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Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-09-08 2 (14) 

§ 34 Meddelanden och delgivningar  

Beslut 
Meddelandena och delgivningarna läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
1 Oxeln 1 – L 0040-/08 – Protokoll över byggsamråd nr 4/KJHU 
2 Vitsippan 21 – L 0097/09 – Protokoll över byggsamråd/KJHU 
3 Sävast 23:283 – L 0 101/09 – Protokoll över byggsamråd/KJHU 
4 Boden 11:86 – L 0266/08 – Protokoll över byggsamråd/KJHU 
5 Sävast 30:11 – L 0164/09 – Bygganmälan eldstad/rökkanal/ANPE 
6 Djupsjö 3:93 – A 0022/05 – Luleå Tingsrätt, Fastighetsdomstolen undanröjer  
     samtliga beslut och återförvisar förrättningen till Lantmäteriet för ny hand- 
     läggning för prövning om avstyckning för allmänt ändamål 
7 Krassen 11 – Dnr 433-2009-445 – Klagomål på dålig ventilation/STJO 
8 Sävast 23:176, 23:177 – Dnr 351/352-2009 Anteckningar efter inspektion om
     ovårdade tomter/HOHA  
9 Boden 2:129 – L 0156/09 – Rivningsanmälan – förrådsbyggnad/ANPE 
10 Vittjärv 5:1 – L 0178/09 – Bygganmälan eldstad/rökkanal/ANPE 
11 Svartbyn 6:199 – L 0118/09 – Protokoll över byggsamråd/ANPE 
12 Boden 42:7 – L 0046/09 – Protokoll över byggsamråd/ANPE 
13 Bedömning av åtgärder enligt Miljöbalken till ansökan om bidrag för  
     förebyggande åtgärder mot ras och skred i Bodsvedjan/HOHA 
14 Vittjärv 2:161 – L 0020/08 – Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare  
     handläggning efteråterkallande av överklagan. 
15 Torpgärdan 5:18 – Dnr -479-2009-451 – Anteckningar efter inspektion om över- 

givna personbilar/HOHA 
16 Svartbyn 1:107 – L 0189/09 – Bygganmälan eldstad/rökkanal/ANPE 
17 Svartbjörsbyn 8:66 – L 0098/09 – Protokoll över byggsamråd/ANPE 
18 Svartbjörsbyn 2:59 – Dnr 2009-35-455 – Länsstyrelsen avskriver Nordmark 
     Miljö AB´s ansökan om ändring av villkor ang dimensionering av ut- 
     jämningsdammen, återkallad av Nordmark Miljö AB 2009-05-29 
19 Boden 4:91 – dnr 239/2009 – Anteckningar efter inspektion av nedskräpning 
     intill Killingholmen/HOHA 
20 Djupsjö 3:93 – Inspektion av vägen till vattenverket i Lakaträsk, användning av  
      rivningsmassor från transformatorstation/HOHA 
21 Rasmyran 1.25 – Dnr 541-2009 – Anteckningar ang klagomål på ovårdad  
     tomt/HOHA 
22 Boden 1:156 – Dnr 576-2009 – Anteckningar efter inspektion  om läckage av  

hydraulolja vid polisflyget/HOHA 
23 Svartlå 2:33 – Inspektion av vanvårdad tomt/HOHA 
24 Oxeln 1 – Dnr 533-2009 – Anteckningar efter inspektion om avfallshantering  
 vid Bodensia/HOHA 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

___________  
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Sammanträdesdatum Sid 
2009-09-08 3 (14) 

§ 34 

25 Havsträsk 1:20 - Dnr 579-2009 – Inspektion av tomt med brandrester/HOHA 
26 Havsträsk 1:31 – Dnr 578-2009 – Inspektion av ovårdad tomt med byggnader i  
     behov av åtgärder/HOHA 
27 Svartbjörsbyn 6:35 – Dnr 583-2009 – Anteckningar efter inspektion av tomt och 
     stenmur/HOHA 
28 Dnr 585-2009-449 – Algblomning i Boden/STJO 
29 Sävast 8:34 – A 0013/06 – Anteckningar från inspektion av förvuxen tomt och  

förfallen byggnad/HOHA
30 Sandträsk 1:6 – Överklagan av MBN:s beslut med föreläggande att städa upp  

nedskräpad fastighet översänt till Länsstyrelsen/HOHA 
31 Havsträsk 1:81 – L 0027/09 – Föreläggande om byggfelsförsäkring/KJHU 
32 Svartlå 2:13 – Anteckningar efter inspektion om planerad hästhållning och  

