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§ 51 Meddelanden och delgivningar  

Beslut  
Meddelandena och delgivningarna läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
1.    – Anteckningar efter inspektion om 
ovårdat tomt 

2. Boden 56:18 – Dnr 2013-1100-459 – Återinspektion efter nedskräpning 
kring Iduns väg 6A-B. 

3. Dnr 2014-600-451 – Anteckningar efter möte med olika berörda om 
avfallshantering vid asylboenden i Bodens kommun. 

4. KF:s § 52 – Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av 2014 års 
löneöversyn. 

5. Västra Karlberg 2:1 – Dnr 2014-358-422 – Länsstyrelsens beslut om 
försiktighetsmått vid utförandet av vattenverksamhet längs väg 677. 

6. Dnr 2014-415 – Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservatet 
Görjeån i Bodens och Jokkmokks kommuner. 

7. Skatamark 40:2 – Skogsstyrelsens beslut om biotopskyddsområde. 

8.  – Mark- och miljödomstolen avslår 
överklagandet om uppförande av skärmtak. 

9. Boden 56:10 – Dnr 2014-484-427 – Anteckningar efter inspektion och efter  
provsvar efter oljeläck 

10. Svartbjörsbyn 8:67 – Dnr L 2008-094 – Anteckningar efter inspektion 
gällande återanvändning av avfall till anläggningsändamål 

11.  – Länsstyrelsen bifaller överklagandet 
och upphäver kommunens beslut av avslag om befrielse från avfallsavhämtning. 

12. KF:s § 73 – Strategi för likvärdig jämställd medborgarservice - uppdrar åt 
nämnderna att ta fram mål, åtaganden, aktiviteter  och arbetar in dom i ordinarie 
styrsystem 

13. KF:s § 74 – Delårsrapport januari-april 2014. 

14. KF:s § 78 – Strategisk plan och budget 2015-2017 

15. – Anteckningar efter inspektion av 
gödselhanteringen den 25/4, 16/6 och 19/6 

16. Boden 2:124 – Dnr 2014-489 – Anteckningar efter inspektion över anmält 
upplagsområde vid Boden södra  
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17.   – Länsstyrelsen upphäver det överklagat beslut 
olovligt uppfört plank, strålkastare mm och visar åter ärendet till MBN 

18. Skatamark 43:1 – 2014-153-433 – Skogsstyrelsens beslut om biotopskydd 

19. Svartbyn 7:47 – 2014-399-458 – Tillsyn av gödselhantering från hästhållning  

20. Svartbjörsbyn 8:67 – L 2008-094 – Begäran om yttrande avseende 
fyllnadsmassor till fastigheten 

21.  – Överklagan av beslut om bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus och garage översänt till länsstyrelsen 

22. Bergsstatens beslut; Undersökningstillstånd enligt minerallagen Svartlå 3 

23. Harads 1:52 – 2014-875-445 – Anteckningar efter  anmälan om bärplockare 
som bor i hus utan sanitära anordningar 

24. Dnr 2014-506-436 – Länsstyrelsens beslut om undersökningskoncession om 
vissa torvfyndigheter för Degermyran, Åskogen 

25. Dnr 2014-508-436 – Länsstyrelsens beslut om undersökningskoncession om 
vissa torvmyndigheter för Stormyran, Bredåker 

26.  – Begäran om redogörelse av ovårdad tomt 

27.  – Begäran om redogörelse av felaktigt placerade 
byggnader 

28. Unbyn 1:23 – 2014-195 – Länsstyrelsen beslutar att inleda överprövning av 
MBN:s beslut om meddelad strandskyddsdispens för uppförande av bostadshus 

29.  - Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet 
ang uttagande av byggsanktionsavgift för uppförd tillbyggnad  

30. Svartbjörsbyn 2:53 – 2014-634-427 – Inspektionsrapport efter tillsyn av 
Brändkläppens avfallsanläggning  

31. 2014-71-469 – Enkätsvar till Livsmedelsverket efter förläggande om att 
lämna uppgifter om perflouerade alkylsyror i dricksvatten 

32. Dom från mark- och miljödomstolen om kylvatten från Luleälv, 2014-723-
427. 

33. Utvärdering av provsvar vägmaterial, enskild väg Hundsjö – 2014-341-423 

34. Yttrande till Länsstyrelsen om regional strategi för hållbar mineralutvinning i 
Norrbotten och Västerbotten, 2014-228. 

35. Klagomål om nedskräpning vid parkeringen Bodens Golfbana 2014-882-459 

36. Inspektionsrapport vatten, avlopp och avfall;  
 

37. Yttrande till Mark- och miljödomstolen; Överklagan av beslut, 2014-04-16, 
avloppsanläggning Altersjön Svartbjörsbyn 5:47, 2011-869-424. 
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§ 52 Delegationsbeslut  

Beslut  
Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet  
Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med sin delegationsrätt och under 
vissa förutsättningar lämnat tillstånd/godkännanden, beviljat respektive 
avslagit ansökningar och lämnat yttranden inom följande verksamheter: 

Miljötillsyn, Livsmedelskontroll, Övriga yttranden och tillstånd, Bygglo och 
kontrollplaner 

Komplettering: 
Beslut om avgift för extra kontroll Aldersjön, Heden 3:282, 2013-716-441 

Beslut över anmälan om bro över Lillån, Trafikverket, Järnvägen 100:1, 
2014-892-428. 

_____________   
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§ 53 SBK-rapport  

Beslut  
SBK-rapporten läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för juni t o m september. 

 

____________   
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§ 54 Delårsrapport januari - augusti 2014 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
delårsrapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en delårsrapport för januari-augusti 
2014. 

 

____________   
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§ 55 Delårsredovisning för tillsynen inom Miljöbalkens 
område 2014 
2013-1061-420 

Beslut 
Delårsredovisningen för tillsynen inom miljöbalkens område 2014 godkänns. 

Beskrivning av ärende 
Miljö- och byggnämnden antog, 2014-01-30, § 5, behovsutredning och 
tillsynsplan för 2014-2016 inom miljöbalkens område samt inom 
tobakslagen, strålskyddslagen samt lagen om handel med receptfria 
läkemedel. 

Detta är en redovisning av hur tillsynen fortskridit under verksamhetsåret för 
perioden 1 januari - 15 augusti 2014. 

Miljöinspektörens uppgift är att, på uppdrag av miljö- och byggnämnden, 
svara för tillsyn, meddela beslut och tillstånd, ge råd och lämna yttranden till 
andra myndigheter inom miljöbalkens olika områden. 

Till inspektörens uppgifter hör även administration, frågor om taxor och 
avgifter, IT-frågor, medverkan i samverkansgrupper, förebyggande arbeten 
inför extraordinära händelser etc. 

Redovisning 
1. Personal 
Enligt behovsutredningen för 2014 saknas resurser för tillsynen inom 
miljöbalkens område på 1642 timmar. Detta underskott har delvis åtgärdats 
med extra personal som under sommaren bl a utfört provtagning av 
badvatten, genomfört tillsyn på badplatser, inventerat enskilda avlopp och 
handlagt inkommande klagomål. 

2. Administration 
Flera av de administrativa uppgifter som ingår i miljöinspektörens 
handläggning av ett ärende hanteras av en registrator på miljösidan.  

Verksamheter på de fasta objekten ska registreras och hållas uppdaterade i 
registerkort i verksamhetssystemet Ecos. Detta ska ske löpande och främst i 
samband med tillsynsbesök. 

Kvalitetssäkring och effektivisering diskuteras fortlöpande och arbetet med 
att ta fram fler mallar i Ecos för att öka effektiviseringen måste fortgå.  
Processkartläggning behöver göras för alla de olika typer av ärenden som 
handläggs. En del av detta arbete ryms inom ramen för Bodenraketen. 
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Hemsidan måste bearbetas och uppdateras kontinuerligt. Här krävs rutiner 
och tid för att arbetet med hemsidan ska kunna kvalitetssäkras och 
effektiviseras. 

Arkivering av ärenden ska ske fortlöpande enligt dokumenthanteringsplanen. 
Insatser sker för att arkivlägga äldre handlingar till centralarkivet. Behov av 
resurser för att komma tillrätta med arkivet är i dagsläget fortfarande mycket 
stort och i förlängningen behövs bättre rutiner för att uppfylla 
dokumenthanteringsplanen. 

