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§ 75 Informationer och rapporter 
 
Följande informationer och rapporter godkändes och lades till handlingarna. 

• Bodens Energi AB med en tillståndansökan om en ny panna, 
värmeverket (2014-1140-427) 

• Information om tillbud av oljeutsläpp till avloppsnätet, Western Farm 
(2014-1179-427) 
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§ 76 Redovisning av meddelanden och delgivningar 

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

Beslut 
Redovisade delegationsbeslut för perioden 2014-10-30 -- 2014-12-04 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 

- Yttranden och tillstånd 

- Bygglov 

- Kontrollplaner 
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§ 78 SBK-rapport december 

Beslut 
SBK-rapporten läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för december.  

Rapporten ger en översikt av aktuella ärenden inom miljöbalkens 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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§ 79 Sammanträdesplan 2015 

Beslut 
Sammanträdesplan för 2015 fastställs enligt förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till nämndens sammanträdesplan för 2015 har tagits fram. 

Nämnd  
tisdagar  
kl 13.15 

 
Fasta ärenden 

Beredning 
tisdagar  
kl 13.15 

Inlämning 
av material 
(torsdag) 

2015-01-27 
(heldag, strategiskt 
arbete + nämnd) 

∗ Verksamhetsberättelse 2014 

∗ Behovsutredning och tillsynsplan miljö- 
och hälsoskydd 2015-2017 

∗ Behovsutredning och plan för 
livsmedelskontroll 2015-2017 

∗ Tillsynsplan för plan- och bygglagens 
verksamhetsområde 2015 

2015-01-13 2015-01-08 

2015-03-17 ∗ Kontrollplan badvattenkvalitén 2015 2015-03-03 2015-02-26 

2015-04-23 
(torsdag) 

∗ Budgetförslag 2016-2018 

∗ Miljöstipendium 2015 

2015-04-07 2015-04-02 

2015-06-09 
(heldag, utflykt + 
nämnd) 

∗ Information om Delårsrapport per april  2015-05-26 2015-05-21 

2015-09-08 ∗ Delårsredovisning för tillsyn miljöbalken 
samt livsmedelskontrollen 2015 

∗ Delårsrapport per augusti 2015 

2015-08-25 2015-08-20 

2015-11-10 ∗ Verksamhetsplan 2016-2018 2015-10-27 2015-10-22 

2015-12-15 ∗ Indexreglering timavgift miljö och 
livsmedel 

2015-12-01 2015-11-26 

 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 80  Föreläggande vid vite om åtgärder 
avseende ovårdad tomt  
2014-241 

Beslut 
 föreläggs, med stöd av plan- och 

bygglagen 11 kap. 19 §, att senast den 15 juni 2015 ställa tomten i vårdat 
skick i enlighet med PBL 8 kap 15 §. De åtgärder som avses är att sly och ris 
tas bort, gräsmatta klipps samt att bygg/träavfall avlägsnas. 
 
Föreläggandet förenas med vite om 10 000 kronor utifall åtgärderna inte är 
genomförda till den 15 juni 2015. 

Beskrivning av ärendet 
2014-09-01 fick miljö- och byggnämnden ett anonymt telefonsamtal om 
ovårdad tomt på fastigheten  Tomten håller på att växa igen och 
därigenom skapar olägenheter för närboende. 

Fastighetsägaren informerades om synpunkterna 2014-09-12 och ägaren 
meddelade att han hade för avsikt att klippa och städa upp fastigheten under 
kommande vecka. Samma dag skickades en skrivelse ut till ägaren om en 
planerad inspektion den 2014-09-29. 
Miljö- och byggnämndens bedömning efter inspektionen 2014-09-29 var att 
tomten inte hölls i vårdat skick och bedömdes utgöra en olägenhet för 
boende på närliggande fastigheter. 

2014-09-30 beslutade miljö- och byggnämnden att förelägga fastighets-
ägaren att senast 2014-10-21 ställa tomten i vårdat skick. De åtgärder som 
avsågs var att sly och ris tas bort, gräsmatta klippas samt att bygg/träavfall 
avlägsnas. 

Efter ytterligare en inspektion 2014-10-28 konstaterades det att inga åtgärder 
var vidtagna för att ställa tomten i vårdat skick.  

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, nyttjanderätts-
havare, 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). 
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§ 80 forts 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se bifogade anvisningar. 