dess påverkan på vattentäkt/HOHA 
33 Oxeln 1 – Dnr 597-2009 – Anteckningar efter inspektion om avfallshanteringen  

vid Folkets Hus/HOHA 
34 Sävast 23:11 Dnr 610-2009 – Anteckningar efter inspektion av åkermark inför  
     planerad gödsling med rötslam/HOHA 
35 Rasmyran 1:29 – L 0251/08 – Protokoll över byggsamråd/KJHU 
36 Unbyn 49:9 – L 0122/07 – Protokoll över byggsamråd/KJHU 
37 Ljuså 4:18 – Anteckningar efter inspektion av byggnad/HOHA 
38 Sävast 23:62 – L 0197/09 – Bygganmälan eldstad/rökkanal/ANPE 
39 Ljuså 4:3 – Gransjö – Dnr 617-2009 – Anteckningar efter inspektion av ovårdad 
     byggnad och tomt/HOHA 
40 Sandträsk 1:21 – Anteckningar efter inspektion av ovårdad tomt/HOHA  

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

_____________  
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Sammanträdesdatum Sid 
2009-09-08 4 (14) 

§ 35 Delårsrapport 

Beslut 
Delårsrapporten överlämnas till ekonomikontoret. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en delårsrapport 2009-08. 
Bilaga. 

Delgivning 

Ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-09-08 5 (14) 

§ 36 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 områden. 

Miljötillsyn
 
Livsmedelstillsyn 

Övriga yttranden och tillstånd 

Bygglov 

Kontrollplaner 

Bostadsanpassning 


Se bifogade listor. 

Delegationsbeslut som ej finns med på listan: 

1 Holsvattnet 1:2 – Anders Granström, tillstånd att anlägga och enskild avlopps- 
anläggning/AMAL 

2 Harads 6:16 – Yttrande till vägverket om återställningsmuddring i Avan/STJO 
3 Beslut om avgift för utförd hälsotillsyn på Harads Camping/LIBE 
4 Beslut om avgift för utförd hälsotillsyn på Nya gården i Sörbyn/LIBE 
5 Beslut om avgift för utförd hälsotillsyn på Bodens camping/bad/LIBE 
6 Beslut om avgift för utförd hälsotillsyn på Salong La Mode/LIBE 
7 Beslut om avgift för utförd hälsotillsyn på Åsa & Marie/LIBE 
8 Beslut om avgift för utförd hälsotillsyn på Salong Cam och Co/LIBE 
9 Beslut om avgift för utförd hälsotillsyn på Salong Touch/LIBE 
10 Beslut om avgift för utförd hälsotillsyn på Klippa HeMa/LIBE 
11 Beslut om avgift för utförd hälsotillsyn på Torgfrisören/LIBE 
12 Beslut om avgift för utförd hälsotillsyn på Studio 53/LIBE 
13 Beslut om avgift för utförd hälsotillsyn på Par i klipp Carina  & Maritha/LIBE 
14 Beslut om avgift för utförd hälsotillsyn på Saxoteket Hår & Zånt/LIBE 
15 Beslut om avgift för utförd hälsotillsyn på Salong STIL/LIBE 
16 Beslut om avgift för utförd hälsotillsyn på Frisyr/LIBE 
17 Forsnäset 1:1, 2:1 och Norrhed 1:1 – Plats för utläggning av animaliska bi- 
     produkter vid utfodring av vilt/HOHA 
18 Brännberg 1:56 – Upphävande av beslut om dispens från årlig tömning av  
     avloppsanordning/HOHA 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

______________ 
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§ 36 

19 Rasmyran 1:25 – Föreläggande om åtgärder och städning av ovårdad  
     tomt/HOHA 
20 Heden 4:24 – Uppsättning av övervakningskamera (viltkamera)/HOHA 
21 Torpgärdan 10:39 – Genomgång av Asfaltbeläggningars årsrapport för 2008  

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

_________  
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§ 37 SBK-rapport 

Beslut 
Rapporten läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för juni – augusti. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 38 	 xxxxx - Ansökan om utdömande av vite för icke utförd upp
rustning av byggnader och städning av tomt 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att hos Länsrätten begära utdömande av vite i en
lighet med Miljö- och byggnämndens beslut från 2008-12-02 § 66.  

Beskrivning av ärendet 
xxxxx förelades med stöd av plan- och bygglagen, PBL, 3 kap 17 § och 10 kap §§ 
15, 18 och 22 vid vite av 50.000 kronor senast 2009-08-01, riva eller rusta upp 
byggnaderna och städa upp den ovårdade fastigheten. 

xxxxxxxxx, har genom delgivning av Polismyndigheten i Stockholms län, mottagit 
föreläggandet 2009-01-28. 

