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Plats och tid Kommunstyrelsesalen, 13.15 – 17.10 

Beslutande Ledamöter 

Lars Nilsson (S), Bo Hultin (M), Birgitta Rensfeldt (S), Helena Nordvall (M) t.o.m. § 76 
Glenn Blom (S), Gösta Eriksson (MP), Anders Dahlquist (C), Göran Åström (SD)  
Jörgen Johansson (FP) och Knut Larsson (M) fr.o.m. § 77 

 Tjänstgörande ersättare 

Björn Isaksson (S), Jim Öman (S), Elve Öhrvall (S) t.o.m. § 92, Kjell Larsson (KD) 
Knut Larsson (M) t.o.m. § 76, Karin Lindberg Jansson (V) t.o.m. § 76 och Arne 
Gustafsson (SD) 

Övriga närvarande Tjänstemän 

Samhällsbyggnadschef Lars Andersson 
Nämndsekreterare Carola Fridh 
Planeringssekreterare Staffan Eriksson och konsult Leif Wiklund § 76  
Alkoholhandläggare Sandra Schylander § 76  
Miljöinspektörer Malin Svensson och Åsa Röshagen § 76 
 

Justerare Göran Åström 

Justeringens plats och tid Miljö- och byggnämndens kansli 2015-11-10 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 76 - 96 
 Carola Fridh  

 Ordförande 

  

 Lars Nilsson  

 Justerare 

  

 Göran Åström   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag. 

Organ Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-11-10 

Datum då anslaget sätts upp 2015-11-11 Datum då anslaget tas ned 2015-12-04 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggnämndens kansli 
 

Underskrift 

  

 Carola Fridh  
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§ 76 Informationer 

 

Följande informationer och rapporter godkändes och lades till handlingarna. 

 Överläggning med kommunens revisorer  

 

 Rapport fysisk tillgänglighet flerbostadshus (KS 2014-150). 

 

 Alkoholhandläggaren informerar om utskänkningstillstånd och 

handläggningen av ärenden. 

 

 Samråd detaljplan för Boden 58:6>6 m.fl. del av Engelbrektsgatan  

(KS 2015-412). 

 

 Samråd detaljplan Boden 57:28 m.fl. Åbergsleden (KS 2015-496) 

 

 Information om diverse nedskräpningsärenden 
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§ 77 Redovisning av meddelanden och delgivningar 

Beslut 

Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna. 
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§ 78 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

Redovisade delegationsbeslut för perioden 2015-08-29—2015-10-31 läggs till 

handlingarna. 

Beskrivning av ärendet  

Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med sin delegationsrätt och under vissa 

förutsättningar lämnat tillstånd/godkännanden, beviljat respektive avslagit 

ansökningar och lämnat yttranden inom följande verksamheter: 

- Miljötillsyn 

- Livsmedelskontroll 

- Serveringstillstånd, tillsyn 

- Yttranden och tillstånd 

- Bygglov 

- Kontrollplaner 
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§ 79 SBK-rapport november 

Beslut 

SBK-rapporten läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för november.  

Rapporten ger en översikt av aktuella ärenden 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.  
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§ 80 Verksamhetsplan samt internkontrollplan 2016-2018 
2015-455-012 

Beslut 

Miljö och byggnämnden godkänner verksamhetsplan samt interkontrollplan för 

2016-2018. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö och byggnämndens budgetram för åren 2016-2018 uppgår till 664 tkr, 664 

tkr respektive 658 tkr.  

Varje nämnd ska ta fram en intern kontrollplan som innehåller kontrollmoment, 

kontrollansvar, metod och tidplan för rapportering av både obligatoriska och egna 

kontrollområden. Planen ska ingå som en bilaga till verksamhetsplanen.  

Miljö- och byggnämnden har valt kontrollområden avseende hantering av 

ärenden.  

Miljö- och byggnämnden berörs inte av det gemensamma kontrollområdet ”Avtal 

och upphandling”, detta hanteras av kommunledningsförvaltningen. 

Yrkanden 

Gösta Eriksson (MP) föreslår att aktiviteten ”kontroll av giftfri miljö i förskolor 

och skolor” införs under barnvänliga Boden.  

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt Gösta Erikssons (MP) förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-10-28 

Verksamhetsplan 2016-2018 

Internkontrollplan 2016 

 

 

För kännedom 
Ekonomikontoret 

Kommunfullmäktige 

 

 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

7(43) 

Sammanträdesdatum 

2015-11-10 
 

 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 

  

 

§ 81 , Anmälan om olovligt 
byggande 
2015-628 

Beslut 

Anmälan om olovligt byggande på  lämnas utan åtgärd då 

byggnationen inte är bygglovpliktig enligt Plan och byggförordningen 6 kap, 1 §. 

Beskrivning av ärendet 

En anonym anmälan om misstänkt olovligt byggande på fastigheten  

 inkom till miljö- och byggnämnden2015-08-29. Anmälan avser en portal 

som uppförts på fastighetsgräns vid infarten till fastigheten. 

Plan och byggförordningen anger i 6 kap § 1 vilka anläggningar som kräver 

bygglov förutom byggnader. Portaler finns inte uppräknad som en anläggning 

som kräver bygglov. 

Kommentar från Olov Moberg, jurist på SKL: ”Enligt förordningen är det murar 

och plank som är bygglovpliktiga. Det finns en del rättsfall där en portal har 

befunnits bygglovpliktig på grund av att den utgjort en del av en iövrigt 

bygglovpliktig mur. I detta fall är det fråga om en fristående portal där det i övrigt 

finns ett staket runt tomten. Staketet kräver ju inte bygglov och jag kan inte se att 

portalen som fristående anordning skulle vara bygglovpliktig eller i övrigt höra 

till en bygglovpliktig inhägnad. Någon anmälningsplikt föreligger inte heller.” 

Kommentar från Boverket: ”När det gäller eventuell bygglovsplikt för den här 

typen av åtgärd så hänvisas till Plan- och byggförordningen 6 kap 1 §. Den 

uppräkningen är uttömmande, det ni behöver avgöra är om portalen ska räknas in 

under punkt 7, murar och plank” 

Bedömning/motivering 

Miljö- och byggnämnden tolkar utifrån Plan och byggförordningen samt 

kommentarerna från SKL och Boverket att bygglov för utförd åtgärd inte krävs. 

Information 

Detta beslut kan överklagas, se bilaga 

 

För kännedom 
 

Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 82 , ansökan om bygglov för 
uppförande av plank 
2015-639 

Beslut 

1. Ansökan om bygglov för uppförande av plank på fastigheten  i 

 avslås. 

2.  föreläggs enligt PBL kap 11, 20 § att vidta rättelse 

(rättelseföreläggande), redan uppsatt plank ska rivas senast 2 månader efter 

det att  tagit del av beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Ärendet påbörjades 2013-08-28 genom att fastighetsägaren till  

anmälde att grannen  påbörjat uppförande av ett plank i 

fastighetsgränsen och till vissa delar på grannfastigheten . 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) krävs det bygglov för att bygga plank. 

Miljö- och byggnämnden förelade 2013-08-28 samt 2013-10-01  

att lämna in en förklaring till att planket uppförts utan lov, men inget svar 

lämnades in. 

Vid en inspektion på fastigheten 2013-10-09 konstaterades det att planket bitvis 

står på grannens fastighet, , och att höjden från marken varierar mellan 

1,8 till 2,0 meter. Bedömningen gjordes att bygglov för planket inte kan lämnas i 

efterhand varför planket ska rivas. 

 

2013-10-17 beslutade miljö- och byggnämnden att förelägga  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.  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  vidtagit. 