 

För kännedom 
 

Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 81  Felaktigt placerade byggnader  
2014-212 

Beslut 
, lagfaren ägare av 

fastigheten  föreläggs med stöd av 11 kap. 20 § plan- och 
bygglagen, PBL att senast 2015-06-15 vidta rättelse i form av att flytta 2 
(två) komplementbyggnader i enlighet med tidigare beviljat bygglov. 

Beskrivning av ärendet 
Det har kommit miljö- och byggnämnden till kännedom att komplement-
byggnader som tidigare beviljats bygglov inte uppförts i enlighet med beslut 
om lov. Vid granskning av arkiverade handlingar och jämförelse med 
aktuella flygfoton konstateras att två byggnader är placerade utanför 
fastigheten  

Förutom att byggnaderna inte uppförts i enlighet med bygglovet innebär 
placeringen även att byggnationen är ett brott mot strandskydds-
bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken, MB. 

I en skrivelse från miljö- och byggnämnden daterad 2014-07-31 begär 
nämnden en redogörelse över vilka åtgärder/rättelser som avsågs göras med 
anledning av den inkomna anmälan.  

I meddelanden via e-post till miljö- och byggnämnden 2014-08-05 framgår 
att fastighetsägaren håller med nämnden i bedömningen att byggnaderna är 
placerade utanför fastighetsgränsen. Det framgår vidare i ett kommande 
meddelande 2014-08-18 att fastighetsägarna fört samtal med markägaren, 
Vattenfall, om att kunna köpa in del av markområdet  . Om 
fastighetsägaren i övrigt avser att genomföra några åtgärder/rättelser med 
anledning av anmälan framkommer inte i meddelandena till nämnden. 

Miljö- och byggnämnden bedömer att oavsett eventuellt markförvärv är två 
byggnader uppförda i strid med beviljade bygglov och dessutom i strid med 
strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. miljöbalken, MB.  

Miljö- och byggnämnden bedömer att bygglov och dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inte kommer att kunna lämnas får nuvarande 
placeringar. 

Lagrum 
Enligt l l kapitlet i plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) samt 8 kapitlet 
i plan- och byggförordningen, PBF (SFS 2011:338) ansvarar miljö- och 
byggnämnden för tillsyn över att byggherren fullgör sina skyldigheter enligt 
PBL och enligt föreskrifter i anslutning till lagen. 
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§ 81 forts 
Enligt 11 kap. 20 § i plan- och bygglagen framgår det att om det på en 
fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot 
denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, 
får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller 
byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande) 

Enligt 11 kap. 51 § i plan- och bygglagen anges att om någon bryter mot en 
bestämmelse i 8-1 O kap. eller i föreskrifter eller beslut som meddelats med 
stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ eller mot en bestämmelse 
i en ED-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska 
tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt 
föreskrifter som meddelats med stöd av 16 kap. 12 §. 

Upplysningar 
Om rättelse sker innanfrågan om sanktion eller ingripande enligt 11 kap. 
plan- och bygglagen, PBL har tagits upp till överläggning vid ett 
sammanträde med tillsynsmyndigheten ska inte någon byggsanktionsavgift 
tas ut. 

 

För kännedom 
 

Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 82 Yttrande till tekniska förvaltningen över förslag till 
skyddsområde och skyddsföreskrifter för Gunnarsbyn 
grundvattentäkt 
2012-1064-422 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner samhällsbyggnadskontorets förslag till 
yttrande, med tillägget att en utökning av det sekundära vattenskyddsområdet 
rekommenderas, och överlämnar det till tekniska förvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 
Vattentäkten i Gunnarsbyn är en grundvattentäkt som förser ca 200 personer 
med dricksvatten.  

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde 
i Gunnarsbyn och skickat till miljö- och byggnämnden för yttrande i 
december 2012. Förslaget omfattar kartmaterial över de geografiska 
områden som ska skyddas, indelat i vattentäktszon, primär och sekundär 
skyddszon, och tillhörande skyddsföreskrifter.  

Miljö- och byggnämnden har under sommaren 2013 inventerat området för 
att uppmärksamma vilka risker för förorening som kan finnas. 

Samhällsbyggnadskontoret har 2014-11-24 lämnat ett yttrande. 