Avfallsfrågor 
Löpande kontakter sker med Tekniska förvaltningens VA-avdelning kring 
Avfallsplan och renhållningsordningen med sina föreskrifter. 

Revidering med genomgång av renhållningsföreskrifterna har påbörjats.  

3. Tillsyn 
Tillsynen utförs, dels som återkommande tillsyn vid fasta tillsynsobjekt, dels 
som händelsestyrd tillsyn.  

Inom miljöbalkens område sker dels tillsyn av miljöfarlig verksamhet, dels 
hälsoskyddstillsyn. Dessutom sker tillsyn inom tobakslagen, 
strålskyddslagen samt lagen om handel med receptfria läkemedel område. 

3.1 Fast återkommande tillsyn på företagen 
Tillsyn enligt miljöbalken ska i stor utsträckning bedrivas genom 
inspektioner.  

Operativ tillsyn vid inspektion av verksamheter innebär framför allt att 
granska verksamhetsutövarnas egenkontroll inom alla tillsynsområden. Det 
primära syftet med tillsynen är att stärka verksamhetsutövarens egen 
förmåga att uppfylla lagstiftningens krav genom ett förebyggande arbete. 

3.1.1 Miljöfarlig verksamhet 
Enligt miljöbalken delas tillsynsobjekten in i A-1, B-2, C-3 samt U-
verksamheter4. Inom Bodens kommun bedriver miljö- och byggnämnden 
tillsyn över B-, C- och U-objekten. 

                                                 
1 Tillståndspliktig verksamhet (Miljödomstol) 
2 Tillståndspliktig verksamhet (Länsstyrelsen) 
3 Anmälningspliktig verksamhet (Miljö- och byggnämnden) 
4 Ej förprövningspliktig verksamhet 
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 Antal kända 
fasta objekt 

Antal objekt som 
ska inspekteras 
under året 

Antal objekt som 
har inspekterats 
under perioden  
1 jan t o m 15 aug 

B 9 9 3 

B Täkter 14 14 1 

C 70 53 20 

U 89 42 5 

U Jordbruk mm 99 0 0 

U Oljeavskiljare 104 10 0 

Enskilda avlopp 1600 50 50 

 
Av tabellen framgår att 79 av planerade 178 inspektioner har genomförts, 
vilket motsvarar en uppfyllelse av tillsynsplanen med 44 %. 

Utöver planen har ett U-jordbruk samt 4 enskilda avlopp inspekterats. 

 

Mål för den fasta återkommande tillsynen  
 

• Samtliga tillståndspliktiga B-anläggningar ska inspekteras varje år. 
- 4 av 23 anläggningar har inspekterats.  
 

• Anmälningspliktiga C-anläggningar ska inspekteras minst vartannat 
år och då i första hand de verksamheter som inte besöktes under år 
2013. 
- 20 av 53 anläggningar har inspekterats. 

 
• Miljö- och årsrapporter ska handläggas varje år, helst före 

halvårsskiftet.  
- Av 45 inlämnade års- och miljörapporter har en handlagts helt klart. 
- Av 56 inlämnade årsrapporter för köldmedia har 20 handlagts helt 
klart. 

 
• Tillsyn oljeavskiljare: Tillsyn vid företag med ansluten oljeavskiljare.  

- Årets tillsyn har inte påbörjats. 
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• Inventering enskilda avlopp. En inventering av minst 50 enskilda 
avlopp per år är önskvärt. Inspektioner har utförts i Altersjön (1 st), 
Vittjärv (22 st) och Kusträsk (31 st).  

 
• Vattenskyddsområden. Inspektioner av verksamheter som ligger 

inom vattenskyddsområden för kommunala vattentäkter pågår.  
 

3.1.2 Hälsoskydd 
Hälsoskyddsområdet regleras av miljöbalken samt föreskrifter och allmänna 
råd från dels Socialstyrelsen, dels Folkhälsomyndigheten. Området är 
mycket brett och omfattar många olika typer av verksamheter och många 
olika typer av ärenden. Det kan röra sig om allt från klagomålsärenden över 
exempelvis vedeldning, buller, mögel och temperaturer i bostäder, klagomål 
gällande störande hundar och katter till tillsyn av hygienlokaler och 
liknande.  

Tillsynsplanen omfattar förutom tillsynen enligt miljöbalken även tillsyn 
över verksamheter som faller inom andra ansvarsområden såsom 
tobakslagen, strålskyddslagen och lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel. 

Bedriven tillsyn hittills under 2014 har till stor del utgått från den planering 
som upprättats för året. Denna plan har under tiden uppdaterats med nya 
verksamheter. Planeringen utvecklas efterhand och brukas i den fortsatta 
tillsynsplaneringen. 

 Antal kända 
fasta objekt 

Antal objekt som 
ska inspekteras 

under året 

Antal objekt som 
har inspekterats 
under perioden 

1 jan t o m 15 aug 
Stickande, skärande 
verksamhet 

9 9 6 

Bassängbad 5 5 1 

Skolor 58 9 0 

Strandbad 16 16 16 

Solarier 3 3 0 

Idrottsanläggningar 9 9 2 

Tillfälliga bostäder 11 11 0 

Övriga 168 10 0 
Tobak, 
försäljningsställen 

27 27 16 

Tobak, Rökfria 
miljöer 

116 9 0 

Receptfria 
läkemedel 

14 9 9 
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Av tabellen framgår att 50 av planerade 117 inspektioner har genomförts, 
vilket motsvarar en uppfyllelse av tillsynsplanen med 43 %. 

Mål för den fasta återkommande tillsynen  

• Tillsyn av verksamheter som innebär risk för blodsmitta t.ex. med 
akupunktur, piercing, fotvård och tatuering ska ske minst vartannat år 
och då i första hand de verksamheter som inte besöktes under 
föregående år. 
- 6 av 9 anläggningar har inspekterats. 
 

• Årlig tillsyn av bassängbad. 
- 1 av 5 anläggningar har inspekterats. 
 

• Årlig tillsyn av strandbad och provtagning av badvatten enligt 
fastställd kontrollplan. 
- Samtliga 16 strandbad har inspekterats. Alla provtagningar enligt 
kontrollplanen är utförda och samtliga prover har varit tjänliga. 
Analysresultaten har redovisats till Folkhälsomyndigheten. Rapport 
med resultat från provtagning och tillsyn kommer att delges Miljö- 
och byggnämnden under hösten. 

 
• Årlig tillsyn av solarier. Tillsynen bedrivs även utifrån 

strålskyddslagens ansvarsområde. 
- Årets tillsyn har inte påbörjats. 

 
• Grundskolor inom projektet ”Inomhusmiljö i skolor” 

- Årets tillsyn har inte påbörjats. Det nationella tillsynsprojektet 
initieras den 12 september med Folkhälsomyndighetens och 
Arbetsmiljöverkets seminarium i Umeå. 

 
• Idrottsanläggningar. Riktad tillsynsinsats. 

 - 2 av 9 anläggningar har inspekterats. 
 

• Tillfälliga bostäder. Riktad tillsynsinsats över Migrationsverkets 
anläggningsboenden. 
- Årets tillsyn har inte påbörjats. 

 
• Radon i inomhusluft. Riktad information till fastighetsägare av 

flerbostadshus.  
- Inventering av aktuella verksamhetsutövare är genomförd vilket 
kommer att följas upp med informationskampanjer och en ytterligare 
fördjupad inventering av ett 200- tal fastighetsägare. 
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• Projekt SMID, smycken i detaljhandeln. 
- Kemialieinspektionens uppstartsseminarium i Umeå om nickel, bly 
och kadmium i smycken samt inspektioner av de aktuella 
stickande/skärande verksamheterna i Boden har genomförts.  
 

• Projekt Hårfärgskoll 2014.  
- Årets tillsyn har inte påbörjats. Riksprojektet drar igång med att 
Läkemedelsverket håller uppstartsseminarium i Umeå den 2 
september. 

 
• Tobakslagen. Årlig tillsyn över verksamheter inom tobakslagens an-

svarsområden. 
- 16 av 27 anläggningar har inspekterats. 
- Årets tillsyn av Rökfria miljöer har inte påbörjats. 

