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§ 47 Information 
 

Förutom information om dagens ärenden redovisade även följande: 

• Fördjupade översiktplan  

• Trafik- och parkeringsstrategi 

• Samråd detaljplan Enen 1, 2, Boden 50:4 samt del av Boden 56:39  
(KS 2017-476) 
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§ 48 Delårsrapport januari - augusti 2017 
2016-469-012 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
upprättad delårsrapport för januari-augusti 2017. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har upprättat en delårsrapport för januari-augusti 
2017. 

Under perioden redovisar nämnden ett överskott på 63,5 tkr. För helåret 
bedöms budgeten vara i balans. 

 

 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 

För kännedom 
Ekonomikontoret 
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§ 49 Delårsredovisning enligt internkontrollplan 2017 för 
tillsyn och kontroll inom miljöbalkens, alkohollagens 
samt livsmedelslagstiftningens områden 
2017-007-420, 2017-008-460 

Beslut 
Delårsredovisning för perioden januari - augusti 2017 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en delårsredovisning, januari-
augusti, enligt internkontrollplan 2017 för tillsyn och kontroll inom 
miljöbalkens, alkohollagens samt livsmedelslagstiftningens områden. 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2016-11-08 § 91 om verksamhetsplan 
och en intern kontrollplan avseende hantering av ärenden, uppföljning av 
inspektioner tillståndspliktiga miljöanläggningar, inventering enskilda 
avlopp samt kontroll av livsmedelsanläggningar. 

Miljö- och byggnämnden antog den 7 februari 2017 § 3 behovsutredning och 
tillsynsplan 2017 -  2019 för områdena miljöbalken, strålskyddslagen, lagen 
om foder och animaliska biprodukter, alkohollagen, tobakslagen och lagen 
om vissa receptfria läkemedel. 

Miljö- och byggnämnden antog den 7 februari 2017 § 4 plan för 
livsmedelskontroll 2017 - 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-08-31 
Redovisning Miljöbalkens och alkohollagens område 
Redovisning Livsmedelskontrollen 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 50 Sandträsk x:x; Anmälan om värmepump för bergvärme 
2015-1097-427 

Beslut 
Xxxxxxxx, xxxxx , föreläggs om följande försiktighetsmått för 
värmepumpsanläggningen på fastigheten Sandträsk x:x. 

1. Värmepumpsanläggningen ska utföras i överensstämmelse med vad som 
angivits i anmälan om inget annat framgår nedan. Om någon uppgift 
ändras måste detta anmälas till miljö- och byggnämnden. 

2. Brunnsborraren ska vara certifierad eller inneha motsvarande kompetens. 

3. Energibrunnsborrning ska utföras enligt Normbrunn -16 som tagits fram 
av Sveriges Geologiska undersökning, SGU.  

4. Energibrunnen ska tätas och återfyllas i sin helhet från botten genom 
injektering med ett tätande material, med en permeabilitet som inte 
överstiger 1x10-9  m/s,  t.ex. bentonitpellets eller annan godkänd tätning, 
dock inte stenmjöl. 

5. En redovisning med fotodokumentation av energibrunnens tätning och 
återfyllning ska lämnas till miljö- och byggnämnden omedelbart efter 
genomförandet. 

6. Om läckage eller annat fel uppstår på anläggningen ska fastighetsägaren 
vidta åtgärder så att felet avhjälps och eventuell sanering utförs. Vid 
läckage och sanering ska miljö- och byggnämnden kontaktas.  

7. Vid påfyllning eller avtappning av köldmedium samt vid åtgärder av 
läckage måste både personal och företaget inneha nödvändiga certifikat.  

8. Borrutrustning (borrigg och kompressor)  ska placeras på tätt underlag.  

9. På platsen där borrutrustningen är placerad ska det finnas minst en säck 
absorptionsmedel för upptagning av eventuellt spill av 
petroleumprodukter. 

10. Borrvattnet ska avslammas i container eller dylikt innan det släpps ut till 
diken, dagvatten eller vattendrag. Om borrvattnet kommer att släppas ut 
till dagvattennätet ska Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 
kontaktas. 

11. Anläggningen ska vara försedd med tryckvakt och nivåkontroll med 
alarm för tryckfall i kollektorn. Vid alarm ska anläggningen omedelbart 
stoppas.  
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Forts § 50 
12. Innan anläggningen tas i bruk ska kollektorn täthetsprovas vid ett tryck 

av 1,5 ggr driftstrycket, dock minst 400 kPa. Kollektorn får inte innehålla 
köldbärarvätska vid provtryckning, endast vatten. Täthetsprovning bör 
också ske sedan reparationer har genomförts. Protokoll från 
täthetsprovning ska förvaras tillsammans med övriga handlingar. 