Skäl för beslut 
Samstämmighet för hur skyddsföreskrifter utformats i kommunen är en 
fördel för boende inom skyddsområden samt för de som arbetar både med 
kontroll av vattenskyddsområden och med drift av vattenverken. Att 
skyddsföreskrifterna är logiska och att skyldigheter är jämförbara mellan 
kommunens vattenskyddsområden kan även göra att förståelse innevånare 
bosatta i vattenskyddsområden lättare om en jämförelse av 
skyddsföreskrifterna skulle bli aktuell. 

Frånvaron av reservvattentäkt gör att ärendet med skyddsområden är en 
fråga av stor vikt. 

Avgränsningen av skyddsområdet 
Miljö- och byggnämnden har inte fått någon motivering till varför 
vattenskyddsområdet omfattar en mindre areal i det nya förslaget jämfört 
med det gamla fastställda. Nämnden vill se kompletterande geohydrologiska 
undersökningar, som kan visa grundvattenflödenas riktning och hastighet för 
att kunna godta avgränsningen av vattenskyddsområdet. 
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§ 82 forts 
Synpunkter på skyddsföreskrifterna 
Orsaken till nämndens ställningstaganden är dels för att underlätta tillsyn av 
vattenskyddsområdet, och dels att föreskrifterna ska ge Gunnarsbyn 
vattentäkt ett tillräckligt skydd.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-11-24 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
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§ 83 Yttrande till tekniska förvaltningen över förslag till 
skyddsområde och skyddsföreskrifter för Harads Norra 
grundvattentäkt 
2012-1065-422 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner samhällsbyggnadskontorets förslag till 
yttrande och överlämnar det till tekniska förvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 
Vattenförsörjningen i Harads består av två vattenverk, norra och södra, med 
tre respektive fyra grundvattenbrunnar samt ett dricksvattennät som är 
gemensamt för de båda vattentäkterna. Vattnet distribueras till ca 750 
personer.  

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde 
i Harads Norra och skickat till miljö- och byggnämnden för yttrande i 
december 2012. Förslaget omfattar kartmaterial över de geografiska 
områden som ska skyddas, indelat i vattentäktszon, primär och sekundär 
skyddszon, och tillhörande skyddsföreskrifter.  

Miljö- och byggnämnden har under sommaren 2013 inventerat området för 
att kontrollera vilka risker för förorening som kan finnas i området. 

Samhällsbyggnadskontoret har 2014-11-26 lämnat ett yttrande. 

Skäl för beslut 
Samstämmighet för hur skyddsföreskrifter utformats i kommunen är en 
fördel för boende inom skyddsområden samt för de som arbetar både med 
kontroll av vattenskyddsområden och med drift av vattenverken. Att 
skyddsföreskrifterna är logiska och att skyldigheter är jämförbara mellan 
kommunens vattenskyddsområden kan även göra att förståelse innevånare 
bosatta i vattenskyddsområden lättare om en jämförelse av 
skyddsföreskrifterna skulle bli aktuell. 

Frånvaron av reservvattentäkt gör att ärendet med skyddsområden är en 
fråga av stor vikt. Tidigare försök för alternativ placering av dricksvattentäkt 
i området har visat att det är svårt att hitta vatten av tillräcklig mängd och 
tillräckligt god kvalitet. 

Avgränsningen av skyddsområdet 
Miljö- och byggnämnden anser att en undersökning av 
grundvattenströmmarnas riktning, hastighet och mäktighet är nödvändig för 
att kunna bedöma om skyddsområdets storlek är tillräcklig. 
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§ 83 forts 
Synpunkter på skyddsföreskrifterna 
Orsaken till nämndens ställningstaganden är dels för att underlätta tillsyn av 
vattenskyddsområdet, och dels att föreskrifterna ska ge Harads norra 
vattentäkt ett tillräckligt skydd.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-11-26 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
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§ 84 Yttrande till tekniska förvaltningen över förslag till 
skyddsområde och skyddsföreskrifter för Harads Södra 
grundvattentäkt 
2012-1066-422 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner samhällsbyggnadskontorets förslag till 
yttrande och överlämnar det till tekniska förvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 
Vattenförsörjningen i Harads består av två vattenverk, norra och södra, med 
tre respektive fyra grundvattenbrunnar samt ett dricksvattennät som är 
gemensamt för de båda vattentäkterna. Vattnet distribueras till ca 750 
personer.  

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde 
i Harads Södra och skickat till miljö- och byggnämnden för yttrande i 
december 2012. Förslaget omfattar kartmaterial över de geografiska 
områden som ska skyddas, indelat i vattentäktszon, primär och sekundär 
skyddszon, och tillhörande skyddsföreskrifter.  