Miljö- och byggnämnden förelade 2015-05-08 samt 2016-06-04  att 

lämna in en bygglovsansökan. Ansökan om bygglov för uppförande av plank på 

fastigheten  inkom 2015-09-08. 
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Forts § 82 

Bedömning och motivering 

Miljö- och byggnämnden anser att ansökan om lov för ansökt åtgärd inte kan ges 

med följande motivering: 

Plankets placering är 1,5 till 2 meter från bostadshuset på fastigheten . 

Höjdskillnaderna mellan fastigheterna medför att höjden på plankets överkant blir 

närmare 4 meter över marknivån. Detta medför att all utsikt inifrån huset blir 

skymd samt att solinstrålning på tomten kraftigt begränsas. Plankets lokalisering 

är dessutom till vissa delar uppfört på fel fastighet. Ovanstående innebär stora 

olägenheter för de boende på fastigheten  vilket medför att bygglov 

inte kan ges och därmed föreläggs  att riva planket. 

Lagrum 

Plan och bygglagen, PBL, kap 11, § 20. 

Information 

Detta beslut kan överklagas, se bilaga. 

 

För genomförande 
 

(genom delgivningsman) 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 83 ; Föreläggande med vite om åtgärder på 
ovårdad tomt 
2014-062 

Beslut 

, föreläggs med stöd av Plan- och 

bygglagen 11 kap. 19 § att vidta nedanstående åtgärder på fastigheten  

: 

- Björkris och annat ris tas bort. Gräsmatta klipps och hålls i vårdat skick. 

- Bildelar omhändertas och transporteras till godkänd mottagare. 

- Byggavfall omhändertas och transporteras till godkänd mottagare. 

- Entrétak, takrännor samt byggavfall omhändertas och transporteras till 

godkänd mottagare. 

- Byggnadsdelar exempelvis takplåtar ska säkras på ett sådant sätt att de inte 

riskerar att blåsa ner och orsaka skador på person eller egendom. 

Föreläggandet förenas med vite om 10 000 kronor utifall åtgärderna inte är 

genomförda senast den 15 juni 2016. 

Beskrivning av ärendet 

En anonym anmälan om att byggnaden och tomten på fastigheten  

inte hölls i ett vårdat skick inkom till miljö- och byggnämnden 2014-04-10. 

2014-08-08 begärde miljö- och byggnämnden att fastighetsägaren skulle komma 

in med en skriftlig redogörelse över det som anförts samt vilka åtgärder som 

avsågs utföras med anledning av det anförda. Inget svar inkom. 

2015-05-06 inkom ytterligare ett anonymt klagomål. 

2015-06-01 förelade miljö- och byggnämnden fastighetsägaren  att 

vidta åtgärd beträffande brister på fastigheten. Björkris och annat ris tas bort, 

gräsmatta klipps och hålls i vårdat skick, bildelar och byggavfall samt entrétak, 

takrännor omhändertas och transporteras till godkänd mottagare.  

Byggnadsdelar exempelvis takplåtar ska säkras på ett sådant sätt att de inte 

riskerar att blåsa ner och orsaka skador på person eller egendom. 

Åtgärderna skulle vara genomförda senast den 2015-07-10. 

Besök på platsen har gjorts vid ett flertal tillfällen, senast 2015-10-04. Det kan 

konstateras att inga åtgärder har gjorts för att avhjälpa bristerna. 
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Forts § 83 

Bedömning/motivering 

Miljö- och byggnämnden bedömer att föreläggandet ska förenas med vite då 

fastighetsägaren inte visat några intentioner på att påbörja avhjälpandet av 

bristerna. 

Lagrum 

Enligt 8 kap. 15 § i plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) ska en tomt hållas 

i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande 

olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppstår. 

Det anges vidare i 11 kap. § 19 att om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, 

väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter 

bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag 

eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får 

byggnadsnämnden förelägga denna att inom en viss tid vidta åtgärden 

(åtgärdsföreläggande). 

Information 

Detta beslut kan överklagas, se bilaga 

 

För genomförande 
 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

12(43) 

Sammanträdesdatum 

2015-11-10 
 

 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 

  

 

§ 84 Sävast 9:111; Ansökan om tidsbegränsat bygglov för 
ändrad användning av lokal 
2015-676 

Beslut 

1. Tidsbegränsat bygglov (3 år) beviljas med stöd av 9 kap. 31 b, c § och 33 § i 

plan- och bygglagen. 

2. Avgiften för bygglovet är 4 500 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). I kostnaden ingår inte avgift för startbesked den 

debiteras i samband med det tekniska samrådet. 

Beskrivning av ärendet 

Quality For Life I Boden ansöker om bygglov för ändrad användning av lokal 

(tidsbegränsat bygglov 3 år) på fastigheten Sävast 9:111.  

Fastigheten omfattas av detaljplan 25-P04/170 laga kraft vunnen den 2 augusti 

2004. Planbestämmelse DKSI = Vård, kontor och skola i högst en våning. Största 

tillåtna sammanlagda byggnadsarean är 3800 m
2
 inom planområdet. 

Byggnaden är idag till stora delar tom. Några rum används som kontor samt en 

del av byggnaden är uthyrd till folktandvården. Sökandens avsikt är att bygga om 

delar av lokalerna till boende för ensamkommande flyktingbarn samt asylboende. 

Två avdelningar med 24 platser för ensamkommande flyktingbarn samt en 

avdelning med 12 platser för asylboende, totalt 36 platser. 

Bygglovansökan avviker från gällande detaljplan varför berörda sakägare har 

beretts tillfälle att yttra sig över ansökan (9 kap. 25 § PBL). Yttranden redovisas 

nedan. 

Asp-center: Verksamheten är inriktad på att hjälpa människor med diagnoser 

inom autismspektrumtillstånd. De som blir placerade på Asp-center har 

svårigheter att tolka och förstå sig själva samt kontrollera sitt handlande och sin 

omgivning. De är känsliga för förändringar, i synnerhet i sin omedelbara närmiljö. 

Asp-center anser det olämpligt att bevilja bygglov för sökt åtgärd då de ser en risk 

för att oro och konflikter kan uppstå. 

Övriga: I övriga yttranden som inkommit framgår att det finns en oro för att 

brottsligheten i området ska öka och att värdena på fastigheterna ska minska. 

Bedömning 

Enligt plan- och bygglagen kan bygglov ges för en åtgärd som avviker från en 

detaljplan om avvikelsen är liten, är förenlig med detaljplanens syfte och 

tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse. 

Miljö- och byggnämnden anser att den sökta åtgärden faller in under ovanstående 

varmed tidsbegränsat lov kan ges. 
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Forts § 84 

Information 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 

inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. 

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

 

För kännedom 
Quality For Life I Boden, Smultronstigen 4, 96148 Boden 

Sakägare som lämnat synpunkter 

Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 85 ; Byggsanktionsavgift för påbörjande av 
åtgärd innan startbesked meddelats 
2015-621 

Beslut 

Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL, påförs fastighetsägarna  

och  en byggsanktionsavgift på 6 231 kronor i enlighet med 9 kap. 

10 och 11 §§, plan- och byggförordningen. 

Avgiften ska betalas inom två månader efter det att beslutet delgetts den 

avgiftsskyldige. Faktura skickas separat. 

Beskrivning av ärendet 

 har innan bygglov prövats och startbesked meddelats 

påbörjat en nybyggnad av garage på fastigheten . 

Till miljö- och byggnämnden inkom 2015-08-27 en anmälan om förmodad 

olovligt uppförd byggnad på fastigheten  Vid ett besök på platsen 

kunde det konstateras att det uppförts en garage/förrådsbyggnad som saknade 

bygglov. 

2015-08-31 skickades en begäran om redogörelse ut till fastighetsägarna. 