Fastigheten har inspekterats vid ett flertal tillfällen under åren 2006-2009. 

Senaste inspektionen är gjord 2009-08-05 där det konstaterades att inga åtgärder 
har vidtagits. 

För verkställighet  
Länsrätten i Norrbottens län 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 39 	 Allmänna riktlinjer för vilka krav som avloppsanordningar 
på Kusön ska uppnå, inom Bodens kommuns vatten
skyddsrområde 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden anser att för Kusöns vattenskyddsområdet ska hög 
skyddsnivå gälla för primär- och sekundärzon och för tertiärzon normalskyddsnivå, 
enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 2006:7 om små avloppsanordningar för hus
hållspillvatten. 

1. Exempel på avloppsanordningar som uppfyller hög skyddsnivå är 

•	   Urinseparerande torrtoalett samt slamavskiljning och efterföljande infiltra
tion/markbädd/kompaktfilter för övrigt avloppsvatten. 

•	   Sluten tank för WC samt avskiljning och efterföljande infiltra
tion/markbädd/kompaktfilter för övrigt avloppsvatten. 

•	   Minireningsverk med efterbehandling. 

-	 Efterbehandling kan vara infiltration, markbädd eller resorptionsanordning. 

-	 Minireningsverken ska klara hög skyddsnivå. 

2. Alla avloppsanordningar inom vattentäktens skyddszoner ska vara tillståndsplik
tiga. 

3. Nämnden anser att man bör säkra ett större vattentäktsområde för framtida be
hov. 

Beskrivning av ärendet 
Grundvattentäkten för Bodens tätort finns på Kusön och togs i drift under 1999. För 
att skydda vattentäkten har förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter tagits 
fram. Enligt förslaget på skyddsföreskrifter delas Kusön i tre skyddszoner, primär-, 
sekundär- och tertiär skyddszon. 

För att få ökad kännedom om avloppens standard på Kusön har Miljö- och bygg
nämnden inventerat avloppen under månaderna maj, juni och juli år 2009.  

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

_________   
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Sammanträdesdatum Sid 
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§ 39 
I dagsläget finns på Kusön totalt 66 bebyggda fastigheter varav 20 är permanentbo
enden, 42 är fritidsboenden och 4 fastigheter är byggda med garage. Ett 20 tal fas
tigheter är obebyggda. 

Skäl för beslut 
Naturvårdsverkets allmänna råd tydliggör vilka krav tillsynsmyndigheter bör ställa 
på enskilda avloppsanordningar, med fokus på funktion och förmågan att reducera 
näringsämnen och smittämnen. Eftersom behovet av rening kan variera i omgiv
ningen ges en möjlighet att ställa högre krav än normalt. Skyddsnivåerna anges som 
normal eller hög i kategorierna miljöskydd och hälsoskydd. Tillsynsmyndigheten 
ska bedöma när det räcker med normal skyddsnivå och när man behöver ställa hög
re krav på avloppsanordningen, hög skyddsnivå. Bedömningen av vilken skyddsni
vå som behövs ska göras utifrån naturgivna och andra förutsättningar för området i 
fråga. Skyddsnivån för hälsoskydd behöver inte vara samma som för miljöskydd.  

Kusöns skyddszoner bedöms att ha hög skyddsnivå på grund av att kommunens 
huvudgrundvattentäkt för tätorten finns på ön, samt att den mesta av bebyggelsen 
ligger i anslutning till Luleälven och Kusån där vattnet används i hushållen och som 
badvatten. Kusön ligger även ovanför befintliga reservytvattentäkten i Pagla vid 
Luleå älven. 

Grundvattnet påverkas av olika mänskliga verksamheter på ön genom bland annat 
bebyggelse, vägar, jordbruk och skogsbruk, så kallade antropogen påverkan. 

En stor del av Kusön är bebyggd, i alla fall längs strandlinjerna. Risken för mänsk
lig påverkan av vattentäkten är stor och därför är det viktigt att bristfälliga avlopps
anordningar åtgärdas. Med hög skyddsnivå på primär- och sekundärzon minimeras 
risken för att grundvattentäkten för Bodens tätort förorenas. 

