och byggnämnden beslutar enligt nedan följande 
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§ 48  

 

 
 

2011  

2011-08-28 Inkom från Xxxx begäran om förlängning av utförandet av upps-
tädningen och bortforslingen.  
 
2011-09-12 Miljö- och byggnämnden medgav förlängning för uppstädningen 
och bortforslingen av avfall/material. 
 
2011-09-29 Inkom överklagan från närboende avseende miljö- och byggnämn-
dens beslut om förlängning av tiden.  
 
2011-10-12 Överklagandet skickades till Länsstyrelsen. 
 
2011-11-03 Platsbesök med information till närboende om ärendets fortsatta 
hantering. 
 

 
2012 

Juni 2012 Platsbesök och kontakter med Xxxx och närboende om nödvän-
digheter om att bortforsling av avfall/material och uppstädning av fastigheterna 
uppmanades. 
 
2012-07-11 Länsstyrelsens beslutar att fastställa miljö- och byggnämnden om 
föreläggande vid vite men medger förlängning av tiden när åtgärderna skall vara ut-
förda till senast den 31 oktober 2012. I samma beslut konstaterar länsstyrelsen om 
att miljö- och byggnämndens beslut vunnit laga kraft. Lst anser att åtgärder måste 
snarast vidtas för att städa upp på de i föreläggandet angivna fastigheterna. 
 
2012-07-20 Platsbesök utfört med tjänstemän från miljö- och byggnämnden 
och samhällsbyggnadskontoret samt ordförande i miljö- och byggnämnden. I sam-
band med platsbesöket delgavs och kvitterade Xxxx att han emottagit länsstyrelsens 
beslut att åtgärderna efterkommits senast 31 oktober 2012.  
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2012-09-21 Inspektion utfördes i syftet att påminna Xxxx om att genomföran-
det skall vara utfört senast 2012-10-31. Påminnelse skickades även med brev 2012-
10-08 i syfte att påminna honom om uppstädningen. Brevet skickades både Xxxxs 
folkbokförda adress samt adress där han bor. 
 
2012-11-02 Inspektion med avseende på uppföljning av föreläggandet om av-
städning.  
 
2012-11-05 Inkom från Xxxx en skrivelse med begäran om förlängning av ti-
den för utförandet av uppstädningen och bortforslingen. 
 
2012-12-04 Beslut från miljö- och byggnämnden med hänvisning till tidigare 
beslut 2011-09-12 § 63 meddelat att ytterligare anstånd inte kan påräknas. 
 
2013-03-19 Beslut från miljö- och byggnämnden om föreläggande om avstäd-
ning och bortforsling av avfall och material inom fastigheterna Xxxx senast 2013-
06-07.  
 
2013-06-10 Inspektion i avsikt att följa upp om föreläggandet om avstädning 
av fastigheterna har skett.  

Gällande lagrum 

Enligt miljöbalken gäller. 
Kap. 15:30- Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde 
eller insyn till. 
 
Kap. 26:9- En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som 
behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut 
som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas.  
 
Kap. 26:14- Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.  
 
Kap. 26:15- ”får tillsynsmyndigheten sända beslutet till inskrivningsmyndigheten 
för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.” 
 
Kap. 26:17- ”Har tillsynsmyndigheten meddelat ett föreläggande eller ett förbud 
enligt 9-13 §§ och blir det inte åtlytt, ska kronofogdemyndigheten efter ansökan av 
tillsynsmyndigheten verkställa dess beslut. Därvid får beslutet verkställas enligt ut-
sökningsbalken”.  
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§ 48  

Bedömning 

Miljö- och byggnämnden har alltsedan 2010 genom sina inspektioner, platsbesök, 
kontakter samt beslut fört fram till Xxxx nödvändigheten att vidta åtgärder för att 
komma tillrätta med den omfattande nedskräpningen på de i föreläggandet angivna 
fastigheterna. De klagomål som närboende har framfört och påtalat vid många till-
fällen både via telefonsamtal till nämnden samt vid platsbesök är helt rättfärdiga. 
Förhållandena som råder inom förelagda fastigheter är helt oacceptabla och det 
framgår i sin tydlighet att nämnden inte kan godta dessa förhållanden då de strider 
mot miljöbalkens 15 kapitel 30 paragraf där det framgår att ”Ingen får skräpa ned 
utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till”. Detta har ytterli-
gare markerats genom att nämnden i sitt beslut om föreläggandet förenade detta 
med ett vitesbelopp. 