2015-09-16 inkom svaret. Fastighetsägarna angav att hade uppfört byggnaden 

under 2014. Byggnaden skulle ersätta en gammal byggnad som revs 2005. 

Ägarna trodde inte att de behövde söka bygglov för att ersätta en gammal 

byggnad.  

I samband med att svaret inkom sökte de bygglov för den uppförda byggnaden. 

Kontakt togs med berörd granne. De hade inga invändningar mot att lov skulle 

ges för den uppförda byggnaden.  

2015-10-22 beviljades bygglov i efterhand för garage/förrådsbyggnaden. 

Bedömning 

Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om 

någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. Avgiftens storlek framgår av 9 kap 

plan- och byggförordningen (SFS 2011:338). En byggsanktionsavgift ska tas ut 

även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.  

Miljö- och byggnämnden har möjlighet att nedsätta avgiften till hälften eller en 

fjärdedel om avgiften inte är rimlig. Nämnden bedömer att avgiften i detta fall 

kan nedsättas till hälften för att sanktionsavgiften ska vara rimlig med hänsyn till 

felets art. Detta innebör att en byggsanktionsavgift om 6 231 kronor ska tas ut för 

de vidtagna åtgärderna med anledning av att byggprojektet startats upp innan 

bygglov prövats och startbesked meddelats. 
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Forts § 85 

Sanktionsavgiften har beräknats enligt följande: 

Komplementbyggnad eller annan liten byggnad 21 m
2
. 

Avgift: 50 % av 11 125 kr + 50 % av sanktionsarean över 15 m
2
 (0,5*6*223) = 

6 231 kronor. 

Information 

Detta beslut kan överklagas, se bilaga 

 

För kännedom 
 

Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 86 Svartbjörsbyn 2:53; Tekniska förvaltningen med anmälan 
om påbörjad anläggning av ny deponi på Brändkläppen 
2015-1140-427 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden konstaterar att anläggandet av den nya deponin, enligt 

tillståndsbeslut dat. 2011-07-08, har påbörjats på Svartbjörsbyn 2:53. 

Miljö- och byggnämnden vill uppmärksamma tekniska förvaltningen om villkor  

6 i tillståndet dat. 2011-07-08, där det framgår att en plan för anläggandet av nya 

deponin ska redovisas senast en månad innan den nya deponin tas i drift. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt tillståndsbeslutet dat. 2011-07-08 framgår att verksamheten med 

anläggandet av ny deponi ska ha påbörjats senast den 31 december 2015, annars 

förfaller tillståndet i denna del. 

Tekniska förvaltningen har den 2 oktober 2015 anmält till miljö- och 

byggnämnden att anläggandet av ny deponi har påbörjats. Av anmälan framgår de 

åtgärder som tekniska förvaltningen har vidtagit med avsikten att anlägga en ny 

deponi . 

Miljö- och byggnämnden kan konstatera att tekniska förvaltningen har vidtagit 

åtgärder som visar att anläggandet av den nya deponin har påbörjats redan 2011. 

Miljö- och byggnämnden bedömer att anläggandet den nya deponin har påbörjats 

och därmed har tillståndet i denna del tagits i anspråk. 

Lagrum 

Beslutet är taget med stöd av 9 och 26 kapitlet miljöbalken och med hänvisning 

till gällande tillståndsbeslut för verksamheten dat. 2011-07-08. 

Bedömning/Motivering 

Miljö- och byggnämnden kan konstatera att tekniska förvaltningen har vidtagit 

åtgärder som visar att anläggandet av den nya deponin har påbörjats redan 2011. 

Miljö- och byggnämnden bedömer att tillståndet avseende den nya deponin har 

därmed tagits i anspråk. 
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Forts § 86 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-10-19 

Anmälan 2015-10-02 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen, VA-avd 

Länsstyrelsen, 971 86 Luleå 

Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 87 Justering av taxa inom Alkohollagens område, 
restaurangrapporter 
2015-1202-406 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige inför en 

påminnelseavgift på 500 kronor för utebliven restaurangrapport, att börja gälla 

fr.o.m. 2016-01-01 

2. Om restaurangrapporten trots påminnelse inte inkommer ska tillståndshavaren 

debiteras enligt högsta tillsynsavgift. 

Beskrivning av ärendet 

Tillståndshavare av stadigvarande serveringstillstånd är enligt lag skyldig att 

årligen lämna in en restaurangrapport till kommunen. skyldigheten framgår av 

alkohollagen 9 kapitlet 14 § andra stycket samt Folkhälsomyndighetens 

föreskrifter om statistiska uppgifter avseende servering (FoHMFS 2014:5). 

Tillsynsavgiften består av en fast tillsynsavgift samt en rörlig tillsynsavgift som 

betalas årligen. Den rörliga tillsynsavgiften beräknas utifrån den omsättning man 

har gällande alkoholdrycker, vilket innebär att man utgår från restaurangrapporten 

då man fastställer vilken avgift som ska faktureras till tillståndshavaren. 

I tillsynsavgiften ingår den tillsyn som utförs direkt ute på restaurangerna. Utöver 

det så ingår även service till tillståndshavaren, rådgivning, administration, 

arkivering och diarieföring, samverkan med myndigheter, kommuner och andra 

instanser, intern utbildning samt inre tillsyn. 

Uppgifterna som lämnas avser redovisningsperioden l januari-31 december och 

blanketten ska vara inlämnad senast den l mars året därpå. De delar som igår i 

rapporteringen är normalpriser för varje typ av alkoholdryck, egenkryddad snaps, 

omsättning gällande mat, alkoholdrycker och lättdrycker samt inköpta volymer 

för varje typ av alkoholdryck.  Uppgifterna från restaurangrapporten används av 

kommunen, länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten för tillsyn, uppföljning samt 

för statistikbearbetningar. 

Kommunfullmäktige antog nya avgifter för tillstånd och tillsyn enligt 

alkohollagen KF 2012-06-18 § 63 (senast reviderad 2013-04-08 § 36). 

Rättsliga förutsättningar 

Kommunen får enligt alkohollagen 8 kapitlet l O § ta ut en avgift för prövning av 

ansökan som serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av 

kommunfullmäktige.  Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn av den som har 

serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med, 

eller servering av folköl. 
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Forts § 87 

Skäl för beslut 

Det är enligt alkohollagen en skyldighet att skicka in restaurangrapporten och det 

har varit svårt att få in alla restaurangrapporter i rätt tid. Då restaurangrapporten 

inte lämnas in, kan inte debitering inte ske. 

Sista datum för inlämning av restaurangrapporten är den l mars varje år. Om 

rapporten inte är inskickad så skickas en påminnelse ut till de tillståndshavare 

som inte redovisat sin restaurangrapport i tid. De tillståndshavare som trots 

påminnelsen inte skickar in restaurangrapporten får en andra påminnelse och det 

händer även att man skickar ut en tredje påminnelse innan restaurangrapporten 

lämnas in. För att få restaurangrapporteringen att fungera lämnas nu ett förslag på 

att införa en påminnelseavgift för utebliven restaurangrapport på 500 kronor, och 

om restaurangrapporten inte inkommer efter den första påminnelsen debiteras 

tillståndshavaren enligt högsta tillsynsavgift. Detta föreslås gälla från och med 

den l januari 2016. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-10-19 

Förslag till justering av taxa 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 88 Justering av taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 
2014-1056-406 

Beslut 

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

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

område. 

2. Ändringarna av taxan gäller från och med 2016-01-01. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Boden beslutade 2014-12-15 § 131 om taxa för prövning 

och tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan består av fyra delar, taxetexterna, 

taxebilaga 1, taxebilaga 2 och taxebilaga 3.  

