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

• Granskning av detaljplan för Kv Rosen 1 och del av Boden 56:44. Aktuellt 
planområde ligger i korsningen Kaptensgatan/Hedenbrovägen, i närheten av 
butiken Dollarstore. Idag är aktuellt planområde planlagt för bilservice. 
Planförslaget möjliggör en komplettering av fastighetens användningsområde 
med handel och kontor (KS 2015/38). 
 

• Granskning av detaljplan för Boden 57:36 och 57:53, f.d. regementsområdet 
A8. Syftet med nu aktuell detaljplan är att medge utökade byggrätter på 
fastigheterna inom aktuellt planområdet för att möjliggöra uppförande av ny 
industri- och kontorsbebyggelse.  För att ge möjlighet att utveckla planområdet 
på det sätt som detaljplanen redovisar, föreslås det generella strandskyddet på 
100 meter upphävas för en mindre del av planområdet (KS 2014/423). 

 
• Granskning av detaljplan för Sävast 23:11, del av Brännan, Sävastön. Syftet 

med aktuell detaljplan är att mer i detalj reglera hur området får bebyggas med 
bostäder samt säkerställa utrymmen för allmän platsmark, så som lokalgator, 
gång- och cykelvägar, naturmark och lek (KS 2010/544). 
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§ 30 Redovisning av meddelanden och delgivningar 

Beslut 
Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna. 

Beslut från andra myndigheter 
• Lst, överklagan avslås och föreläggandets tidpunkt ändras om åtgärder inom 

strandskyddat område Övre Bredåker (2011-024) 

• Lst, överprövning strandskyddsdispens Harads 8:70 (2014-241) 

• Lst, ingen prövning strandskyddsdispens Hemmesta 1:86 (2015-090) 

Överklagningar 
• Lst, överklagan om bristfällig avloppsanordning Heden 3:207, översänd till 

MMD (2009-314-424) 

Inspektioner 
• Petroleumförekomst dagvattenledning Bodforsen 2:5 (2015-305-427) 

• Snöupplag Pagla, Gammelbyn samt Gruvberget (2015-139-427) 

• Snöupplag Svalget, Svartbjörsbyn 2:59 (2015-153-427) 

• Nedskräpning Idunsväg 6 Migrationsverkets boende, Boden 56:18  
(2013-1100-459) 

Övrigt 
• Händelseförlopp oljehaveri Laxede kraftstation Edefors 3:1, november 2014 

(2014-1178-427) 

• Minnesanteckning, sophantering Lärarbostaden Brännberg 24:28  
(2013-1133-452) 

• Minnesanteckningar, avfallshantering vid asylboenden i Boden (2014-600-450) 

• Yttrande till Lst över anmälan om vattenverksamhet utmed Rv 97  
(2015-307-422) 
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§ 31 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisade delegationsbeslut för perioden 2015-03-06—2015-04-14 läggs till 
handlingarna. 

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

- Miljötillsyn 

- Livsmedelskontroll 

- Serveringstillstånd, tillsyn 

- Yttranden och tillstånd 

- Bygglov 

- Kontrollplaner 
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§ 32 SBK-rapport april 

Beslut 
SBK-rapporten läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för april.  

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.  

Enligt nämndens interna tillsynsplan för 2015 redovisades även: 

• Ej avslutade ärenden äldre än ett år 

• Verkställighet av nämndsbeslut behandlade i nämnden under 2013, som ska 
återrapporteras 
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§ 33 Budgetförslag 2016-2018 
2015-455-012 

Beslut 
Budgetförslaget för 2016-2018 fastställs. 

Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till budget för åren 2016-2018 har upprättats. Miljö- och byggnämnden 
föreslås fastställa förslaget och översända det till ekonomikontoret för inarbetning i 
strategiska planen. 

Beslutsunderlag 
Budgetförslag 2016-2018 
 

 

För kännedom 
Ekonomikontoret 
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§ 34 Kontrollplan för provtagning och bedömning av 
badvattenkvalitén vid kommunens strandbad 2015 
2015-096-441 

Beslut 
Kontrollplan för provtagning och bedömning av badvattenkvalitet vid kommunens 
strandbad för år 2015 fastställs. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt badvattenförordningen (2008:218) ska kommunen identifiera de relevanta 
badvatten som finns inom kommunen, anteckna badvattnen i kommunala bad-
vattenregister, fastställa kontrollplaner, ta prover samt bedöma vattnen så att 
badvattnen kan klassificeras och lämpliga åtgärder kan vidtas vid dålig kvalitet.  