 
• Receptfria läkemedel. Tillsyn vartannat år över verksamheter inom 

lagen om receptfria läkemedels ansvarsområde.  
- Årets planerade tillsyn är genomförd. 
 

3.1.3 Miljöövervakning 
Radiakmätning. Mätning av bakgrundsstrålning, gammastrålning, på tre 
platser i kommunen har utförts under mars månad 2014. Resultatet 
rapporteras till Länsstyrelsen i Norrbottens län. 
Urbanmätning. Mätning av luftkvalitet utförs varje år enligt den strategiska 
planen. Mätutrustningen som placerats i den s k limpan i stadshus B vittjas 
en gång per vecka under perioden november till april. Analyser utförs 
av IVL. 

Rapporten från senaste mätperioden nov 2013 till april 2014 kommer att 
färdigställas under hösten 2014 och presenteras för Miljö- och 
byggnämnden.  

Pollenmätning. Årets mätningar sker i Piteå. Analyser utförs av 
Pollenlaboratoriet i Umeå och resultaten presenteras via Naturhistoriska 
riksmuseets hemsida. 

3.2 Händelsestyrd tillsyn och handläggning 
En stor del av tillsynen initieras genom yttre händelser såsom klagomål, 
rådgivning och inlämnade anmälningar/ansökningar. Handläggningen av 
dessa ärenden och andra händelsestyrda ärenden sker löpande.  
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3.2.1 Anmälan/ansökan nya verksamheter 
9 av 20 inlämnade anmälan om miljöfarlig verksamhet har handlagts klart. 

22 av 28 inlämnade ansökan/anmälan om enskilt avlopp har handlagts klart. 

28 av 30 inlämnade anmälan om värmepump har handlagts klart. 

Samtliga 4 inlämnade anmälan om tobaksförsäljning har handlagts klart.  

En inlämnad anmälan om att bedriva skärande, stickande verksamhet har 
handlagts.  

3.2.2 Klagomålsärenden 
Av 91 inkomna klagomål har 20 handlagts klart.  

Klagomålen fördelas inom områdena miljöskydd (27 st varav 5 handlagda), 
hälsoskydd (22 st varav 5 handlagda) och renhållning, avfall (42 st varav 
10 handlagda). 

Många ärenden är komplexa och tar lång tid att handlägga. 

Typer av klagomålsärenden:  

• Nedskräpning, ovårdad tomt, skrotbilar 
• Dålig inomhusmiljö, buller, lukt 
• Damning från väg, eldning av avfall  
• Störande hundar, katter 
 

3.2.3 Remisser 
Miljö- och byggnämnden har lämnat yttrande i 39 av totalt 41 inlämnade 
remisser inom miljöbalkens område. Remisserna gäller bl a 
vattenverksamhet, områdesskydd, offentlig tillställning, musikevenemang. 

 

____________   
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§ 56 Delårsredovisning för livsmedelskontrollen 2014 
2013-1062-460 

Beslut 
Delårsredovisningen för livsmedelskontrollen 2014 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden antog, 2014-01-30, en plan för livsmedelskontroll 
2014-2016, dnr 2013-1062-460. 

Detta är en redovisning av hur livsmedelskontrollen fortskridit under 
verksamhetsåret perioden 1 januari - 26 augusti 2014. 

Miljöinspektörens uppgift är att, på uppdrag av miljö- och byggnämnden, 
svara för kontroll, meddela beslut, ge råd och lämna yttranden till andra 
myndigheter inom livsmedelsområdet. 
 
Till inspektörens uppdrag hör även administration, frågor om taxor och 
avgifter, IT-frågor, medverkan i samverkansgrupper, förebyggande arbeten 
inför extraordinära händelser etc. 

Redovisning 
1. Personal 
Enligt behovsutredningen för 2014 fanns tillräckliga personella resurser för 
livsmedelskontrollen. Planen omfattade totalt 2249 timmar, och under året 
har fyra fysiska personer jobbat med livsmedelskontroll i olika stor 
utsträckning. 

2. Administration 
Flera administrativa uppgifter som ingår i miljöinspektörens handläggning 
av ett ärende hanteras av en registrator.  

Verksamheter på de fasta objekten ska registreras och hållas uppdaterade i 
registerkort i verksamhetssystemet ECOS. Detta ska ske löpande och främst 
i samband med kontrollbesök. 

Kvalitetssäkring och effektivisering diskuteras fortlöpande och arbetet med 
att ta fram fler mallar i Ecos för att öka effektiviseringen måste fortgå.  
Processkartläggning behöver göras för alla de olika typer av ärenden som 
handläggs. En del av detta arbete ryms inom ramen för Bodenraketen. 

Hemsidan måste bearbetas och uppdateras kontinuerligt. Här krävs rutiner 
och tid för att arbetet med hemsidan ska kunna kvalitetssäkras och 
effektiviseras. 

Arkivering av ärenden ska ske fortlöpande enligt dokumenthanteringsplanen. 
Insatser sker för att arkivlägga äldre handlingar till centralarkivet. Behov av 
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resurser för att komma tillrätta med arkivet är i dagsläget mycket stort och i 
förlängningen behövs bättre rutiner för att uppfylla 
dokumenthanteringsplanen. 

3. Kontroll inom livsmedelsområdet 
Miljö- och byggnämnden ansvarar för den operativa kontrollen vid ca 230 
livsmedelsanläggningar. Dessa är framför allt restaurang- och 
caféverksamheter, livsmedelsbutiker, dricksvattenanläggningar, skolor och 
förskolor samt kök inom vårdsektorn. 

3.1 Fast återkommande kontroll på livsmedelsanläggningarna 
Kontrollen inom livsmedelsområdet är baserad på riskklassificering av 
livsmedelsanläggningarna. Varje år fastställs en plan för den operativa 
kontroll som nämnden ska utföra. I denna bestäms bl.a. vilka anläggningar 
som ska kontrolleras det aktuella året. Planen syftar till att kontrollen ska 
vara effektiv och ändamålsenlig. Denna plan fungerar också som 
arbetsfördelning/instruktion till inspektörerna. Kontroll sker utifrån 
nämndens riktlinjer och rutiner samt utifrån vägledningar från 
Livsmedelsverket. 

Tilldelad 
årlig 

kontrolltid 

Antal 
objekt 

plan 2014 
(aktiva nu) 

Antal objekt 
som ska 

inspekteras 
under året 
(aktiva nu) 

Antal 
besökta 
objekt,  
ej extra 
kontroll 

Andel 
anläggningar 

som fått 
kontroll av de 

planerade 
1 29 (26) 10 (9) 8 88 % 
2 68 (67) 30 (30) 21 70 % 
3 39 (36) 39 (36) 20 55 % 
4 19 (18) 19 (18) 11 61 % 
5 25 (22) 25 (22) 22 100 % 
6 28 (28) 28 (28) 25 89 % 
7 9 (8) 9 (8) 8 88 % 
8 4 (3) 4 (3) 3 100 % 
10 2 (2) 2 (2) 2 100 % 
12 1 (1) 1 (1) 0 - 
16 2 (1) 2 (1) 1 100 % 
Totalt 226 (212) 169 (158) 121 77 % 

 

Under perioden 1 januari till 26 augusti har totalt 217 livsmedelskontroller 
utförts. Av dessa finns 121 med i planeringen för 2014, 31 på nya 
anläggningar och 9 extrakontroller.  
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Dessutom har kontroller genomförts på anläggningar som inte är 
kommunens kontrollobjekt, exempelvis marknadsknallar och företag som 
vid kontroll bedömts inte vara livsmedelsföretag.  

Av de inplanerade kontrollbesöken har 66 % genomförts, och andelen 
anläggningar där livsmedelskontroll har utförts i förhållande till de planerade 
är 77 %. 

Mål för den fasta återkommande kontrollen 
Målen för den offentliga kontrollen inom livsmedelskedjan är att: 

• konsumenterna har trygga livsmedel, förtroende för 
kontrollverksamheten och god grund för val av produkter. 

• Intressenterna har tilltro till kontrollen och upplever den meningsfull. 