Delgivning 

Länsstyrelsen 

Tekniska förvaltningen, Bodens kommun 


Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 40 	 Beslut om handläggning av bristfälliga avloppsanordningar 
på Kusön, Bodens kommuns vattenskyddsområde 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden anser att avloppsanordningar som inte klarar hög skydds
nivå inom primär och sekundär skyddszon och normalnivå inom tertiär skyddszon 
ska föreläggas att vidta åtgärder för att klara respektive skyddsnivåer.  

1. Exempel på avloppsanordningar som uppfyller hög skyddsnivå är 

•	   Urinseparerande torrtoalett samt slamavskiljning och efterföljande infiltra
tion/markbädd/kompaktfilter för övrigt avloppsvatten. 

•	   Sluten tank för WC samt avskiljning och efterföljande infiltra
tion/markbädd/kompaktfilter för övrigt avloppsvatten. 

•   Minireningsverk med efterbehandling. 

- Efterbehandling kan vara infiltration, markbädd eller resorptionsanordning. 

- Minireningsverken ska klara hög skyddsnivå. 

2. Handläggning av dessa bristfälliga avloppsanordningar ska påbörjas omedelbart 
efter att skyddsföreskrifterna har fastställts och senast ett år efter fastställandet. 

Beskrivning av ärendet 
Under månaderna maj, juni och juli år 2009 har miljö- och byggnämnden inventerat 
avloppen på de befintliga fastigheterna på Kusön. Resultatet av inventeringen finns 
beskrivet i en rapport ” Inventering av vatten och avlopp inom Kusöns vatten
skyddsområde, samt undersökning av bakterieförekomster i vattnen runt Kusön” se 
bilaga 1. 

På Kusön finns totalt 66 bebyggda fastigheter varav 20 är permanentboenden, 42 är 
fritidsboenden och 4 fastigheter är byggda med garage. Ett 20-tal fastigheter är 
obebyggda. 

Ett 40-tal fastigheter är i behov av förbättringsåtgärder av sina avloppsanordningar. 
De vanligaste bristerna för både permanent- och fritidsboende är att BDT-vatten 
leds till stenkistor. Många fritidsboenden har urinseparering i sina torrtoaletter och 
urinen leds oftast direkt ner i marken.  

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

__________  
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§ 40 
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) innebär hög hälsoskyddsnivå, 
förutom normal nivå, att utsläpp av avloppsvatten inte medverkar till en väsentligt 
ökad risk för smitta eller annan olägenhet t.ex. lukt där människor kan exponeras 
för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 
Hög miljöskyddsnivå innebär förutom normal nivå att avloppsanordningen kan för
väntas uppnå minst 90 % reduktion av fosfor. Reduktionen kan räknas om till ut
släpp per person och dygn alternativt till halt.  

Skäl för beslut 

Sommarens inventering har visat att nivån på avloppsanordningarna är i många fall 
låg och därför är det viktigt att nämnden går in med förelägganden om åtgärder för 
att undanröja bristerna. Detta understryks ytterligare av det faktum att Kusön är 
skyddsområde för kommunens huvudvattentäkt. 

Sedan kommunen gav fastighetsägarna möjlighet till kommunal anslutning till 
dricksvattennätet har intresset till förbättrad och utökad VA-standard hos de enskil
da ökat. 

Hos många fastighetsägare finns ett önskemål om att bygga om, bygga till och byg
ga nytt vilket i stort betyder ökad vattenförbrukning och ökade avloppsvattenmäng
der. 

Det pågående arbetet med fastställande av skyddsområde för kommunens vattentäkt 
gör att nämndens arbete med krav på åtgärder måste prioriteras högt.  

Delgivning 

Länsstyrelsen 

Tekniska förvaltningen, Bodens kommun 


Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

_____________  

 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-09-08 13 (14) 

§ 41 Råbäcken 3:2 – Om- och tillbyggnad av enbostadshus  

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att ge ordföranden delegation att ta beslut i ären
det när handlingarna är kompletta. 

Miljö- och byggnämnden var enig i sin bedömning att behandla Eklunds ansökan 
positivt. 

Beskrivning av ärendet  
Staffan Eklund har ansökt om bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Råbäcken 3:2. 

Delgivning 

Ordföranden 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

__________  
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§ 42 Rutiner för handläggning av bostadsanpassningsbidrag 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bilagd handläggning av bostadsanpassnings
bidrag skall gälla. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit ställning till riktlinjer för handläggning av bo
stadsanpassningsbidrag i mindre omfattning.  

Regelverket hänvisar till Boverkets handbok för bostadsanpassningsbidrag. 


Delgivning 

Handläggarna 

Bilaga: Rutiner för handläggning av bostadsanpassning 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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