Miljö- och byggnämnden har under sommaren 2013 inventerat området för 
att kontrollera vilka risker för förorening som kan finnas i området. 

Samhällsbyggnadskontoret har 2014-11-26 lämnat ett yttrande. 

Skäl för beslut 
Samstämmighet för hur skyddsföreskrifter utformats i kommunen är en 
fördel för boende inom skyddsområden samt för de som arbetar både med 
kontroll av vattenskyddsområden och med drift av vattenverken. Att 
skyddsföreskrifterna är logiska och att skyldigheter är jämförbara mellan 
kommunens vattenskyddsområden kan även göra att förståelse innevånare 
bosatta i vattenskyddsområden lättare om en jämförelse av 
skyddsföreskrifterna skulle bli aktuell. 

Frånvaron av reservvattentäkt gör att ärendet med skyddsområden är en 
fråga av stor vikt.  

Avgränsningen av skyddsområdet 
Förslaget bedöms kunna ge vattentäkten ett bra skydd, men nämnden anser 
att geohydrologiska undersökningar som kan bekräfta att området är 
tillräckligt är önskvärt. 
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§ 84 forts 
Synpunkter på skyddsföreskrifterna 
Orsaken till nämndens ställningstaganden är dels för att underlätta tillsyn av 
vattenskyddsområdet, och dels att föreskrifterna ska ge Harads södra 
vattentäkt ett tillräckligt skydd.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-11-26 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
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§ 85 Yttrande till tekniska förvaltningen över förslag till 
skyddsområde och skyddsföreskrifter för Sandträsk 
grundvattentäkt 
2012-1068-422 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner samhällsbyggnadskontorets förslag till 
yttrande och överlämnar det till tekniska förvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 
Vattentäkten i Sandträsk är en grundvattentäkt som förser ca 50 personer 
med dricksvatten.  

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde 
i Sandträsk och skickat till miljö- och byggnämnden för yttrande i december 
2012. Förslaget omfattar kartmaterial över de geografiska områden som ska 
skyddas, indelat i vattentäktszon, primär och sekundär skyddszon, och 
tillhörande skyddsföreskrifter.  

Miljö- och byggnämnden har under sommaren 2013 inventerat området för 
att uppmärksamma vilka risker för förorening som kan finnas. 

Samhällsbyggnadskontoret har 2014-11-21 lämnat ett yttrande. 

Skäl för beslut 
Samstämmighet för hur skyddsföreskrifter utformats i kommunen är en 
fördel för boende inom skyddsområden samt för de som arbetar både med 
kontroll av vattenskyddsområden och med drift av vattenverken. Att 
skyddsföreskrifterna är logiska och att skyldigheter är jämförbara mellan 
kommunens vattenskyddsområden kan även göra att förståelse innevånare 
bosatta i vattenskyddsområden lättare om en jämförelse av skydds-
föreskrifterna skulle bli aktuell. 

Frånvaron av reservvattentäkt gör att ärendet med skyddsområden är en 
fråga av stor vikt. 

Avgränsningen av skyddsområdet 
Miljö- och byggnämnden kan inte bedöma geohydrologin i området av det 
material som lämnats in och med de kunskaper som nämnden sedan tidigare 
har om området. Kompletterande undersökningar, som kan bekräfta de 
förmodade grundvattenflödena och på så vis ytterligare försäkra att 
föreslagna gränser för vattenskyddsområdet, är önskvärt. 
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§ 85 forts 
Synpunkter på skyddsföreskrifterna 
Orsaken till nämndens ställningstaganden är dels för att underlätta tillsyn av 
vattenskyddsområdet, och dels att föreskrifterna ska ge Sandträsk vattentäkt 
ett nödvändigt skydd.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-11-21 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
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§ 86 Yttrande till tekniska förvaltningen över förslag till 
skyddsområde och skyddsföreskrifter för Vändträsk 
grundvattentäkt 
2012-1072-422 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner samhällsbyggnadskontorets förslag till 
yttrande och överlämnar det till tekniska förvaltningen 

Beskrivning av ärendet 
Vattentäkten i Vändträsk är en grundvattentäkt som förser ca 40 personer 
med dricksvatten.  