13. Om ett nytt fornfynd eller föroreningar i marken påträffas vid 
anläggandet ska arbetet avbrytas. Fornfyndet ska anmälas till 
länsstyrelsen och markföroreningen ska anmälas till miljö- och 
byggnämnden. 

14. Vid ägarbyte ska den nya fastighetsägaren informeras om innehållet i 
detta beslut. 

15. Miljö- och byggnämnden ska meddelas när anläggningen tas ur bruk. 
Köldmedium och köldbärare ska tas om hand enligt gällande lagstiftning. 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen  
Överklagan skickas till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 
Boden, och ska vara inlämnad till nämnden inom tre veckor från den dag ni 
tagit del av beslutet. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla era 
kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som 
överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. 

Lagrum 
Miljö- och byggnämnden förelägger med stöd av 26 kap. 9 § Miljöbalken 
(1998:808) och 27 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd samt med hänvisning till 2 kapitlet 1, 2, 3, 4 och 6 §§ Miljöbalken. 

Bedömning 
Fastigheten Sandträsk x:x har kommunalt vatten och avlopp. 
Värmepumpsanläggningen ligger inom föreslagen sekundär skyddszon för 
den kommunala vattentäkten i Sandträsk. Vattentäkten är bergborrad och har 
ett djup på 80 meter samt ligger i ett område med mindre mäktiga jordlager. 
Sprickorienteringen i området antas nordväst-sydostlig, vilket innebär att 
eventuella föroreningar kan spridas i riktning mot vattentäkten.   

Energibrunnen kommer att placeras ca 250 meter nordväst om vattentäkten, 
varför nämnden bedömer att ytterligare skyddsåtgärder är nödvändiga. 

Genom att täta och återfylla energibrunnen i sin helhet minskas risken för att 
förorena vattentäkten, både med avseende på borrning, schaktning, grävning 
vid anläggandet, geologisk påverkan genom kortslutning mellan olika 
grundvattenmagasin samt läckage av föroreningar från anläggningen under 
drifttiden.  
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Forts § 50 
Med föreslagna skyddsåtgärder bedömer nämnden att det inte finns några 
hinder ur miljösynpunkt mot installationen av anläggning för bergvärme. 
Anläggningen kan därför tillåtas enligt anmälan samt de av nämnden 
beslutade försiktighetsmåtten. 

Beskrivning av ärendet 
Xxxxxxxx lämnade 2015-09-21 in en anmälan om inrättande av bergvärme 
enligt 17 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Miljö- och byggnämnden lämnade ett förbud 2015-10-13 vilket 
överklagades av sökanden. Länsstyrelsen beslutade 2017-05-17 att upphäva 
det överklagade beslutet och återvisade ärendet till nämnden för ny 
handläggning. 

Tekniska förvaltningens VA-avdelning har getts möjlighet att lämna 
synpunkter på Länsstyrelsens beslut 2017-05-17 och frågor om risker med 
inrättande av bergvärme på fastigheten Sandträsk x:x. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-08-28 
Yttranden från tekniska förvaltningen 
Anmälan inkl situationsplan för borrhål 

 

 

För kännedom 
xxxxxx 
Energiborr i Töre AB, Industrivägen 20, 961 68 Boden 
Boden Rör, Tvärgatan 2, 961 32 Boden 
Brunnsarkivet, brunnsarkivet@sgu.se 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 51 Serveringstillstånd; Erinran Strajk Alley, Dasum 
Bowling AB 
2017-626-491 

Beslut 
Strajk Alley, Dasum Bowling AB 556802-1173, meddelas enligt 9 kap 17 § 
Alkohollagen (2010:1622) en erinran eftersom ändring av ägarförhållanden 
har medfört att kunskaper i alkohollagen saknats. 

Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten 
Överklagan ställs till Förvaltningsrätten men skickas till Bodens Kommun, 
Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden, och ska vara inlämnad till 
nämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Skrivelsen ska 
vara undertecknad och innehålla era kontaktuppgifter (postadress och 
telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska 
ändras och varför. Om du anlitar ombud kan i stället ombudet underteckna 
skrivelsen. Sänd i så fall med en fullmakt. 

Lagrum 
Enligt 9 kap 17 § alkohollagen får en kommun meddela en innehavare av 
serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade 
överträdelser, en varning om denne inte uppfyller de krav som gällde för 
tillståndets meddelande, eller följer de bestämmelser som gäller för servering 
enligt denna lag eller de villkor eller föreskrifter som meddelas med stöd av 
lagen. 