• De samverkande myndigheterna har en optimal samverkan och 
förtroende för varanderas sätt att ta ansvar för sin respektive del i 
livsmedelskedjan. Kontrollen är riskbaserad, rättssäker, effektiv och 
ändamålsenlig. 

Kontrollen ska utföras enligt den plan som nämnden fastställer för varje 
verksamhetsår. Planen ska utformas så att alla livsmedelsanläggningar får 
regelbunden kontroll baserad på den risk verksamheten utgör. 

Särskilda prioriteringar 2014 
• Kontroll av samtliga livsmedelsanläggningar som vid 

riskklassificering tilldelats mer än tre kontrolltimmar per år, samt 
cirka 40 anläggningar som tilldelats färre än tre kontrolltimmar per 
år. Totalt omfattar planeringen för 2014 kontroll på 168 anläggningar 

- Se ovanstående tabell för delårsresultatet. 

• Kontroll av dricksvattenanläggningar. Arbetet bör omfatta både 
kontroll på anläggningarna samt granskning av kommande 
vattenskyddsområden med föreskrifter. 

- Kontroll av dricksvattenanläggningarna är inplanerade. 
Granskning av de av tekniska inlämnade vattenskyddsområdena 
sker successivt. Ärendena tas upp på nämndens sammanträde. 
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• Kontroll av anläggningar där kontroll planerats men inte utförts 
under 2013. 

- Av 33 anläggningar där kontroll kvarstår sedan 2013 har 17 
kontroller utförts. Den största delen utgörs av vattenverk, där 
kontroller är inplanerade under kommande veckor. Andra 
anläggningar där kontrollen ännu inte kunnat utföras är sådana 
verksamheter som har mycket begränsade öppettider och där det 
är svårt att få kontakt med företaget. 

3.1.1 Projekt 
Miljö- och byggnämnden har under våren utfört några kontroller inom 
området för Livsmedelsverkets riksprojekt 2014: Närings- och 
hälsopåståenden i märkning av vissa livsmedel. Fyra företag bedömdes 
kunna ha sådan verksamhet som omfattades av projektet, men efter 
kontrollerna visade det sig att endast en verksamhet kunde ingå i projektet. 

Projektinriktad kontroll har genomförts enligt planen. Mindre 
sammanställningar över resultaten av temperaturkontroller och 
rengöringskontroller kommer att lämnas till nämnden under hösten. 

3.1.2 Provtagning  
och provtagningar Under våren 2014 har provtagning på mikrobiologisk 
kvalitet i vatten och is på vissa restauranger skett. Resultatet ska presenteras 
för nämnden under hösten. 

3.2 Händelsestyrd kontroll och handläggning 
En stor del av kontrollen initieras genom yttre händelser såsom klagomål, 
rådgivning och anmälningar/ansökningar. Handläggningen av dessa ärenden 
och andra händelsestyrda ärenden sker löpande.  
 
Övriga kontroller uppgår till totalt 63 stycken och dessa har utförts antingen 
p.g.a. klagomål, på nyregistrerade anläggningar, anläggningar med 
kvarstående kontrolltid från 2013, samt även på anläggningar som är 
registrerade i annan kommun eller anläggningar som inte behöver vara 
registrerade, exempelvis vissa sportanläggningar och marknadsknallar. 

3.2.1 Samordnad tillsyn 
Samordning av livsmedelskontrollen har skett med alkoholhandläggaren vid 
ett par tillfällen. Livsmedelskontrollerna har i dessa fall varit korta och med 
tyngdpunkt på kontrollområdena rengöring och säker hantering.  

3.2.2 Anmälan/ansökan nya verksamheter 
Hittills har 34 nya livsmedelsanläggningar registrerats.  
____________   
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§ 57 Sörbyn 4:15 m fl: Detaljplan   
2014-049 

Beslut  
Redovisningen läggs till handingarna. 

Beskrivning av ärendet  
Samhällsbyggnadskontoret har 2014-08 upprättat förslag till detaljplan för 
Sörbyn 4:15 m.fl. Förslaget är utställt för granskning under tiden 7 augusti – 
4 september. 

Som grund för planläggningen ligger en förfrågan ang möjligheten att 
planlägga aktuellt område för att möjliggöra utveckling av mark för bostads-, 
turist- och rekreationsändamål. 

 

_____________  

Delgivning  
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 58 Boden 1:156, del av Kårbacken; Detaljplan  
2014-224 

Beslut  
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har 2014-08 upprättat förslag till detaljplan för 
Boden 1:156, del av Kårbacken. 

Samrådshandlingarna finns tillgängliga under tiden 20/8 – 17/9. 

Syftet med detaljplanen är att bekräfta pågående markanvändningar samt att 
skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av området genom att 
möjliggöra avstyckningar och permanenta bygglov.  

 

_____________  

Delgivning 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 59 Dagvatten - Bodträsket 
2014-956-431 

Beslut  
Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga Bodens kommun, Tekniska 
förvaltningen att 

1. Undersöka och kartlägga befintliga dag- och spillvattennät inom Bodens 
kommuns verksamhetsområde för vatten och avlopp som belastar sjön 
Bodträsket.  

2. Undersökningens syfte ska vara att ta fram uppgifter över vilka utsläpp 
som sker till Bodträsket, mängder, innehåll och vilka områden och 
verksamheter som är anslutna till respektive utsläppspunkt.   

3.  Undersökningen ska innehålla en redovisning med resultat från den 
genomförda kartläggningen.   

4. I redovisningen ska ingå vilka åtgärder som krävs och är nödvändiga för 
att säkerställa en tillfredsställande vattenkvalitet i Bodträsket. 

5. Uppkommer det behov av olika åtgärder och insatser för att säkra en 
framtida godtagbar och hållbar kvalitet av vattnet i Bodträsket ska 
lämpliga förslag på aktionsplaner och insatsplaner ingå i 
slutredovisningen. 

6. Senast den 15 januari 2015 ska till miljö- och byggnämnden lämnas en 
skriftlig redogörelse över vad som framkommit vid undersökningen samt 
vilka åtgärder som planeras och ange tidpunkt när åtgärderna ska vara 
genomförda. 

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

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har under de senaste åren mottagit klagomål över 
bland annat algblomning, skiftande vattennivåer, färgat och grumligt vatten 
som rinner ut till Bodträsket. Frågor från campinggäster och andra besökare i 
området har ställts om det går att bada i vattnet och om barnen kan leka vid 
strandkanten till sjön. 

Nämnden utförde den 19 augusti 2014 en första inventering runt hela sjön 
Bodträsket för att få en översiktlig bild av hur belastningen till sjön ser ut 
och vilka typer av utsläpp det rör sig om. 
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Vid inventeringen noterades 16 punkter med synliga rör ut till Bodträsket, 
fyra öppna diken där vatten via vägtrummor leds ner till sjön, två inlopp, 
dels ett från sjön Buddbyträsket, dels ett från sjön Nedre Avan. Dessutom 
finns tre avloppspumpstationer med bräddavlopp ut till Bodträsket. Två 
dagvattenutsläpp som inte kunde hittas vid inventeringstillfället tillkommer. 

Särskilt har det noterats att det sker tillförsel av dagvatten till Bodträsket 
med grumligt och färgat vatten. 

 Nämnden utförde den 31 juli 2014 en provtagning (stickprov) av utgående 
vatten från två dagvattenutsläpp belägna strax nedanför Bodens camping. 
Analysresultaten visar på att främst närsalter (kväve och fosfor) tillförs 
Bodträsket i relativt höga halter men även att dagvattnet innehåller en viss 
halt av metaller. I samband med provtagningen observerades klumpar av 
fasta partiklar som vid analys också visade sig innehålla olika metaller. 
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Nämnden har vidare genom provtagningar av vatten från Bodträsket kunnat 
konstatera en icke önskvärd mikrobiologisk kvalitet i vattnet. 

Skäl för beslut 

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

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

Bakgrund 

Basfakta om Bodträsket 
 
Avrinningsområde 400 km2 

Area 1,4 km2 

Medeldjup 1,8 meter 

Vattenvolym 2,5 Mm3 

Vattenomsättning en vecka (teoretisk) 

 

Bodträsket ingår i ett sjösystem, det som kallas för Bodensjöarna, dit även 
Buddbyträsket och Svartbyträsket hör. Bodträsket tar emot huvudsakligen 
allt sitt vatten från Buddbyträsket genom en kort ”kanal” vid Sundbron samt 
små mängder från Storavan och Nedre Avan. 