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde 
i Vändträsk och skickat till miljö- och byggnämnden för yttrande i december 
2012. Förslaget omfattar kartmaterial över de geografiska områden som ska 
skyddas, indelat i vattentäktszon, primär och sekundär skyddszon, och 
tillhörande skyddsföreskrifter.  

Miljö- och byggnämnden har under sommaren 2013 inventerat området för 
att uppmärksamma vilka risker för förorening som kan finnas. 

Samhällsbyggnadskontoret har 2014-11-28 lämnat ett yttrande. 

Skäl för beslut 
Samstämmighet för hur skyddsföreskrifter utformats i kommunen är en 
fördel för boende inom skyddsområden samt för de som arbetar både med 
kontroll av vattenskyddsområden och med drift av vattenverken. Att 
skyddsföreskrifterna är logiska och att skyldigheter är jämförbara mellan 
kommunens vattenskyddsområden kan även göra att förståelse innevånare 
bosatta i vattenskyddsområden lättare om en jämförelse av 
skyddsföreskrifterna skulle bli aktuell. 

Frånvaron av reservvattentäkt gör att ärendet med skyddsområden är en 
fråga av stor vikt.  

Avgränsningen av skyddsområdet 
Geohydrologiska undersökningar som kan bekräfta att området är tillräckligt 
behövs, samt en motivering till varför fastigheten Vändträsk 1:45/ S:3 där 
det finns delar av en kommunal markbädd för rening av avloppsvatten ligger 
i det nya förslaget ligger utanför skyddsområdet. 

Synpunkter på skyddsföreskrifterna 
Orsaken till nämndens ställningstaganden är dels för att underlätta tillsyn av 
vattenskyddsområdet, och dels att föreskrifterna ska ge vattentäkten i 
Vändträsk ett tillräckligt skydd.  



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
21(32) 

Sammanträdesdatum 
2014-12-16 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

§ 86 forts 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-11-28 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
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§ 87 Yttrande till tekniska förvaltningen över förslag till 
skyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra 
Bredåker grundvattentäkt 
2012-1062-422 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner samhällsbyggnadskontorets förslag till 
yttrande och överlämnar det till tekniska förvaltningen 

Beskrivning av ärendet 
Vattentäkten i Norra Bredåker är en grundvattentäkt som förser ca 600 
personer med dricksvatten.  

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde 
i Norra Bredåker och skickat till miljö- och byggnämnden för yttrande i 
december 2012. Förslaget omfattar kartmaterial över de geografiska 
områden som ska skyddas, indelat i vattentäktszon, primär och sekundär 
skyddszon, och tillhörande skyddsföreskrifter.  

Miljö- och byggnämnden har under sommaren 2013 inventerat området för 
att uppmärksamma vilka risker för förorening som kan finnas. 

Samhällsbyggnadskontoret har 2014-11-28 lämnat ett yttrande. 

Skäl för beslut 
Samstämmighet för hur skyddsföreskrifter utformats i kommunen är en 
fördel för boende inom skyddsområden samt för de som arbetar både med 
kontroll av vattenskyddsområden och med drift av vattenverken. Att 
skyddsföreskrifterna är logiska och att skyldigheter är jämförbara mellan 
kommunens vattenskyddsområden kan även göra att förståelse innevånare 
bosatta i vattenskyddsområden lättare om en jämförelse av 
skyddsföreskrifterna skulle bli aktuell. 

Frånvaron av reservvattentäkt gör att ärendet med skyddsområden är en 
fråga av stor vikt.  

Avgränsningen av skyddsområdet 
Förslaget bedöms kunna ge vattentäkten ett bra skydd, men nämnden anser 
att geohydrologiska undersökningar som kan bekräfta att området är 
tillräckligt är önskvärt. 

Synpunkter på skyddsföreskrifterna 
Orsaken till nämndens ställningstaganden är dels för att underlätta tillsyn av 
vattenskyddsområdet, och dels att föreskrifterna ska ge vattentäkten i Norra 
Bredåker ett tillräckligt skydd.  
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§ 87 forts 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-11-28 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
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§ 88 Yttrande till tekniska förvaltningen över förslag till 
skyddsområde och skyddsföreskrifter för Övre Svartlå 
grundvattentäkt 
2012-1073-422 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner samhällsbyggnadskontorets förslag till 
yttrande och överlämnar det till tekniska förvaltningen 

Beskrivning av ärendet 
Vattentäkten i Övre Svartlå är en grundvattentäkt som förser ca 200 personer 
med dricksvatten.  

