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Dagen började med besök på vattenverket i Pagla där Ove Andersson och Håkan 
Hendel visade runt och berättade om vattnets väg till våra kranar. 

Vidare med buss till Kusön och den nya vattentäkten där rundvandring skedde. 
Ann-Marie och Stig informerade om kontrollen av avloppsanläggningarna på ön. 
Miljö- och byggnämnden ska på ett extra sammanträde den 25 augusti yttra sig till 
länsstyrelsen. 

Rundtur till nya planområden – ING 3-parkeringen, nya hästsportcentret och 
Hornsberg.   

Lunch serverades på Petgården där Staffan Preutz pratade om gårdens historia. 

Håkan Nordin informerade om KLIMP-projektet. 
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§ 25 Meddelanden och delgivningar 
  

Förslag  
Meddelandena och delgivningarna läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 
1   Mockträsk 2:24, 2:14 – Länsstyrelsen upphäver kommunens beslut att lämna  
     positivt förhandsbesked 
2   Harads 8:58 – Dnr 251-2009 – Inspektion av slakteriets vatten- och avloppsan- 
     läggning/STJO 
3   Torpgärdan 10:39 – Inspektion av asfaltfabriken/HOHA 
4   Länsstyrelsens beslut om affischering inför val till Europaparlamentet den  
     7 juni och kyrkovalet den 20 september 
5   Harads 8:74 – Dnr 125-2009 – Inspektion av Harads återvinningscentral/STJO 
6   Gunnarsbyn 8:116 – Dnr 124-2009 – Inspektion av Gunnarsbyns återvinnings- 
     central/STJO 
7   Svartbyn 6:190 – L 0080/09 – Bygganmälan eldstad/rökkanal/ANPE 
8   Sälgen 15 – L 0075/09 – Bygganmälan eldstad/rökkanal/KJHU 
 
 
 
_____________  
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§ 26 Boden 1:156, del av, Hästsportcentrum: Detaljplan  
  

Förslag 
Miljö- och byggnämnden beslutar att uppdra till ordförande att fatta beslut efter re-
misstidens utgång. 

En säker övergång mellan travet och det nya hästsportcentrat bör anordnas. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har 2009-05 upprättat förslag till detaljplan för Boden 
1:156, del av, hästsportcentrum. 
 
Planförslaget är utställt tom 2009-06-26. 

____________  

Delgivning  

Ordföranden 

 

 

___________  
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§ 27 Delegationsbeslut  
  

Förslag  
Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med sin delegationsrätt och under vissa 
förutsättningar lämnat tillstånd/godkännanden, beviljat respektive avslagit ansök-
ningar och avgivit yttranden inom följande verksamheter. 

Miljötillsyn 
Livsmedelstillsyn 
Övriga yttranden och tillstånd 
Bygglov 
Kontrollplaner 
Bostadsanpassning  

Se bifogade listor  

Boden 48:11 – Dnr 122-2009-454 – rapport om transport av farligt avfall från  
Björknäs gymnasieskola/HOHA 
 
Torpgärdan 10:39 – Dnr 280-2009 – Asfaltbeläggningar i Boden AB - Föreläggan-
de enligt MB att vidta åtgärder/HOHA 

____________  
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§ 28 SBK-rapport 
  

Förslag  
Rapporten läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för maj 2009. 

____________  
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§ 29 Råbäcken 3:2; Nybyggnad av enbostadshus 
  

Beslut  
Bygglov beviljas ej 

____________  

Beredningens förslag till beslut  
Bygglov beviljas ej. 

Yrkanden  

Göran Hedberg (ns) yrkar enligt beredningens förslag till beslut att bygglov ej be-
viljas. 

Lars Nilsson (s) yrkar att bygglov beviljas. 

Vid omröstning röstade 5 ledamöter för Göran Hedbergs (ns) yrkande och 4 leda-
möter för Lars Nilssons (s) yrkande. 

Beskrivning av ärendet 
Staffan Eklund, Läroverksgatan 15, 961 73 Boden ansöker om bygglov för ny-
byggnad av ett enbostadshus på fastigheten Råbäcken 3:2 i Bodens kommun.  

Bakgrund  

Staffan Eklund har tidigare ansökt om förhandsbesked för ärendet. Som förhands-
besked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen, PBL, har miljö- och byggnämnden i 
beslut daterat den 19 december 2008 förklarat att den sökta åtgärden inte kan tillå-
tas på redovisad plats. Detta på grund av för högt skottbuller från Rödbergets intill-
liggande militära skjutbanor. Beslutet har överklagats till länsstyrelsen i Norrbot-
tens län av sökanden. Något beslut med anledning av överklagan har ännu ej med-
delats av länsstyrelsen.  