Dessutom tillkommer ytvatten från omgivningar längs Gammelbyvägen på 
den västra delen av Bodträsket. 

Utöver denna naturliga vattentillförsel belastas Bodträsket med dagvatten 
från ett stort antal fastigheter med bostäder och verksamheter inom 
detaljplanelagda områden. Flera av de omkringliggande detaljplaneområdena 
har gemensamma dagvattenutsläpp ut i Bodträsket. 

Från Bodträsket rinner vattnet vidare ut via Bodån till Luleälv. 

Allmänt om Bodträsket 
Sjön Bodträsket är ett mycket känsligt vattendrag som på nästan alla sina 
sidor omges av centrumnära bostadsbebyggelse och annan service. 

 I den södra delen finns förutom Överluleå kyrka även kommunens stora 
campingområde - Björknäs. Hela detta område ligger i direkt anslutning till 
sjön Bodträsket. 

Det centrumnära läget gör Bodträsket till ett mycket attraktivt vattendrag dit 
människor söker sig för rekreation både vinter- och sommartid. Ett mycket 
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väl nyttjat och populärt gång- och vandringsstråk (ca 7-8 km) finns runt hela 
Bodträsket. Det tätortsnära läget med sitt livligt frekventerade frilufts- och 
campingområde gör att kraven måste ställas högt på de olika verksamheter 
som finns kring sjön och vilken påverkan de medför på sjön. 

Plan för kultur- och fritidsområde med friluftsbad  
Bodens kommun har ansett att hela Bodträsket med sina omgivningar är ett 
mycket viktigt och värdefullt kultur- och friluftsområde som behöver 
utvecklas, i första hand avsättas för olika fritidsaktiviteter.  

Kommunfullmäktige har 2012-12-17 § 141 beslutat om planläggning av 
området och en detaljplan har tagits fram för del av Boden 48:14 m.fl, 
Kyrkläppen. Denna vann laga kraft 2013-01-16. Enligt planen finns ett 
område i södra delen av Bodträsket avsatt för ett friluftsbad. Därigenom 
möjliggörs att i området kring Kyrkkläppen ställa i ordning en tidigare 
badplats. 

 I beskrivningen till planen förs bl a fram att eftersom provtagningar har 
visat att det finns anmärkningar på vattenkvaliteten i Bodträsket så måste 
insatser göras för att se till att vattnet inte belastas av utsläpp från avlopp och 
dylikt. 

Nämndens provtagningar av den mikrobiologiska vattenkvaliteten i 
Bodträsket har under de senaste tre åren haft anmärkningar delvis på icke 
önskvärda förekomster av bakterier. 

Tidigare beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2013-03-22 att förelägga tekniska 
förvaltningen om åtgärder mot direkta utsläpp av avloppsvatten från 
avloppspumpstation P27 på Killingholmen. Åtgärder är på gång. 

Bedömning 
I lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster förs fram att det är viktigt att 
vattenförsörjning och avlopp ordnas så att människors hälsa eller miljön 
skyddas. 

Särskilt Bodträskets södra och östra delar tillförs dagvatten som kommer 
från områden som ligger inom Bodens kommuns verksamhetsområde för 
vatten och avlopp.  

Den provtagning (stickprov) som nämnden utförde den 31 juli 2014 på två 
dagvattenutsläpp visar på att främst närsalter tillförs Bodträsket i relativt 
höga halter, halterna av analyserade metaller har rapporterats som låga. För 
att kunna beräkna belastningen (kg/år) av olika föroreningar krävs kunskap 
om Bodträskets avrinningsområden. 

Idag saknas tillräcklig kunskap om vilka mängder dagvatten som leds till 
Bodträsket, vilka områden som avvattnas och vad dagvattnet innehåller för 
ämnen. 
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Under de senaste åren har sjön även visat tecken på algförekomst och 
övergödning. 

Därför är det viktigt att ta reda på vilka belastningar sjön har, vad som leds 
till sjön och vilka åtgärder som måste vidtas för att belastningen och 
påverkan ska bli så liten som möjligt. 

Miljö- och byggnämnden anser att en långsiktigt hållbar lösning måste 
komma till stånd för att så långt möjligt undvika en fortsatt försämring av 
vattenkvaliteten i Bodträsket. 

Nämnden anser det därför vara viktigt att tekniska förvaltningen, som 
verksamhetsutövare för dag- och spillvattennätet, genomför en kartläggning 
och kartering av de utsläpp som på olika sätt belastar Bodträsket samt vad 
som måste till för att minska den belastning av närsalter och andra icke 
önskvärda ämnen som på ett negativt sätt påverkar ett redan i dag hårt 
belastat område. 

Information 
Information i ärendet har lämnats till tekniska förvaltningen den 27 och 28 
augusti 2014.  

Yrkanden 
Lars Nilsson (S) föreslår att tekniska förvaltningen ska lämna in skriftlig 
redogörelse senast 2015-01-15 (istället för förslaget 2014-11-30). 

Ordföranden finner att miljö- och byggnämnden beslutar enligt Lars 
Nilssons (S) förslag. 

 

 

_________________  

Delges  
Tekniska förvaltningen 
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§ 60 Domherren 7 och 10, Smedjegatan/Bastugatan; 
Yttrande över klagomålsärende  
2012-144-445 

Beslut  
Miljö- och byggnämnden beslutar anta yttrande daterad 2014-08-27 som sitt 
yttrande till Justitieombudsmannen i klagomålsärende med dnr 2457-2014. 

Beskrivning av ärendet 
Justitieombudsmannen har mottagit klagomål på hanteringen av miljö- och 
byggnämndens ärende avseende klagomål på ventilation med mera 
diarienummer 2012-143 och 2012-144. Nämndens har uppmanats att yttra 
sig i ärendet. 

Hanteringen av ärendet har utretts och ett förslag till yttrande har utarbetats. 
I utredning har brister i handläggningen av ärendet konstaterats bland annat 
kommuniceringen mot klagande och fastighetsägare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande daterad 2014-08-27 

  

 

_________________  

Delges  
Riksdagens ombudsmän - JOkansli1@jo.se  

 

 

 

 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
27(43) 

Sammanträdesdatum 
2014-09-09 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

§ 61 Yttrande över ansökan om tillstånd till vatten-
verksamhet vid Brobyån väg 383, gällande 
fastigheterna Vibbyn 2:3, 2:8, 2:12 och 3:41 
2014-151-422 

Beslut   
1. Miljö- och byggnämnden tillstyrker Trafikverkets ansökan om tillstånd 

enligt 11 Kap. 9 § Miljöbalken, för uppförande av ny bro över Brobyån. 

2. Miljö- och byggnämnden har inga synpunkter på ansökan och 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

3. Nämnden anser att det är positivt att arbetet utförs på ett sådant sätt att 
inte schaktning av sulfidmassor sker. 

Beskrivning av ärendet 
Mark- och miljödomstolen har den 19 augusti 2014 lämnat miljö- och 
byggnämnden att senast den 11 september 2014 lämna synpunkter på 
rubricerad ansökan och miljökonsekvensbeskrivning. 

Trafikverket Region Nord har ansökt om tillstånd till uppförande av ny bro 
för väg 383 över Brobyån, Bodens kommun. 

Mark- och miljödomstolen lämnade i mars 2013 tillstånd för 
vattenverksamhet avseende utrivning av befintlig bro över Brobyån samt 
anläggande av ny 17 m lång bro i nytt läge med tillhörande vägbankar och 
geotekniska förstärkningsåtgärder. Det har därefter visat sig att en bro med 
längre spännvidd krävs vilket innebär nytt tillstånd för vattenverksamhet 
enligt 11 Kap. Miljöbalken måste sökas. 

Bron kommer att förläggas inom ett område där jorden består av 
sulfidhaltiga sediment av silt och lera. I brons stödlägen består jordens 
ytlager av 1-1,6 m torv på 12-13 m extremt lös till mycket lös sulfidjord, 
huvudsakligen klassificerad som siltig sulfidlera. 