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde 
i Övre Svartlå och skickat det till miljö- och byggnämnden för yttrande i 
december 2012. Förslaget omfattar kartmaterial över de geografiska 
områden som ska skyddas, indelat i vattentäktszon, primär och sekundär 
skyddszon, och tillhörande skyddsföreskrifter.  

Miljö- och byggnämnden har under sommaren 2013 inventerat området för 
att uppmärksamma vilka risker för förorening som kan finnas. 

Samhällsbyggnadskontoret har 2014-11-27 lämnat ett yttrande. 

Skäl för beslut 
Samstämmighet för hur skyddsföreskrifter utformats i kommunen är en 
fördel för boende inom skyddsområden samt för de som arbetar både med 
kontroll av vattenskyddsområden och med drift av vattenverken. Att 
skyddsföreskrifterna är logiska och att skyldigheter är jämförbara mellan 
kommunens vattenskyddsområden kan även göra att förståelse innevånare 
bosatta i vattenskyddsområden lättare om en jämförelse av 
skyddsföreskrifterna skulle bli aktuell. 

Frånvaron av reservvattentäkt gör att ärendet med skyddsområden är en 
fråga av stor vikt. 

Avgränsningen av skyddsområdet 
Förslaget bedöms kunna ge vattentäkten ett bra skydd, men nämnden anser 
att geohydrologiska undersökningar som kan bekräfta att området är 
tillräckligt är önskvärt. 

Synpunkter på skyddsföreskrifterna 
Orsaken till nämndens ställningstaganden är dels för att underlätta tillsyn av 
vattenskyddsområdet, och dels att föreskrifterna ska ge vattentäkten i övre 
Svartlå ett tillräckligt skydd.  
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§ 88 forts 

Beskrivning av ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-11-27 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
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§ 89 Boden 1:129, Svartbyn 5:11 och 8:59, nedsättning av 
tillsynsavgift för år 2014, North Swede Granites AB 
2014-1110-427 

Beslut 
Med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och § 22 i den av kommunfullmäktige, 
19 december 2011 § 172, beslutade taxan om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, beslutar Miljö- och byggnämnden att nedsätta 
North Swede Granites AB tillsynsavgift för år 2014 till 23 940 kr. 

Beskrivning av ärendet 
North Swede Granites AB har en blockstenstäkt inom Bodens kommun. 
Bolaget betalar årligt tillsynsavgift som miljö- och byggnämnden i beslut 
2012-02-24 fastställde till 41 340 kr + index efter reducering (dåvarande 
timtaxa 795 kr). Den årliga tillsynsavgiften motsvarar 50 timmar för täkten 
och 8 timmar för krossning/sortering, totalt 58 timmars tillsynstid. 

Bolaget har inkommit med en begäran om nedsättning av årets och fjolårets 
taxa avseende tillsynsavgiften. Som skäl för nedsättningen anger bolaget att 
det inte har bedrivits någon verksamhet i täkten, samtidigt meddelar bolaget 
att verksamheten kommer att startas upp nu under hösten 2014.  

Miljö- och byggnämnden beslutar att nedsätta timfaktorn som anges i 
tidigare beslut från 50 timmar till 30 timmar för täktverksamheten och från 
8 timmar till 0 timmar för krossning/sorteringsverksamheten. Detta efter 
förnyad genomgång av den tillsynstid som nämnden har lagt ner och avser 
att utföra på verksamhetens omfattning. Tillsynsavgiften för år 2014 nedsätts 
därför till 23 940 kr. Någon nedsättning av tidigare års tillsynsavgift medges 
inte.  

Nedsättningen är skälig med hänsyn till den tillsynstid som nämnden har lagt 
ner på täkten under året till följd av att bolaget har meddelat att 
verksamheten har startas upp under hösten 2014. 

Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se bifogade anvisningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-12-01 

 

För kännedom 
North Swede Granites AB och Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 90 Boden 5:98, nedsättning av tillsynsavgift för år 2014, 
AB Berggren & Bergman 
2014-928-427 

Beslut 
Med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och § 22 i den av kommunfullmäktige, 
19 december 2011 § 172, beslutade taxan om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, beslutar Miljö- och byggnämnden att nedsätta AB 
Berggren & Bergmans tillsynsavgift för år 2014 till 26 334 kr. 