Förslaget innebär en justering i gällande taxa enligt följande: 

 Taxebilaga 1- kapitel 15, om avfall och producentansvar. Justeringen är en 

följd av kommunens nya renhållningsföreskrifter som började gälla den 1 

april 2015, 

 Taxebilaga 2 - kapitel 2, om jordbruk. Justeringen innebär att en fast årlig 

tillsynsavgift införs för verksamheter där en mer regelbunden tillsyn krävs. 

Tidigare har tillsynsavgiften tagits ut som timavgift.  

 Taxebilaga 2 - kapitel 23, om fordonsservice och drivmedelshantering. 

Justeringen innebär att en fast årlig tillsynsavgift införs för verksamheter där 

en mer regelbunden tillsyn krävs. Tidigare har tillsynsavgiften tagits ut som 

timavgift. 

En förändring i samband med justering i taxebilaga 2 är att även anläggningar 

som inte är förprövningspliktiga kan få beslut om en fast årlig tillsynsavgift 

istället för debitering med timavgift efter utförd tillsyn.  

Ändringen av taxa föreslås gälla från och med 2016-01-01. 

Lagrum 

Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet finns i 

miljöbalken i 27 kap. 1 § första stycket. 
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Forts § 88 

Motivering 

Kommunfullmäktige antog 2015-03-02 § 21 en revidering av kommunens 

renhållningsföreskrifter. Frågor om undantag från renhållningsföreskrifterna 

prövas av miljö- och byggnämnden. Revideringen innebar även en del 

förändringar i handläggningen av anmälningsärenden. Av denna anledning bör en 

justering i taxebilaga 1 kapitel 15 ske så att den överensstämmer med nu gällande 

renhållningsföreskrifter. 

Miljö- och byggnämnden utövar tillsyn över de anläggningar som bedriver 

miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. För denna tillsyn tas en avgift ut i 

enlighet med kommunens gällande taxa. Förprövningspliktiga verksamheter som 

kräver en regelbunden tillsyn betalar en fast årlig tillsynsavgift medan övriga ej 

förprövningspliktiga verksamheter betalar tillsynsavgiften som timavgift efter 

utförd tillsyn. 

Miljö- och byggnämnden har genom sin tillsynsverksamhet under innevarande år 

listat ett flertal ej förprövningspliktiga verksamheter inom områdena jordbruk 

(kapitel 2) samt fordonsservice och drivmedelshantering (kapitel 23) som kräver 

en mer regelbunden återkommande tillsyn och som därigenom skulle vara 

aktuella för beslut om en fast årlig tillsynsavgift. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-10-21 

Förslag till justering taxa 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 89 Ny taxa för tillsyn av folköl, tobak och receptfria läkemedel 
2015-1203-406 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar föreslagen 

taxa för handläggning av ärenden och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 

2010:1622), lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730) 

samt tobakslagen (SFS 1993:581). 

2. Taxan gäller från och med 2016-01-01. 

3. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige från den 1 januari 

2016 upphäver tidigare beslutade taxor: 

 taxa om ändring av tillsynsavgiften för folköl (KF 2012-12-17 § 138) 

 taxa för tillsyn enligt tobakslagens område (KF 2011-12-19 § 173)  

 taxa för tillsyn av vissa receptfria läkemedel (KF 2010-09-27 § 78)  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om ändring av tillsynsavgiften för 

folköl, taxa för tillsyn enligt tobakslagens område samt taxa för tillsyn av vissa 

receptfria läkemedel. 

En förändring är att sammanföra tre taxor till en gemensam taxa samt att införa en 

fast årlig tillsynsavgift för de försäljningsställen som omfattas av miljö- och 

byggnämndens regelbundna tillsyn över verksamhetsområdena folköl, tobak och 

receptfria läkemedel. 

Ett skäl för att anta en gemensam taxa är att tillsynen och avgiften inom dessa tre 

verksamhetsområden kan samordnas. 

Taxan föreslås börja gälla 2016-01-01. 

Lagrum 

Enligt 8 kap 10 § alkohollagen ges kommunen rätt att ta ut avgifter för den 

löpande tillsynen av detaljhandel med folköl. 

Enligt 19 b § tobakslagen ges kommunen rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn av 

den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. 

Enligt 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel ges kommunen rätt att 

ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel. 
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Forts § 89 

Bedömning 

Miljö- och byggnämnden övertog 2015-04-01 ansvaret för tillsynen över 

detaljhandel med folköl. 

I nämndens nuvarande taxa inom områdena för tobakslagen och lagen om handel 

med vissa receptfria läkemedel framgår att för verksamheter som omfattar fler än 

ett verksamhetsområde ska tillsyn och avgift samordnas. 

Denna samordning bör även omfatta tillsyn och avgift för detaljhandeln med 

folköl. Samordning motiveras av att tillsynsmetodiken inom dessa tre 

verksamhetsområden är av likartad karaktär med likartad lagstiftning som alla 

faller inom begreppet skyddslagstiftning. 

Samordnad tillsyn innebär en samordningsvinst för såväl miljö- och 

byggnämnden som för verksamhetsutövaren.. 

Grunderna för avgiftsuttaget följer kommunallagen, självkostnadsprincipen, 

likställighetsprincipen och retroaktivitetsförbudet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-10-21 

Förslag till ny taxa 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 90 ; Föreläggande vid vite att om uppstädning vid 
skogskanten 
2012-763-451 

Beslut 

1. , föreläggs vid vite av 

10 000 kronor att senast 2016-04-30 från skogskanten ha forslat bort alla 

höbalar (10-talet) samt alla vitvaror (kylar, frysar, spisar, ugnar och datorer, 

d.v.s. elavfall) som framgår av beslutsunderlaget, till avfallsanläggning 

Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap 9 § Miljöbalken och med hänvisning  

till 2 kap. 2 och 3 §§ Miljöbalken. 

2. , föreläggs vid vite av 

10 000 kronor att senast 2016-04-30 forsla bort fordon med reg. nr  – 

Volvo från fastigheten till auktoriserad bilskrotningsanläggning. 

3. , föreläggs vid vite av 

2 000 kronor att senast 2016-05-10 sända in kvitto från bilskroten på att 

fordonet har skrotats.  

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

hänvisning till 2 kap. 2 och 3 §§ Miljöbalken. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden har sedan 2012 mottagit flera klagomål om en 

nedskräpad tomt intill riksväg 97 norr om Svartlå på fastigheten . 

Inspektioner har genomförts 24 augusti 2012, 7 augusti 2013, 5 augusti 2014, 25 

maj 2015 och senast 24 september 2015. Lagfaren ägare till fastigheten är  

 och ansvarig för nedskräpningen är  som bor och är skriven på 

fastigheten . 

Vid inspektion 25 maj 2015 noterades nedskräpning nedanför en åkerteg intill ett 

skogsparti. Denna nedskräpning domineras av ett uttjänt fordon, ett 10-tal höbalar 

samt ett 10-tal olika elavfall (vitvaror) från hushållet. Miljö- och byggnämnden 

har i delegationsbeslut dat. 2015-06-24 förelagt  att vidta städåtgärder 

vad gäller vitvaror och höbalar samt ett uttjänt fordon vid skogskanten på 

fastigheten. Vid den uppföljande inspektionen 24 september 2015 kunde nämnden 

konstatera att någon uppstädning av fastighetens skogskant enligt föreläggandet 

dat. 2015-06-24 inte har skett. Förhållandena är i det närmsta de samma som vid 

de föregående inspektionerna utan några väsentligare skillnader och förändringar.  
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Forts § 90 

Miljö- och byggnämndens bedömning kvarstår; fastigheten har vid inspektioner 

konstaterats vara hårt nedskräpad med elavfall, höbalar och av det uttjänta 

fordonet som har körförbud. Det föreligger således ett behov av uppstädning av 

hela fastigheten. 