Bilagor från sökanden med nämndens kommentarer  

Bilaga till ansökan daterad den 3 februari 2009: 
I bilagan framställs yrkanden om att bygglov skall beviljas och att beslut i ärendet 
tas vid sammanträde med nämnden samt muntlig handläggning med syn på bygg-
platsen.  
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§ 29  
  

Av bilagan framgår att sökanden anser att det inte är utrett att bullernivån på den 
tänkta byggplatsen uppgår till 70 – 75 dBA. Detta med anledning av att de av För-
svarsmakten redovisade bullerkartorna är databeräknade artificiella kartor och inte 
baserade på mätningar på aktuell byggplats.  

Vidare hänvisar sökanden till Miljööverdomstolens (MÖD) avgörande MÖD 
2006:62 avseende buller från skjutbana. MÖD godtog verksamheten eftersom den 
bedrivits länge på samma plats och var relativt begränsad (4 500 skott per år). Vida-
re bedömdes det som praktiskt möjligt att med åtgärder på skjutbanan klara ett 
högsta impulsljud om 70 dBA vid närmaste bostad som låg 150 m från skjutbanan.     

Nämndens kommentar: 
Beslut i ärendet kommer att fattas vid sammanträde med miljö- och byggnämnden. 
Muntlig handläggning med syn på plats bedöms ej som behövligt för att fatta beslut  
i ärendet. 

Detta med anledning av att nämnden anser sig ha tillräcklig kännedom om området 
och tillräcklig information i ärendet.  

Vad gäller miljööverdomstolens dom, MÖD 2006:62, bedöms den inte som till-
lämplig i aktuellt ärende då verksamheten på Rödbergets skjutbanor är väsentligt 
mer omfattande vad avser antalet skott per år enligt Försvarsmaktens yttrande date-
rat den 24 mars 2009.  

Bilaga till ansökan inkommen till nämnden den 25 februari 2009: 
I bilagan framför sökanden synpunkter om bl.a. att ingen manuell mätning av bul-
lernivån gjorts på den tänkta byggplatsen. Därigenom är det inte utrett att För-
svarsmaktens redovisade databeräknade bullerkurvor visar det verkliga bullret på 
byggplatsen då beräkningen inte tar hänsyn till när det finns byggnader, plank och 
vegetation mellan bullerkällan och byggplatsen.  

Nämndens kommentar: 
Av vad nämnden erfarit är de databeräknade bullerkurvorna framtagna på sådant 
sätt att de bedöms som tillförlitliga och kan tillämpas i aktuellt ärende.   

Skrivelse daterad den 1 mars 2009: 
I skrivelsen återkommer sökanden till synpunkten om att det inte kan anses vara ut-
rett att de ljudnivåer som framgår av Försvarsmaktens databeräknade bullerkartor 
överensstämmer med den verkliga bullernivån på den planerade byggplatsen.  
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§ 29  
  

Vidare framför sökanden synpunkten att kommunen medger bygglov i stadsplane-
rade områden trots att dessa är bullerstörda.  

Slutligen framför sökanden alternativ som medgivande av bygglov, anordnande av 
avskärmningar vid skjutbanorna eller att flytta dessa samt inlösen av fastigheten 
Råbäcken 3:2 med servitut så att inget framtida byggande kan ske på fastigheten.        

Nämndens kommentar: 
Av vad nämnden erfarit är de databeräknade bullerkurvorna framtagna på sådant 
sätt att de är tillämpliga i aktuellt ärende.  

För byggnationer i stadsplanerade (detaljplanerade) områden medges bygglov un-
der förutsättning att planen följs.  

Flyttning av skjutbanor är sannolikt en mer omfattande och kostsam åtgärd än an-
ordnande av bulleravskärmningar. Bägge åtgärderna måste bedömas i förhållande 
till samhällsnyttan.    

Frågan om eventuell inlösen av fastigheten hanteras inte av nämnden. 

Skrivelse (E-post) ”Miljötillstånd” registrerad den 9 mars 2009:  
Av skrivelsen framgår huvudsakligen synpunkter om att den minskande utbild-
ningsvolymen av värnpliktiga innebär en minskad användning av i ärendet aktuella 
skjutbanor varför bullerkurvorna skulle kunna reduceras. 

Nämndens kommentar: 
Av Försvarsmaktens yttrande daterat den 24 mars 2009 framgår att antalet skott på 
Rödbergets skjutbanor var 228 408 stycken 2008. Det framtida nyttjandet av skjut-
banorna undandrar sig nämndens bedömning. 