 
Nämnden har vid de olika kontakterna med Xxxx klartgjort att nämndens beslut och 
krav på åtgärder måste efterföljas. Samtidigt har råd och upplysning lämnats till 
honom att ta hjälp av externa resurser med kompetens och kapacitet att bistå och 
även genomföra de nödvändiga åtgärderna som nämnden har beslutat. 
 
Nämnden anser vidare att den långa tidsutdräkten från sommaren 2010, trots nämn-
dens påpekanden inte på något nämnvärt sett har förändrat förhållanden inom fas-
tigheterna. Mängden avfall och material har inte minskat en viss omflyttning mellan 
fastigheterna har skett men detta har endast marginellt förändrat förhållandena. I 
huvudsak är förhållanden helt oförändrade. 
 
Nämnden anser därför att Xxxx saknar förmågan att genomföra de nödvändiga, fö-
relagda och laga kraftvunna åtgärderna, varför nämnden anser ser sig nödsakad att 
tillgripa miljöbalkens 26 kapitel 17 paragraf. Vilket innebär att nämnden vänder sig 
till kronofogdemyndigheten med ansökan om verkställighet av det laga kraftvunna 
beslutet om uppstädning som skulle ha genomförts till den 2013-06-07. Inspektion 
2013-06-10 utfördes i avsikt att följa upp om föreläggandet om avstädning av fas-
tigheterna genomförts till 2013-06-07. vid inspektionen konstaterades att ingen av-
städning av avfall och material hade genomförts. Endast vissa marginella omflytt-
ningar av avfallet inom fastigheterna hade ägt rum.  
 

 
Bilaga 
Ärendeutskrift 2010-565 
Kartskiss 
Inspektionsrapport 2013-06-10 
Beslut, MBN 2013-03-19 § 22  
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Sändlista 
Kronofogdemyndigheten, 901 73 Umeå 
 
Xxxx, Boden 
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 Dnr  2011-754-451 

§ 49 Xxxx - Beslut om förlängd tid för uppstädning och  
bortforsling av fordon inom fastigheten 

  

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att medge Xxxx förlängd tid att genomföra för-
läggandet från 2012-06-12 § 50 till 2013-09-01 att vidta åtgärder enligt Miljöbal-
ken. 

I övrigt ska beslutet gälla från 2012-06-12 § 50. Med tillägget att någon ytterligare 
förlängning avseende uppstädning och bortforsling av avfall och fordon inte kan  
medges.  

Miljö- och byggnämnden kommer även att översänds beslutet till inskrivningsmyn-
digheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel enligt miljöbalkens 26 
kap. 15§. 

Miljö- och byggnämnden kan komma att om åtgärderna inte genomförs ansöka om 
verkställighet av beslutet hos kronofogdemyndigheten i enlighet med miljöbalken 
26 kap. 17§.  

Beskrivning av ärendet 

Xxxx besökte stadshuset och berättade att han är helt sjukskriven efter att ha drab-
bats av stroke och operation varför han berättade att han inte hinner städa upp till 
den 7 juni 2013.  
 
Han berättade att han är sjukskriven till den 5 juli 2013 och därefter kommer han att 
med ”folk från Älvsbyn få iväg järnskrotet till ett pris av 50 öre per kg vid hämt-
ning från plats.” 

I ett intyg utfärdat av arbetsgivaren lämnas uppgifter att Xxxx är fortfarande sjuk-
skriven. Xxxx önskar därför en förlängd tid med att städa upp fastigheten från av-
fall och fordon enligt tidigare inspektionsrapporter och fotografier.  

Bedömning 

Miljö- och byggnämnden medger förläng tid till 1 september 2013 att genomföra 
avstädning och bortforsling av avfall och fordon från fastigheten Xxxx.   

 
Sändlista 
Xxxx, Boden 
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§ 50 Miljöstipendium 2013 

  

Beredningens förslag 

Miljö- och byggnämnden delegerar till beredningen Lars Nilsson (s), Staffan Hans-
son (v) och Bo Hultin (m) att besluta i ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Annons i EXTRA om inlämnande av förslag  till milöstipenidiat t o m 2013-07-31. 

___________   
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