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 at 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. 

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. 

Bedömning/Motivering 

Fastigheten har vid inspektioner konstaterats hårt nedskräpad med elavfall, 

höbalar och av det uttjänta fordonet som har körförbud. Det föreligger således ett 

behov av uppstädning av hela fastigheten. 

Elektriska och elektroniska produkter kan innehålla freoner, metaller som 

kvicksilver, kadmium och bly och andra ämnen som är skadliga för människor 

och miljön. För elavfall finns ett producentansvar enligt förordningen 

(2014:1075).  

Fordonet är i sådant skick och har körförbud att det bör tas om hand, rustas upp 

eller skrotas. För uttjänta fordon och däck finns också 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 vid skogskanten på fastigheten 

 elavfall, det uttjänta fordonet och höbalarna innebär en 

nedskräpning. Uppställning av uttjänt fordon och tippning av elavfall 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.  
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Forts § 90 

Miljö- och byggnämnden kan konstatera att någon uppstädning av fastighetens 

skogskant med avseende på elavfall, höbalar och det uttjänta fordonet enligt 

föreläggandet dat. 2015-06-24 inte har skett. Förhållandena är i det närmsta de 

samma som vid de föregående inspektionerna utan några väsentligare skillnader 

och förändringar.  bör snarast genomföra en ordenlig uppstädning av 

hela skogskanten med avseende på höbalar (10-talet) och vitvaror (kylar, frysar, 

spisar, ugnar och datorer, d.v.s. elavfall) samt det uttjänta fordonet och framgent 

inte nyttja den som en tipplats. 

Uppstädning av fastigheten har inte skett trots tidigare föreläggande från miljö- 

och byggnämnden, varför ett föreläggande vid vite bedöms vara nödvändigt.  

Information 

Detta beslut kan överklagas, se bilaga. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-11-09 

 

För genomförande 
 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 91 ; Föreläggande vid vite att om uppstädning på 
tomten 
2012-763-451 

Beslut 

1.  föreläggs vid vite av 

10 000 kronor att senast 2016-04-30 skicka bort maskiner, redskap, verktyg 

och övrigt avfall som framgår av beslutsunderlaget till avfallsanläggning 

Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap 9 § Miljöbalken och med hänvisning till 

2 kap. 2 och 3 §§ Miljöbalken. 

2. , föreläggs vid vite av 

10 000 kronor att senast 2016-04-30 forsla bort följande fordon från 

fastigheten till auktoriserad bilskrotningsanläggning.  

Tabell 1. Förteckning av uppställda fordon inne på tomten  

Fordon – Reg - nr Ägare enligt Trafikverkets bilregister Skick 
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Forts § 91  

Fordon – Reg - nr Ägare enligt Trafikverkets bilregister Skick 

   

   

   

   

   

   

 

3.  föreläggs vid vite av 

2 000 kronor att senast 2016-05-10 sända in kvitto från bilskroten på fordonen 

som skrotats.  

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

hänvisning till 2 kap. 2 och 3 §§ Miljöbalken. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden har sedan 2012 mottagit flera klagomål om en 

nedskräpad tomt intill riksväg 97 norr om Svartlå på fastigheten  

Inspektioner har genomförts 24 augusti 2012, 7 augusti 2013, 5 augusti 2014, 25 

maj 2015 och senast 24 september 2015. Lagfaren ägare till fastigheten är  

 och ansvarig för nedskräpningen är  som bor och är skriven på 

fastigheten  

Nedskräpningen domineras av uttjänta fordon, fordon med körförbud, men även 

annat avfall och bråte förekommer på tomten kring bostadshuset, uthusen och 

gårdsplanen. Miljö- och byggnämnden har i delegationsbeslut dat. 2015-06-24 

förelagt  att vidta städåtgärder vad gäller fordon och annat avfall på 

fastigheten. Vid den uppföljande inspektionen 24 september 2015 kunde nämnden 

konstatera att någon uppstädning av fastigheten med avseende på fordon och 

annat avfall enligt föreläggandet dat. 2015-06-24 inte har skett. Förhållandena är i 

det närmsta de samma som vid de föregående inspektionerna 7 augusti 2013, 5 

augusti 2014 och 25 maj 2015 utan några väsentligare skillnader och 

förändringar.  

Miljö- och byggnämndens bedömning kvarstår; fastigheten har vid inspektioner 

konstaterats vara hårt belastad med avfall och uttjänta fordon och fordon med 

körförbud. Det föreligger således ett behov av uppstädning av fastigheten. De 

flesta av fordonen och personbilarna är i sådant skick och har körförbud att de bör 

tas om hand, rustas upp eller skrotas. 
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Forts § 91 

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 at 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. 

Bedömning/Motivering 

Fastigheten har vid inspektioner konstaterats vara hårt belastad med uttjänta 

fordon och fordon med körförbud samt avfall och annat bråte. Det föreligger ett 

behov av uppstädning av fastigheten. De flesta av fordonen och personbilarna är i 

sådant skick och har körförbud att de bör tas om hand, rustas upp eller skrotas. 

För uttjänta fordon och däck finns också 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 på fastigheterna  

av uttjänta fordon, olika sorters avfall och annat bråte innebär en nedskräpning, då 

det är vanprydande och att allmänheten har tillträde och insyn till platsen som 

ligger alldeles intill riksväg 97. Uppställning av olika fordon och skrotbilar 

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.  

Lagfaren ägare till fastigheten är  och ansvarig för nedskräpningen är 

 som bor och är skriven på fastigheten bör 

snarast genomföra en ordenlig uppstädning av hela tomten och inte nyttja den 

som en förvaringsplats för uttjänta fordon, olika sorters avfall och annat bråte.  
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Forts § 91 

Miljö- och byggnämnden kan konstatera att någon uppstädning av fastigheten 

med avseende på fordon och annat avfall enligt föreläggandet dat. 2015-06-24 

inte har skett. Förhållandena är i det närmsta de samma som vid de föregående 

inspektionerna 7 augusti 2013, 5 augusti 2014 och 25 maj 2015 utan några 

väsentligare skillnader och förändringar. Vissa fordon har flyttats och fått ny 

uppställningsplats. 

Uppstädning av fastigheten har inte skett trots tidigare föreläggande från miljö- 

och byggnämnden, varför ett föreläggande vid vite bedöms vara nödvändigt.  

Information 

Detta beslut kan överklagas, se bilaga. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-11-09 

 

För genomförande 
 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 

 

 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

31(43) 

Sammanträdesdatum 

2015-11-10 
 

 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 

  

 

§ 92 Svartbjörsbyn 2:59; Omprövning årlig avgift Svalget 
Återvinning AB 
2015-281-427 

Beslut 

Svalget Återvinning AB´s begäran om nedsättning av tillsynsavgiften bedöms 

som skälig, avgiften för år 2015 fastställs till 49 305 kr. 

Nämnden avser att från och med år 2016 ta ut avgift med utgångspunkt från vad 

som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym. 

Beskrivning av ärendet 

Svalget Återvinning AB, Sture Nordmark, har 2015-09-11 inkommit med en 

begäran om omprövning av den årliga tillsynsavgiften, då Nordmark anser att den 

årliga tillsynsavgiften är för hög i förhållande till den verksamhet som bedrivs. 

Enligt nämndens beslut om klassning och årlig avgift dat. 2015-05-13 uppgår 

tillsynsavgiften till 84 986 kr, vilket motsvarar 98,25 tillsynstimmar. Svalget 

Återvinning AB har inte överklagat beslutet. 