Skrivelse (E-post) ”Ingen i hela Boden hörde skottbuller” registrerad den 9 
mars 2009: 
I skrivelsen framförs synpunkter om byggande av skjutbanor i Pagla, bullernivåer i 
Bodforsen, bullerkurvor, nekat bygglov p.g.a. buller, bulleravskärmningar, hand-
läggning av ärendet, bosättning mm i Pagla, skadeståndsansvar, kommunalt intresse 
av att bygga en stugby/camping på området m.m.   

Nämndens kommentar: 
Synpunkterna är omfattande och bedöms i många delar sakna betydelse för hand-
läggningen av här aktuellt ärende.  
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§ 29  
  

Nämndens kommentarer nedan begränsar sig därför till det som bedöms som rele-
vant för ärendet och som inte har behandlats tidigare.  

Sökanden har i sin ansökan inte påvisat på vilket sätt byggnationen skall utföras för 
att uppnå godkända ljudnivåer inomhus respektive utomhus.     

I samband med att sökanden nyligen köpte fastigheten nyttjade Bodens kommun 
inte den kommunala förköpsrätten. Detta visar att Bodens kommun inte hade för 
avsikt att bygga en stugby/camping på fastigheten.   

E-post med bilagan ”Ravlunda policy” registrerad den 9 mars 2009: 
Kommunfullmäktige i Simrishamn har den 26 mars 2007 antagit en ”Policy för ut-
byggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält”. 
 
Policyn som behandlar frågan om bostadsutbyggnad i förhållande till buller från 
skjutfältet utgör en överenskommelse mellan Försvarsmakten och Simrishamns 
kommun. Det buller som avses är lågfrekvent skottbuller från grovt artilleri. Av po-
licyn framgår att man är överens om att en rimlig utveckling av sammanhållen be-
byggelse med förtätning och försiktig expansion är möjlig utan risk för att För-
svarsmaktens riksintresse skadas påtagligt.   

Nämndens kommentar:  
Bodens kommuns ambition är att tillsammans med Försvarsmakten ta fram en poli-
cy för bebyggelse inom eller i anslutning till områden störda av försvarsbuller mot-
svarande den som framtagits i Simrishamns kommun. 

Yttranden från sakägare med nämndens kommentarer 

Fastigheten är belägen i område som ej omfattas av detaljplan eller områdesbe-
stämmelser. Då byggnationen ej är en kompletteringsåtgärd har berörda sakägare 
beretts tillfälle att yttra sig över bygglovansökan enligt 8 kap. 22 § plan- och bygg-
lagen, PBL.  

Av inkomna yttranden framgår att två sakägare motsätter sig byggnationen och att 
en sakägare godtar byggnationen men framför synpunkter angående eventuell fram-
tida djurhållning på fastigheten. 

Yttrande från Försvarsmakten daterat den 24 mars 2009:  
Av yttrandet framgår att Försvarsmakten vidhåller vad som tidigare anförts i ären-
det och att bygglov inte bör beviljas.  
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§ 29  
Vad gäller miljööverdomstolens dom, MÖD 2006:62, anförs att domen handlar om 
begränsad skjutverksamhet med inriktning på träningsskytte för älgjägare. För-
svarsmakten anser att domen saknar relevans i ärendet då träningsskyttet för älgjä-
gare ej kan jämföras med den militära verksamhet som bedrivs på Rödbergets 
skjutbanor där antalet skott var 228 408 stycken under år 2008. 

Nämndens kommentar: 
Av domen, MÖD 2006:62, framgår att antalet skott var 4 500 per år vilket är vä-
sentligt färre än antalet skott på Rödbergets skjutbanor under 2008.   

Yttrande från Försvarsmakten daterat den 27 mars 2009:  
Av yttrandet framgår att Försvarsmakten följer de riktlinjer för buller från skjutva-
pen som Naturvårdsverket har tagit fram i serien NFS 2005:15. 
 
Försvarsmaktens inställning att bygglov ej bör beviljas grundar sig inte på ska-
deståndsfrågan utan bevakning av riksintressen, enligt 3 kap 9 § miljöbalken, MB, 
för militära skjutfält. 

Vad gäller möjligheten till utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält enligt 
överenskommen policy mellan Försvaret och Simrishamns kommun påpekas att det 
är en lokal överenskommelse som inte har relevans i andra sammanhang.   

Slutligen framgår återigen att Försvarsmakten vidhåller sin inställning att bygglov 
ej bör beviljas med anledning av de höga bullernivåerna från Rödbergets skjutba-
nor.  