De byggtekniska förutsättningarna är generellt komplicerade med tanke på 
de mycket lösa sedimenten och höga grundvattennivåerna. Anläggande av ny 
bro över Brobyån kräver grundläggning med spetsburna betongpålar. Den 
bedömda mängden schaktmassor som krävs för grundläggning av bron 
uppgår till ca 30 m3 torv. Schakt av sulfidjord görs inte. Brostöden 
grundläggs ovan medelvattennivån. 

Om grundläggningsarbeten utförs under lågvattenperiod till 
medelvattenperiod sker ingen del av schakten i kontakt med Brobyåns 
vatten. 
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Bedömning 
Miljö- och byggnämnden bedömer att de föreslagna åtgärderna för att 
förbättra framkomligheten över bron som går över Brobyån är positivt ur 
miljösynpunkt då nuvarande bro periodvis svämmar över med följd att 
eventuella föroreningar från trafiken följer med ner i ån. 

Nämnden förutsätter att arbetet utförs på sådant sätt att de negativa 
konsekvenserna på materialflykt och dylikt görs under lämplig årstid och 
med försiktighet så att påverkan på grumlingar av vattnet undviks. I övrigt 
ska arbetet genomföras på sådant sätt att människors hälsa och miljön inte 
påverkas på ett negativt sätt. 
 
 
__________________  

 

Delgivning  
Umeå Tingsrätt 
Mark- och miljödomstolen 
Box 803 
901 04 Umeå 
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§ 62 Harads 9:135, Harads Värmeverk; Föreläggande att 
genomföra undersökningar och utredningar för att 
åtgärda och undanröja störningar till omgivningen 
2013-049-427 

Beslut  
Miljö- och byggnämnden förelägger 556757-6599, Harads Artic Heat AB, 
Betsvägen 17, 960 24 Harads med stöd av 26 kap. 9 § samt 21-22 §§ 
Miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till 2 kapitlet 2-3 samma lag om 
följande åtgärder på fastigheten Harads 9:135. 

1. Bolaget ska genomföra en utredning/undersökning om vilka åtgärder 
som är nödvändiga att genomföra och vidta för att de klagomål på 
olägenheter och störningar som de närboende upplever sig vara 
drabbade från Harads värmeverk, avseende störningar från rökgaserna 
som störande röklukt och nedfallande stoft. 

2. Materialet skall vara inlämnat till miljö- och byggnämnden senast  
2014-12-19. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har vid ett antal gånger under de senaste åren fått 
klagomål på störningar från Harads värmeverk som störande röklukt, 
nedfallande sot och stoft samt rök som slår ner över hus, vägar etc. 

Nämnden har vidare vid flera tillfällen mottagit dessa klagomål från 
närboende till värmeverket och haft sammanträffanden med ansvariga för 
värmeverket. 

En sammanställning av dessa klagomål lämnas se nedan. 

Under 2009 

• Klagomål från boende. Den 22 juni 2009 klagar en närboende om att 
rökpuffar slår ner över husen och att det gjort så i flera dagar.  

• Klagomål från boende. Den 30 juni ringer samma klagande att det bolmar 
svart rök från värmeverket och att kaféet, 97:an och konsum ligger 
inbäddat i rök. Den klagande anser att skorstenen måste vara högre. 

Värmeverkets svar den 2 juli 2009 är att de har haft reglertekniska 
problem gällande pannan och solfångare. De har hyrt in en mobil panna 
och att de arbetar för att lösa detta permanent inför nästa sommar. 
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Under 2013 

• Klagomål från boende. 1 februari 2013 inkommer en skrivelse från ett 
antal närboende att de boende efter Televägen och Edeforsvägen utsätts 
för sot och askutsläpp samt frän lukt.  

• Möte med boende den 14 februari 2013. Vid möte med miljö- och 
byggnämnden och boende framförs bland annat att tvätt inte går att hänga 
ute då det tar åt sig lukt och blir svartprickigt. Det går inte ha fönster 
öppet på sommaren utan att den stickande vassa lukten kommer in. De 
klagande funderade bland annat på om skorstenen är nog hög, tas 
provtagningar av rökgaserna och hur sotningen av skorstenen går till. 

- Möte med värmeverket. Vid möte med bolaget den 15 mars 2013 angavs 
bland annat att givaren för undertrycket täpper igen då olika bränslen 
kräver olika inställningar i pannan. Intrimningar av pannan har utförts och 
att röken har varit mycket bättre. Röken på sommaren beror på att det 
eldas mindre varför pannan inte går på full effekt och rökgaserna orkar 
inte gå nog högt upp varför röken har lättare att falla ner till marken, men 
att den ligger mest över 97:an. Rökgasfläkten som är installerad är 
frekvensstyrd, men kan ställas om för högre undertryck och därmed få 
upp röken. 

• Klagomål från boende. Den 9 september 2013 inkommer klagomål om att 
röken från värmeverket gör att allt som är utomhus blir svart, gräsmatta, 
bilar, utemöbler, hus etc. Det svarta sotet är fett och går därför inte tvätta 
bort. Enligt den klagande har det blivit värre under det senaste året, förut 
var röken från värmeverket ljus och nu är den svart. 

• Klagomål från boende. Den 14 oktober 2013 inkommer ytterligare 
klagomål från närboende om att under sommaren 2013 har allt på gården 
blivit svart av sot som möbler, leksaker och kläder. De framför att de är 
oroliga för hälsan pga av sotet och dess innehåll. 

- Värmeverkets svar. Bolaget har svarat på klagomålet den 9 december 
2013 att de inte har konstaterat några driftförändringar i pannan mot för 
tidigare. De hänvisar till stoft mätningen i maj 2013 att den visar att 
stoftreningen fungerar. Bolaget uppger även att de under kommande 7 
månader kommer att utföra ytterligare mätningar för att fastställa att de 
klarar kraven vid olika driftförhållanden. 
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Under 2014 

• Klagomål från boende. Den 16 juli 2014 inkommer ett klagomål på att 
röken är stark och stickande. De har öppna fönster och lukten kommer in i 
bostaden. Den klagande anser att skorstenen är för låg och att mätningar 
borde genomföras på röken. 

• Klagomål från boende, skriftligt. Den 18 juli 2014 inkommer ett antal 
frågeställningar som den klagande vill att nämnden behandlar: 

1. Kräver att kontinuerlig mätutrustning som mäter och registrerar 
rökgasernas innehåll. 

2. Anser att det inte är helt rätt att rökgaserna från skorstenen lägger sig 
efter marken. 

3. Vill att företaget ska göra en enkätundersökning hos de boende i 
Harads avseende störningar från verksamheten. 

4. Vill att en undersökning om att förlänga skorstenen utförs. 

5. Vilka är företagets framtida planer för värmeverket och en ev 
flyttning av värmeverket till Harads norra produktionsområde. 

- Svar från värmeverket. Vid telefon samtal med Niclas Norberg den 6 
augusti 2014 framförde han att de upplevde att röken hade varit riktigt bra 
under sommaren. 

Rökgasmätning 
Den 5 november 2013 förelade miljö- och byggnämnden Artic Heat AB att 
de bland annat ska utföra ett antal stoftmätningar under full drift. Dessa 
skulle göras i december 2013, februari, april och juni/juli 2014. 

Den 6 augusti 2014 lämnades resultatet av mätningen till miljö- och 
byggnämnden.  

Mätning den 18 december 2013. Av mätningen som utfördes den 18 
december 2013 av METLAB miljö AB framgår att uppmätt värde för stoft 
uppgick till 225 mg/m3 ntg och riktvärde enligt nämndens beslut daterat 11 
april 2007 är 150 mg. Under provtagningen var driften inte helt stabil då en 
inmatningsskruv inte fungerade som det skulle. Det pga dåligt bränsle som 
bestod av delvis hopfrusen flis/bark. Pannan fick för lite bränsle och O2 
halten steg under andra delen av första provet. Samma problem återkom 
under andra delprovet men åtgärdades relativt snabbt.  