Beskrivning av ärendet 
AB Berggren och Bergman har två täkter inom Bodens kommun, 
Örngårdsberget (bergtäkt) och Degerberget (moräntäkt). Bolaget betalar 
årligt tillsynsavgift och avgiften fastställdes av miljö- och byggnämnden i 
beslut 2012-02-23 till 42 135 kr + index efter reducering (dåvarande timtaxa 
795 kr). Den årliga tillsynsavgiften motsvarar 50 timmar för bergtäkten och 
12 timmar för moräntäkten, totalt 62 timmars tillsynstid. 

Bolaget har överklagat årsavgiften för år 2014 och som skäl för sin 
överklagan anges att det totala täkttillståndet är under 200 000 ton och att de 
under de tre senaste åren (2012, 2013 och 2014) ej har bedrivit någon 
verksamhet i täkten varför de anser att debiteringen/år inte är relevant. 
Miljö- och byggnämnden beslutar att nedsätta timfaktorn som anges i 
tidigare beslut från 2012-02-23 från 50 timmar till 30 timmar för bergtäkten. 
Detta efter förnyad genomgång av den tillsynstid som nämnden har lagt ner 
och avser att utföra på verksamhetens omfattning. Tillsynsavgiften för år 
2014 nedsätts därför till 26 334 kr.    

Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se bifogade anvisningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-12-01 

 

För kännedom 
AB Berggren och Bergman 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 91 ; Föreläggande om uppstädning av 
fastigheten  
2014-631-451 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden förelägger vid vite av 10 000 kr  

 att senast 
2015-06-30 städa upp tomten och fastigheten  med 
närområdet samt skicka avfall och farligt avfall som framgår av 
beslutsunderlaget till godkända entreprenörer och mottagare.  

2. Miljö- och byggnämnden förelägger vid vite av 2 000 kr  
att senast 2015-06-30 forsla bort fordonen enligt förteckningen och 
fotodokumentationen från fastigheten  med närområdet 
till auktoriserad bilskrotsanläggning. 
 

3. Miljö- och byggnämnden förelägger vid vite av 2 000 kr  
att senast 2015-07-13 att till miljö- och byggnämnden lämna in kvitto 
från bilskroten på fordon som skrotats. 

Miljö- och byggnämnden kommer att ta ut en avgift, enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-12-19 § 172, för handläggning av ärendet. Beslut 
om avgift lämnas senare och fakturan skickas separat. 

Beskrivning av ärendet 
Klagomål om nedskräpning med bland annat ett stort antal fordon har 
lämnats till miljö- och byggnämnden som inspekterat förhållandena. Rapport 
med fotodokumentation av nedskräpningen har genomförts som ligger till 
grund för nämndens föreläggande. 

Skäl för beslut 

Tillämpliga bestämmelser 
Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap. 9, 14 §§ Miljöbalken och med 
hänvisning till 2 kap. 3 § Miljöbalken samt 15 kap. 30 §. 
 
1 8 kap. 15 § första stycket plan- och bygglag (2010:900), PBL, anges att en 
tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas 
och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte 
uppkommer.  
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§ 91 forts 
 
I 11 kap. 20 § första stycket PBL stadgas det att om det på en fastighet eller i 
fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får miljö- och 
byggnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att 
vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande).  
 
Ett föreläggande enligt 11 kap. 20 § PBL får enligt 11 kap. 37 § PBL förenas 
med vite. Närmare bestämmelser om utformning och hantering av 
vitesförelägganden återfinns i lagen (1985:206) om viten. 

Motivering 
Det finns en stor mängd material i första hand ett stort antal uttjänta fordon 
samt annat skräp/avfall och skrot på fastigheten  som måste 
städas bort och köras iväg. 

Enligt 15 kap. § 30 miljöbalken råder förbud mot nedskräpning gäller på 
platser där allmänheten har tillträde till eller insyn till, och det riktar sig till 
alla. Den nedskräpning som finns på  är inte acceptabel 
varför åtgärder måste vidtas. Fastigheten ligger intill en väg och är till stor 
del synlig från vägen mot . 

 uppgav vid inspektionen i november 2014 att han har avsikt 
att städa upp fastigheten under våren 2015. Miljö- och byggnämnden anser 
dock att påtryckningar behövs varför föreläggandet avseende städning av 
tomten förenas med vite om 10 000 kr.  