Nämndens kommentar: 
Bodens kommuns ambition är att tillsammans med Försvarsmakten ta fram en poli-
cy för bebyggelse inom eller i anslutning till områden störda av försvarsbuller mot-
svarande den som framtagits i Simrishamns kommun. 

Yttrande från ägaren till fastigheten Heden S 5 > 1, Fortifikationsverket: 
Av yttrandet framgår att Fortifikationsverket företräder staten som markägare med 
uppdraget att bl.a. tillhandahålla mark till Försvarsmaktens verksamhet. Den verk-
samhet som Försvarsmakten bedriver i området är bullrande bl.a. från skjutbanor. 
Vidare framgår att man ansluter sig till Försvarsmaktens ställningstagande avseen-
de buller och avstyrker byggande inom fastigheten Råbäcken 3:2.  

Nämndens kommentar: 
Av yttrandet framgår att man motsätter sig byggnationen på grund av buller från 
bl.a. skjutbanor i området.  
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§ 29  
Om lokaliseringen av byggnationen är lämplig med hänsyn till skottbuller från de 
intilliggande skjutbanorna ingår i nämndens prövning av ärendet.  

Yttrande från representanterna för ägaren till fastigheten Råbäcken 4:18, 
IOGT-NTO-rörelsen, Tobias Larsson och Sigrid Söderholm: 
I yttrandet framförs oro för att bygglovsökanden senare kommer att bedriva ”bo-
skapsverksamhet” på fastigheten. Oron grundar sig på risken för att de målgrupper 
bestående av barn, ungdomar och kamratstödmedlemmar som lägerverksamheten 
på fastigheten riktar sig till ska bli drabbade av ökade allergier.  

Nämndens kommentar: 
I samband med de kontakter som varit med bygglovsökanden har framkommit pla-
ner på hästhållning på del av fastigheten. Med anledning av fastighetens relativa 
storlek på 34 140 kvadratmeter bedöms en sådan hästhållning kunna ske på sådant 
avstånd att ingen olägenhet uppstår för nyttjare av fastigheten Råbäcken 4:18.  

Nämndens bedömning 

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

Av 2 kap. 3 § PBL framgår av punkt 2 bl.a. att bebyggelse skall lokaliseras till 
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till de boendes hälsa.   

Bedömning om bostadsbyggande är lämpligt inom ett område påverkat av skottbul-
ler från skjutbanor görs i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd om skott-
buller från skjutbanor (NFS 2005:15).  

De fyra av Rödbergets skjutbanor som är aktuella i ärendet finns på ett avstånd av 
ca 400 – 800 m från den planerade byggplatsen. Av Försvarsmaktens bullerkarta 
framgår att aktuellt byggområde omfattas av bullernivån 70 – 75 dBA.  

Med anledning av att bullernivån inom det planerade byggområdet överskrider i 
NFS 2005:15 angivet riktvärde 65 – 70 dBA, på grund av skottbuller från de närbe-
lägna skjutbanorna, bedömer miljö- och byggnämnden att bostadsbyggande inte är 
lämpligt i området. 

Följande handlingar har tillkommit i ärendet. 
Bullerutredning för skjutbanor vid Gammelbyn och Rödberget, Bodens Garnison,  
utförd av WSP Akustik, daterad 2009-06-02. 

Skivelse från sökanden Staffan Eklund, daterad 2009-06-04 
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§ 29  

  

Detta tillför inget väsentligt nytt i ärendet. 

Upplysningar 

Aktuell byggplats ligger inom 100 m från Luleälvens strandlinje och omfattas där  
för av ett generellt byggnads- och anläggningsförbud enligt strandskyddsbestäm-
melserna i 7 kap. miljöbalken. Dispens från dessa bestämmelser kan medges av 
miljö- och byggnämnden om särskilda skäl föreligger. Någon prövning av strand-
skyddet har ej utförts då bygglov ej kunnat lämnas på grund av bullernivån.   

_____________  

  

Bilagor 

Hur man överklagar 

För verkställighet 
Staffan Eklund 

För kännedom 
Sakägarna 
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§ 30  
 
Upphävande av MBN:s tidigare beslut om nedsättning och 
borttagning av avgifter vid handläggning av ärenden om 
dispenser/undantag från Bodens kommuns renhållningsfö-
reskrifter 

  

Beslut 
Nedsättning av avgifterna för Miljö- och byggnämndens prövning av dispen-
ser/undantag och tillstånd om avfall enligt Miljöbalken skall upphöra fr o m 1 juli 
2009. 

Samtidigt upphävs nämndens beslut om nedsättning och upphävande av avgifter vid 
handläggning av ärenden om dispenser/undantag från avfallshantering; paragraf 33 
från 5 april 2005 och paragraf 25 från den 14 februari 2006. 