En kontrollplan ska upprättas och fastställas årligen för varje badvatten. Kon-
trollplanen ska innehålla datum för planerade vattenprovtagningar för den kom-
mande säsongen. Kontrollplanen ska rapporteras till Havs- och vattenmyndighetens 
datavärd. 

Miljö- och byggnämnden är operativ tillsynsmyndighet1 enligt miljöbalken 
(1998:808) över strandbad i Bodens kommun. 

Lagrum 
Beslutet är fattat med hänvisning till 4 § punkt 4 badvattenförordning (2008:218).  

Bedömning/Motivering 
Miljö- och byggnämnden fastställde 2014 års kontrollplan den 18 mars 2014  
§ 15. En liknande kontrollplan upprättas för år 2015.  

I Bodens kommun utgör Aldersjön ett badvatten enligt badvattendirektivet 
2006/7/EG (EU-bad). 
Miljö- och byggnämnden gör, med ledning av dels tidigare års provresultat, dels 
uppskattning av antalet badande vid respektive strandbad, den bedömningen att 
kontroller vid de 16 officiella strandbaden ska ske enligt följande: 

Tre prover under badsäsong tas på badvattnet i Aldersjön, Harads, Sörbyn, 
Vändträsk, Svartbjörnsbyn och Unbyn. 

Två prover under badsäsong tas på badvattnet i Degerbäcken, Gemträsk, 
Lakaträsk, Norriån, Rasmyran, Sandträsk, Svartlå, Södra Bredåker, Ubbyn samt 
Valvträsk. 

I samband med att Miljö- och byggnämnden genomför den årligt återkommande 
offentliga tillsynen enligt miljöbalken ((1998:808) och badvattenförordningen vid 
strandbaden, tas också de prover som fastställts i kontrollplanen så länge som 
kommunen eller en kommunal nämnd är verksamhetsutövare. 
                                                 
1 Miljötillsynsförordningen (2011:13) 
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§ 34 forts 
Miljö- och byggnämnden är den som då också rapporterar provresultatet till Havs- 
och vattenmyndighetens datavärd. 

Kultur- fritids- och ungdomsnämnden debiteras enligt taxa för provtagning av 
badvatten och för den årliga tillsynen av strandbad enligt miljöbalken. 

Kommunicering med kultur- fritids- och ungdomsförvaltningen har skett. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-04-10 
Kontrollplan 2015 

 

För kännedom 
Kultur- fritids- och ungdomsförvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 35 Detaljplan för Sävast 23:163, 23:12, 23:14, samt del av 
Sävast 23:11 m.fl. Södra Lillgärdan 
KS 2015-80 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för ett område på 
Sävastön. Detaljplanen syftar till att klarlägga strukturen för kommande 
bostadsbebyggelse, lokalgata och naturmark. 

Området är sedan tidigare planlagt för bostadsändamål av storkvarter. Den gällande 
planen reglerar inte trafiklösning eller byggrätten närmare än våningsantal och 
källarlösa hus. Planeringens syfte är att möjliggöra traditionellt villakvarter med 
kommunalt huvudmannaskap. 

Under tiden för samråd kom det synpunkter från Länsstyrelsen, Lantmäteriet samt 
kommunens tekniska förvaltning, Dessa synpunkter hanterades inför 
granskningsskedet. Inga synpunkter kom in under tiden för granskning. 

Beslutsunderlag 
Detaljplan med planbestämmelser 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtande 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 

 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
11(17) 

Sammanträdesdatum 
2015-04-23 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

§ 36 Tillståndsprövning för växtnäringsämnen inom 
vattenskyddsområde Kusön, Bröderna Olofssons lantbruk  
2015-422-427 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden avslår ansökan från Bröderna Olofssons Lantbruk AB om 
tillstånd för yrkesmässig hantering och spridning av gödselmedel inom Kusöns 
vattenskyddsområde på fastigheten Heden 7:31, Heden 8:4 samt Heden 8:6. 

Avgift 
I samband med handläggning av anmälan tas en avgift ut enligt gällande taxa 
fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 131. Avgiften uppgår till 2 595 kr 
och motsvarar 3 timmars handläggningstid. Faktura skickas separat. 