Enligt 8 kap 12 § skall sökanden genom att avlägga ett prov visa att han eller 
hon har de kunskaper som denna lag och anslutande föreskrifter krävs för att 
på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. 

Bedömning/Motivering 
Servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. I alkohollagen 
ställs höga krav på sökandens lämplighet. Bolaget har brustit i sina 
åtaganden att visa att kunskaperna finns kvar i bolaget efter det att Suman 
Sharma avgått.  

Miljö- och byggnämnden bedömer att påföljden bör stanna vid en erinran 
eftersom bolaget Dasum Bowling AB i anslutning till påpekande av 
tillsynsmyndigheten löst kunskapsfrågan. 
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Forts § 51 

Beskrivning av ärendet  
Miljö- och byggnämnden har vid genomgång av uppgifter i Bolagsregistret 
upptäckt att det har skett en styrelseändring i Dasum Bowling AB. Suman 
Sharma har den 31 augusti 2016 utgått ur styrelsen. Daniel Rönnbäck är 
enligt Bolagsverket ensam ledamot i företaget. 

Enligt det serveringstillstånd som beviljades den 5 oktober 2010, hade 
Suman Sharma serveringstillstånd på Hantverksresturangen och lång 
erfarenhet av restaurangverksamhet, därför ansåg Kommunstyrelsen att 
kunskaperna i alkohollagstiftningen som skulle finnas i bolaget var 
uppfyllda. 

Miljö- och byggnämnden kontaktade Dasum Bowling AB den 21 juni 2017 
med begäran om bevis på att Daniel Rönnbäck genomfört kunskapsprovet 
eller om han inte genomfört provet att han skulle ta kontakt med 
alkoholhandläggaren för att snarast boka tid för provskrivning. 

Den 12 juli 2017 skrev Daniel Rönnbäck kunskapsprovet med godkänt 
resultat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-08-29 

 

För kännedom 
Dasum Bowling AB, Strajk Alley, Brogatan 36 E, 961 64 Boden 
Länsstyrelsen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 52 SBK-rapport september 
 

Beslut 
SBK-rapporten med bilagor läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för september.  

Rapporten ger en översikt av aktuella ärenden och nyheter inom 
miljöbalkens, alkohollagens och plan- och bygglagens områden. Rapporten 
ger även en översikt av vad som är på gång inom mark och 
exploateringsverksamheten samt aktuella detaljplaner och nämndens 
ekonomi.  

Till rapporten bifogas månadsvis uppföljning över mål och nyckeltal enligt 
fastställd verksamhetsplan. 
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§ 53 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisade delegationsbeslut för perioden 2017-06-12 – 2017-09-03 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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§ 54 Meddelanden och delgivningar 

Beslut 
Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna. 

Beslut från andra myndigheter 
• Lst avslår överklagan om handläggningsavgift avfallsbefrielse Ljuså 1:4 

(2017-182-452) 

• Lst upphäver MBN föreläggande om avfall i majbrasa Lakaträsk (2017-638-427) 

• Lst, vattenverksamhet fosfordamm Svartbyn 7:18  

• Lst, vattenverksamhet muddermassor Unbyn S:5 m.fl. (2017-558-422) 

• Lst, tillstånd fortsatt täkt Svartbjörsbyn 11:77 Svalget BDX (2016-1440-427) 

• MÖD, ej prövningstillstånd bygglov Sävast 11:113, MBN beslut  
upphävs  (2016-223) 

• Lst, ej prövningstillstånd Bredåker 4:31 (2017-256) 

• Åklagarmyndigheten, förundersökningen läggs ner, åtalsanmälan 
dieselläckage Torpgärdan, Borr i Norr (2015-981-427) 

Inkomna överklagningar 

• Föreläggande ovårdad tomt Björkelund 6:3 (2008-030) 

• Handläggningsavgiften vid oljeläckage på parkering Sävast (2017-902-426) 

Inspektioner 

• Hanséns Bil & Maskin Torpgärdan 4:34, 4:77 m.fl. (2017-804-427) 

• Nordmark AB Torpgärdan 6:40 (2017-767-427) 

• Mickelkölvägen, Norriån, uttjänt fordon (2017-959-451) 

• Plastia AB, Torpgärdan 9:5 (2016-1333-427) 

• Skatamark 5:20, Inbyn, eldning avfall (2017-765-459) 

Övrigt  

• Minnesanteckningar, Vattengruppens möte nr 2 2017 (2017-561-469) 
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