Beskrivning av ärendet 

Tidigare beslut om taxa och avgift för handläggning av ärenden enligt 
Miljöbalken 
A. Gällande taxa och avgift för prövning av ärenden enligt Miljöbalken 

Kommunfullmäktige har den 29 november 2004, paragraf 203, fastställt Taxa inom 
Miljöbalkens (SFS 1998:808) område. Taxan gäller från den 1 januari 2005.  

I paragraf 22 i taxebestämmelserna till dessa taxor anges följande. 
”Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, till-
synsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt 
denna taxa sättas ned eller efterskänkas.” 

Fullmäktige har därefter i beslut den 20 oktober 2008, paragraf 136 fastställt nya 
taxor för kommunens prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område. 

I paragraf 23 i taxebestämmelserna till dessa nya taxor anges följande. 
”Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, till-
synsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt 
denna taxa sättas ned eller efterskänkas.” 

B. Miljö- och byggnämndens tidigare beslut om nedsättning och borttagning  
    av avgift vid prövning av undantag från Bodens kommuns renhållningsfö- 
    reskrifter  
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§ 30  
  

•   Miljö- och byggnämnden beslutade den 5 april 2005, paragraf 33 att nedsät-
ta avgiften för prövning av ansökan om dispens/undantag från Bodens kom-
muns renhållningsföreskrifter avseende avfallshämtning och tömning av av-
loppsanordning från enskilda fastigheter till 325 kronor; motsvarande ½ 
timavgift. 

•   Miljö- och byggnämnden beslutade den 14 februari 2006, paragraf 25 att för 
ansökningar som lämnas in efter den 1 mars 2006 och där beslutet blir av-
slag på ansökan skall ingen handläggningsavgift tas ut. Detta gäller för 
prövning av ansökan om dispens/undantag från Bodens kommuns renhåll-
ningsföreskrifter avseende avfallshämtning och tömning av avloppsanord-
ning från enskilda fastigheter. I ärenden där beslutet blir att undantag bevil-
jas skall en handläggningsavgift på 325 kronor tas ut; motsvarande ½ tim-
avgift. 

Skäl för beslutet 
Lagrum 

Enligt Fullmäktiges beslut från den 20 oktober 2008, paragraf 136, om nya taxor 
för kommunens prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område i taxebilaga 1 an-
ges bl a följande om kostnad för prövning om dispenser från avfallshantering 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR   Timfaktor 

Prövning 

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och  
bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde  
styckena miljöbalken   1 

Prövning av ansökan om dispens från vad kommunfullmäktige  
föreskrivit i fråga om att farligt avfall som inte är hushållsavfall  
skall transporteras bort enligt genom kommunens försörjning enligt  
15 § andra stycket avfallsförordningen (2001:1063)  1 

Anmälan 

Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjande- 
rättshavare om kompostering, nedgrävning, återvinning eller  
bortskaffande av annat avfall än trädgårdsavfall på fastigheten  
enligt 38 § avfallsförordningen (2001:1063)  1 
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§ 30  
  

Tillsyn i övrigt 

Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall 
med tillstånd enligt 26 eller 27 §§ avfallsförordningen (2001:1063)   Timavgift 
 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar  Timavgift 

Bedömning 

Detta betyder att i enlighet med Fullmäktiges beslut är kostnaden för Miljö- och 
byggnämndens prövning av dispenser från Miljöbalken och kommunens renhåll-
ningsföreskrifter 1 timfaktor. För innevarande år (2009) är nämndens timkostnad 
enligt Miljöbalken 710 kronor enligt beslut den 20 oktober 2008. 

Med stöd av 22 paragrafen i taxebestämmelserna i de av fullmäktige beslutade tax-
orna beslutade Miljö- och byggnämnden under 2005 att nedsätta avgiften till ½ 
timkostnad dvs 325 kronor per prövning eftersom det var då avgiften infördes första 
gången.  

Nämnden beslutade vidare under 2006 att införa efterskänkning av hela prövnings-
avgiften när e-service infördes vid avslag på ansökan. 

Nämnden anser nu att dessa prövotider är förbi varför en återgång till de av full-
mäktige beslutade taxorna och avgifterna skall ske. 

Återgång till dessa avgifter skall börja gälla för ärenden som inkommer efter den 1 
juli 2009. 

__________  

Delgivning  

Handläggarna vid SBK 
Tekniska förvaltningen 
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§ 31 Handläggningsrutiner för BAB 
  

Förslag 
Miljö- och byggnämnden kommer att besluta om nya rutiner på sammanträdet den 
8 september. 

_________  

 

 