Beskrivning av ärendet 
Bröderna Olofsson Lantbruk AB har ansökt om tillstånd att få sprida mineralgödsel 
på några fält på Kusön under växtsäsongen 2015. Endast vall odlas på fälten på 
Kusön och vallodlingen kräver ingen växtbekämpning eller bekämpningsmedel 
mot bladmögel eller insektsangrepp, men gödsling är önskvärt eftersom fälten 
annars blir utarmade och får dålig återväxt. 

Enligt Bröderna Olofsson kommer nästa potatisår att infalla 2017, på tre block 
inom sekundär skyddszon samt ett block inom tertiär skyddszon. Vid vallbrottet 
hösten 2016, det vill säga innan vallodlingen kan övergå till potatisodling, kan 
behandling med kemiska växtbekämpningsmedel vara nödvändigt. Gödsling vid 
potatisodling sker i samband med sättning av potatis i juni. 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2013-01-29, § 8, om en riktlinje vid 
handläggning av ansökan om tillstånd för yrkesmässig hantering och spridning av 
gödselmedel inom Kusöns vattenskyddsområde. Enligt riktlinjen ska tillstånd för 
gödsling inom sekundär skyddszon inte lämnas. 

Kommunens planer om utökat vattenuttag 
Tekniska förvaltningen har vid möte 2015-04-15 framfört att man avser att ansöka 
om ny vattendom, där mängden vatten som ska tas upp ur råvattenbrunnarna ska 
utökas. 

En av konsekvenserna då mer vatten tas upp ur en vattentäkt kan bli att 
tillrinningsområdet ökar, och därför kan vattenskyddsområdets storlek komma att 
öka. Även indelningen av skyddszoner kan komma att ändras. 
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§ 36 forts 
Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen, säger i sitt yttrande 2015-04-13 att något 
tillstånd för hantering av växtnäringsämnen inte bör lämnas. Den nyligen utförda 
utredningen rörande miljöfaktorer inom Kusöns vattentäkt visar inte någon 
påverkan i dagsläget, men hänvisar till utredningens syfte vilken är att få en 
långsiktig övervakning av de faktorer som kan påverka vattentäkten. 
Markanvändningen har ingått i utredningen. Skyddet av kommunens största 
vattentäkt måste säkerställas ur ett långsiktigt samhällsekonomiskt perspektiv. 

Skäl till beslut 

Allmänt 
Hantering av växtnäringsämnen kan innebära en risk för miljön ifall markerna är 
olämpliga och hanteringen sker oförsiktigt. Risken är att växterna inte kan ta upp 
näringsämnena, vilka då kan spridas till grundvattnet och till närliggande ytvatten.  

I grundvatten är den naturliga halten av kväveföroreningar mycket låg. Höga halter 
av nitrat i grundvatten begränsar dess användbarhet som dricksvatten eftersom 
nitrat kan vara negativt för människors hälsa. Viktiga källor för det nitrat som 
återfinns i grundvattnet är jordbruket och läckande avlopp. 

Näringsämnenas rörlighet i marken bestäms till stor del av markens innehåll av 
vatten och närning före spridning, jordartens kornstorlek samt näringspartiklarnas 
storlek och laddning. 

Läckage eller spill av petroleumprodukter från jordbruksmaskiner, exempelvis vid 
spridning av gödselmedel kan orsaka att vattentäkten påverkas så att den helt slås 
ut under en mycket lång tid. Oljeprodukter är giftiga och kan ge biologiska skador 
på organismer i marken och i grundvatten. Sanering av oljeprodukter i mark och 
grundvatten är ofta mycket komplicerat, om det alls går att sanera till 
dricksvattenkvalitet igen. 

Bedömning 
I miljö- och byggnämndens riktlinjer (2013-01-29) för handläggning av 
yrkesmässig hantering av kemiska bekämpnings- och gödselmedel inom Kusöns 
vattenskyddsområde framgår att bedömningen ska vara att inte tillåta spridning av 
gödselämnen inom sekundärt skyddsområde. Motiveringen till riktlinjen är i första 
hand miljöbalkens försiktighetsprincip. Då riktlinjen togs fram saknades kunskap 
kring områdets historiska markanvändning, och därmed förelåg en osäkerhet om 
hur marken påverkats av tidigare eventuella preparat och behandlingar.  