Mätning den 29 januari 2014. Mätning utfört den 29 januari 2014 visade 
uppmätt värde för stoft 196 mg/m3 ntg. 
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Slutsats. Miljö- och byggnämnden konstaterar att endast två mätningar har 
utförts av stoft och båda har överskridit lämnat riktvärde enligt nämndens 
beslut från den 11 april 2007. 

Skäl för beslut 
Gällande beslut för värmeverket daterat den 11 april 2007 har 12 
försiktighetsmått.  

Försiktighetsmått 7 anger att ”För utsläpp till luft skall följande riktvärde 
(RV) gälla: Pannan Stoft: 150 mg/m3 ntg vid 13 % CO2” 

Försiktighetsmått 8 anger: ”Periodisk besiktning/undersökning skall utföras 
vart 3:e år.” 

Klagomål på störningar från verksamheten 
Då närboende upplever besvär med röklukt och nedfallande rök från 
värmeverket över sina hus och vägar anser miljö- och byggnämnden att 
bolaget måste ta klagomålen på allvar och ta fram lämpliga och åtgärder för 
att råda bukt med störningarna och olägenheterna från värmeverkets 
rökgaser. 
Miljö- och byggnämnden anser att bolaget måste genomföra de utredningar 
som krävs för att kunna minimera de störningar som uppstår i omgivningen. 

Närområdet av värmeverket ska kunna hållas störningsfritt från sotpartiklar 
och lukter. 
Höjden på skorstenen och rökgasernas utsläppshalter.  
Bolaget måste utreda om höjden på skorstenen är tillräckligt för ett 
värmeverk som ligger placerat mitt bland bostadsbebyggelse. Är skorstenen 
tillräckligt hög så att rökgaserna stiger tillräckligt högt för att inte störa 
omgivningen? 

Endast två av fyra av miljö- och byggnämnden stoftmätningarna har utförts 
och båda resultaten har legat över nämndens uppsatta riktvärde enlig 
gällande beslutet från den 11 april 2007. 

När ett riktvärde överskrids måste värmeverket undersöka förhållandena och 
fortsätta med mätningarna. Överskrids utsläppshalterna under full drift måste 
bolaget ta fram förslag på åtgärder för att klara stofthalterna. 

Miljö- och byggnämnden anser att utredning måste till för att klarlägga vilka 
åtgärder som måste till för att störningarna och olägenheterna från 
rökgaserna undanröjs. Är det så att skorstenen behöver höjas för att klara 
stoft halterna? Eller krävs det andra eller ytterligare åtgärder för att åtgärda 
problemen med störande rökgaser och i så fall vilka? 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
33(43) 

Sammanträdesdatum 
2014-09-09 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

Miljö- och byggnämnden har tidigare uppgett bl.a. vid kontakter med 
närboende att om störningar och olägenheter uppstår för de boende kan 
nämnden komma att förelägga om ytterligare försiktighetsmått för 
verksamheten och hjälper inte detta kan komma att tvingas att förbjuda 
verksamheten.  

 

 _________________  
 

Delges 
Harads Artic Heat AB 
Betsvägen 17 
960 24 Harads 
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§ 63 Bodsvedjan 1:14 – Beslut om tillfälligt överskridande av 
villkor för utgående vatten vid Svedjans avlopps-
reningsverk 
2014-940-427 

Beslut   
Miljö- och byggnämnden medger tekniska förvaltningen rätt att få 
överskrida utsläppen för BOD7. 

Nämnden förelägger 212000-2767, Tekniska Förvaltningen, Bodens 
kommun, 961 86 Boden om följande försiktighetsmått för utsläpp av BOD7 
på fastigheten Bodsvedjan 1:14. 

1. Enligt villkor 14 i gällande tillstånd, daterat 22 september 2000, 
medger Miljö- och byggnämnden att Svedjans avloppsreningsverk 
under reparations- och intrimningstiden fram till och med 2014-12-31  
tillfälligt får överskrida utsläppshalten för BOD7. Utsläppshalten för 
BOD7 får som gränsvärde inte överskrida 25 mg/l. 

 
Miljö- och byggnämnden anser att om utsläppsvillkoret för utsläpp av BOD7 
kan vara uppfyllt tidigare är det ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt mycket 
bättre. 

Beskrivning av ärendet 
Den 14 augusti 2014 inkom Tekniska förvaltningen i Bodens kommun till 
miljö- och byggnämnden med en anmälan enligt miljöbalken om förlängning 
av tiden att få överskrida utsläppsvillkor 4 som gränsvärde på 15 mg BOD7 /l 
i gällande tillstånd enligt miljöbalken till 25 mg/l. 

Enligt anmälan är begäran om förlängningen av villkor 4 aktuellt fram till 
och med 31 december 2014.  

Fyra skäl har angetts till varför utsläppshalterna har överskridits; 

1. SBR-anläggningen har ytterligare en gång behövt tömmas ner för 
reparation och förstärkning av konstruktionen. Felet upptäcktes i början 
av juli och reparationen är beräknad att vara klar under augusti månad. 
Utsläppsvärdena för de fem första månaderna 2014 har sett riktigt bra ut 
och vid flertalet tillfällen har riktvärdet på 15 mg/l klarats.  

2. Vidare har silbandspressen som installerades för ungefär ett år sedan 
gått sönder. Reparation samt reservdelar är beställda från leverantören 
och är planerad att genomföras i början av september. Detta medför att 
slamhanteringen i anläggningen inte fungerar som den ska. 
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3. Drifttagningen av den andra rötkammaren till biogasanläggningen som 
är under uppförande är planerad till oktober/november vilket kommer att 
påverka hela processen på reningsverket. 

4. Hela reningsprocessen i anläggningen har under den varma sommaren 
också påverkats. Avloppsvattnets temperatur ligger normalt mellan 5-10 
grader, men under juli månad har temperaturen legat runt 20 grader. 

Skäl för beslut 
Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av 26 kap. 9, 19 och 21 §§, 9 kap. 7 § samt 2 kap. 
2-3 §§ miljöbalken och 22 och 27 §§ förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 

Villkor 14 i Svedjans avloppsreningsverks gällande tillstånd daterat 2000-
09-22 anger; Tillsynsmyndigheten får vid ombyggnads- eller 
underhållsarbeten som medför att reningsanläggningen helt eller delvis 
måste tas ur drift, medge att utsläppsvillkor tillfälligtvis får överskridas. 
Tillsynsmyndigheten får föreskriva att nödvändiga motåtgärder ska vidtas 
för att begränsa föroreningsutsläppen. 

Bedömning 
I analysresultaten av BOD7 i utgående vatten från avloppsreningsverket 
märks en tydlig ökning av syreförbrukande ämnen framför allt under juli 
månad, så även för COD och totalfosfor halterna. 
 
Tekniska Förvaltningen bör ha en framförhållning och ett reservlager av 
vissa viktiga detaljer i avloppsvattenreningen, för att kunna sätta in åtgärder 
vid haveri. Till exempel en backup för silbandspressen, för att slippa långa 
väntetider på reservdelar och reparationer. De delar som oftast havererar och 
spelar en stor roll för reningen bör kunna finnas som reserv eller backup för 
att minimera störningar. Många störningar som uppstått genom åren har 
varat alldeles för lång tid för att i längden vara godtagbart, varför viss 
framförhållning bör kunna hållas i utrustning etc. 
 
Det är viktigt att den andra rötkammaren kommer igång till biogas-
anläggningen och tas i bruk och att verket får bukt på de utgående halterna så 
att de kan klaras under längre tider. 
 
Miljö- och byggnämnden förlänger tiden för överskridande av villkor 4 till 
och med utgången av december månad 2014. Nämnden anser att det är 
viktigt att åtgärder vidtas så att en optimal säkerhet och fullgod drift av hela 
verket och att SBR kan komma i bruk. Så att de villkor som lämnats för 
anläggningen inte överskrids i framtiden. 
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Miljö- och byggnämnden anser att med de åtgärder som kvarstår kan 
förlängning med tillfälligt överskridande av utsläppsvillkor medges.  

Information 
Nämnden vill understryka vikten av att verksamhetsutövaren underrättar 
Miljö- och byggnämnden omedelbart vid driftstörning eller liknande 
händelse, enligt 6 § Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens 
egenkontroll. 