Svalget Återvinning AB har under åren 2012-2014 haft nedsättning av 

tillsynsavgiften och betalat 45 713 kr per år + index, enligt nämndens beslut 

2012-06-12 § 52.  

Lagrum 

Med stöd av 9 kap. 3 § första stycket förordningen (1998:940) om avgifter för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken får en avgift i det enskilda fallet sättas ned 

eller efterskänkas, om det finns skäl med hänsyn till prövningens omfattning, 

tillsynsbehovet eller annan särskild omständighet.   

Bedömning 

Nämnden bedömer att bolagets begäran om nedsättning av tillsynsavgiften är 

skälig, med stöd av 23 § i kommunfullmäktiges beslutade taxa dat. 2014-12-15 § 

131 och 9 kap. 3 § första stycket förordningen (1998:940) om avgifter för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

Under år 2013 och 2014 har ingen verksamhet bedrivits gällande återvinning av 

annat avfall än farligt avfall (kod 90.420) och återvinning genom mekanisk 

bearbetning av annat avfall än farligt avfall (90.100). Någon tillverkning av 

betong (kod 26.110) har heller inte skett, vilket innebär att denna del i tillståndet 

ännu inte tagits i anspråk. 

Miljö- och byggnämnden kan konstatera att den verksamhet som faktiskt bedrivs 

endast utgör en mindre del av vad tillståndet medger.  
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Forts § 92 

Nämnden bedömer att tillsynsavgiften för bolagets verksamhet kan sättas ner för 

det innevarande året 2015 och att den avgift som föreslås motsvarar 

tillsynsbehovet på anläggningen.  

Bolaget bör kontakta tillståndsmyndigheten (Länsstyrelsen) för en begränsning av 

de tillståndsgivna mängderna. 

Timfaktor och avgift 

Kommunfullmäktige fastställde 2014-12-15, § 131 avgifter för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken. Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. Timtaxan är för 

närvarande 865 kr. Avgiftens storlek är lika med produkten av timtaxan 

multiplicerat med timfaktorn för respektive verksamhet. För den verksamhet som 

bedrivs vid anläggningen skall enligt taxan följande timfaktor gälla:  

Verksamhetskod Timfaktor Avgift 

90.100-2B mekanisk bearbetning, inte farligt avfall 32 tim 27 680 kr 

90.45B mellanlagring, farligt avfall 32 tim 27 680 kr 

90.420-3B återvinning, inte farligt avfall 24 tim 20 760 kr 

90.30-3B mellanlagring, inte farligt avfall 16 tim 13 840 kr 

90.360-2B återvinning, farligt avfall 16 tim 13 840 kr 

26.150-2C tillverkning asfalt 12 tim 10 380 kr 

26.110-C tillverkning betong 0 tim 0 kr 

 

Enligt 18 § i Taxa inom Miljöbalkens område gäller "Om en fabrik, anläggning 

eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 

ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg 

av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna." 

För Svalget Återvinning AB innebär det 49 305 kr eller 27 680 + 25 % av (27 680 

+ 20 760 + 13 840 + 13 840+10 380), d v s 13 840 + 25 085 = 49 305 kr 

Avgiften kommer för år 2015 att bli 49 305 kronor, vilket motsvarar 57 tillsynstimmar.  

Information 

Detta beslut kan överklagas, se bilaga. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-10-26 

______________________________ 

För kännedom 
Svalget Återvinning AB, Box 79, 961 21 Boden 

Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 93 Yttrande till Mark- och miljödomstolen över Bodens Energi 
AB´s ansökan om nytt tillstånd 
2014-1140-427 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget 

och överlämnar det till Mark- och miljödomstolen. 

Beskrivning av ärendet 

Bodens Energi AB har hos mark- och miljödomstolen, ansökt om tillstånd enligt 

miljöbalken till fortsatt och ändrad verksamhet vid Värmeverket i Bodens 

kommun.  

Ansökan omfattar dels befintlig verksamhet och även en utökning med en ny 

avfallseldad panna med kringutrustning för produktion av fjärrvärme och el. 

Teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning inkl. statusrapport, 

vattenrecipientutredning, lokaliseringsutredning, spridningsberäkningar för 

utsläpp till luft, ljudutredning, miljöriskanalys, handlingsprogram samt 

samrådsredogörelse har upprättats och bifogats ansökan. 

Miljö- och byggnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på ansökan 

och miljökonsekvensbeskrivningen. Miljö- och byggnämnden erhöll anstånd med 

att lämna in synpunkterna till senast 12 november 2015. 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till yttrande och föreslår att 

miljö- och byggnämnden antar yttrandet som sitt eget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-10-26 

Yttrande till Mark- och miljödomstolen. dat 2015-10-23 

 

 

För kännedom 
Mark- och miljödomstolen, Box 138, 901 04 Umeå, (mmd.umea@dom.se) 

Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 94 Brännberg 24:28; Euro Apartments AB, Föreläggande om 
åtgärder för avfallshantering 
2013-1133-452 

Beslut 

Euro Apartments AB, 556694-3717, Infjärdsvägen 489, 946 91 Roknäs, föreläggs 

vid vite av 10 000 kronor att senast 2016-01-31 ha genomfört följande åtgärder 

avseende avfallshanteringen på Brännberg 24:28. 

1. Uppfört ett slutet soputrymme/sophus, som innehåller erforderligt antal kärl 

och behållare för uppsamling och förvaring av avfallet från de boende från 

fastigheten Brännberg 24:28 

2. Soputrymmet/sophuset ska möjliggöra sortering och förvaring av avfallet i de 

avfallsslag som anges i Bodens kommuns renhållningsföreskrifter (KF 2015-

03-02 § 21). 

Miljö- och byggnämnden förelägger Euro Apartments AB, 556694-3717, 

Infjärdsvägen 489, 946 91 Roknäs även om följande åtgärder avseende 

avfallshanteringen på Brännberg 24:28. 

3. Fastighetsinnehavaren ska underhålla soputrymmet/sophuset, avfallskärl och 

behållare så att olägenhet såsom lukt, nedskräpning, förekomst av skadedjur, 

buller och dylikt förebyggs. 

4. Avfallshantering på fastigheten Brännberg 24:28 ska ske enligt Bodens 

kommuns renhållningsföreskrifter från 2015. 

5. Nedan uppräknade avfallsslag ska utsorteras enligt 9 § och bilaga 2 

renhållningsföreskrifter Bodens kommun (KF 2015-03-02 § 21): 

Matavfall 

Brännbart avfall 

Deponiavfall 

Grovavfall 

Trädgårdsavfall 

Småbatterier 

Bilbatterier 

Elektriskt och 

elektroniskt avfall, 

lysrör, lågenergilampor 

och glödlampor 

Kylar och frysar 

Farligt avfall 

Förpackningsmaterial och returpapper 

Läkemedel 

Latrin 

Bygg- och rivningsavfall 

Bilar  

 

6. Fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren skall informera de som bor 

på fastigheten Brännberg 24:28 om gällande regler för avfallshanteringen.  

7. Fastighetsinnehavaren skall upprätta ett egenkontrollprogram för avfall där 

det redovisas var de boende ska lämna olika avfallsslag. 

Egenkontrollprogrammet skall vara upprättat och redovisat till miljö- och 

byggnämnden senast den 30 april 2016. 
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Forts § 94 

Beskrivning av ärendet 

Klagomål om bristfällig avfallshantering vid den f.d. lärarbostaden i Brännberg 

har inkommit till miljö- och byggnämnden sedan 2013.  

Miljö- och byggnämnden förelade Euro Apartments AB i juni 2015 att vidta 

åtgärder avseende avfallshanteringen. Föreläggandet omfattade att Euro 

Apartments AB senast den 30 augusti 2015 skulle uppföra ett slutet 

soputrymme/sophus med erforderligt antal kärl och behållare för uppsamling och 

förvaring av avfallet som uppkommer vid boendet på fastigheten Brännberg 

24:28.  