Den osäkerhet omkring grundvattnets kvalitet som rådde vid fastställandet av 
riktlinjen har delvis behandlats i en rapport, inkommen till miljö- och 
byggnämnden 2013-04-13 vilken tagits fram med syftet att utforma ett 
kontrollprogram för olika miljöfaktorer i vattenskyddsområdet.  
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§ 36 forts 
Enligt rapporten visar provtagningar att grundvattnet idag inte påverkats av 
bekämpningsmedel eller gödselmedel i halter som är spårbara. Samtidigt 
understryker rapporten att spridningsförutsättningarna i marken på många platser är 
stora och att verksamheter på Kusön vid olycksaliga omständigheter kan förorena 
vattnet. 

De nya omständigheterna som tekniska förvaltningen framförde vid möte den 10 
april 2015, dvs. att vattenuttaget behöver utökas och att behovet av utökade 
vattenskyddsområden därmed finns, medför att miljö- och byggnämnden anser att 
fortsatt försiktighet måste råda. Även tekniska förvaltningens yttrande är viktigt för 
miljö- och byggnämndens beslut.  

Kommande år- markanvändningen på Kusön 
Miljö- och byggnämnden ställer sig tveksam till om potatisodlingen har rätt 
lokalisering. Att bedriva ett jordbruk som kräver regelbunden gödsling och 
användning av kemiska bekämpningsmedel samt jordbruksmaskiner med 
petroleumprodukter i ett vattenskyddsområde är inte godtagbart i längden, även om 
man upprättar provtagningsprogram för miljöövervakningen.  

Säkert dricksvatten, vilket innebär dricksvatten av godkvalitet och processer som 
förebygger risker mot vattentäkten, kräver förebyggande åtgärder. En förebyggande 
åtgärd kan vara att begränsa viss form av markanvändning som utgör risk mot 
vattentäkten. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-04-20 
Ansökan från Bröderna Olofssons Lantbruk AB 
 

 

För kännedom 
Bröderna Olofssons Lantbruk AB, Rasmyran 401, 961 98 Boden 
Samhällsbyggnadskontoret 
Tekniska förvaltningen 
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§ 37 ; Föreläggande om uppstädning av fastighet 
2012-728-459 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden förelägger vid vite av 15 000 kr  

 
 att inom tre månader efter delgivning städa upp tomten och fastigheten 

 samt skicka avfall och farligt avfall som framgår av fotografier 
i bilaga 1-4 till avfallsanläggning.  

2. Miljö- och byggnämnden förelägger  
 att lämna avfall och farligt 

avfall till godkända entreprenörer och mottagare.  

3. Miljö- och byggnämnden förelägger vid vite av 5 000 kr  
 

 att inom tre månader efter delgivning forsla bort fordonet med 
registreringsnummer  (Volvo 245 kombi, körförbud sedan 2007-10-
01) från fastigheten  till auktoriserad bilskrotsanläggning. 

4. Miljö- och byggnämnden förelägger vid vite av 2 000 kr  
 

 att inom två veckor efter det att fordonet lämnats till auktoriserad 
bilskrotsanläggning till miljö- och byggnämnden sända in kvitto från bilskroten 
på fordonet som skrotats. 

Avgift 
För handläggning av ärendet kommer miljö- och byggnämnden att ta ut en avgift 
enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige i Bodens kommun 2011-12-19 § 172). 
Beslut om avgift lämnas senare. Faktura skickas separat. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har från 2007 hanterat ärenden om aktuell fastighet 
avseende städning och bortforsling av skräp/avfall och skrot med förelägganden 
och viten.  

I miljö- och byggnämndens senaste beslut i ärendet, , 
förelades  att vid vite städa upp tomten och fastigheten , 
skicka avfall och farligt avfall som framgick av bifogade fotografier till 
avfallsanläggning samt forsla bort fordonet med registreringsnummer  till 
auktoriserad bilskrotsanläggning. Åtgärderna skulle ha vidtagits senast 2015-05-30 
respektive 2015-04-30.  

Miljö- och byggnämnden har försökt att delge  beslutet dat 2015-01-27 
§ 10 både via utskick till hans folkbokförda adress och även via delgivningsman, 
men har hittills inte lyckats. 
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§ 37 forts 
För att ge  rimlig tid att genomföra uppstädning av fastigheten 

 beslutar miljö- och byggnämnden att åtgärderna ska vara 
genomförda inom tre månader efter delgivning av beslutet. I övrigt är beslutet det 
samma som 2015-01-27 § 10.  