 

__________________  

Delges  
Tekniska förvaltningen 
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§ 64 Svartbjörsbyn 2:53, Brändkläppen – Beslut om 
anläggande av lageryta för obearbetat brännbart 
hushålls- och verksamhetsavfall 
2014-925-427 

Beslut   
Miljö- och byggnämnden godtar Tekniska Förvaltningen, 212000-2767, 
Bodens Kommun, 961 86 Boden anmälan om anläggande av lageryta för 
obearbetat brännbart hushålls- och verksamhetsavfall på fastigheten 
Svartbjörsbyn 2:53. 

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

Beskrivning av ärendet 
Bodens kommun Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen har den 8 augusti 
2014 inkommit med en anmälan om att anlägga en verksamhetsyta för 
mellanlagring av mottagande för obearbetat brännbart avfall. 

På grund av konkurrensbestämmelser måste kommunen gå ut med en 
upphandling avseende mottagning av brännbart avfall. För den händelse att 
annan entreprenör får uppdraget måste en lagerplats finnas tillgänglig på 
avfallsanläggningen, något som saknas i dag. 

Placeringen av lagerytan planeras enligt bild nedan, med en yta på ca 2 200 
m2.  
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Området är enligt ett intern beslut kommunen tagit i samverkan med 
REBAB ett område för hantering av bränslen och askor. 

De beräknade mängder av de olika materialen i konstruktionen är nerifrån: 

Skikt 3(nederst mot gamla deponin): 2 200 m2 * 0,2 m = 440 m 3 grovkrossat 
ris 

Skikt 2: slaggrus 0-60 mm + moränmaterial, 2 200 m2 *0,4 m = 880 m3 

Skikt 1(översta skiktet): slaggrus 0-20 mm, 2 200 m2 * 0,2 m = 440 m3 

Lagringsytan planeras så att den lutar ca 3 grader ner mot vägen. Avskärande 
diken samlar upp vattnet, vilket leds till lakvattendammen. 

Område för 
nya lagerytan 
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En trädrad mot sandbäddarna kommer att lämnas samt att ett stängsel 
innanför trädraden mot den nya planen sätts upp för att förhindra 
skräpspridning. 

Kommunen kommer att följa tillståndet daterat 2011-07-08 och de villkor 
som finns för verksamheten. Bedömningen är att ovan beskriven 
plankonstruktion ryms inom befintligt tillstånd för Brändkläppen och inga 
villkor kommer att överskridas. 

Skäl för beslut 

Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av 26 Kap. 9, 19 och 21 §§ och 2 Kap. 2-3 §§ 
Miljöbalken och 22 och 27 §§ förordningen om miljöfarligverksamhet och 
hälsoskydd. 

Bedömning 
Kommunen har gjort en anmälan om en ny lageryta på Brändkläppens 
avfallsanläggning för att vid händelsen att annan entreprenör får det 
brännbara avfallet vid upphandling ska en lagerplats finnas tillgänglig på 
avfallsanläggningen. 

Den nya lagringsytan ska anläggas på tidigare deponiyta som sluttäcktes före 
år 2001.  

Då hantering av avfall får ske inom hela fastigheten strider nämnda lageryta 
inte mot tillståndet för avfallsanläggningen. Kommunen har tillsammans 
med REBAB beslutat om att det aktuella området är tillför hantering av 
bränslen och askor. 

Miljö- och byggnämnden anser att föreslagen åtgärd är godtagbart enligt 
gällande tillstånd och strider inte mot något annat beslut. 

 

 
____________   

Delges 
Tekniska Förvaltningen, VA-avdelningen, Bodens Kommun 
 

Bilagor 
Hur man överklagar  
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§ 65  – Byggsanktionsavgift  för 
påbörjande av åtgärd innan bygglov beslutats och 
startbesked meddelats för tillbyggnad av inglasad altan 
2014-102 

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

en byggsanktionsavgift på 5 883 kronor i enlighet med 9 kap. 7§, punkt 
1, plan- och byggförordningen, PBF.  

2. Avgiften ska betalas till Bodens kommun inom två månader efter det att 
beslutet delgetts den avgiftsskyldige. En faktura kommer att skickas ut 
separat. 

Beskrivning av ärendet 
 har innan bygglov 

beviljats och startbesked meddelats påbörjat tillbyggnad av inglasad altan på 
fastigheten . 

Bestämmelser 
Plan- och bygglagen, PBL 10 kap. 3 § anger att en åtgärd inte får påbörjas 
innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked om åtgärden kräver bygglov 
eller anmälan. 

Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut 
om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. i samma lagstiftning. 
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. Nämnden får i det enskilda fallet sänka 
avgiften till hälften eller en fjärdedel om avgiften inte är rimlig. 

Bedömning 
Miljö- och byggnämnden bedömer att uppförandet av inglasad altan är 
bygglovpliktig. 

Miljö- och byggnämnden bedömer att en nedsättning av sanktionsavgiften 
till en fjärdedel är rimlig med hänsyn till tillbyggnadens produktionskostnad. 
Detta innebär en sanktionsavgift på 5 883 kronor. 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
41(43) 

Sammanträdesdatum 
2014-09-09 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

1/4 av (0.5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per 
kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea) ska tas ut för vidtagna 
åtgärder med anledning av att byggprojektet startats upp innan bygglov 
beviljats och startbesked meddelats. 

Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se bifogade anvisningar. 
 

  

__________  

Delgivning  
 

  

 

Bilagor 
Hur man överklagar 
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§ 66  – Ändrad användning av byggnad för 
industriändamål (by 52) till enbostadshus  
2014-094 

Beslut 
1. Ansökan om bygglov för ändrad användning av industribyggnad (by 52) 

till enbostadshus på fastigheten  avslås. 

2. Avgiften för handläggning av ansökan är 4 000 kronor (i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige). 

Beskrivning av ärende 
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för industriändamål 
(by 52) till enbostadshus på fastigheten  
inom Bodens kommun. 

Bakgrund/bedömning 
 har inkommit till miljö- och byggnämnden med 

en ansökan om ändrad användning av byggnad (by 52) för industriändamål 
till enbostadshus. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Eftersom fastigheten ligger inom påverkansområde för totalförsvarets 
riksintresse har ärendet skickats på remiss till Försvarsmakten, högkvarteret. 

I yttrandet från Försvarsmakten framgår att en ändrad användning enligt 
ansökan inte är förenlig med riksintresset för totalförsvarets militära del. 
Försvarsmaktens principiella inställning är att boende inte är lämpligt på 
fastigheten, med hänsyn till riksintresset och den verksamhet som bedrivs. 

I tidigare ärenden  har den aktuella 
byggnaden varit föremål för prövning om möjligheten att nyttjas som bostad.        

I Regeringens beslut daterat 2013-05-02 anges bland annat följande:   

Enligt regeringens mening kan inredandet av byggnaden till bostadsändamål 
i enlighet med ansökan inte anses lämpligt med hänsyn till de 
bullerstörningar som verksamheten vid skjutfältet ger upphov till och till de 
föroreningar som finns kvar i marken. Sökt åtgärd skulle komma att medföra 
krav på begränsningar av den militära verksamheten och på sikt påtagligt 
försvåra utnyttjandet av skjutfältet och därmed också påtagligt skada 
riksintresset. 
Regeringen finner mot denna bakgrund att starka allmänna intressen talar 
mot att tillåta den sökta åtgärden 
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Miljö- och byggnämnden bedömer i det aktuella fallet att omständigheterna 
inte i någon större omfattning förändrats sedan tidigare prövningar och att 
man vid avvägning finner att det allmänna intresset har en sådan tyngd att 
sökandes intresse av att få ta byggnaden i anspråk som bostad får stå tillbaka. 
Ansökan ska därför avslås. 

Ansökan om bygglov har granskats enligt 8 kap. PBL, med avseende på 
placering, lämplighet, yttre utformning och användning. 

Upplysningar 
Beslut tagna i ärendet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Norrbottens län, se 
bifogat informationsblad. 

 
För kännedom 

 

 

 
Bilaga:  
Informationsblad ”Överklagande av miljö- och byggnämndens beslut”  

 
Delges:  
Försvarsmakten, högkvarteret 
Länsstyrelsen 
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