Vid en uppföljande inspektion 22 september 2015 kunde nämnden konstatera att 

avfallskärl fortfarande står utmed vägen i Brännberg. Vid översiktlig kontroll av 

innehållet i kärlen noterade miljö- och byggnämnden att ingen nämnvärd 

sortering av avfallet hade skett; förpackningsavfall, matavfall och även el-avfall 

var slängt i kärlen för brännbart. Leif Ögren, Euro Aparment AB, har via 

telefonkontakt meddelat att han behövde tid till i slutet av oktober för att uppföra 

ett slutet soputrymme. Vid miljö- och byggnämndens inspektion den 20 oktober 

2015 kunde nämnden inte se några tecken som visar på att ett soprum/sophus 

skulle vara under uppbyggnad.  

Miljö- och byggnämnden kan konstatera att ingen förändring vad gäller 

avfallshanteringen har skett vid fastigheten trots nämndens föreläggande. Med 

förra vinterns problematik med fastfrusna kärl och nedskräpning i åtanke anser 

miljö- och byggnämnden att det är av största vikt att hanteringen av avfall 

förbättras och att Euro Apartment AB uppför ett slutet soputrymme/sophus som 

medger sortering av uppkommet avfall. Vidare anser miljö- och byggnämnden 

anser att de dryga två månader som Euro Apartments AB hade på sig enligt 

nämndens föreläggande från juni 2015 medgav Euro Aparment AB tillräckligt 

med tid för att vidta åtgärderna. Verksamhetsutövaren Euro Apartments AB har 

inte vidtagit några förbättrande åtgärder, trots att det nu även har gått nästan 

ytterligare två månader, varför ett föreläggande vid vite bedöms vara nödvändigt. 

Det är även fastighetsinnehavarens skyldighet att användarna d.v.s. de boende 

informeras om gällande regler för avfallshanteringen. Alla behållare måste 

märkas med skyltar och symboler som visar vad som ska läggas i respektive 

behållare. 

Lagrum 

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken 26 kap. 9 § och miljöbalken 2 kap.  

2, 3 §§ samt Renhållningsföreskrifter för Bodens kommun (KF 2015-03-02 § 21). 
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Forts § 94 

Bedömning/Motivering 

I renhållningsföreskrifterna för Bodens kommun (KF 2015-03-02 § 21) anges bl. 

a vilket ansvar och vilken skyldighet fastighetsinnehavare har för hushållsavfallet 

kring information, sorteringsskyldighet, behållare och att avfallet överlämnas till 

kommunen.  

Hanteringen av sopor/avfall vid fd Lärarbostaden på Brännberg 21 är inte 

acceptabel. Sopkärlens placering vid vägen medför att de under vintertid har frusit 

fast/är insnöade i plogkarmen och tömning inte är möjligt utan att riskera att 

kärlen går sönder. Att kärlen är insnöade i plogkarmen medför även svårigheter 

att lägga ner soppåsar i kärlen. Dessutom är kärlen överfulla och soppåsar har 

lagts utanför kärlen, vilket har medfört nedskräpning och risk att skadedjur letar 

mat bland soporna.  

Miljö- och byggnämnden förelade Euro Apartments AB i juni 2015 att vidta 

åtgärder avseende avfallshanteringen. Föreläggandet omfattade att Euro 

Apartments AB senast den 30 augusti 2015 skulle uppföra ett slutet 

soputrymme/sophus med erforderligt antal kärl och behållare för uppsamling och 

förvaring av avfallet som uppkommer vid boendet på fastigheten Brännberg 

24:28. Miljö- och byggnämnden kan konstatera att ingen förändring vad gäller 

avfallshanteringen har skett vid fastigheten trots nämndens föreläggande. Med 

förra vinterns problematik med fastfrusna kärl och nedskräpning i åtanke anser 

miljö- och byggnämnden att det är av största vikt att hanteringen av avfall 

förbättras och att Euro Apartment AB uppför ett slutet soputrymme/sophus som 

medger sortering av uppkommet avfall. Vidare anser miljö- och byggnämnden 

anser att de dryga två månader som Euro Apartments AB hade på sig enligt 

nämndens föreläggande från juni 2015 medgav Euro Aparment AB tillräckligt 

med tid för att vidta åtgärderna. Verksamhetsutövaren Euro Apartments AB har 

inte vidtagit några förbättrande åtgärder, trots att det nu även har gått nästan 

ytterligare två månader, varför ett föreläggande vid vite bedöms vara nödvändigt. 

Kunskapen hos de boende i fastigheten om avfallshantering måste förbättras och 

allt avfall måste sorteras i olika avfallsslag enligt kommunens 

renhållningsföreskrifter och hållas skilt i olika avfallsbehållare och avfallskärl för 

vidare transport till godkända mottagningsanläggningar. Det är 

fastighetsinnehavarens skyldighet att användarna d.v.s. de boende informeras om 

gällande regler för avfallshanteringen. Alla behållare måste märkas med skyltar 

och symboler som visar vad som ska läggas i respektive behållare.  

Övrigt avfall som tidningar, papper och förpackningar där det finns ett 

producentansvar, skall lämnas på den närliggande återvinningsstationen i 

Brännberg, ca 200 meter västerut från den aktuella fastigheten. På denna station 

är det också tydligt utmärkt var de olika avfallsslagen ska läggas.  
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Forts § 94 

Information 

Detta beslut kan överklagas, se bilaga. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-11-09 

 

För genomförande 
Euro Apartments AB, Infjärdsvägen 489, 946 91 Roknäs 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 95 Brännberg 24:5; Sangkarat AB, Föreläggande om åtgärder 
för avfallshantering 
2013-1102-452 

Beslut 

Sangkarat AB, 556812-0405, Övre Buddbyn 209, 961 92 Boden, föreläggs att vid 

vite av 10 000 kronor senast 2016-01-31 ha genomfört om följande åtgärder för 

avfallshanteringen på fastigheten Brännberg 24:5. 

1. Ett slutet soputrymme/sophus, som innehåller erforderligt antal kärl och 

behållare för uppsamling och förvaring av avfallet från de boende från 

fastigheten Brännberg 24:5, skall uppföras. 

2. Soputrymmet/sophuset ska möjliggöra sortering och förvaring av avfallet i de 

avfallsslag som anges i Bodens kommuns renhållningsföreskrifter (KF 2015-

03-02 § 21). 

Miljö- och byggnämnden förelägger Sangkarat AB, 556812-0405, Övre Buddbyn 

209, 961 92 Boden även om följande åtgärder för avfallshanteringen på 

fastigheten Brännberg 24:5. 

3. Fastighetsinnehavaren ska underhålla soputrymmet/sophuset, avfallskärl och 

behållare så att olägenhet såsom lukt, nedskräpning, förekomst av skadedjur, 

buller och dylikt förebyggs. 

4. Avfallshantering på fastigheten Brännberg 24:5 skall ske enligt Bodens 

kommuns renhållningsföreskrifter från 2015. 

5. Nedan uppräknade avfallsslag ska utsorteras enligt 9 § och bilaga 2 

renhållningsföreskrifter Bodens kommun (KF 2015-03-02 § 21): 

Matavfall 

Brännbart avfall 

Deponiavfall 

Grovavfall 

Trädgårdsavfall 

Småbatterier 

Bilbatterier 

Elektriskt och elektroniskt 

avfall, lysrör, 

lågenergilampor och 

glödlampor 

Kylar och frysar 

Farligt avfall 

Förpackningsmaterial 

och returpapper 

Läkemedel 

Latrin 

Bygg- och rivningsavfall 

Bilar  

 

6. Fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren ska informera de som bor på 

fastigheten Brännberg 24:5 om gällande regler för avfallshanteringen.  