Skäl för beslut 

Lagrum 
Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap 9, 14 §§ Miljöbalken och med hänvisning 
till 2 kap. 3 § Miljöbalken samt 15 kap. 30 §. 

Bedömning 
Det finns fortfarande en stor mängd material (skräp/avfall och skrot) på fastigheten 

 som måste städas bort och köras iväg. I huvudsak är förhållandena 
oförändrade jämfört med inspektionerna från 2007 - 2012. Då fotodokumentationen 
från 2007 och 2012 har jämförts med nuvarande förhållanden är det tydligt att i 
huvudsak allt av skräpet/avfallet och skrotet är kvar och att det även har tillkommit 
skräp/avfall alternativt att det har flyttats till andra delar av fastigheten. Mycket av 
skräpet/avfallet är övertäckt av flerårig vegetation, vilket tyder på att materialet har 
legat där under lång tid (flera år). Fastigheten ger ett intryck av att vara belamrat 
med ”skräp/avfall och skrot”. 

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. 

I samband med Bodens kommuns ansökan till Länsrätten om utdömande av vite 
dat. 2007-12-20 har  lämnat in yttrande kring innehållet i det ärendets 
handlingar. Av  yttrande framgår att han utfört viss städning och att han 
även avser att fortsätta att städa upp tomten samt att han avser att använda vissa 
material. I och med  agerande i samband med ansökan om utdömande 
av vite är det är nämndens uppfattning att  ansvarar för det avfall/skräp 
och skrot som finns på fastigheten, dvs att det är  som är ansvarig för 
nedskräpningen, varför föreläggandet riktas enbart mot honom.  

Vidare kan miljö- och byggnämnden konstatera att ingen nämnvärd städning eller 
bortforsling av avfall/skräp och skrot har skett sedan 2008, trots att  
angav att han avsåg att fortsätta bortforsling av material under våren 2008.  
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§ 37 forts 
Miljö- och byggnämnden anser att eftersom  hade för avsikt att städa 
upp fastigheten redan våren 2008, men fortfarande inte har gjort det, behövs 
ytterligare påtryckningar varför föreläggandet avseende städning av tomten förenas 
med vite om 15 000 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 sådan 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, se bilaga. 

Även fordonet/ den uttjänta personbil som finns på fastigheten ska vid vite om 
5 000 kr forslas bort och omhändertas via demontering/skrotning vid en 
auktoriserad bilskrotsanläggning. För att säkerställa att fordonet omhändertas vid 
en auktoriserad bilskrotsanläggning begär miljö- och byggnämnden vid vite om 
2 000 kr att  ska inkomma med kvitto från bilskroten på vilken fordonet 
har skrotats. 

Miljö- och byggnämnden anser att tre månader är en rimlig tid att genomföra 
uppstädning av fastigheten och bortforsling av fordonet. Eftersom miljö- och 
byggnämnden tidigare har haft svårigheter att delge  beslut och 
handlingar anges tiden för genomförande till inom tre månader efter delgivning av 
beslutet. I övrigt är beslutet det samma som 2015-01-27 § 10.  

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

Beslutet översänds till Inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-04-13 
MBN beslut 2015-01-27, § 10 
Inspektionsrapport 2014-12-16 

 

För genomförande 
 

För kännedom 
Inskrivningsmyndigheten, Box 371, 931 24 Skellefteå 

 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 38 Miljöstipendium 2015 
2015-458-109 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden ger beredningen Lars Nilsson (S), Gösta Eriksson (MP) 
och Bo Hultin (M) i uppdrag att utse 2015 års stipendiat. 

Beskrivning av ärendet 
Bodens kommuns miljöstipendium delas årligen ut till enskild eller organisation 
som på ett framträdande sätt under året jobbat med att förbättra eller initiera 
förbättring av miljön i Bodens kommun. 

Annons för att få in förslag på kandidater publiceras i olika medier under våren. 

Då nämnden inte hinner sammanträda innan stipendiet ska delas ut på Skördefesten 
och Miljödagarna i augusti föreslås att bredningen får i uppdrag att gå igenom 
nominerade kandidater och utse pristagare. 

 

För genomförande 
Nämndens beredning 
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