För att minimera negativ miljöpåverkan och verka för återvinning anser 
miljö- och byggnämnden att avfall och farligt avfall ska lämnas till godkända 
entreprenörer och mottagare. Vidare kan miljö- och byggnämnden konstatera 
att mängden avfall på fastigheten är sådant att det inte går att i detalj i 
föreläggandet räkna upp respektive sak och ange vilken kategori som 
respektive sak tillhör utan miljö- och byggnämnden hänvisar till bilagd 
fotodokumentation. 

Även fordonen/de uttjänta fordonen som finns på fastigheten ska vid vite om 
2 000 kr forslas bort och omhändertas via demontering/skrotning vid en 
auktoriserad bilskrotsanläggning. För att säkerställa att fordon omhändertas 
vid en auktoriserad bilskrotsanläggning begär miljö- och byggnämnden vid 
vite om 2 000 kr att  ska lämna in kvitto från bilskrot på att 
fordonen har skrotats. 
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§ 91 forts 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se bifogade anvisningar. 

 

För kännedom 
 

 
Inskrivningsmyndigheten, Box 371, 931 24 Skellefteå 
Samhällsbyggnadskontoret 

Lagfarna ägare till Skatamark 14:11: 
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§ 92 ; Begäran om 
utdömande av vite med stöd av miljöbalken   
2011-956-427 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden begär hos mark- och miljödomstolen om prövning 
och utdömande av vite enligt miljö och byggnämndens beslut 2012-06-12, 
§ 49, det finns inga skäl att vitesbeloppet jämkas.  

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden i Bodens kommun, har vid ett flertal tillfällen fått 
in klagomål om nedskräpning beträffande vanligt avfall, farligt avfall och 
skrotbilar med körförbud på fastigheterna  i 
Bodens kommun. Ansvariga för nedskräpningen är  

. 

Miljö- och byggnämnden förelade 2012-06-02, § 49,  
att mot vite vidta de åtgärder som angetts på kommunens 

föreläggande om vanligt avfall, farlig avfall och skrotbilar med körförbud. 
Vid inspektion oktober 2014 konstaterades att det endast skett några mindre 
marginella avfallsförändringar och omflyttningar av avfall/material mellan 
de olika fastigheterna jämfört med förhållandena i september 2012. Dessa 
omflyttningar bedöms inte ha någon betydelse varför det får anses vara 
klarlagt att föreläggandet om städning av nedskräpningen inte har följts. 

Enligt ovanstående redogörelse är det därför motiverat att hos Mark- och 
miljödomstolen begäran om prövning och utdömande av vite enligt 
vitesföreläggandet från 2012-06-12. 

Skäl för beslut 
Miljö- och byggnämnden har vid den senaste inspektionen 29 oktober 2014 
konstaterat att  inte har rättat sig efter 
föreläggandet. Inspektionsrapporten bifogas.  

Lagrum 
Enligt 6 § i Lag (1985:206) om viten är det mark- och miljödomstolen som 
efter ansökan av miljö- och byggnämnden prövar utdömande av det 
vitesföreläggande som miljö- och byggnämnden utfärdat enligt beslut 2012-
06-12, § 49. 

Motivering 
Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att endast vissa mindre 
marginella avfallsförändringar och omflyttningar av avfall/material mellan 
de olika fastigheterna har skett sedan september 2012 och oktober 2014.  
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§ 92 forts 
Dessa omflyttningar bedöms inte ha någon betydelse ur 
nedskräpningssynpunkt varför det får anses vara klarlagt att föreläggandet 
om städning av nedskräpningen inte har följts. 
 
Att förvara olika sorters avfall inom området som ligger inom ett område 
som är väl synligt bland bebyggelsen, intill vattendraget Råneälven och som 
i stort sett ligger helt inom samhället  kan inte vara vare sig 
tillfredsställande eller godtagbart ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt och i 
strid med miljöbalkens 15 kap 30 §. 
 
En mycket stor del av nedskräpningen består också av material som är både 
ett farligt avfall och uttjänta fordon som belagts med körförbud. Riskerna för 
spridning av olika kemikalier som olika oljor etc gör att riskerna är klart 
uppenbara för spill och läckage ut i mark och en vidare spridning ut i vatten. 
 
Enligt ovanstående redogörelse är det därför motiverat att hos Mark- och 
miljödomstolen begära om prövning och utdömande av vite enligt 
vitesföreläggandet från den 12 juni 2012. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-12-04 

 

För kännedom 
Mark- och miljödomstolen  
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