7. Fastighetsinnehavaren skall upprätta ett egenkontrollprogram för avfall där 

det redovisas var de boende ska lämna olika avfallsslag. 

Egenkontrollprogrammet skall vara upprättat och redovisat till miljö- och 

byggnämnden senast den 30 april 2016. 
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Forts § 95 

Beskrivning av ärendet 

Klagomål om bristfällig avfallshantering vid den f.d. skolbyggnaden i Brännberg 

har inkommit till miljö- och byggnämnden sedan 2013.  

Miljö- och byggnämnden förelade Sangkarat AB senast i juni 2015 om att 

uppföra ett slutet soputrymme/sophus med erforderligt antal kärl och behållare för 

uppsamling och förvaring av avfallet som uppkommer vid boendet på fastigheten 

Brännberg 24:5. Vidare framgår av föreläggandet att soputrymmet/sophuset 

skulle vara uppfört senast den 30 augusti 2015.  

Vid en uppföljande inspektion 22 september 2015 kunde nämnden konstatera att 

containern för avfall var borta och att det istället fanns kärl för brännbart avfall 

och matavfall, något slutet soputrymme hade inte uppförts utan kärlen stod 

placerade längs med den f.d. skolbygganden. Ytterligare klagomål har inkommit 

till miljö- och byggnämnden om överfulla avfallskärl, bristande sortering och 

nedskräpning kring kärlen. Vid den senaste inspektionen 20 oktober 2015 

noterades att flertalet avfallskärl var fyllda trots att tömning hade skett för mindre 

än en vecka sedan. Den allmänna hämtningsfrekvensen i Brännberg är var 4:e 

vecka och att mer än hälften av kärlen för brännbart avfall respektive matavfall 

redan efter mindre än en vecka efter tömning är fyllda tyder på att fler kärl för 

avfallet behövs vid fastigheten.  

Miljö- och byggnämnden anser att de åtgärder som Sangkarat AB har vidtagit 

med att byta ut containern till avfallskärl ett steg i rätt riktning, men nämnden 

bedömer att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att komma till rätta med 

avfallshanteringen vid fastigheten och de störningar som det ger upphov till. 

Miljö- och byggnämnden anser att det finns skäl till att förvara avfallskärl 

väderskyddat eftersom riskerna för olägenheter och andra störningar därmed kan 

minskas, dessutom hindrar ett slutet soputrymme/soprum obehöriga att slänga sitt 

avfall där.  

Det är även fastighetsinnehavarens skyldighet att användarna d.v.s. de boende 

informeras om gällande regler för avfallshanteringen. Alla behållare måste 

märkas med skyltar och symboler som visar vad som ska läggas i respektive 

behållare. 

Något slutet soputrymme/soprum har inte uppförts trots tidigare föreläggande från 

miljö- och byggnämnden, varför ett föreläggande vid vite bedöms vara 

nödvändigt. 
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Forts § 95 

Lagrum 

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken 26 kap. 9 § och miljöbalken 2 kap.  

2, 3 §§ samt Renhållningsföreskrifter för Bodens kommun (KF 2015-03-02 § 21). 

Bedömning/Motivering 

I renhållningsföreskrifterna för Bodens kommun (KF 2015-03-02 § 21) anges bl. 

a vilket ansvar och vilken skyldighet fastighetsinnehavare har för hushållsavfallet 

kring information, sorteringsskyldighet, behållare och att avfallet överlämnas till 

kommunen. 

Vid fastigheten finns avfallskärl för brännbart avfall och matavfall, dock måste 

kärlen vara tillräckligt många och av sådan storlek att de inte hinner bli överfulla 

innan tömning. Vidare anser miljö- och byggnämnden att avfallshanteringen 

måste skötas på sådant sätt att störningar inte uppkommer.  

Miljö- och byggnämnden anser att det finns skäl till att förvara avfallskärl 

väderskyddat eftersom riskerna för olägenheter och andra störningar därmed kan 

minskas, dessutom hindrar ett slutet soputrymme/soprum obehöriga att slänga sitt 

avfall där. 

Kunskapen hos de boende i fastigheten om avfallshantering måste förbättras och 

allt avfall måste sorteras i olika avfallsslag enligt kommunens 

renhållningsföreskrifter och hållas skilt i olika avfallsbehållare och avfallskärl för 

vidare transport till godkända mottagningsanläggningar. Det är 

fastighetsinnehavarens skyldighet att användarna d.v.s. de boende informeras om 

gällande regler för avfallshanteringen.  

Miljö- och byggnämnden kan konstatera att Sangkarat AB har vidtagit vissa 

förbättrande åtgärder vad gäller avfallshanteringen vid fastigheten, men nämnden 

bedömer att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att komma till rätta med 

avfallshanteringen vid fastigheten och de störningar som det ger upphov till. 

Något slutet soputrymme/soprum har inte uppförts trots tidigare föreläggande från 

miljö- och byggnämnden, varför ett föreläggande vid vite bedöms vara 

nödvändigt. 

Information 

Detta beslut kan överklagas, se bilaga. 
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Forts § 95 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-11-09 

 

För genomförande 
Sangkarat AB, Övre Buddbyn 209, 961 92 Boden 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 96 Serveringstillstånd; Varning för ekonomisk misskötsamhet, 
Panelen 
2015-823-491 

Beslut 

Enligt 9 kapitlet 17 § i Alkohollagen meddelas Vargen förvaltnings AB en 

varning för ekonomisk misskötsamhet.  

Beskrivning av ärendet 

Inre tillsyn hos skatteverket och kronofogden har genomförts på Vargen 

förvaltnings AB och Panelen AB. Av tillsynen har det framkommit att Panelen 

AB under en treårsperiod har haft flera betalningsuppmaningar samt restförda 

skatteskulder. Yttrande har inhämtats från tillståndshavaren där det framkommer 

att bristerna gällande betalning till skatteverket berott på dålig lönsamhet. 

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. 

Enligt propositionen 1994/95:89, sida 102-104, krävs det ekonomisk skötsamhet 

för att ett serveringstillstånd ska få behållas. Den som drar sig undan från 

beskattning eller som i övrigt på ett betydande sätt missköter sina ekonomiska 

åligganden gentemot det allmänna är därför inte lämplig att inneha tillstånd enligt 

lagen. Det krävs således att en tillståndshavare självmant fullgör sina åligganden 

gällande bland annat skatter och avgifter samt att tillståndshavaren reglerar 

uppkomna skulder. 

Enligt 9 kapitlet 17 § alkohollagen kan kommunen meddela en innehavare av ett 

serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall en varning om denne inte 

uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande eller följer de 

bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller 

föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

Enligt 9 kapitlet 18 § alkohollagen kan en kommun återkalla ett 

serveringstillstånd om tillståndshavaren brutit mot alkohollagen eller mot de 

villkor som gäller enligt tillståndsbeviset.  
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Forts § 96 

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 

upprepade tillfällen. Bolaget har restförts för obetalda skatter och avgifter under 

2014-11-01 till och med 2015-06-06. 

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 vidtagit åtgärder för att minska utgifterna och skulderna är 

nu betalda. Detta visar på att tillståndshavaren har vilja och förmåga att sköta den 

tillståndspliktiga rörelsen i fortsättningen. Panelen har haft serveringstillstånd 

sedan 2001-06-11 och har tidigare inte varit föremål för en utredning. Ingripandet 

bör därför stanna vid en varning. 

Information 

Detta beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten, se bilaga 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-10-21 

 

För kännedom 
Vargen förvaltnings AB 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 




